
ெபாது ெசவிலியம்
கருத்தியல் மற்றும் ெசய்முைற 

ேமல்நிைல இரண்டாம் ஆண்டு

தமிழ்நாடு அரசு

தீண்டாைம மனிதேநயமற்ற ெசயலும் ெபருங்குற்றமும் ஆகும்

தமிழ்நாடு அரசு விைலயில்லாப் பாடநூல் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் ெவளியிடப்பட்டது

பள்ளிக் கல்வித்துைற
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தமிழ்நாடு அரசு

முதல்பதிப்பு - 2019

திருத்திய பதிப்பு - 2020

(புதிய பாடத்திட்டத்தின்கீழ் 
ெவளியிடப்பட்ட நூல்)

மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
© SCERT 2019

பாடநூல் உருவாக்கமும் 
ெதாகுப்பும்

தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் 
கல்வியியல் பணிகள் கழகம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல் அச்சாக்கம்

க ற் க  க ச ட ற

விற்பைனக்கு அன்று
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அறிமுகம்

ப ா ட ங் க ளி ல்  உ ள் ள  க ரு த் து க் க ள்  ம ா ண வ ர் க ை ள 
ஊக்கப்படுத்தவும்  மற்றும்  முழு  கவனம்  ெசலுத்தும் 
வைகயிலும் இருக்கும்.

கற்றலின் 
ேநாக்கங்கள்

மாணவர்கள் தங்கள் கற்றல் முயற்சிகளில் முழு கவனம் 
ெசலுத்தி ஒரு ெதளிவான ேநாக்கத்திைன ெபறுவதற்கு 
ஏற்ற  வைகயில்  அைனத்து  முக்கிய  தைலப்புகளும் 
பட்டியலிட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

தனியாள் ஆய்வு
வாழ்க்ைக அனுபவங்கள் மற்றும் ஆழ்ந்த புரிதல் 
ஏற்படுத்தும் வைகயில் கருத்துக்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

உங்களுக்குத் 
ெதரியுமா?

பரந்த புரிதலுக்கான கூடுதல் தகவைல அளிக்கிறது.

ெசயல்பாடு:

திறனாய்வுச் சிந்தைன, பைடப்பாற்றல் சிந்தைன 
தூண்டுபடுபைவயும் தினசரி வாழ்க்ைக பயன்பாட்டிற்கு 
தகுந்த வைகயில் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

QR Code
ஒலி-ஒளி கற்றலின் மூலம் நீண்ட கால நிைனைவ 
ேமம்படுத்த முடியும்.

இைணயச்ெசயல்பாடு
ேமம்படுத்தப்பட்ட தகவலுக்கான ெதாடர்புைடய 
வைலதளத்தின் குறிப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

பாடச்சுருக்கம்
முழு தகவைலயும் ஒரு வைரபடமாக சுருக்கமாக 
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

கைலச்ெசாற்கள்
புதிய ெசாற்கூறுகளுக்கு ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் 
விரிவாக விளக்கங்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்புகள்/வைலத்தள  
(குறிப்புைர) இைணப்புகள்

இப்புத்தகம்  (உைர) ேதாற்றத்திற்கும் மற்றும் வளர்ச்சிக்கும் 
பயன்படுத்தப்பட்ட அடிப்பைட மூலப்ெபாருட்கள் 

புத்தகத்ைத எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?
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Lets use the QR code in the text books ! How ?
• Download the QR code scanner from the Google PlayStore/ Apple App Store into your smartphone
• Open the QR code scanner application
• Once the scanner button in the application is clicked, camera opens and then bring it closer to the QR code in the text book. 
• Once the camera detects the QR code, a url appears in the screen.Click the url and goto the content page.

மின்னூல் மதிப்பீடு இைணய வளங்கள்

ெபாருளடக்கம்

ெ ச வி லி ய ம்  -  ெ ப ா து

இயல் தைலப்பு பக்கம் எண் மாதம்
01 உடல்கூறு மற்றும் உடலியல் 01 ஜூன்
02 மருத்துவ மற்றும் அறுைவசிகிச்ைச ெசவிலியம் 46 ஜூன்
03 பயன்பாட்டு உளவியல் 96 ஜூன்
04 சமூகவியல் 110 ஜூைல
05 உணவூட்டவியல் 118 ஜூைல
06 பாலியல் கல்வி மற்றும் குடும்ப வாழ்க்ைக 150 ஜூைல
07 மகப்ேபறு ெசவிலியம் 157 ஆகஸ்டு
08 குழந்ைதகள் நல ெசவிலியம் 189 ஆகஸ்டு
09 சமூகச் சுகாதாரச் ெசவிலியம் 210 ஆகஸ்டு
10 மனநலச் ெசவிலியம் – ேகாட்பாடுகளும் 

நைடமுைறகளும்
229 அக்ேடாபர்

11 ெதாற்று ேநாய்கள் 260 அக்ேடாபர்
12 ெசவிலியக் கல்வி மற்றும் ேமலாண்ைம 290 நவம்பர்
13 ெசவிலியத்தில் ஆராய்ச்சி பற்றிய அறிமுகம் 306 டிசம்பர் 

ெசய்முைற 313
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      முன்னுணர

உடற்கூறு என்ெது உயிரியலின் ஒரு 
ெகுதியோகும். உடற்கூறியல் �ந்� ெை ைருத்துக்ைள் 
மற்்ற அடிப்ெகட அறிவியல்ைைோன தவைதியியல் 
மற்றும் இயற்பியகை உள்ைடக்கியது.

உடற்கூறு என்ெது உயிரவைோழும் 
உயிரினஙைளின் அகமப்கெப் ெற்றி ெடிப்ெ�ோகும்.  
இதில் உயிரினஙைளின் உடல் ைட்டகமப்பு மற்றும் 
ெோைஙைள் ெற்றி ெடிக்ைைோம்.

உடலியல் என்ெது உயிரினஙைளின் 
க்சயல்ெோடுைள் ெற்றி ெடிப்ெ�ோகும். உடலின் ெோைம் 
மற்றும் க்சயல்ெோடு, ஒரு உயிரினம் �னது அன்்றோட 
நடவைடிக்கைைகை எவ்வைோறு தமற்கைோள்கி்றது 
என்ெ�கன விைக்குகி்றது. 

 1.1.   த�ோல் மண்டலம்
(Integumentary system)

முன்னுணர
த�ோல் மணடைம், த�ோல் மற்றும் அ�ன் 

இகணவுறுப்புைள் கைோணட�ோகும். இது நமது 
உடகை ெல்தவைறு வைகையோன ெோதிப்புைளில் 
இருந்து அ�ோவைது நீரச்்சத்து கவைளிதயறு�ல் மற்றும் 
சுற்றுப்பு்றச் சூேலில் இருந்து வைரும் ெோதிப்புைளில் 
இருந்தும் ெோதுைோக்கி்றது.

த�ோல் என்ெது நமது உடல் 
முழுவைக�யும் மூடும் அைவிற்கு 
உடலில் உள்ை கெரிய உறுப்ெோகும்.

ேநாய்நாடி ேநாய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்
வாய்நாடின வாய்ப்பச் ெசயல்

தநோய இன்னக�ன்று ஆரோயநது, தநோயின் கோரைம் ஆரோயநது, அண�த் �ணிககும் வைழிணயயும் 
ஆரோயநது, உ்டலுககு க்ோருநதும் ்டியோகச் கெயயதவைணடும்.

1 உ்டல்கூறு மற்றும் 
உ்டலியல்

ெோடத்தின் முடிவில் மோணவைரைள் ைற்றுக் கைோள்ளும் தி்றன்ைைோவைன
 ➢ மனி� உடலிலுள்ை அகனத்து உறுப்புைளின் கூறுைள், ெோைஙைள் மற்றும் அ�ன் 

இயக்ைம் ெற்றி அறிந்திருப்ெர. 
 ➢ சி்றப்பு உணரவு உறுப்புைள் மற்றும் க்சயல்ெோடுைள் ெற்றிய அறிவுத்தி்றன் 

கெற்றிருப்ெர.
 ➢ எலும்பு மற்றும் �க்ச மணடைம் ெற்றி க�ரிந்திருப்ெர.
 ➢ இனப்கெருக்ை உறுப்புைளின் ஆதரோக்கியம் மற்றும் அவைற்றின் ெோதுைோத்�ல் ெற்றி 

க�ரிந்து அக� பின்ெற்றுவைர.

கற்றல் தநோககஙகள்

அலகு
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த�ோல் மண்டலத்தின் இணைவுறுப்புகள்
 • த�ோல் (Skin)
 • முடி (Hair)
 • கை மற்றும் ைோல்விரல் நைஙைள் (Finger and 

Toe nails)
 • கைோழுப்புச் சுரப்பி (Sebaceous gland)
 • வியரகவை சுரப்பி (Sweat glands)

த�ோல்
த�ோல் நமது உடகை முழுவைதுமோை மூடி 

இருக்கும் த�ோல் மணடைத்தின் கெரிய உறுப்ெோகும்.  
இது ெோதுைோத்�ல், கவைப்ெம் மற்றும் நீரச்்சத்துைகை 
ைட்டுப்ெடுத்து�ல், உணர�ல் தெோன்்ற முக்கியமோன 
க்சயல்ெோடுைகை க்சய்கின்்றது.

உண��� நர��� ���

நர��

தைச

ய�ைவ� 
ர	�

தம� ஆ����ேயா�

ெகா�	�, ெகா�லஜ�,
ைப	ேரா	ளா��

ேதால�� �


உ�ேதா�

ேம�ேதா�

ெகா�	�� 
ர	�

��

கவைளிப்பு்றத்திலிருந்து உட்பு்றம் வைகர த�ோல் 
பின்வைரும் ெோைஙைகை கைோணடுள்ைது.
 • பு்றத்த�ோல் (Epidermis)
 • உட்த�ோல் (Dermis)
 • அடித்த�ோல் (Hypodermis) த�ோைடித்திசு 

( subcutaneous layer)
புறத்த�ோல்

பு்றத்த�ோல் என்ெது இரத்� ஓட்டம் இல்ைோ� 
ெோைம். த�ோலில் இருக்கும் நோரபுர�ம் த�ோகை 
ெோதுைோப்ெதுடன், த�ோலில் த�கவையோன நீரச்்சத்க� 
�க்ை கவைத்துக் கைோள்கின்்றது.
உடத�ோல்

உட்த�ோல் நடுவில் அகமந்திருக்கும்.  இதில் 
இரத்� நோைஙைள் உள்ைன. இது த�ோலுக்கு 
கநகிழ்ச்சி  (Elasticity) �ன்கமகய கைோடுத்து அ�ன் 
இயக்ைத்திற்கு உ�வுகின்்றது.

அடித்த�ோல்
இந்� த�ோலுக்கு அடியில் கைோழுப்பு த்சரத்து 

கவைக்ைப்ெட்டு, ்சக்தி உடலுக்கு த�கவைப்ெடும் தெோது 
கவைளியிட �யோரோை உள்ைது. இந்� கைோழுப்பு 
த�ோலின் கவைப்ெநிகைகய ெரோமரித்து கவைப்ெத்க� 

உள் உறுப்புைளுக்கு ைடத்�ோ �ன்கம (insulator) 
உகடய�ோை உள்ைது.

முடி 
முடி உடகை சூடோை கவைக்கின்்றது.  இகவை 

உடலின் கெரும்ெோைோன உடல் தமற்ெரப்கெ 
மூடியுள்ைது. �டிமனோன முடி, �கை மற்றும் 
முைத்திலும் கமன்கமயோன முடி உடலின் மற்்ற 
ெகுதிைளிலும் கெோதுவைோை அந்�ரஙை ெகுதிைளில் 
ைோணப்ெடுகின்்றது. முடி த�ோலுக்கு கீதே ஒரு 
நுணணுக்றயும் (Follicle) தமதை ஒரு �ணடு 
தெோன்்ற உறுப்கெயும் (Shaft) கைோணடுள்ைது. 
முடியிலும் நோரபுர�ம் (Keratin) உள்ைது.

��

ேதா�
ேம�பர��

ச�ம எ�ெண�
��ணைற

ெகா��� �ர��

ைண இகம முடி ைணணுக்குள், 
கவைளியிலிருந்து தூசிைள் மற்றும் 
துைள்ைள் (debris) தெோைோமல் 

ெோதுைோக்கின்்றது.

ககோழுப்புச் சுரப்பி 
இந்� சுரப்பி நோைமில்ைோ சுரப்பி வைகையோகும்.  

இது எணகணய் தெோன்்ற திரவைமோன சீெம் (Sebum).  
்சரும எணகணகய சுரந்து த�ோகை  
வைேவைேப்ெோைவும், ஈரப்ெ�மோைவும் கவைப்ெதுடன் 
உடலின் �ட்ெகவைப்ெ நிகைகயயும் 
ெரோமரிக்கின்்றது.

உள்ைஙகை மற்றும் 
உள்ைஙைோல்ைளில் மட்டும் இந்� 
கைோழுப்பு சுரப்பி கிகடயோது.

ணக மற்றும் கோல்விரல் நகஙகள்
இகவை நோரபுர�த்�ோல் ஆனகவை. இதில்

 • நை ெடுக்கை (Nail bed)
 • நை அணி (Nail Matrix)
 • நை �ட்டு (Nail Plates)
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நக த��

�ற�ேதா�

நக ம���
நக அ�

நக�ப�ைக

என்று மூன்று ெோைஙைள் உள்ைன. இகவை 
நமது விரல்ைகை ைோயஙைளில் இருந்து 
ெோதுைோக்கின்்றன. 

வியரணவை சுரப்பி
வியரகவை சுரப்பிைள் எக்த்சோகிகரன் 

(Exocrine) மற்றும் அப்தெோகிகரன் (apocrine) 
சுரப்பிைைோகும். இகவை த�ோலின் தமற்ெகுதியில் 
வியரகவைகய சுரக்கும். இகவை கெோதுவைோை 
கைைளின் கீழ்ெகுதியில் அகமந்திருக்கும்.  
இவைற்்றோல் நமது உடலின் கெரிய ெயன் ஒன்றும் 
இல்கை. இருப்பினும் இந்� சுரப்பிைைோல் 
வியரகவையின் தெோது உடல் குளிரச்சி அகடந்து 
ைழிவுைகை கவைளிதயறுகின்்றன.

த�ோல் மண்டலத்தின் கெயல்்ோடுகள்
 • த�ோலின் மு�ல் தவைகை நமது உடகை 

கவைளிப்பு்ற சூேலில் உள்ை கிருமிைள் மற்றும் 
தநோய்த் க�ோற்றிலிருந்து ெோதுைோப்ெ�ோகும்.

 • த�ோலின் ைடிமோன அகமப்பும், வியரகவை 
சுரப்பிைளும் உடலின் கவைப்ெநிகைகய 
ெரோமரிக்கின்்றன.

 • கவைட்டமின் ‘D’ கய உற்ெத்தி க்சய்கின்்றது.
 • UV ைதிரவீச்சுைளில் இருந்து ெோதுைோக்கின்்றது.
 • வியரகவை மூைம் ைழிவுைகை 

கவைளிதயற்றுகின்்றது.
 • உடல் வை்றட்சிகய �டுக்கின்்றது.
 • கவைப்ெம், குளிர, வைலி, க�ோடு�ல் தெோன்்ற 

உணரச்சிைகை உடலுக்கு உணரத்தும் 
உறுப்ெோை இருக்கின்்றது.

த�ோல் மண்டலத்தில் வைரும் தநோயகள்
 • முைப்ெரு (Acne)
 • �டித்�ல் (Rashes)
 • அத்�கைட் புட் (Athelet’s foot)
 • அழுத்�ப் புணைள் (Pressure ulcer)
 • அதிை கவைப்ெத்தினோல் உடலில் ஏற்ெடும் த�ோல் 

எரிச்்சல் (sunburn)
 • ்சரும புற்றுதநோய் (Skin cancer)

 • அல்பினி்சம் (கவைளி்றல்) (Albinism)
 • அக்கி (Herpes)
 • சீழ்கைோப்புைம் (Impetigo)
 • ைோைோஞ் ்சைப்ெகட (Psoriasis)
 • தரோ்சோசியோ (Rosacea)

 1.2.   இ�யம் மற்றும் இரத்� குழோய 
அணமப்பு (Cardio vascular system)

முன்னுணர: 
இ�யம் இரத்� சுற்த்றோட்ட அகமப்பின் 

�கைகம உறுப்பு ஆகும். இது உடல் உறுப்புைளுக்கு 
இரத்�த்தின் மூைம் ஆக்சிஜன், �ோதுஉப்புைள், 
ஊட்டச்்சத்துக்ைள் மற்றும் ஹோரதமோன் 
தெோன்்றவைற்க்ற வைேஙகுகின்்றது. இரத்� 
ஓட்டம்�ோன் நமது உடலின் கவைப்ெநிகை,பி.எச் 
மற்றும் அமிைத்�ன்கமகய ்சமநிகையோை கவைக்ை  
உ�வுகின்்றது. தமலும் இது தநோய் க�ோற்றுைகை 
எதிரத்து தெோரோடவும், ைோயத்தின்தெோது இரத்�ம் 
உக்றந்து இரத்�ப்தெோக்கை �டுக்ைவும், 
ைழிவுைகை உடலில் இருந்து அைற்்றவும் 
உ�வுகின்்றது.

அணமவி்டம் (Position) 
இ�யம் வையிற்றுக்குேோயின் இரணடு 

நுகரயீரல்ைளுக்கு நடுவில் அகமந்துள்ைது. இது 
வைைதுபு்றத்க� தநோக்கி சிறிது ்சோய்வைோை 
அகமந்திருக்கும்.  இ�யத்தின் நுனிப்ெகுதி 9 க்ச.மீ 
இடதுபு்றத்தில் 5வைது விைோ எலும்பின் 
இகடகவைளியிலும், அடிப்ெகுதி 12 வைது விைோ எலும்பு 
வைகரயிலும் அகமந்துள்ைது. 

இ�யத்தின் இணை உறுப்புகள் 
கீழ்ககம் (Inferiorly) - நுனிப்ெகுதி 

உ�ரவி�ோனத்தின் கமயப்ெகுதியில் 
அகமந்துள்ைது

தமல்்ககம் (Superiorly) - இ�யத்தின் 
தமல்ெகுதியில் மைோ�மனி, நுகரயீரல், �மனி, 
நுகரயீரல் சிகர தெோன்்றகவை உள்ைன.

பின் ்ககம் (Posteriorly) - உணவுக்குேோய், 
சுவைோ்சக்குேோய், இடது மற்றும் வைைது ைோற்றுக்குேோய்,  
தமல்முதுகு முள்கைலும்பு, மற்றும் கீழி்றஙகும் 
மைோ�மனி

்ககவைோடடு ்ககம் (laterally) - இடதுெக்ை 
நுகரயீரல் இ�யத்தின் இடப்ெக்ைத்தின் தமதை 
அகமந்துள்ைது.
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முன்்ககம் (Front) - மோரகெலும்பு, விைோ 
எலும்பு மற்றும் விைோ எலும்புக்கு இகடயில் உள்ை 
�க்சைள் தெோன்்றகவை அகமந்துள்ைது.

இ�யத்தின் அணமப்பு
இ�யத்தின் �க்சைள் மூன்று திசுவைக்றைைோல் 

ஆனகவை, அகவை 

 • கெரிைோரடியம் (Pericardium)
 • கமதயோைோரடியம்(Myocardium) 
 • என்தடோைோரடியம்(Endocardium)

க்ரிகோரடியம் 
கெரிைோரடியம் இ�யத்தின் கவைளியில் 

அகமந்துள்ை உக்றயோகும். இது இரணடு கவைளி 
மற்றும் உள் திசுப்கெைைோல் ஆனது.
1. இகேம இ�யவுக்ற (Fibrous Pericardium) – 

இது இகேம திசுக்ைைோல் ஆனது
2. கெரிைோரடியம் ஊனீர இ�யவுக்ற (Serus 

Pericardium) - இது ஊனீர ்சவ்வுைைோல் ஆனது.
இகேம இ�யவுக்ற கெரிய இரத்� நோைத்தின் 

க�ோடரச்சியோை உ�ரவி�ோனத்துடன் இகணந்து 
அகமந்திருக்கும்.இதில் இரணடு அடுக்குைள் 
உள்ைன.
1. பு்றநிகை இ�யவுக்ற (Parietal pericardium) - 

கெரிைோரடியகுழிகய ஒட்டியுள்ை உக்ற
2. உள்ைடுக்கு இ�யவுக்ற(Visceral pericardium) 

-இ�யத்தின் மிை அருகில் இ�யத்�க்சைளுடன் 
ஒட்டி இருக்கும் உக்ற
இந்� இரணடு உக்றைளுக்கு நடுவில் சுரக்கும் 

ஒரு திரவைம் �ோன் கெரிைோரடியத் திரவைம். இது 
இ�யத்தின் சுருஙகி விரியும் இயக்ைத்திற்கு 
உ�வுகி்றது.

ணமதயோகோரடியம்
இந்� கமதயோைோரடியம் இ�யத்தில் மட்டும் 

அகமந்திருக்கும் ஒருவைகை சி்றப்ெோன �க்சைைோல் 
ஆனது. இந்�த் �க்சைளின் சீரகமப்பு, ஏட்ரியம் 

மற்றும் கவைணட்ரிைள் இரணடும் க�ோடரந்து 
சுருஙகி விரியும் �ன்கமகய தி்றகமயோை 
க்சய்வை�ற்கு உ�வுகின்்றது. தமலும் இகவை 
இ�யத்தின் முன் தூணடு�ல் இயக்ைத்திற்கு 
இன்றியகமயோ�து ஆகும்.

என்த்டோகோரடியம் 
இதில் இ�ய அக்றைள் மற்றும் வைோல்வுைள் 

அகமந்துள்ைன. இது கமல்லிய நுணணிய 
மிருதுவைோன �க்சைைோல் ஆனது. இ�னோல் 
இ�யத்தில் இரத்� ஓட்டம் சீரோை அகமயும். இதில் 
ைோணப்ெடும் �ட்கடயோன எபிதிலியல் க்சல்ைள் 
இரத்�நோைம் க�ோடரந்து உருவைோை 
ெயன்ெடுகின்்றன.

இ�யத்தின் உள் அணமப்பு (Interior of the 
heart)

இ�யம் ஒரு �டுப்புச்சுவைர மூைம் வைைது மற்றும் 
இடது என்று இரணடு ெக்ைமோை பிரிக்ைப்ெடுகின்்றது. 
இந்� சுவைரோனது கமதயோைோரடியம் மற்றும் 
என்தடோைோரடியத்�ோல் ஆனகவை.  இ�யத்தில் 
நோன்கு அக்றைள் உள்ைன.

இடது ஏட்ரியம் -  Left Atrium
வைைது ஏட்ரியம்-  Right Atrium
இடது கவைணட்ரிைள்- Left Ventircle
வைைது    கவைணட்ரிைள்- Right ventricle

இ்டது ஏடரியம்
இடது ஏட்ரியம் ஆக்ஸிஜன் நிக்றந்� 

இரத்�த்க� நுகரயீரலில் இருந்து கெற்று இடது 
கவைணட்ரிைளுக்கு அனுப்புகின்்றது. இது 
இ�யத்தின் கீதே இடது பு்றத்தில் அகமந்துள்ைது.

வைலது ஏடரியம்
இந்� வைைது ஏட்ரியம் இ�யத்தின் 

தமல்ெகுதியில் வைைது பு்றத்தில் அகமந்துள்ைது. 
இகவை உடல் முழுவைதும் உள்ை ஆக்ஸிஜன் இல்ைோ 
இரத்�த்க� கீழ் மற்றும் தமற்கெருஞ்சிகர வைழியோை 
கெற்றுக்கைோள்கி்றது. இகவை கவைணட்ரிைகை விட 
தை்சோன�ோை குக்றந்� இ�யத்�க்சைகை  
கைோணட அகமப்ெோகும்.

இ்டது கவைணடரிகள்
இடது கவைணட்ரிைளில் கெரிய, அதிை 

இ�யத்�க்சைள் உள்ைன. இதில் இருந்து�ோன் 
ஆக்ஸிஜன் நிக்றந்� இரத்�ம் மைோ�மனி வைழியோை 
உடல்முழுவைதிற்கும் க�ோகுதிச் சுற்த்றோட்டம் மூைம் 
அனுப்ெப்ெடுகின்்றது.
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வைலது கவைணடரிகள்
ஆக்ஸிஜன் குக்றந்� இரத்�த்க� வைைது 

ஏட்ரியத்தில் இருந்து மூவி�ழ் வைோல்வு வைழியோை 
கெற்று நுகரயீரல் �மனிக்கு நுகரயீரல் வைோல்வு 
வைழியோை அனுப்புகின்்றது.

இ�ய வைோல்வுகள்
இ�யத்தில் உள்ை வைோல்வு இகேம 

திசுக்ைைோல் ஆன இ�ழ்தெோன்்ற அகமப்ெோகும். 
இகவை இ�ய அக்றைளுக்கு இகடயில் 
அக்றைளுக்கும் �மனிைளுக்கும் இகடயில் மற்றும் 
அக்றைளுக்கும் சிகரைளுக்கும் இகடயில் 
அகமந்துள்ைன. இகவை ஒதர திக்சயில் மட்டுதம 
க்சயல்ெட்டு இரத்�ம் பின்தநோக்கி க்சல்வைக� 
�டுக்கின்்றது.

ஏடரிதயோகவைணடரிககுலோர வைோல்வு 
இகவை ஏட்ரியம் மற்றும் கவைணட்ரிைளுக்கு 

நடுவில் உள்ைது.
மூவி�ழ் வைோல்வு (Tricuspid valve):- இகவை 

வைைது ஏட்ரியம் மற்றும் வைைது கவைணட்ரிைளுக்கு 
நடுவில் உள்ைது.

ஈரி�ழ்/ கமட்ரல் வைோல்வு (Mitral valve) இகவை 
இடது ஏட்ரியம் மற்றும் இடது கவைணட்ரிைளுக்கு 
நடுவில் உள்ைது.

க்சமிலுனோர வைோல்வு (Semilunar valve) இகவை 
�மனிக்கும் சிகரக்கும் நடுவில் அகமந்துள்ை 
வைோல்வு

அதயோட்டிக் வைோல்வு (Aotic valve) இடது 
கவைணட்ரிக்ைளுக்கும் மைோ�மனிக்கும் இகடயில் 
அகமந்� வைோல்வு

நுகரயீரல் வைோல்வு( Pulmonary valve) இது 
வைைது கவைணட்ரிக்ைளுக்கும்  நுகரயீரல் 
�மனிக்கும் நடுவில்  அகமந்துள்ை வைோல்வு.

இ�யத்தின் இரத்� ஓட்டம்.
 • வைைது ஏட்ரியம் ஆக்ஸிஜன் இல்ைோ இரத்�த்க� 

உடல்முழுவைதிலும் இருந்து கீழ் மற்றும் 
தமற்கெருஞ்சிகர வைழியோை 
கெற்றுக்கைோள்கி்றது.

 • ஆக்ஸிஜன் இல்ைோ இரத்�ம் வைைது ஏட்ரியத்தில் 
இருந்து ஏட்ரிதயோ கவைணட்ரிகுைோர வைோல்வு 
வைழியோை வைைது கவைணட்ரிக்ைளுக்கு 
வைருகின்்றது

 • நுகரயீரல் �மனி இரத்�த்க� வைைது 
கவைணட்ரிக்ைளில் இருந்து நுகரயீரலுக்கு 

க்சமிலூனோர வைோல்வு வைழியோை எடுத்துச் 
க்சல்கின்்றது.

 • நுகரயீரல் �மனி இடது மற்றும் வைைது பு்றமோை 
பிரிந்து இருெக்ைமும் உள்ை நுகரயீரலுக்குச்  
க்சல்கி்றது.

 • நுகரயீரலில் ஆக்ஸிஜன் ெரிமோற்்றம் 
நிைழ்கி்றது.

 • ஆக்ஸிஜதனற்்றம் அகடந்� இரத்�ம் நுகரயீரல் 
சிகர வைழியோை இடது ஏட்ரியத்திற்கு 
க்சல்கின்்றது.

 • இடது ஏட்ரியத்தில் இருந்து இரத்�ம் அதயோட்டோ 
கவைணட்ரிக்குைோர வைோல்வு வைழியோை இடது 
கவைணட்ரிக்ைளுக்கு வைருகின்்றது.

 •  இடது கவைணட்ரிக்ைளிலிருந்து 
ஆக்ஸிஜதனற்்றம் அகடந்� இரத்�ம் அகனத்து 
உடல் ெோைஙைளுக்கு �மனிைள் வைழியோை 
க்சல்கின்்றது.

இ�யத்தின் கெயல்்ோடுகள் 
இ�ய க்சயல்ெோடுைள் இரத்� சுற்த்றோட்ட 

மணடைத்க� விவைரித்�ல் தநோக்ைத்திற்ைோை 
இரணடு ெோைஙைைோை பிரிக்ைப்ெட்டுள்ைது.
 • இ�யம் கவைளிக்கைோணர�ல் இயக்ைம் மூைம் 

க�ோடரந்து உடலுக்கு இரத்� ஓட்டத்க� 
வைேஙகுகின்்றது.

 • இரத்� நோைஙைள் அகனத்தும் நீைமோை 
வைகைதெோன்்ற பின்னல் அகமப்பு கைோணடு 
இரத்� ஓட்டத்க� சீரோை கவைக்கி்றது.
நீணநீர அகமப்பு, அகமப்பிலும் 

க்சயல்ெோட்டிலும்,இரத்� சுற்த்றோட்ட மணடைத்துடன் 
கநருக்ைமோன இகணக்ைப்ெட்டுள்ைது. இ�யம் 
இரத்�த்க� மூன்று �னித்�னி இரத்� நோை 
அகமப்புைள் வைழியோை  கவைளிக்கைோணரகி்றது. 

நுணரயீரல் சுற்தறோட்டம் (Pulmonary 
Circulation)
 •  க�ோகுதிச் சுற்த்றோட்டம் (Systemic Circulation) 
 • ைதரோனரி சுற்த்றோட்டம்(Coronary Circulation)
 • நுகரயீரல் சுற்த்றோட்டம் 

 இரத்� சுற்த்றோட்ட மணடத்தின் ஒரு 
ெகுதியோன இகவை ஆக்ஸிஜன் இல்ைோ இரத்�த்க� 
இ�ய வைைது கீேகரயில் இருந்து நுகரயீரலுக்கு 
எடுத்துச்க்சல்கின்்றது. தமலும் நுகரயீரலில் 
இருந்து ஆக்ஸிஜன் நிக்றந்� இரத்�த்க� 
இ�யத்தின்  இடதுெக்ைம் கீழ் மற்றும் தமைக்றக்கு 
எடுத்து வைருகின்்றது. (Left atrium and Ventricle).
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க�ோகுதிச் சுற்தறோட்டம்
இந்� இரத்� சுற்த்றோட்டம் இ�யத்தின் இடது 

கீேக்றயில் இருந்து இரத்� நோைஙைள் மற்றும் 
நுணகுேோய்ைள் வைழியோை உடலின் திசுக்ைளுக்கு 
ஆக்ஸிஜன் நிக்றந்� இரத்�த்க� 
எடுத்துக்க்சல்கின்்றது.தமலும் திசுக்ைளில் இருந்து 
ஆக்ஸிஜன் குக்றந்� இரத்�த்க� சிக்றைள் 
வைழியோை மீணடும் ஆக்ஸிஜன் ஏற்்றத்திற்ைோை இ�ய 
வைைது தமைக்றக்கு எடுத்து க்சல்கின்்றது.

கதரோனரி சுற்தறோட்டம் 
இந்� சுற்த்றோட்டம் இரத்� நோைஙைள் வைழியோை 

இ�யத்தின் �க்சைளுக்கு இரத்�த்க� 
வைேஙகுகின்்றது.

இ�யத்தின் அகமப்ெோனது க�ோடரந்து நமது 
உடலுக்கு இரத்� ஓட்டத்க� வைேஙகும் முக்கிய 
ெகுதியோை உள்ைது. இது நமது உடலின் அகனத்து 
ெோைஙைளுக்கும் இரத்�த்தின் மூைம் ்சத்துக்ைகை 
வைேஙகுவை�ோல் மு�ன்கமயோன உறுப்பு என்று 
கூறுவைர.

இ�யத்தில் இருந்து இரத்�ம் கவைளிவைரு�கை 
இ�ய சுேற்சி என்று அகேப்ெர. இ�ய சுேற்சி மூைம் 
இரத்�ம் அகனத்து உறுப்புைளுக்கும் க்சல்வைக� 
உறுதிப்ெடுத்�ைோம். அகனத்து உடல் ெோைஙைளில் 
இருந்து ஆக்்ஸஜன் இல்ைோ இரத்�ம் கீழ் மற்றும் 
தமல்கெருஞ்சிகர வைழியோை இ�யத்திற்கு 
வைைதுபு்றம் க்சன்று, நுகரயீரல் �மனி வைழியோை 
நுகரயீரலுக்கு க்சன்று ஆக்ஸிஜதனற்்றம் அகடந்து  
இ�யத்தின் இடதுபு்றத்திற்கு வைந்து மீணடும் 
முழுவைதும் இரத்�ஓட்டம் சீரோை நகடகெறுகின்்றது.

ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒவ்கவைோரு 
இ�யசுேற்சியிலும் 5-6 லிட்டர இரத்�ம் இரத்� 
ஓட்டத்திற்கு த�கவைப்ெடுகி்றது.

ஒருவைரின் ஆதரோக்கியமோன 
இ�யம் 70-75 முக்ற துடித்து 0.8 
கநோடிைளில் ஒரு இ�ய சுேற்சிகய 

நடத்தி முடிக்கின்்றது.

ஆக்ஸிஜதனற்்றம் இரணடு ெகுதிைைோை 
நகடகெறுகின்்றது சிஸதடோல் மற்றும் டயஸதடோல் 
(இரு�ய சுருக்ைம் மற்றும் இ�ய விரிவு)

 இரு�ய சுருக்ைம் (சிஸதடோல்) ஈரி�ழ் மற்றும் 
மூவி�ழ் வைோல்வுைள் மூடும் சிறிய தநரத்க� இ�ய 
சுருக்ைம் என்கித்றோம்.

இ�ய விரிவு (டயஸதடோல்) அதயோட்டிக் வைோல்வு 
மற்றும் நுகரயீரல் வைோல்வு மூடும் அதிை தநரத்க� 
இ�ய விரிவு என்கித்றோம்.

இ�ய சுருக்ைம் மற்றும் இ�ய விரிவுக்கு உள்ை 
உ்றகவை நோம் இரத்� அழுத்�த்க� கவைத்து 
அறியைோம். இ�யத்தின் சீரோன க்சயல்ெோட்கட 
நோடித்துடிப்கெ கவைத்து  க்சோல்ைைோம்.

இரத்� சுற்தறோட்ட மண்டலம்
இரத்�த்தின் சிவைப்பு நி்றம் ஆக்ஸிஜன் 

நிக்றந்� இரத்�த்க� குறிக்கும். இ�கன �மனிைள் 
எடுத்து க்சல்கின்்றன. ஊ�ோ நி்றம் ஆக்சிஜன் இல்ைோ 
இரத்�த்க� குறிக்கும். இ�கன சிகரைள் 
எடுத்துச்க்சல்கின்்றன.

�ைரக�
���ைரக�

இதய�

தம�க�

���ைரக�
��தம�

இ�யம் மற்றும் ெல்தவைறுவைகையோன இரத்� 
நோைஙைளுக்கும் உள்ை க�ோடரபு

இரத்� சுற்தறோட்ட மண்டலத்தின் ் ோகஙகள்
 • இ�யம்
 • மைோ�மனி
 • �மனிைள்
 • �மனியில்
 • இரத்� நுணகுேோய்ைள்
 • நுணசிகரைள்
 • சிகரைள்
 • கீழ் மற்றும் தமற்கெருஞ்சிக்ற

�மனிகள் (Artery)
�மனிைள் ஆக்ஸிஜன் நிக்றந்� இரத்�த்க� 

இ�யத்திலிருந்து அகனத்து உடல் 
உறுப்புைளுக்கும் எடுத்துச்க்சல்கின்்றது. இகவை 
கமன்கமயோன �க்சைைோல் ஆனகவை. இதில் ெை 
அடுக்குைள் உள்ைன.
அணவை
 • டூனிைோ அட்கவைன்டிைோ (Tunica adventica)
 • டூனிைோ மீடியோ  (Tunica media)
 • டூனிைோ இன்ட்டிமோ (Tunica intima)
 • �மனியில் (arteriole)
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இகவை �மனிக்கும் இரத்� 
நுணகுேோய்ைளுக்கும் நடுவில் அகமந்துள்ைது.  
�மனியில் இருந்து இரத்�ம் இ�ன்வைழியோை 
இரத்�நுணகுேோய்ைளுக்கு க்சல்கின்்றது.  இகவையும் 
கமன்கமயோன �க்சைைோல் ஆனது.

இரத்� நுணகுழோயகள் (capillaries) 
இகவை இரத்� சுற்த்றோட்ட மணடைத்தின் 

சிறிய அகமப்பு ஆகும்.  இப்ெகுதியில் உள்ை 
கமல்லிய சுவைரைள் மூைம்�ோன் ஆக்ஸிஜன் மற்றும் 
ைோரென்கட ஆக்க்ஸடு ெரிமோற்்றம் 
நகடகெறுகின்்றது.

நுணசிணரகள் (venules)
நுணசிகரைள் இரத்� நுணகுேோய்ைளில் 

இருந்து ஆக்ஸிஜன் இல்ைோ� இரத்�த்க� 
சிகரைளுக்கு கைோடுக்கி்றது.

சிணரகள் (veins)
இந்� சிகரைள் நுணசிகரைளில் இருந்து 

இரத்�த்க� மீணடும் இ�யத்திற்கு 
கைோணடுக்சல்கி்றது. இகவையும் �மனிைள் தெோல் 
ெை அடுக்குைைோல் ஆனகவை. ஆனோல் இவைற்றில் 
�க்சத்  திசு கிகடயோது.

இரத்�ககூறுகள் (Blood components)
இரத்�ம் என்ெது உடல் திரவைம். இதில் 
 • பிைோஸமோ (Plasma)
 • இரத்� சிவைப்ெணுக்ைள் (Red blood cells)
 • இரத்� கவைள்கையணுக்ைள் (White blood cells)
 • இரத்�த் �ட்டுைள் (Platelets)

தெோன்்றகவை அடஙகியுள்ைது.

பிளோஸமோ
இரத்�த்தில் 50% பிைோஸமோ உள்ைது. 

பிைோஸமோவில் 90% ்ச�வீ�ம் நீர உள்ைது. 
பிைோஸமோவின் முக்கிய மூைக்கூறு பிைோஸமோ 
அல்புமின். இந்� புர�ம் �ோன் இரத்�த்தில் ்சவ்வுடு 
ெரவு�ல் அழுத்�த்க� (Osmotic Pressure) 
ைட்டுெோட்டில் கவைத்துள்ைது.

இரத்� சிவைப்புஅணுககள் 
இரத்� சிவைப்பு அணுக்ைள் அல்ைது 

எரித்தரோக்சட்டுைள் �ட்டுவைடிவைத்தில் இருக்கும்.  
இந்� சிவைப்பு அணுக்ைளில் ைரு கிகடயோது. இந்� 
அணுக்ைளில் இரும்பு ்சத்து அடஙகிய  (Iron Laden 
hemoglobin) உள்ைது. இது ஆக்ஸிஜகன 
ைடத்துவை�ற்கு உ�வுகி்றது. இதில் உள்ை 
கிகைக்தைோபுதரோட்டீன் �னிப்ெட்ட மனி�ரின் 
இரத்� வைகைகய தீரமோனிக்கி்றது. இரத்�ம் 

கெோதுவைோை வைகை A, வைகை B, வைகை AB மற்றும் 
வைகை O என்று வைகைப்ெடுத்�ப்ெட்டுள்ைது.

இரத்� கவைள்ணள அணுககள் 
இரத்� கவைள்கை அணுக்ைள் தநோய்எதிரப்பு 

அகமப்பின் முக்கிய அஙைமோகும்.  இகவை 
தநோய்க்கிருமிைைோல் வைரும் தநோய்த்க�ோற்க்ற 
எதிரத்து தெோரோடுகின்்றது.  கவைள்கை அணுக்ைளின் 
எணணிக்கை அதிைமோனோல் உடலில் 
தநோய்த்க�ோற்று  உள்ைது என அறியைோம்.  
அகனத்து கவைள்கை அணுக்ைளுக்கும் 
�னித்துவைமோன ைரு (distinct nucleus) உள்ைது.

ெல்தவைறு வைகையோன இரத்� கவைள்கை 
அணுக்ைள்
 • ஈஸதனோபில் (Esinophils)
 • ஃதெத்ஸோபில் (Basophils)
 • நியூட்தரோபில் (Neutrophils)
 • லிம்தெோக்சட் (lymphocytes)
 • தமோதனோக்சட் (Monocytes)

இரத்�த் �டடுகள் 
இரத்�த் �ட்டுக்ைள் அல்ைது உக்றவைணுக்ைள் 

(thrombocytes) இரத்�ம் உக்றவை�ற்கு 
உ�வுகின்்றன. இவைற்றில் ைரு கிகடயோது. நமக்கு 
ைோயம் ஏற்ெட்டு இரத்�ம் கவைளிதயறும் தெோது 
இரத்��ட்டுைளில் உள்ை இரத்� 
உக்றைோரணியிலிருந்து உக்றபுர�ம் உருவைோகி 
இரத்�த்க� உக்றயகவைத்து அதிை இரத்�ப் 
தெோக்கைத் �டுக்கி்றது.

நிைநீர மண்டலம் (lymphatic system)
நிணநீர அகமப்ெோனது இரத்� சுற்த்றோட்ட 

அகமப்பின் ஒரு ெகுதியோகும். இது தநோய் எதிரப்பு 
அகமப்புடன் கநருக்ைமோை சீரகமக்ைப்ெட்டு நமது 
உடலில் இருந்து த�கவையற்்ற நீகர அைற்்றப் 
ெயன்ெடுகின்்றது. நிணநீர குேோய்ைள் (lymphatic 
vessels) நிணநீகரயும் (lymph) நிணநீர 
ைைஙைகையும் (lymphocytes) உள்ைடக்கியது.  
இந்� அகமப்பில் நிணநீர முடிச்சு (lymphnode)  
மற்றும் நிணநீர உறுப்புைள் அடஙகியுள்ைது.

நிணநீர உறுப்புைளில் க�மஸ சுரப்பி, 
மணணீரல், எலும்புமஜகஜ மற்றும் டோன்சில் 
தெோன்்றகவை அடஙகும். இந்� நிணநீர முடிச்சுைள் 
உடல்முழுவைதும் ைோணப்ெடுகின்்றது. உடல் 
முழுவைதும் இரத்�த்க� சுத்�ம்க்சய்வைதும் இந்� 
முடிச்சு�ோன். நிணநீரமுடிச்சின் வீக்ைம் என்ெது 
நிணநீர மணடைத்துடன் க�ோடரபுகடய 
உறுப்புைளில் ஏற்ெடும் தநோய் மற்றும் தநோய்க�ோற்று 
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அல்ைது இரணடு மோ�த்திற்கு 
ஒருமுக்ற இரத்��ோனம் 
வைேஙைைோம். ஆணைள் 47 

்ச�வீ�மும், கெணைள் 53 ்ச�வீ�மும் இரத்�ம் 
ஏற்றிக் கைோள்கி்றோரைள்.

1901-ல் டோக்டர ைோரல் தைணஸகடய்னர 
(Karl Landsteiner) என்ெவைர மு�ன் மு�லில் 
அதிைப்ெடியோன இரத்� வைகைகய அ�ோவைது 
வைகை “ஏ”, “பி”,  “ஏபி”  மற்றும் “ஓ” -கவை 
ைணடுபிடித்�ோர.  ஒரு அைகு (யூனிட்) இரத்�த்க� 
ெை இரத்�க் கூறுைைோை பிரிக்ைைோம்.  அகவை 
இரத்�சிவைப்பு க்சல்ைள், பிைோஸமோ, 
இரத்�த்�ட்டுைள், இரத்�த் திரிப்புைள் 
(க்கரதயோபிரசிபிதடட்) ஆகியகவை ஆகும்.

இரத்� ஓட்ட அகமப்பில் இரத்� சிைப்பு 
க்சல்ைளின் ஆயுட்ைோைம் 120 நோட்ைள்.  
ஆதரோக்கியமோன எலும்பு மஜகஜ க�ோடரந்து 
இரத்� சிைப்பு க்சல்ைகையும், பிைோஸமோ மற்றும் 
இரத்�த் �ட்டுைகையும் உருவைோக்கி இரத்� ஓட்ட 
அகமப்பிற்க்கு வைேஙகிக் கைோணடு இருக்கி்றது

One Blood Dona�on can
Save upto three lives 

Be a “HERO”

 1.3   எலும்பு மற்றும் �ணெ மண்டலம் 
(Musculo skeletal system)

முன்னுணர
எலும்பு மற்றும் �க்ச மணடைம் உடலில் 

எலும்பு �க்ச, குருத்க�லும்பு, �க்சநோண, �க்சநோர, 
மூட்டு மற்றும் இகணப்புத்திசுக்ைைோல் ஆனோது. 
இகவை நமது உடலின் உறுப்புக்ைகை �ோஙகி, 
திசுக்ைளுடன் இகணத்து ெோதுைோக்கின்்றது.இகவை 
முக்கியமோை உடகை உருவைோக்கு�ல், ெோதுைோத்�ல், 
இயக்கு�ல் மற்றும் உடலின் முக்கிய உறுப்புைகை 
ெரோமரித்�ல் தெோன்்ற க்சயல்ெோடுைகை 
க்சய்கின்்றன.

எலும்பு மற்றும் �ணெ மண்டலத்தில் 
பின்வைரும் ்குதிகள் உள்ளன.
 • எலும்புைள் -  Bone
 • �க்சைள் - Muscles
 • குருத்க�லும்பு - Cartilage
 • �க்சநோண - Tendons
 • �க்சநோர - Ligaments
 • எலும்பு பிகணப்பு -  joints
 • திசுப்ெடைம் -  fascia

தெோன்்றவைற்றின் அறிகுறி ஆகும்.  கெரும்ெோைோன 
நிணநீர முடிச்சுைள் ைழுத்துப் ெகுதியிலும், 
கைைளின் கீழ்ெகுதிைளிலும் மற்றும் ைவைட்கட 
(groin) ெகுதியிலும் த்சரந்து கமோத்�ம் நூற்றுக்கும் 
தமல் உடல்முழுவைதும் ைோணப்ெடுகின்்றன.

மணணீரல்
மணணீரல் வையிறுப் ெகுதியின் தமதை 

இகரப்கெயிள் இடதுபு்றம் அகமந்துள்ைது.  நமது 
உடலில் ெல்தவைறு க்சயல்ெோடுைகை க்சய்கின்்றது.  
தநோய்க�ோற்று எதிரப்பு அகமப்பில் முக்கிய ெஙகு 
வைகிக்கி்றது.  இரத்�க் மூைக்கூறுைகை 
மறுசுேற்சிக்கு �யோரோை த்சைரித்து கவைப்ெதும் 
மணணீரலின் முக்கிய தவைகையோகும்.

இரத்�ம் மற்றும் இரத்�ககுழோய தநோயகள்
 • சிகர அேற்சி (phlebitis)
 • ஆேமோன சிகரயில் இரத்�ம் உக்ற�ல் (deep 

vein thrombosis)
 • இரத்�த்சோகை மற்றும் ஆெத்�ோன 

இரத்�த்சோகை –அரிசிக்சல் இரத்�த்சோகை 
(Anaemia, Pernicious anaemia & Sickle cell 
anaemia)

 • இரத்�ப் புற்றுதநோய் (Leukemia)
 • நிணநீர நோைப்புற்றுதநோய் (lymphoma)
 • உக்றச் க்சல்லி்றக்ைம் (thrombocytopenia)

இரத்� வைஙகி என்ெது ஒரு 
அகமப்பு. இ�ன் ெணி  இரத்�த்க� 
இரத்��ோனம் �ருெவைரிடம் இருந்து 

இரத்�க� த்சைரித்�ல், இ்றக்ைல், த்சமித்�ல், 
க்சயல்முக்ற, விநிதயோைம் தெோன்்ற அகனத்தும் 
அல்ைது ஏ�ோவைது ஒரு க்சயல் மட்டும் நடக்கும் 
இடமோகும்.  இந்� இரத்�த்தில் இருந்து இரத்� 
கூறுைகை பிரித்�ல், த்சமித்�ல், விநிதயோைம் 
தெோன்்ற க்சயல்ெோடுைளும் இரத்� வைஙகியில் 
நகடகெறும்.  

1936-ல் மு�ன் மு�லில் ஸெோனிய 
உள்நோட்டுப் தெோரின்தெோது ஃபிரடரிக் தடோரோன் 
தஜோரதடோ (Frederic- Doran jorda) என்ெவைரோல் 
நிறுவைப்ெட்டது. 1940-ல் அகமரிக்ைோவில் ஒரு 
இரத்� த்சைரிப்பு திட்டம் க�ோடஙைப்ெட்டது. 
ஒவ்கவைோரு இரணடு கநோடிக்கும் ஒரு நெருக்கு 
இரத்�ம் த�கவைப்ெடுகி்றது. மருத்துவைமகனக்கு 
வைரும் 7-நெரைளில் ஒரு நெருக்கு இரத்�ம் 
த�கவையோை இருக்கி்றது.

ஒரு ஆதரோக்கியமோன, அ�ோவைது 17 
வையதிற்கு தமல் உள்ை கெரியவைரைள் குக்றந்�து 
110 ெவுணடு அல்ைது 1 அைகு இரத்�ம் கைோடுக்ை 
முடியும். ஒவ்கவைோரு 56 நோட்ைளுக்கு ஒருமுக்ற
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மனி� எலும்புககூடடின் முன்்ககம் மனி� எலும்புககூடடின் பின்்ககம்
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ேம�தாைட 
எ���க� 2
அ�ன எ���க� 2
நா� எ���க� 2
ஓம� எ���க� 2
 தாைட எ��� 1

�கெவ���க� (14) ��ெக��� (33) ேம அ�க� (64) ��அ�க� (31)

மனி� எலும்பு ககூடு 
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இந்� எலும்புைள் மணிக்ைட்டு மற்றும் 
ைணுக்ைோல்ைளில் ைோணப்ெடுகி்றது.
5. புறணி எலும்புகள் (Cortical bones)

பு்றணி எலும்புைள் மிைவும் வைலிகமயோனது. 
இகவை உடகை �ோஙகுவை�ற்கும் நைரத்துவை�ற்கும் 
உ�வுகின்்றன.
6. அச்சு எலும்புகள் (Axial bone)

 இகவை மணகட ஓடு, விைோ எலும்பு மற்றும் 
முதுகைலும்புைளில் ைோணப்ெடுகி்றது.
7.  புறத்துருத்து எலும்புகள் (appendicular bone) 

இகவை கை, ைோல், த�ோள்ெட்கட மற்றும் இடுப்பு 
எலும்பு ஆகியவைற்றில் ைோணப்ெடுகி்றது.
8.  முணன எலும்பு அல்லது க்டற்்ஞ்சு அணமப்பு 

எலும்பு( Cancellous bone or spongy bone) 
இகவை ெஞ்சு தெோன்்ற எலும்பு தமலும் பு்றணி 

எலும்கெ விட வைலிகம குக்றந்�து.
9. �ணெப்்ற்கறலும்பு  (Sesamoid bones)

இகவை �க்சநோணைளுடன் பிகணக்ைப்ெட்டு 
இருக்கும் எலும்புைள். இகவை முேஙைோலில் 
வைட்டவைடிவில் இருக்கும் எலும்பு. உ�ோரணம் 
கெட்டல்ைோ (Patella).
எலும்பின் அடுககுகள்

எலும்பில் மூன்று அடுக்குைள் உள்ைன.
 • எலும்பு ஜவ்வு (Periosteum)
 • எலும்பு உள்ெடைம் (Endosteum)
 • கமய விகேயம் (Medullary layer)

எலும்புககூடு மற்றும் எலும்புகளின் 
்குதிகள்

ஒரு வைைரந்� கெரியவைரின் எலும்புக்கூடு 206 
�னித்�னி எலும்புைகைக் கைோணடது. �க்சநோரைள் 
மற்றும் குருத்துக�லும்புைள் இகணந்து 
எலும்புைகை மூட்டுைளுடன் இகணக்கின்்றன. 
எலும்புைளின் அகமவிடம் மற்றும் 
எணணிக்கைைைோவைன
 • ைெோைம் (Skull)-22
 • முதுகைலும்புத் க�ோடர (Vertebral column) -26
 • மோரப்புக்கூடு (Chest) எலும்புைள்-25
 • தமல் அஙைம் (upper limps) எலும்புைள்- 64
 • கீழ் (Lower limps) எலும்புைள் - 62
 • ைோது ெகுதி (Earbone) எலும்புைள்- 6
 • க�ோணகட ெகுதி (Throat bone) எலும்பு -1  206

எலும்புகள்
எலும்புத்திசு என்ெது ைடினமோன அடரந்� 

இகணப்புத்திசு வைகைகய த்சரந்�து. இது 
ெல்தவைறு வைகையோன எலும்பு க்சல்ைைோல் ஆனகவை.

எலும்பு கெல்கள் 
ஆஸடிதயோக்சட்ஸ (Osteocytes) – 

ஆஸடிதயோக்சட்ஸ க்சல்ைள் �ோன எலும்புைளின் 
அடித்�ைமோை அகமந்துள்ைது. இகவை 
எலும்புத்திசுவில் உள் அணிகய உருவைோக்கி, 
எலும்புைளுக்கு ெைத்க� அளிக்கி்றது.

ஆஸடிதயோகிைோஸட் (Osteoclast) – 
ஆஸடிதயோகிைோஸட் எலும்பின் ஒருஙகிகணப்பு 
மற்றும் வைலிகமகய ெரோமரிக்கி்றது.

ஆஸடடிதயோஃபிளோஸ்ட (Osteoblast)
ஆஸட்டிதயோஃபிைோஸட் கைோதைோஜன் 

(cologen) மற்றும் ைனிமஙைகை (Minerals) உற்ெத்தி  
க்சய்து புதிய எலும்புைகை உருவைோக்குகின்்றது. 
இ�ன் மூைம் ஆஸடிதயோக்சட் நல்ை க்சயல்ெோட்டு 
நிகைகய �க்ை கவைத்துக்கைோள்கி்றது.

குருத்�ணு (Stem cell)
இந்� குருத்�ணுக்ைள் எலும்புைளின் 

உள்தமற்ெரப்கெ உருவைோக்குகின்்றது. அ�ன் பி்றகு 
இகவை ஆஸட்டிதயோஃபிைோஸடோை மோறுகின்்றது.

புறணி கெல்கள் (lining cells)
இந்� பு்றணி க்சல்ைள் எலும்புைகை 

ெோதுைோக்கின்்றது. இகவை இரத்�த்தில் ைோல்சியம் 
அைவு குக்றயும் தெோது எலும்புைளில் உள்ை 
ைோல்சியத்க� இரத்� ஓட்டத்தில் கவைளியிடுகின்்றது.

எலும்புகளின் வைணககள்
1. நீண்ட எலும்புகள் (Long bones) 

இகவை கை மற்றும் ைோல்ைளில் அகமந்துள்ைது. 
இகவை கநம்புதைோல் தெோல் க்சயல்ெட்டு உடலின் 
ெோைஙைகை இயக்குவை�ற்கு உ�வுகின்்றது.
2. �டண்ட எலும்புகள் (Flat bones) 

இகவை விைோ எலும்பு, த�ோள்ெட்கட எலும்பு, 
மோரபு எலும்பு மற்றும் மணகடதயோடு எலும்பு 
ஆகியவைற்றில் ைோணப்ெடுகி்றது.
3. ஒழுஙகற்ற எலும்புகள் ( Irregular bones)

இகவை முைம் மற்றும் முதுகைலும்புைளில் 
ைோணப்ெடுகி்றது.
4. குறுகிய எலும்புகள் (Short bones)
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க்ோலம் ( Skull)
ைெோைம் நமது உடலில் �கைப்ெகுதிகய 

உருவைோக்குகின்்றது. இது முைத்திற்கு ஒரு 
அகமப்பிகன வைேஙகி, உருவைத்க�யும் 
இயக்ைத்க�யும் கைோடுக்கின்்றது. தமலும் இது 
முைத்திகன ெோதுைோக்கும் முக்கிய உறுப்ெோைவும் 
உள்ைது.

ஒரு வைைரந்� கெரியவைரின் ைெோைத்தில் 22 
�னித்�னி எலும்புைள் உள்ைன. இவைற்றில் 21 
அக்சயோ எலும்புைள் த்சரந்து ஒரு இகணப்ெோை 
உள்ைது. 22 –வைது கீழ்த்�ோகட எலும்பு மட்டும் 
ைெோைத்தில் ஒரு அக்சயும் எலும்ெோை உள்ைது.
ைெோைத்தின் எலும்புைள் ைெோைத்தில் இரணடு 
ெகுதிைள் உள்ைன. அவைற்றில் ஒன்று

 • மணண்டதயோடு (Cranium) கெட்டி தெோன்று 
மூகைகய ெோதுைோக்கின்்ற உறுப்ெோகும்.

 • முைத்தில் அகமந்துள்ை முைஎலும்புைள் 
மணகடதயோடு: ைெோைத்தில் �கைப்ெகுதிகய 

உருவைோக்கி, முைத்திற்கு உருவைத்க� கைோடுத்து, 
மூகைகய ெோதுைோக்கும் ஒரு முக்கிய எலும்புப் 
ெகுதியோகும். தமலும் இகவை மூகை கெட்டைம் (brain 
case / cranial vault), மற்றும் முை எலும்புைள் என்றும் 
பிரிக்ைப்டுகின்்றன.

மணண்டதயோடு 8 எலும்புகளோல் ஆனது

முன்பு்ற எலும்பு 
(Frontal Bone)

இரணடு முன்பு்ற 
எலும்புைகையும் இகணத்து 
கநற்றிகய உருவைோக்கி 
ைணைகை ெோதுைோக்கின்்றது.

ெக்ைவைோட்டு எலும்பு 
(Parietal bone)

இந்� இரணடு எலும்புைளும் 
மணகடயின் இருபு்றமும் 
அகமந்து இகடயில் நடுவில் 
த்சரகின்்றன

ைன்ன எலும்பு 
(Temporal bone)

இகவை ெக்ைவைோட்டு 
எலும்புைளுக்கு கீழ் இருபு்றமும் 
உள்ைது. இகவை ைோதின் உள் 
ெோைஙைள் மற்றும் மூகைகய 
ெோதுைோக் கின்்றது.

பிடரி எலும்பு  
(Occipital bone)

இது �கையின் பின் ெகுதிகய 
உருவைோக்கு கின்்றது. தமலும் 
இது ைெோைத்தின் அடித்�ை 
மோைவும் உள்ைது.

ஆப்புருகவைலும்பு 
( Sphenoid bone)

 இது வைணணத்துப்பூச்சி 
அல்ைது வைவ்வைோல் உருவை 
எலும்பு. இகவை த்சரந்து 
ைெோைத்தின் அடித்�ைத்க� 
உருவைோக்குகின்்றது.

மூக்ைடி எலும்பு  
Ethonoid bone)

 இது இரணடு ைணைளுக்கு 
இகடயில் மூக்கின் தமல் 
கூகரயோை அகமந்துள்ைது.

 • ைெோைத்தின் ஒதர ஒரு 
அக்சயும் எலும்பு கீழ்�ோகட எலும்பு 
ஆகும்.

 • மனி�ரைள் மட்டும்�ோன் �னது 
முதுகுப்ெகுதிகய கைோணடு தூஙகும் ஒதர 
உயிரினம் ஆகும்.

முக எலும்புகள் 
 முைஎலும்புைள் முைஅகமப்பிற்கு கீதே 

அகமந்து, மூக்குக் குழிகய உருவைோக்குகின்்றது. 
இகவை ைருவிழி குழிைளில் தமல் மற்றும் 
கீழ்த்�ோகடைளில் உள்ை ெற்ைளுக்கு ெோதுைோப்பு 
கைோடுக்கின்்றது. தமலும் இகவை மூகை 
கெட்டைத்க� சுற்றிலும் அகமந்து மூகைகய 
ெோதுைோத்து க்சவி உள் உறுப்புைளின் அகமப்கெயும் 
ெரோமரிக்கின்்றது.

முைத்தில் கமோத்�ம் 14 எலும்புைள் உள்ைன.

இரணடு மூக்கு 
எலும்புைள் 
(Nasal bones)

இகவை மூக்கின் ெோைத்க� 
அகமக்கின்்றது

இரணடு 
ைணணீர 
எலும்புைள் 
(Lacrimal 
bones)

 இகவை சிறிய கமல்லிய 
ைணைளுக்கு அருகில் 
உள்ை எலும்பு

இரணடு ைன்ன 
எலும்புைள் 
(Cheek bones)

 இரணடு ைன்ன எலும்புைள் 
(Zygomatic bone) த்சரந்து 
ைன்னத்க� 
உருவைோக்குகின்்றன.  

இரணடு தமல் 
�ோகட 
எலும்புைள் 
(Maxillary bones)

 இகவை தமல்�ோகடகய 
உருவைோக்குகி்றது.
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இகவை  உடலின் இடுப்பு ெகுதியில் 
அகமந்துள்ைது.

பிடடுத்�ணடு முள்களலும்புகள் ( 5 Sacral 
vertebrae)-5

இகவை 5 ம் இகணந்து பிட்டுத்�ணகட 
முக்தைோண வைடிவை எலும்ெோை  உருவைோக்குகின்்றது. 
இ�ன் முன்பு்றம் கவைற்றிடமோை  இருக்கும் .இது 
இடுப்கெலும்பு உருவைோை ைோரணமோை அகமகின்்றது.

�ணடுவைட வைோல் எலும்புைள் ( 4 Coccyx)-4 
இந்� நோன்கு சிறிய முள்கைலும்புைள் வைோல் 
ெகுதியில் இகணந்து சிறிய முக்தைோண 
எலும்புைைோை மோறி வைோல் எலும்கெ 
உருவைோக்குகின்்றது.  இது பிட்டு �ணடுக்கு 
கீழ்ப்ெகுதியில் இகணக்ைப்ெட்டுள்ைது.

தமல் அஙகம் (upper limbs)
தமல் அஙைம் மூன்று ெகுதிைைோை 

பிரிக்ைப்ெட்டுள்ைது. இகவை
முேஙகை (Arm)  த � ோ ள் ெ ட் க ட க் கு ம் 

முேஙகை மூட்டுக்கும் இகடயில் உள்ை ெகுதி
முன்கை (fore arm)  மு ே ங க ை க் கு ம் 

மணிக்ைட்டு மூட்டுக்கும் இகடப்ெட்ட ெகுதி
 கை (Hand)  மணிக்ைட்டுக்கு கீழ் உள்ை 

ெகுதி கை எனப்ெடும்

மோர்கக கூடு (Chest)
 மோரபுக்கூடு�ோன் நமது உடலின் 

மோரபுப்ெகுதிகய உருவைோக்குகின்்றது. இதில் 12 
தஜோடி விைோ எலும்புைள், விைோைசியிகேயம் (Costal 
Cartilage) மற்றும் மோரகெலும்பு தெோன்்றகவை 
அடஙகும். இந்� விைோ எலும்புைள் பின்பு்றம் 12 
தமல்முதுகு முள்கைலும்புைளுடன் நஙகூரம் 
தெோன்று இகணந்துள்ைது.  இது இ�யம் மற்றும் 
நுகரயீரல்ைகை ெோதுைோக்கின்்றது.

கீழ அஙகம் ( Lower limbs)
 கீழ் அஙைம் ைோல், க�ோகட, இடுப்பு மற்றும் 

பின்க�ோகடப்ெகுதி தெோன்்ற உறுப்புைகைக் 
கைோணடது. 

கோது எலும்புகள் ( Ear bones) 
ைோதில் மூன்று எலும்புைள் உள்ைன. அகவை 
M தமைஸ (Malleus)
I இன்ைஸ (Incus)
S – தடெஸ (Stapes) 

இரணடு 
அன்ன 
எலும்புைள் 
(Palatine bones)

 இந்� அன்ன  எலும்புைள் 
தமல் �ோகட 
எலும்புைளுடன் த்சரந்து 
ைடின அன்ன த்க� (Hard 
palate) உருவைோக்குகின்்றது.

 நோசி 
எலும்புைள் ( 
Nasal concha)

 மூக்கு சுவைரின் இரு 
ெக்ைத்திலும் இரணடு நோசி 
எலும்புைள் அகமந்துள்ைன.

 ஓமர 
எலும்புைள் ( 
Vomer bone)

 இது அன்ன த்தின் தமதை 
அகமந்து மூக்குத் �ணகட 
உருவைோக்குகின்்றது

கீழ்த்�ோகட 
எலும்பு ( 
Madible bone)

இது குதிகரயின் ைோடம் 
தெோன்்ற வைடிவில் அகமந்து 
கீழ்த்�ோகடகய 
உருவைோக்குகின்்றது.

முதுககலும்புத் க�ோ்டர (The Vertebral 
column)

முதுகைலும்புத் க�ோடகர முதுகைலும்பு 
என்றும், முதுகைலும்புத் �ணடு என்றும் 
அகேக்ைைோம். இகவை அவ்கவைலும்புக்கூட்டின் ஒரு 
ெகுதியோை உள்ைது. (Axial skeleton) இகவை 
முள்கைலும்புைைோை இகணந்து 
முள்கைலும்புைளுக்கு இகடயில் வைட்டுக்ைைோல் 
பிரிக்ைப்ெடுகின்்றது. ( Intervertebral disc) 

எலும்புக்கூட்டில் முதுகைலும்பு�ோன் மத்திய 
ெோைம் ஆகும். இது �கைப்ெகுதிகய �ோஙகி 
�ணடுவைடத்க� (Spinal cord) சுற்றிலும் 
அகமந்துள்ைது. இகவை ஒழுஙைற்்ற 33  
முள்கைலும்புைைோல் ஆனது. இந்� முள்கைலும்புைள் 
பின்வைருமோறு.

கழுத்து முள்களலும்புகள் (cervical 
Vertebrae)-7.

  இகவை  ைழுத்துப்ெகுதியில் உள்ைது. மு�ல் 
இரணடு எலும்புைளுக்கு ைெோை திருப்பி (Atlas) 
மற்றும் ைெோை அச்சு (Axis) என்று கெயர.இகவை 
�கைகய அக்சப்ெ�ற்கும் திருப்புவை�ற்கும் 
உ�வுகி்றது.

தமல் முதுகு முள்களலும்புகள் 
(12 Thoracic vertebrae)-12.

இகவை மோரபுகூட்டுக்கு பின்னோல் 
அகமந்துள்ைது. விைோ எலும்புைள் இந்� 
முள்கைலும்புைளுடன் இகணந்து அகமந்திருக்கும் 

கீழ முதுகு முள்களலும்புகள் ( 5 lumbar 
vertebrae)-5
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 இகவை மூன்றும் இகணந்து சிறிய ்சஙகிலி 
தெோன்்ற அகமப்கெ உருவைோக்கி நடுச்க்சவியின் 
குறுக்தை அகமந்துள்ைது. இகவை ஒலி 
அகைைளினோல் வைரும் அதிரவுைகை 
க்சவிப்ெக்றயில் இருந்து உட்க்சவி திரவைத்திற்கு 
ைடத்துகின்்றது.

க�ோணண்ட எலும்பு (throat bone hyoid bone) 
உணவையுரு நோகவைலும்பு)

குதிகரயின் ைோட வைடிவைமுள்ை இந்�  எலும்பு 
ைழுத்தின் முன்ெகுதியில் நடுவில், 
முைவைோய்ைட்கடக்கும் (Chin) க�ரோய்டு 
குருத்க�லும்புக்கும் இகடயில் அகமந்துள்ைது.

 1.4  �ணெகள் (Muscle)

 �க்சைள் என்ெகவை, நமது உடலின் 
ைட்டுப்தெோன்்ற (Bundle) இகேம திசுக்ைள் (Fibrous 
tissues) ஆகும். இகவை சுருஙகும் �ன்கம 
கைோணடகவை. இகவை நமது உடலின் ெோைஙைகை 
இயக்குவை�ற்கும், அ�கன ்சரியோன நிகையில் 
(Position) ெரோமரிக்ைவும் உ�வுகின்்றது.

�க்ச மணடைத்தில் மூன்று வி�மோன 
�க்சைள் உள்ைன.
 • இ�யத்�க்ச -  Cardiac muscle
 • இயக்கு �க்ச- Skeletal muscle (Voluntary)
 • இயஙகு �க்ச- Smooth muscle (Involuntary)

இ�யத்�ணெ 
இகவை இரு�யத்தில் மட்டும் ைோணப்ெடும் 

வைரிவைரியோன �னி வைகையோன �க்ச. இது நமது 
விருப்ெத்தின் ைட்டுப்ெோட்டில் இல்ைோ�கவை. இ�யத் 
�க்சயில் உள்ை மதயோைோரடிதயோக்சட்ஸ 
(Myocardiocytes) என்்ற க்சல் மதயோைோரடியம் 
சுருஙகி விரிய உ�வுகின்்றது.

இயககு �ணெகள் இகவை வைரிவைரியோன 
�ன்னிச்க்சயோை இயஙைக்கூடியகவை. இத்�க்சைள் 
யோவும் நரம்பு மணடைத்�ோல் இயக்ைப்ெட்டு உடலின் 
அக்சவுைளுக்கு ைோரணமோகின்்றன. கெரும்ெோைோன 
�க்சைள் எலும்பு மணடைஙைளுடன் 
இகணக்ைப்ெட்டு மூட்டுைள் அக்சயவும், 
�க்சநோரைள் இயஙைவும் உ�வுகின்்றன.

இயஙகு �ணெகள் இத்�க்சைள் �ோனோைதவை 
இயஙகும் வைரியில்ைோ� �க்சைள்.இத்�க்சைள் 
உடல் உள்ளுறுப்புைளின் அக்சவிற்கும் 
இயக்ைத்திற்கும் உ�வுகின்்றன. தமலும் நமது 
உடலின் அகனத்து அகமப்புைகையும் இயக்கி 

ைட்டுப்ெோட்டுக்குள் கவைக்கின்்றது. (எ.ைோ) குடல் 
அக்சவு (Peristalsis)

�ணெ மண்டலத்தின் ்ணிகள்
 • உடகை இயக்கு�ல்
 • கவைப்ெம் உணடோக்கு�ல்
 • உடலின் த�ோற்்றத்க� நிகை நோட்டல்

�ணெகளின் இயககம்

மட��த�

மட��த�

கட�த�

�ழ��

�ழ�ற�

ப�கவா�
�ழ��

இைட
�ழ��

ஒ�க�

மட��த�	����

	����

	����

	����

	����

	����

	����

மட��த�

க்டத்�ல் (Abduction) – இயக்ைம் உடலின் 
கமயத்க�விட்டு

ஒடுககல் (Adduction) – இயக்ைம் உடலின் 
கமயத்க� தநோக்கி

ம்டஙகு�ல் (flexion) மூட்டுைள் மற்றும் 
�க்சைளின் மடஙகு�ல் இயக்ைம்

மிணக ம்டஙகல் (Hyper flexion) மூட்டுைளின் 
மடஙகு�ல் இயக்ைம் ்சோ�ோரண அைகவை விட 
அதிைமோை இருத்�ல். உ�ோரணமோை அதிரச்சிைரமோன 
ைோர விெத்தில் �கைதவைைமோை முன்தனோக்கி 
அதிைமோன அைவு மடஙகி கநஞ்சுப்ெகுதிகய 
க�ோடு�ல்.

நீட்டல் (Extension) - மூட்டு அல்ைது 
�க்சைளின் ்சோ�ோரண தநரோக்ைல் இயக்ைம்

மிணகநீட்டல் (Hyper extension) மூட்டுைளின் 
நீட்டல் இயக்ைம் ்சோ�ோரண அைகவை விட அதிைமோை 
இருத்�ல். உ�ோரணமோை அதிரச்சிைரமோன ைோர 
விெத்தின் தெோது �கை தவைைமோை பின்தனோக்கி 
அதிைமோன அைவு நீட்டல் இயக்ைம்.
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சுழற்சி (Rotation) மூட்டு அல்ைது �க்சைளின் 
வைட்டமோன இயக்ைம். இது உடல் உறுப்புைளில் 
சுேற்்றல் இயக்ைத்திற்கு அனுமதிக்கின்்றது.

கவைளிசுழற்சி (External Rotation) மூட்டு அல்ைது 
�க்சைளின் வைட்ட இயக்ைம் உடலின் கமயத்க� 
விட்டு விைகி இருப்ெது.

உள் சுழற்சி (Internal rotation) மூட்டு அல்ைது 
�க்சைளின் வைட்ட இயக்ைம் உடலின் கமயத்க� 
தநோக்கி இருப்ெது.

சுழற்றல் (Circumdection) �க்ச மற்றும் 
மூட்டுைளில் முழு 3600 இயக்ைம்.

�ணலகீழ (inversion) – மூட்டு உள்தநோக்கி 
திரும்பு�ல்

கவைளிதிருப்பு�ல் (Eversion) மூட்டு 
கவைளிதநோக்கி திரும்பு�ல்

்ோ� பின்தநோககு�ல் (Planter flexion) – 
ெோ�த்தின் கீழ்தநோக்குத்�க்ச இயக்ைம்.

்ோ� முன்தநோககு�ல் ( Dorsi flexion) ெோ�த்தின் 
தமல் தநோக்கு�க்ச இயக்ைம்

குருத்க�லும்பு (Cartilage)
 குருத்க�லும்பு நமது உடலின் முக்கியமோன 

அகமப்ெோகும். இகவை எலும்கெ விட தை்சோைவும், 
வைகையக்கூடிய�ோைவும் இருக்கும். இகவை 
எலும்புைளின் நுனிகய ெோதுைோப்ெத�ோடு 
மூட்டுைளின் அக்சவிற்கு ைோரணமோகின்்றது.

குருத்க�லும்பில் இரத்� 
ஓட்டம், நரம்புைள், எலும்பு மஜகஜ 
தெோன்்றகவை எதுவும் கிகடயோது.

�ணெநோண (Tendon)
 �க்சநோண என்ெது உறுதியோன ைட்டுதெோன்்ற 

இகேம இகணப்புத்திசு (flbrous connective 
tissues). இகவை எலும்புைகை �க்சைளுடன் 
இகணத்து இறுக்ை நிகைகய �க்ைகவைத்து 
கைோள்ை உ�வுகின்்றது. இகவை கைோதைோஜனீனோல் 
ஆனகவை.

�ணெநோரகள் (Ligament)
 �க்சநோரைள் உறுதியோன, குறுகிய 

ைட்டுதெோன்்ற வைகையும் இகேத்திசுவைோல் ஆனகவை. 
இகவை இரணடு எலும்புைகை இகணத்து மூட்டு 
உருவைோை ைோரணமோகின்்றன. தமலும் உடல் 
உறுப்புைகை அ�ன் உரியநிகையில் கவைக்ை 
ெயன்ெடுகின்்றன.

மூடடு ( Joint) 
நமது உடலில் அகனத்து எலும்புைகையும் 

ஒன்றுடன் ஒன்று இகணக்கும் இடம் மூட்டு 
எனப்ெடும். மூட்டுைள் �ோன் எலும்பு மணடைத்க� 
இகணத்து க்சயல்ெட கவைக்கின்்றது.

மூடடுகளின் வைணககள் 
மூட்டுைள் அக்சயும் மூட்டு, அக்சயோ மூட்டு 

என்று பிரிக்ைப்ெடுகின்்றது.

கீல் மூட்டு 
(Hinge joint)

 விரலிகட கூட்டு எலும்பு மூட்டு, 
விரல்ைள் மற்றும் ைோல்விரல்ைள்  
இகடயில்

ெந்து கிணண 
மூட்டு( Ball and 
socket joint)

 இடுப்பு மற்றும் த�ோள்ெட்கட 
மூட்டுைள்

சூழ்கமய மூட்டு 
(Pivot joint)

 ைழுத்தில் ைெோைத்திற்க்கும் 
ைெோை அச்சுக்கும் இகடதய 
உள்ை மூட்டு

வைழுக்கு மூட்டு 
(Gliding joint)

 கீழ்க்கை பு்ற எலும்பு. இது ெடகு 
வைடிவை எலும்பு (Scaphoid). 
பிக்றவைடிவை எலும்பு (Lunate) 
மணிக்ைட்டு எலும்பு 

மூட்டுைகை அகமப்புைள் மற்றும் 
க்சயல்ெோடுைகை கவைத்து கீழ்க்ைணடவைோறு 
பிரிக்ைைோம்.

 அணமப்பிணன க்ோறுத்து (பிணைப்புத் திசு)
 இகேம மூட்டு (Fibrous joint)-  

இகணப்புத்திசுகவை இகணக்கும் மூட்டு
குருத்க�லும்பு மூட்டு (cartilage joint)- 

குருத்க�லும்புைகை இகணக்கும் மூட்டு
மூட்டுக்றப்ெோய மூட்டு(synovial joint) – 

தநரடித்க�ோடரபில்ைோ மூட்டு
�ரப்பு மூட்டு (Faccet joint)- இரணடு 

முள்கைலும்புைளுக்கு இகடதய உள்ை மூட்டு 

அணெவுகணள க்ோறுத்து (movement)
 • க்சனோரத்தரோசிஸ- அக்சயோ மூட்டு (ைெோைம்)
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 • ஆம்பி ஆரத்தரோஸிஸ- சிறிய அைவு அக்சயும் 
மூட்டு ( முள்கைலும்பு)

 • கடஆரத்தரோஸிஸ- நன்்றோை அக்சயும் மூட்டு ( 
முேஙைோல் மூட்டு)

திசுப்்்டலம் (Fascia)
இகவை �ோள் (Sheet) தெோன்்ற 

இகணப்புத்திசுவைோல்  ஆனகவை. இகவை மு�ன்கம 
கைோதைோஜன் எனப்ெடும் வைகை. இகவை த�ோலுக்கு 
அடியில் இகணந்து உடல் உள் உறுப்புக்ைகை 
சுற்றிலும் �க்சைளில் இருந்து அவைற்க்ற பிரித்து 
நிகைப்ெடுத்துவை�ற்கு ெயன்ெடுகின்்றது. 

திசுப்்்டலத்தின் வைணககள்.
 • தமதைோட்டமோன திசுப்ெடைம் (Superificial facia)
 • ஆேமோன திசுப்ெடைம் (Deep fascia)
 • வி்சரல் திசுப்ெடைம் (visceral fascia)
 • கெகரட்டல் திசுப்ெடைம் (Parital fascia)

எலும்பு மற்றும் �ணெ மண்டலத்தின் 
்ணிகள்

மனி� எலும்பு மணடைம் மற்றும் எலும்புக்கூடு 
த்சரந்து ெை க்சயல்ெோடுைகை க்சய்கின்்றன. அகவை 
பின்வைருமோறு
 • உயிர ஆ�ோர முக்கிய உறுப்புைகை ெோதுைோத்�ல்
 • நமது உடலுக்கு ஆ�ரவு கைோடுப்ெ�ன் மூைம் 

உருவைத்க�யும், திடநிகைகயயும் 
ெரோமரிக்கின்்றது. 

 • உடலின் அக்சவிற்கு உ�வுகின்்றது.
 • வைைரசிக� மோற்்றத்க� ைட்டுெோட்டுக்குள் 

கவைக்கின்்றது. (அ�ோவைது முக்கியமோை 
சுணணோம்பு மற்றும் இரும்பு ்சத்துக்ைளின் 
வைைரசிக� மோற்்றத்தின் க்சயல்ெோடுைகை 
எலும்பு மஜகஜயில் சீரோை கவைக்கி்றது.

 • குருதியோக்ைம் (Haemotopoies)  எலும்புைளில் 
உள்ை எலும்பு மஜகஜயில் இருந்து�ோன் இரத்� 
சிவைப்ெணுக்ைள் உருவைோகின்்றன.

எலும்புகளில் வைரும் தநோயகள்
 • மூட்டு அேற்சி (Arthiritis)
 • முடக்கு வைோ�ம் (Rheumatoid arthritis)
 • எலும்பு த�ய்�ல் ( Osteoporosis)
 • மூட்டு முடக்கு வைோ�ம் (Osteo arthritis)
 •  எலும்புக்குேல் க�ோற்று (Oesteomyelitis)
 •  எலும்பு முறிவு (Fractures)

 1.5  நரம்பு மண்டலம் 
(Nervous System)

முன்னுணர: 
உடலில் அகனத்து அகமப்புைளிலும் நரம்பு 

மணடைதம ெை ெோைஙைகை கைோணட 
�னித்துவைமோன அகமப்பு. இந்� மணடைம் �ோன் 
நமது உடலில் நடக்கும் அகனத்து 
க்சயல்ெோடுைகையும் அ�ோவைது இயக்ைம், சிந்�கன, 
�ன்னிச்க்சக்சயல், தூணடுக்சயல், எதிரக்சயல், 
க�ோடுஉணரவு தெோன்்றவைற்க்ற ைட்டுப்ெடுத்தி 
ஒருஙகிகணப்ெ�ோகும். 

நரம்பு மணடைம் உடலின் எல்ைோ 
ெோைஙைளுக்குமோன க்சய்திைகை அனுப்பு�ல் 
மற்றும் கெறு�ல் தவைகைகய க்சய்கின்்றது. 
உ�ோரணமோை ஒரு நெருக்கு திடீகரன்று விரலில் 
கநருப்புக்ைோயம் ஏற்ெடும்தெோது, இந்� க்சய்திகய 
உடதன மூகைக்கு அனுப்பி புரிந்துகைோள்ை 
கவைத்து மீணடும் விரகை உடதன எடுக்ை 
தவைணடும் என்று ெதில் க்சய்திகய அந்� நெருக்கு 
உணரகவைக்கி்றது.

நரம்பு மண்டலத்தின் ்ோகஙகள்
 • கமய நரம்பு மணடைம்
 • பு்ற நரம்பு மணடைம்

�ைள

த��வட�

�றநர��� ��ன
தைச� ேதா நர��

ஆைர நர��
ந� நர��

இன����ய� ெதாைட நர��
த���ய நர��
அர�� நர��

ெபா� கைண�கா
ெவ  நர��

ஆ நைன�கா ெவ  நர��

ேமேலா�
கைண�கா
ெவ  நர��

�ைடதா��
இைர�ைப �� நர��

�லா�ைட நர��க�

கைண�கா
உ� நர��

�ல�ப� நர��

இ��� நர��
மைற����� நர��
ெதாைட நர��

��ெவ���� ��ன

ெதாைட நர��� �ைச�
�ைள நர��க�

�லா��� நர��
நா�ய� ��ன

���ைள

ணமய நரம்பு மண்டலத்தின் ்ோகஙகள்:
 • மூகை
 • �ணடுவைடம்
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மூணள
மூகை ைெோைத்திற்குள் ெோதுைோப்ெோை 

அகமந்துள்ைது. மூகையின் மூன்று முக்கிய 
ெகுதிைள் இரணடு அக்ற தைோைஙைள் வைைது மற்றும் 
இடது - Hemisphere மற்றும் மூகை உக்ற, அ�ோவைது 
ெோதுைோப்பு கமன்ெடைம் தெோன்்றகவை ஆகும்.

மூகை உக்றயில் மூன்று அடுக்குைள் 
உள்ைன. அகவை
 • மூகை கவைளியுக்ற - Dura Mater
 • மூகை நடுவுக்ற - Arachnoid Mater
 • மூகை உள்வுக்ற - Pia Mater 

மூகை மற்றும் �ணடுவைடத்தின் தமலுக்றயோை 
கமன்ெடைம் அகமந்�ள்ைது. ெயோதமட்டருக்கும், 
அரக்னோய்டுதமட்டருக்கும் இகடயில் உள்ை 
இகடகவைளிக்கு ்சப்அரக்னோய்டு இகடகவைளி என்று 
கெயர.  இந்� இகடகவைளியில் மூகை �ணடுவைட 
திரவைம் உள்ைது.

மூணளத்�ணடுவை்ட திரவைம்
மூகைத்�ணடுவைட திரவைம் நி்றமற்்ற 

க�ளிவைோன�ோை மூகை மற்றும் �ணடவைட ெகுதியில் 
அகமந்துள்ைது. ஒரு நோகைக்கு 500 மிலி சுரந்து, 
125 மிலி மட்டுதம ்சப்அரக்னோய்டு இகடகவைளியில் 
ைோணப்ெடும். இத்திரவைம் மூகைகய அதிரவுைளில் 
இருந்து ெோதுைோத்து, அ�ன் இயக்ைத்திற்கும், 
தநோய்�டுப்ெோற்்றலுக்கும் உ�வுகின்்றது,

குறிப்பு: மூகை மற்றும் முதுகைலும்பு ்சோம்ெல் 
நி்ற மற்றும் கவைள்கை நி்ற கெோருள்ைகை 
உள்ைடக்கியிருக்கி்றது. ்சோம்ெல் நி்ற கெோருள் 
கவைள்கை நி்ற கெோருகைவிட கமய நரம்பு 
மணடைத்தில் முக்கிய கெோறுப்பு வைகிக்கி்றது.   
கவைள்கை நி்ற கெோருள்ைளில் மிைக்குக்றந்� 
க்சல்ைள்�ோன் உள்ைன.

மூணள மூன்று முககிய ்குதிகளோக 
பிரிககப்்டடுள்ளது.
 • கெருமூகை
 • சிறுமூகை 
 • மூகைத்�ணடு

க்ருமூணள: மூகையின் மிைப்கெரிய ெகுதி 
கெருமூகை. இது உடலின் ஒருஙகிகணப்பு உடல் 
இயக்ைம், க�ோடு உணரச்சி, ைற்்றல், நுணணறிவு 
உணரவு, உற்்சோை உணரவு, ெோரகவை உணரவு, 
க்சவிப்புைன் உணரவு, நிகனவைோற்்றல், சிந்�கன, 
தீரப்பு, மற்றும் �ைவைல் க�ோடரபு தி்றன்ைள் 

தெோன்்றவைற்க்ற ஒருஙகிகணக்கும் முக்கிய 
உறுப்பு ஆகும்.

இந்� கெருமூகைக்கு நோன்கு முக்கிய 
மடல்ைள் உள்ைன.  அகவை தமதை உள்ை ெடத்தில் 
ைோணபிக்ைப்ெட்டுள்ைன.
 • கநற்றிைதுப்பு / முன்பு்ற மடல் (Frontal Lobe)
 • ைன்னகெோட்டு மடல் (Temporal Lobe)
 • ெக்ை மடல் (Parietal Lobe)
 • பிடரி மடல் (Occipital Lobe)

முன்பு்றமடல் – இந்� மடல் சிந்�கன, இயக்ைம், 
ஆரோய்�ல் மற்றும் எழுது�ல் ஆகியவைற்றிற்கு 
கெோறுப்ெோகும்.

ைன்னகெோட்டு மடல் - நிகனவைோற்்றல் மற்றும் 
தைட்டல் க்சயல்ைளுக்கு முக்கிய ெஙகு வைகிக்கி்றது.

ெக்ைமடல் – உணரச்சி புரி�லுக்கு உ�வுகி்றது.
பிடரிமடல் – எழுத்து, கமோழி மற்றும் 

ெோரகவைகய புரிந்து கைோள்ை உ�வுகி்றது.

சிறுமூணள
சிறுமூகைகய சிறிய மூகை என்றும் 

பின்மூகை என்றும் அகேக்ைைோம்.  இது 
கெருமூகைகய விட சிறியது மற்றும் மூகையின் 
பி்ற ெகுதிைளுக்கு பின்னோல் அகமந்துள்ைது.  
சிறுமூகை இயக்ை நரம்புைள் மற்றும் நுணணிய 
நரம்புைளின் இயக்ைத்க� ைட்டுப்ெடுத்�வும் 
ஒருஙகிகணக்ைவும் ெயன்ெடுகின்்றது.

மூணளத்�ணடு
மணகட ஓட்டின் அடி�ைத்தில் இடது மற்றும் 

வைைது அகரக்தைோைத்தின் நடுவில் மூகைத்�ணடு 
அகமந்திருக்கின்்றது.

மூகைத்�ணடு மூன்று ெகுதிைைோை 
பிரிக்ைப்ெடுகி்றது.
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 • நடுமூகை ( Midbrain)
 • மூகை ெோைம் ( Pons)
 • முகுைம்( medulla oblongata)

நடுமூணள:
நடுமூகை மூகையின் உயரந்� 

ெகுதிைளிலிருந்து வைரும் க்சய்திைகை 
மூகைெோைத்திற்கும் முகுைத்திற்கும் 
அனுப்புகின்்றது மற்றும் நமது உடலின் 
்சமநிகைகய ைட்டுப்ெோட்டில் கவைக்கி்றது.

மூணள்ோலம்:
மூகைெோைம் நடுமூகைகய முகுைத்துடன் 

இகணக்கி்றது. இது நமது சுவைோ்சத்க� சீரோை 
கவைக்ை உ�வுகி்றது.

முகுளம்:
முகுைம் மூகைெோைத்க� முதுகைலும்புடன் 

இகணகின்்றது. இந்� இடத்தில் அ�ோவைது மணகட 
ஓட்டின் அடித்�ைத்தில் ஒரு துகை உள்ைது.  
இ�கன மணகடதயோட்டு துகை (Foramen 
magnum)என்று அகேப்ெர.

முகுைம் �ோன் நமது சுவைோ்சம், இ�ய க்சயல்ெோடு 
ஆகியவைற்க்ற ைட்டுப்ெடுத்துகின்்றது. தமலும் 
இரும்மல், தும்மல், விழுஙகு�ல், வைோந்தி எடுத்�ல், 
தூணடு க்சயல் / அனிச்க்ச க்சயல் தெோன்்ற 
க்சயல்ெோடுைகை கையோளுகின்்றது.

�ணடுவை்டம்
முதுகைலும்பு மூகைகய உடல் முழுவைதும் 

உள்ை பு்ற நரம்பு மணடைத்துடன் இகணக்கின்்றது.  
முதுகைலும்பு முள்ைந்�ணகடயும் (Spinal Column) 
மூகை உக்றகயயும் ெோதுைோக்கி்றது. முதுகைலும்பு 
ெல்தவைறு ெகுதிைைோை பிரிக்ைப்ெட்டுள்ைது.

 • 7ைழுத்து முள்கைலும்புைள் – 7 cervical 
vertebrae 

 • 12 தமல் முதுகு முள்கைலும்புைள்– 12 thoracic 
vertebrae

 • 5 கீழ் முதுகு முள்கைலும்புைள் – 5 lumbar 
vertebrae

 • 5 பிட்டு�ட்டு முள்கைலும்புைள் – 5 sacrum 
vertebrae

 • 5 �ணடுவைடவைோல் எலும்பு – 5 coccyx vertebrae

க��� ��ெள���

ேம����

�����

முதுகைலும்பில் 31 தஜோடி நரம்புைள் கைோத்�ோை 
உள்ைது. இகவை இயக்ை மற்றும் உணரச்சி 
�ைவைல்ைகை உடலின் மீ�முள்ை ெோைஙைளில் 
இருந்து கெற்று அ�ற்தைற்்றோர தெோல் எதிரவிகன 
க்சய்ய உவுகின்்றது.

புற நரம்பு மண்டலம்
பு்றநரம்பு மணடைம் மூகை மற்றும் 

முதுகைலும்பு �விர நரம்பு மணடைத்தின் மற்்ற 
அகனத்து ெோைஙைகையும் கைோணடுள்ைது.  இந்� 
மணடைம் எலும்புைைோல் ெோதுைோக்ைப்ெடவில்கை.  
புற நரம்பு மண்டலம் இரண்டோக பிரிககப்்டடுள்ளது.
 • �ன்னியக்ை நரம்பு மணடைம்
 • த்சோமோடிக் நரம்பு மணடைம்
 • �ன்னியக்ை நரம்பு மணடைம்

�ன்னியக்ை நரம்பு மணடைம் உடலின் 
�ன்னிச்க்சயோன க்சயல்ெோடுைகையும்  
கமன்கமயோன ைட்டுப்ெோடற்்ற �க்சயின் 
இயக்ைஙைகையும் ைட்டுப்ெடுத்துகி்றது.
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உ�ோரணமோை ைணணின் ெோரகவையில் 
பிரைோ்சமோன ஒளி ெடும்தெோது அது �ோனோை சுருஙகிக் 
கைோள்வைது.

�ன்னியக்ை நரம்பு மணடை க்சயல்ெோடுைகை 
தமலும் பிரிக்ைைோம்.
 • ெரிவு நரம்பு மணடைம் (Sympathetic Nervous 

System)
 • துகணப் ெரிவு நரம்பு மணடைம் 

(Parasympathetic Nervous System)

்ரிவு நரம்பு மண்டலம்:
ெரிவு நரம்பு மணடைம் �ோன் மன 

அழுத்�த்திற்கு எதிரோை ்சணகடயிட்டு அ�கன 
நீக்கும் தவைகைகய க்சய்கி்றது. மனஅழுத்�ம் 
வைரும்தெோது இ�யத்துடிப்பு அதிைரித்�ல், 
ைணெோரகவை விரிவைகட�ல் மற்றும் குக்றவைோன 
குடல்�க்ச அக்சவு தெோன்்றவைற்க்ற 
க்சயல்ெடுத்துவைது�ோன் இந்� நரம்பு மணடைத்தின் 
முக்கிய தவைகை.

துணைப் ்ரிவு நரம்பு மண்டலம்:
துகணப் ெரிவு நரம்பு மணடைம் ஓய்வு 

க�ோடரெோன க்சயல்ெோடுைகை நிரவைகிக்கி்றது.  இந்� 
மணடைம் ைணணீகர ைட்டுப்ெடுத்துவைது, 
க்சரிமோனம் மற்றும் உமிழ்நீர சுரத்�ல் 
தெோன்்றகவைைகை நிரவைகிக்கி்றது.

தெோமோடடிக நரம்பு மண்டலம்
இந்� நரம்பு மணடைம் எலும்புத் �க்ச மற்றும் 

�ன்னோரவை �க்ச இயக்ைத்க� ைட்டுப்ெடுத்துகி்றது.  
தமலும் இது நரம்பு தூணடு�லுக்கு ஏற்்றோரதெோல் 
கவைளி மற்றும் உள் க்சல்லும் நரம்புைளுக்கு 
க்சய்திகய அனுப்பி மீணடும் ெதில் க்சய்திகய 
கெறுகி்றது.

அனிச்ணெ கெயல் (reflexes)
அனிச்க்ச க்சயல் என்ெது ஒரு தூணடு�லுக்கு 

�க்சயின் இயல்ெோன எதிரவிகன.  இகவை 
இரணடு வைகைப்ெடும்.

சிசு அனிச்க்ச: பி்றந்� தநரத்திலிருந்து 
ைோணப்ெடும் அனிச்க்ச. இகவை சிறிது ைோைத்தில் 
மக்றந்து விடும்.

மற்்ற அனிச்க்ச: இந்� அனிச்க்ச பி்றந்� 
தநரத்தில் இருந்து க�ோடரந்து நிரந்�ரமோை 
வைோழ்நோள் முழுவைதும் ைோணப்ெடும். உ�ோரணமோை 
ைணெோரகவை அனிச்க்ச, தும்மல், ைண சிமிட்டு�ல், 
இருமல் மற்றும் கைோட்டோவி விடு�ல்.

்ன்னிகரணடு மணண்டதயோடடு நரம்பு
 • தமோப்ெ நரம்பு  (Olfactory) - நுைரவு
 • ெோரகவை நரம்பு (Optic) - ெோரகவை
 • விழிக்தைோை இயக்ை  நரம்பு (Oculomotor) - 

ைண அக்சவு
 • ட்தரோக்கிளியர நரம்பு (Trochlear) - ைண 

அக்சவு
 • முப்கெரு நரம்பு (Trigeminal) - கமல்லு�ல்
 • அப்டூ்சன்ட் (Abducens) – ைண இகம மூடு�ல்
 • முை நரம்பு (Facial) - முைெோவைகன, நோக்கு, 

உமிழ் நீர சுரப்பிைள்
 • ஒலிப்புன் நரம்பு (Acoustic) - தைட்டல்
 • க�ோணகடப்புனல் நோக்கு நரம்பு 

(Glossopharyngeal) - சுகவை உணரவு, 
உமிழ்நீர சுரத்�ல்

 • தவைைஸ (Vagus) - சுவைோ்சம், க்சரிமோனம், 
விழுஙகு�ல்

 • முதுகு துகண நரம்பு (Spinal Accessory) -  
த�ோல் ெட்கட இயக்ைம்

 • நோவைடி நரம்பு (Hypoglossa) – தெச்சு மற்றும் 
விழுஙகு�ல்

நரம்பு மண்டலத்தின் கெயல்்ோடடு 
அலகுகள்

நரம்பு மணடைம் மில்லியன் ைணக்ைோன 
நரம்ெணு மற்றும் கிளியல் (Glial) க்சல்ைகை 
உள்ைடக்கியுள்ைது.

நரம்்ணு
��நர��ைழ

உ�ர�
அைற

நர�ப�
ேவ� ��

உ
க�

நர�ப� ேவ�
ைமய�� உைற

�கவா� ெச�

நரம்ெணு என்ெது நரம்பு மணடைத்தின் 
முக்கிய நரம்பு க்சல் வைகை ஆகும். (Glial Cell) 
கிளியல் க்சல்ைள் த்சரந்து கமயலின் உக்றகய 
(Myelin Sheath) உருவைோக்கி நரம்பு அணுகவை 
ெோதுைோக்கின்்றது. ஒரு நரம்ெணு மற்்ற 
நரம்ெணுக்ைளுக்கு உடன் தூணடு�ல்ைகை 
ைடத்துகி்றது. ஒரு நரம்ெணு மற்க்றோரு 
நரம்ெணுவுடன் ்சந்திக்கும் புள்ளி நரம்பிகணப்பு 
(Synapse) எனப்ெடுகின்்றது. இந்�ப்புள்ளி 
வைழியோைத்�ோன் நரம்பு க்சல்ைள் தூணடு�ல்ைளின் 
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க�ோடரகெ தநரடியோை ெரிமோறுகின்்றது.  
நரம்ெணுக்ைள் உணரச்சி நரம்ெணு மற்றும் இயக்ை 
நரம்ெணு என்று இரணடு வைகைைைோைப் 
பிரிக்ைப்ெடும்.

உணரச்சி நரம்ெணு உணரதி்றன், சுகவை, 
க�ோடு�ல், ெோரகவை தெோன்்ற �ைவைகை 
அனுப்புகின்்றது.  இயக்ை நரம்ெணு �க்சைளின் 
இயக்ைம் ்சம்ெந்�ப்ெட்ட க்சய்திைகை அனுப்புகி்றது.

கிளியல் கெல்கள் 
இகவை நரம்பில்ைோ க்சல்ைள். இது 

நரம்ெணுவிற்கு த�கவையோன ஆ�ரவு மற்றும் 
ஊட்டச்்சத்துைகை அளித்து அ�ன் நீரச்்சமநிகைகய 
ெரோமரிக்கின்்றது. இகவை நரம்பு மணடத்தின் 
தூணடுல்ைகை ைடத்துவைதிலும் கமயலின் 
உக்றகய உருவைோக்குவைதிலும் ெஙதைற்கி்றது. 

நரம்புகளின் வைணககள்:
 • உணரச்சி அல்ைது ஈரப்பு நரம்புைள்.
 • இயக்ை அல்ைது கவைளிச்க்சலுத்தும் நரம்புைள்.
 • ைைப்பு நரம்புைள்.

நரம்புகளின் வைணககளின் விரிவைோககம்

உைரச்சி அல்லது ஈரப்பு நரம்புகள்
உணரச்சி வைோஙகிைைோல் (Sensor receptors) 

்சோத்தியமோன நடவைடிக்கைைள் நரம்ெணுவிலுள்ை 
நரம்பு குற்றிகேைளின் மீது உருவைோக்ைப்ெடும்தெோது 
அகவை உணரச்சி நரம்பு இகேைைோல் 
முதுகைலும்புக்கு அனுப்ெப்ெடுகின்்றன.

இந்� தூணடு�ல் மூகைக்கு நரம்ெணுவின் 
இகணப்ெோல் க்சன்று அ�ற்கு தூணடு க்சயல் 
இயக்ை நரம்புைள் வைழியோை கவைளி 
அனுப்ெப்ெடுகின்்றன.

இயகக அல்லது கவைளிச்கெலுத்தும் நரம்புகள்
இயக்ை நரம்புைள் மூகை, முதுகைலும்பு மற்றும் 

�ன்னியக்ை நரம்பு முடிச்சு (ganglia) ஆகியவைற்றில் 
இருந்து உருவைோகின்்றன.  இகவைைள் 
தூணடு�ல்ைகை இயக்ை உறுப்புைளின் �க்சைள் 
மற்றும் சுரப்பிைளுக்கு ைடத்துகின்்றன.  இகவை 
இரணடு வைகைப்ெடும்.

உ்டம்பு நரம்பு (Somatic Nerve)
இகவை இயக்கு �க்சைளின் சுருஙகிவிரியும் 

இயக்ைத்திற்கு ைோரணமோகின்்றன.

�ோனியஙகு நரம்பு (Autonomic Nerve)
ெரிவு மணடைம் (Sympathetic) மற்றும் 

துகணப் ெரிவு நரம்பு மணடைம் (Parasympathetic) 
- இகவை இரணடும் இ�யத்�க்ச,  இயஙகு 
�க்சைளின் க்சயல்ெோடு மற்றும் சுரப்புைள் 
சுரப்ெ�ற்கும் ைோரணமோகின்்றன.

கலப்பு நரம்பு
முதுகுத்�ணடுவைடத்தில் உணரச்சி மற்றும் 

இயக்ை நரம்புைள் யோவும் �னி குழுக்ைைோை அல்ைது 
�னிப்ெோக�யில் சீரோை அகமக்ைப்ெட்டுள்ைது.  
முதுகைலும்பிற்கு கவைளிதய உணரச்சி மற்றும் 
இயக்ை நரம்புைள் ஒதர இகணப்புத்திசு உகரயில் 
இகணக்ைப்ெடும் தெோது அகவை ைைப்பு நரம்புைள் 
என்று அகேக்ைப்ெடுகின்்றன. 

நரம்பு மண்டலத்தில் வைரும் தநோயகள்
 • வைலிப்பு (Seizures)
 • வைோ�ம் (Stroke)
 • க�ோடர வைலிப்பு (Epilepsy)
 • மூகைக்ைோய்ச்்சல் (Meningitis)
 • முடக்கு வைோ�ம் (Paralysis)
 • மல்ட்டிபில் ஸகிளிதரோசிஸ (Multiple Sclerosis)
 • நடுக்கு வைோ�ம் (Parkinson’s Disease)
 • நிகனவைோற்்றல் இேக்கும் தநோய் (Alzheimer’s 

Disease)
 • முைவைோ�ம் (Bell’s Palsy)

 1.6.   வையிறு மற்றும் கு்டல் அணமப்பு / 
கெரிமோன மண்டலம் 
(Gastro Intestinal System)

முன்னுணர: 
உணவுப்ெோக� (alimentary Canal) என்ெது 

மற்்ற க்சரிமோன உறுப்புைள் இல்ைோமல் வைோயிலிருந்து 
மைக்குடல் வைகர ஒரு க�ோடரச்சியோன கவைற்றுக் 
குேோயோகும். உணவுப்ெோக�யுடன் த்சரந்து 
உமிழ்நீர சுரப்பிைள், ைல்லீரல், ைகணயம் மற்றும் 
பித்�ப்கெ தெோன்்ற அகனத்து உறுப்புைளும் 
க்சரிமோண மணடைம் என்று அகேக்ைப்ெடும்.  
க்சரிமோன அகமப்பின் முக்கிய தநோக்ைம் 
உடலுக்குத் த�கவையோன எரிகெோருள், ஆற்்றல், 
திரவைம் தெோன்்றவைற்க்ற உருவைோக்ை இரத்�த்திற்கு 
ஊட்டச்்சத்துக்ைகை வைேஙகுவை�ோகும்.
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இகவை மட்டுமல்ைோமல் க்சரிமோனத்திற்கு 
நோக்கு மற்றும் உமிழ்நீர சுரப்பிைளில் இருந்து 
சுரக்கும் கநோதிைளும் உ�வுகின்்றன. பித்�ப்கெயும், 
ைகணயமும் சுரக்கும் மற்றும் த்சரத்து 
கவைத்திருக்கும் பித்�ம் மற்றும் க்சரிமோன கநோதிைள் 
முக்றதய கெோதுவைோை பித்�க்குேோய் (common bile 
duct) வைழியோை சிறுகுடலின் மு�ல்ெகுதிக்கு 
(Duodenum) வைந்து க்சரிமோனத்திற்கு உ�வுகின்்றன.

கெரிமோன மண்டலத்தின் ்ோகஙகள்
 • வைோய் -  Mouth
 • நோக்கு -   Tongue
 • உமிழ்நீர சுரப்பிைள் -  Salivary gland
 • க�ோணகடக்குழி -  Pharynx
 • குரல்வைகைமூடி -  Epiglottis
 • உணவுக்குேோய் -  Oesophagus
 • இகரப்கெ -  Stomach
 • ைல்லீரல் -  Liver
 • சிறுகுடல் - Small intestine
 • கெருஙகுடல்   -  Large intestine
 • மைக்குடல் -  Rectum
 • ஆ்சனவைோய் -  Anus

வைோய 
ைன்னம், நோக்கு, அன்னம் (Palate) தெோன்்றகவை 

த்சரந்து வைோகய உருவைோக்குகின்்றது. இ�கன 
வைோய்க்குழி (Oral cavity) என்றும் கூ்றைோம்.  
முன்பு்றம் உ�டு, பின்பு்றம் குரல்வைகைமூடி 
தமற்பு்றம் அன்னம், ெக்ைவைோட்டில் ைன்னம் த்சரந்து 
வைோய்க்குழிகய உருவைோக்கும். இ�கன இரணடு 
ெகுதிைைோை பிரிக்ைைோம்.

கவைஸடிபூயூள் (Vestibule) – ைன்னம், மற்றும் 
ெற்ைளுக்கு இகடப்ெட்ட ெகுதி
வைோயககுழி (Oral cavity) – நோககுப் ்குதி

நோம் வைோய்வைழியோை உணவு மற்றும் 
திரவைஙைகை உட்கைோள்கித்றோம். கவைட்டு ெற்ைள், 
தைோகரப்ெற்ைள், ைடவைோய்ெற்ைள், முன் 
ைடவைோய்ெற்ைள், தெோன்்ற ெற்ைள் வைகைைள் 
உணகவை கமல்லுவை�ற்கு உ�வுகின்்றன.

நோககு 
நோக்கு என்ெது ஐந்து உணரவு உறுப்புைளில் 

ஒன்்றோகும். இது முழுவைதும் �க்சைைோல் ஆனது. 
இது உணகவை �ள்ளுவை�ற்கும் விழுஙகுவை�ற்கும் 
உ�வுகின்்றது. நோக்கின் தமற்ெகுதியில் சுகவை 
அரும்புைள் உள்ைன. இகவை உணவின் சுகவைகய 
உணரகவைக்கின்்றன.

உமிழநீர சுரப்பிகள் 
உமிழ்நீர சுரப்பியில் சுரக்கும் உமிழ்நீரில் 

அகமதைஸ என்னும் க்சரிமோன கநோதி உள்ைது. 
இது ஸடோரச்க்ச குளுக்தைோஸ மற்றும் மோல்தடோஸ 
என்்ற மோவுச்்சரக்ைகரைைோை உகடத்து க்சரிக்ை 
க்சய்கின்்றது.

க�ோணண்டககுழி 
க�ோணகடக்குழி நோசித்துகைைள் வைழியோை 

வைரும் ைோற்க்றயும் வைோயின் வைழியோை வைரும் உணவு 
மற்றும் ைோற்க்றயும் கெற்றுக் கைோணடு 
குரல்வைகைமூடியின் உ�வியுடன் ைோற்க்ற 
மூச்சுக்குேலுக்கும் உணவுைகை 
உணவுக்குேலுக்கும் அனுப்புகின்்றது. சிை்சமயம் 
நோம் தெசிக்கைோணதட ்சோப்பிடும்தெோது உணவின் 
சிறு துணடுைள் �வை்றோை உணவுக்குேோய்க்கு 
ெதிைோை மூச்சுக்குேோயில் க்சல்வைக� 
உணரகித்றோம்.

குரல்வைணளமூடி 
 குரல்வைகை மூடி என்ெது இ�ழ் தெோன்்ற 

மடிப்பு. இது வைோய்க்கு பின்னோல் குரல்வைகையுடன் 
இகணக்ைப்ெட்டுள்ைது. இந்� மடிப்பு சுவைோ்சத்தின் 
தெோது தமதை மடஙகி ைோற்க்ற மூச்சுக் குேோய்க்கும், 
உணகவை விழுஙகும் தெோது கீதே க்சன்று 
உணகவையும் திரவைஙைகையும் 
உணவுக்குேோய்க்கும் க்சல்ை அனுமதிக்கின்்றது.

உைவுககுழோய 
உணவுக்குேோய் என்ெது நீணட தநரோன 

கவைற்றிட அகமப்பு. இது க�ோணகடயில் க�ோடஙகி 
இகரப்கெயில் முடிவைகடகி்றது. உணவுக்குேோயின் 
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தமல் உள்ை �க்சைள் இயக்கு�க்சைள் மற்றும் கீழ் 
உள்ை �க்சைள் இயஙகு �க்சைள். 
உணவுக்குேோயின் தமல் அ�ோவைது 
க�ோணகடகுழியின் முடிவில் ஒரு சுருக்குத்�க்சயும் 
(Sphincter) உணவுக்குேோயின் கீழ் அ�ோவைது 
இகரப்கெயின் க�ோடக்ைத்தில் ஒரு சுருக்குத் 
�க்சயும் அகமந்துள்ைது. இந்� சுருக்குத்�க்சைள் 
உணவு உணவுக்குேோயில் இருந்து பின்தனோக்கி 
க�ோணகடக்குழிக்கு வைருவைக�யும், இகரப்கெயில் 
இருந்து உணவு உணவுக்குேோய்க்கு வைருவைக�யும் 
�டுக்கின்்றது. உணவுக்குேோயின் மு�ன்கம ெஙகு 
அகைதெோன்்ற கெரிஸடோல்சிஸ இயக்ைம். இந்� 
அகை தெோன்்ற இயக்ைத்�ோல் உணவும் 
திரவைப்கெோருட்ைளும் �க்சைளின் உ�வியோல் 
நைரந்து முன்தனோக்கி க்சரிமோனப்ெோக�யில்  
உந்�ப்ெடுகி்றது.

இணரப்ண் /அன்னப்ண் 
இகரப்கெ என்ெது கவைற்றிடமோன உறுப்பு.  

இது வையிற்றுப் ெகுதியின் இடது பு்றத்தில் 
அகமந்துள்ைது. இகரப்கெ உணவு மற்றும் 
திரவைத்க� த்சைரித்து அக� க்சயல்முக்றக்கு 
உள்ைோக்குகி்றது. இதில் ஃெணடஸ (Fundus), உடல் 
(Body), ஏட்ரியம் (Atrium) எனும் மூன்று ெோைஙைள் 
உள்ைன.

க்சரிமோன க்சயல்முக்றக்கு உ�வுவை�ற்ைோை 
இகரப்கெ கஹட்தரோகுதைோரிக் அமிைம் மற்றும் 
இகரப்கெ அமிைமோன கெப்சின் (pepsin) தெோன்்ற 
க்சரிமோன கநோதிைகை சுரக்கி்றது.  இகரப்கெயின் 
க்சரிமோன க்சயல்ெோட்டிற்கு பி்றகு உணவும் 
திரவைமும் ெகுதி இகரப்கெெோகுவைோை (Chyme) 
மோறுகி்றது. கெப்சின் புர�த்க� க்சரிக்ை கவைக்கி்றது.  
கஹட்தரோக்தைோரிக் அமிைம் க்சரிமோனத்திற்கு 
த�கவையோன அமிைத்�ன்கம கைோணட 
ஆல்ைஹோகை கைோடுக்கி்றது.

நீரில் ைகரயும் கவைட்டமின்ைளும் ஆஸபிரின் 
தெோன்்ற சிை மோத்திகரைளும் குக்றந்� அைவில் 
இகரப்கெயில் உறிஞ்்சப்ெடுகின்்றது.

கல்லீரல் 
ைல்லீரல் என்ெது வையிற்றுக்குழியின் 

வைகையின் வைைது ெக்ைத்தில் அகமந்துள்ை வையிற்று 
உறுப்பும் மற்றும் உடலில் மிைப்கெரிய 
சுரப்பியுமோகும். ைல்லீரலில் �ோன் பித்�ம் சுரக்ைப்ெட்டு 
பித்�ப் கெயில் த்சமித்து கவைக்ைப்ெட்டு கெோதுவைோை 
பித்�க் குேோய் வைழியோை சிறுகுடலுக்கு 
அனுப்ெப்ெடுகி்றது. பித்�ம் �ோன் கைோழுப்புைகை 
முறித்து க்சரிக்ை ெயன்ெடுகி்றது.

சிறுகு்டல் 
இகரப்கெயில் இருந்து வைரும் 

இகரப்கெெோகுவில் இருந்து கெரும்ெோைோன 
ஊட்டச்்சத்துக்ைளும் ைனிமஙைளும் சிறுகுடலில் 
உறிஞ்்சப்ெடுகி்றது. சிறுகுடல் பித்�த்க�யும், 
ைகணய கநோதிைகையும் பித்�க் குேோயிலிருந்து 
ஏற்றுக்கைோள்கி்றது.  

சிறுகுடல் இகரப்கெகய கெருஙகுடலுடன் 
இகணக்கி்றது. இதிலும் சுருக்ை �க்ச 
க்சரிமோனமோன உணவுப் கெோருட்ைகை 
முன்தனோக்கி வைரோமல் �டுக்கி்றது. சிறுகுடலில் 
டிதயோடினம் (Deudenum), கஜஜீனம் (Jejunum), 
இலியம் (ileum) என்று மூன்று ெோைஙைள் உள்ைன.  
டிதயோடினம் இரும்புச் ்சத்க�யும், கஜஜீனம் 
க்சரிமோன கெோருட்ைளில் உள்ை அகனத்து 
ஊட்டச்்சத்துைகையும், இலியம் விடுெட்ட 
்சத்துக்ைகையும் உறிஞ்சுகின்்றது.

க்ருஙகு்டல் 
கெருஙகுடலில் �ோன் நீர உறிஞ்்சப்ெட்டு 

மீ�முள்ை க்சரிமோன கெோருட்ைள் மைமோை 
கவைளிதயற்்றப்ெடுகின்்றன. கெருஙகுடலில் 
கெருஙகுடல் வைோய் மற்றும் கநளிவுகுடல் (Sigmoid) 
என்று இரணடு ெகுதிைள் உணடு. கெருஙகுடல் 
வைோயில் குடல்வைோல் (appendix) 
இகணக்ைப்ெட்டுள்ைது.  கெருஙகுடலில் நீர 
உறிஞ்்சப்ெட்டு மீ�முள்ைகவை மைக்குடலுக்கு 
�ள்ைப்ெடுகின்்றன. 

மலககு்டல்  
இது குடலின் ைகடசிப்ெகுதி ஆகும்.  

கெருஙகுடகை ஆ்சனவைோய் உடன் 
இகணக்கின்்றது. இது க்சரிமோனத்தில் இருந்து 
வைரும் ைழிவுைகை த்சரத்து கவைத்து கவைளிதயற்்ற 
ெயன்ெடுகின்்றது.

ஆெனவைோய 
ஆ்சனவைோய் �ோன் க்சரிமோன மணடைத்தின் 

ைகடசி ெகுதி.  ஆ்சன வைோயின் தமல் ெகுதியில் 
உள்ை ஒரு சி்றப்ெோன பு்றணி மைக்குடலின் 
உள்ைடக்ைத்க� (திட, திரவை, வைோயு) ைணடறியும்ெடி 
அகமக்ைப்ெட்டுள்ைது.

கெரிமோனத்தின் நிணலகள்

கமல்லல் (Mastication)
உணவின் க்சரிமோனம் மு�லில் ெற்ைைோல் 

உணகவை கமன்று உமிழ்நீரோல் ஈரமோக்கு�ல் 
என்னும் இயந்திர க்சரிமோனத்தில் இருந்து 
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ஆரம்பிக்கி்றது.  உமிழ்நீர என்ெது உமிழ்நீர 
சுரப்பிைைோல் சுரக்ைப்ெடும் ஒரு திரவைம்.  இதில் 
உமிழ்நீர அமிைம் உள்ைது.  இந்� கநோதி உணவில் 
உள்ை ஸடோரச்க்ச க்சரிக்ை ஆரம்பிக்கி்றது.  
உமிழ்நீரில் உள்ை  மியூக்ைஸ (Mucus)  உணகவை 
வைேவைேப்ெோக்குகி்றது.  தமலும் உமிழ்நீரில் உள்ை 
கநட்ரஜன் ைோரெதனட் ைோர ஆல்ைஹோகை 
கைோடுத்து அகமதைக்ஸ (Amylase) தவைகை 
க்சய்ய கவைக்கி்றது.

கெரிமோனம் (Digestion)
க்சரிமோனம் என்ெது உணவில் உள்ை கெரிய 

ைகரயோ� மூைக்கூறுைள்.   சிறிய நீரில் 
ைகரயக்கூடிய மூைக்கூறுைைோை முறிந்து, 
உகடந்து இரத்�த்தில் உள்ை பிைோஸமோவைோல் 
உறிஞ்்சப்ெடுவைது க்சரிமோனம் எனப்ெடும்.  
க்சரிமோனம் சிக�மோற்்ற முறி�ல் (catabolism) 
இயந்திர மற்றும் தவைதியியல் க்சரிமோனம் என்று 
இரணடோை பிரிக்ைப்ெடுகி்றது.

இயந்திர க்சரிமோனம் என்ெது கெரிய உணவு 
துணடுைள் க்சரிமோன மற்றும் உமிழ்நீர 
கநோதிைைோல் சிறு சிறு துணடுைைோை ெடிப்ெடியோை 
உகடவைது ஆகும்.  இர்சோயன அல்ைது 
தவைதியல்க்சரிமோனம் என்ெது உகடந்� உணவுைள் 
உடலுக்கு த�கவையோன ெயன்ெடுத்�க் கூடிய சிறிய 
மூைக்கூறுைைோை க்சரிமோன கநோதிைைோல் 
மோற்்றப்ெடுவைது ஆகும்.

உறிஞ்சு�ல் (Absorption)
95% ்ச�வீ� ஊட்டச்்சத்துக்ைகை உறிஞ்சும் 

க்சயல்ெோடு சிறுகுடலில் நகடகெறுகி்றது.  �ணணீர 
மற்றும் ைனிமஙைள் (Minerals) இரத்�த்தில் இருந்து 
அைத்துறிஞ்்சல் (reabsorbed) க்சயல்ெோடு மூைம் 
கெருஙகுடலில் நகடகெறுகின்்றது.

கெரிமோன மண்டலத்தில் வைரும் தநோயகள் 
 • விஷம் குடித்�ல் (Poisoning)
 • வையிற்றுப்தெோக்கு (Diarrhoea)
 • மைச்சிக்ைல் (Constipation)
 • குடலுறுப்பு அேற்சி (Diverticulitis)
 • இகரப்கெ அமிை பின்தனோட்ட தநோய் (Gastric 

Acid Reflux)
 • வையிற்றுப்புண (Peptic Ulcer)
 • பித்�க்ைற்ைள் (Cholelithiasis)
 • ைல்லீரல் இகேநோர வைைரச்சி (Cirrhosis of liver)
 • மஞ்்சள் ைோமோகை (Hepatitis)
 • குடல் அேற்சி (Colitis)

 • எரிச்்சல் கைோணட குடல் தநோய் (Irritable Bowel 
Syndrome)

 • குடல் புற்றுதநோய் (Cancer in any place)

 1.7.  சிறுநீரகம் அணமப்பு (Urinary System)

முன்னுணர: 
சிறுநீரை அகமப்பில் சிறுநீரைம், சிறுசீரகுேோய், 

சிறுநீரப்கெ, மற்றும் சிறுநீரப்பு்றவைழி தெோன்்ற 
உறுப்புைள் உள்ைன. இந்� அகமப்பின் முக்கிய 
தநோக்ைம் உடலில் உள்ை அதிைப்ெடியோன நீகர 
கவைளிதயற்று�ல், இர�த்தின் அைவு மற்றும் இரத்� 
அழுத்�த்தின் அைகவையும் சீரோக்கு�ல், இரத்�த்தில் 
PH மற்றும் �ோதுஉப்புைளின் அைகவை 
ைட்டுப்ெடுத்து�ல், ஒழுஙகுெடுத்து�ல் 
தெோன்்றகவையோகும்.

சிறுநீரக அணமப்பின் ்ோகஙகள்

 • சிறுநீரைம்
 • சிறுநீர குேோய்ைள்
 • சிறுநீரப்கெ
 • சிறுநீரப்பு்றவைழி
 • சிறுநீரைம்

சிறுநீரைஙைள் அவைகர விக� வைடிவைத்தில் 
இரணடு ெக்ைமும் அகமந்துள்ை ஆகும். இகவை தமல் 
வையிற்றுப் ெகுதியில் இகரப்கெ மற்றும் ைல்லீரலுக்கு 
கநருக்ைமோை அகமந்துள்ைது. சிறுநீரைத்தின் 
இரணடு முக்கிய அடுக்குைள்,சிறுநீரை அைணி மற்றும் 
சிறுநீரை புரணி. அைணி சிறுநீரைத்தின் உள்பு்றமும், 
பு்றணி சிறுநீரைத்தின் கவைளிப்பு்றம் அகமந்துள்ைது. 
சிறுநீரைம் மில்லியன் ைணக்ைோன கநஃப்ரோன்ைைோல் 
(nephron) ஆனகவை. இகவை �ோன் சிறுநீரைத்தின் 
மு�ன்கம க்சயல்ெோட்டு அைகு.  
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சிறுநீரககுழோய
இரு ெக்ைஙைளிலும் உள்ை சிறுநீரைத்க� 

அ�ன் சிறுநீரப்கெயுடன் சிறுநீரக்குேோய் �ோன் 
இகணக்கின்்றது.  இதில் உள்ை கமன்கமயோன 
இயஙகு �க்சைைோல் �ோன் சிறுநீரைத்திலிருந்து 
சிறுநீரகெக்கு சிறுநீர க்சல்கின்்றது.

சிறுநீரப்ண்
சிறுநீரப்கெ என்ெது �ற்ைோலிைமோை சிறுநீகர 

த்சைரித்து, �க்ைகவைத்துக் கைோள்ளும் �க்சயினோல் 
ஆகிய உறுப்பு. இது �ற்ைோலிைமோை சிறுநீர 
ைழிப்ெ�ற்கு முன் சிறுநீகர பிடித்து கவைக்கும் 
கெதெோன்று க்சயல்ெடுகி்றது.  ஒரு சிறுநீரப்கெயில் 
்சோ�ோரணமோை 800 மில்லி லிட்டர சிறுநீகர 
�க்ைகவைத்துக்கைோள்ை முடியும்.

சிறுநீரப் புறவைழி
கீதே உள்ை ெடஙைளில் ைோட்டப்ெட்டுள்ைெடி 

ஆணைளுக்கும், கெணைளுக்கும் சிறுநீரப் பு்றவைழி 
தவைறுெடுகின்்றன.

சிறுநீர பு்றவைழியோை �ோன் சிறுநீர 
கவைளிதயறுகி்றது.

ஆணைளுக்கு சிறுநீர கவைளிதயறு�ல் மற்றும் 
விந்து கவைளிதயறு�ல் தெோன்்ற ெோக�ைகை 
ைட்டுப்ெடுத்�க்கூடிய வீ�ம் இரணடு பு்றவைழி 
சுருக்கு�க்சைள் உள்ைது.

ஆனோல் கெணைளுக்கு சிறுநீர 
கவைளிதயறு�கை மட்டும் ைட்டுப்ெடுத்� ஒதர ஒரு 
சிறுநீரப் பு்றவைழி சுருக்கு�க்ச அகமந்துள்ைது.

சிறுநீரை அகமப்பின் க்சயல்ெோடுைள் 
சிறுநீரைத்தின் க்சயல்ெோட்டு அைகு கநஃப்ரோன். 

சிறுநீரைத்தின் க்சயல்ெோட்டு அைைோன கநஃப்ரோன் 
மிைச்சிறிய அகமப்ெோகும். (Tiny structures) இதில் 
இரணடு ெோைஙைள் உள்ைன. இதில் கைோத்�ோை 

அகமந்திருக்கும் இரத்�நுணகுேோய்ைள் 
கிைோமருைஸ (Glomerulus) என்றும் நீணட 
கிைோமருைக்ஸ சுற்றி உள்ை அகமப்கெ 
கெௌமன்ஸ ைோப்ஸயூல் என்றும் அகேப்ெர.

சிறுநீரகத்தின் மூன்று முககிய 
கெயல்்ோடுகள் பின்வைருமோறு

கநஃப்ரோன்ைள் பின்வைரும் க்சயல்ெோடுைகை 
க்சய்கின்்றன.
 • வைடிைட்டு�ல் (Filtration)
 • அைத்துறிஞ்்சல் (Reabsorption)
 • சுரத்�ல் (Secretion)
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(I) வைடிகடடு�ல்
இரத்� ஓட்டத்தில் இருந்து இரத்�ம் 

சிறுநீரைத்க� ைடக்கும்தெோது புர�ஙைள் மற்றும் 
அணுக்ைளின் துைள்ைள் வைடிைட்டு�ல் மூைம் 
அைற்்றப்ெடுகி்றது.

இரத்�ம் மீணடும் அல்ட்ரோ வைடிைட்டு�ல் மூைம் 
வைடிைட்டப்ெட்டு மீணடும் உறிஞ்சு�ல் மற்றும் 
சுரத்�ல் நடந்து சிறுநீர உருவைோகின்்றது. 

(ii) அகத்துறிஞ்சு�ல்
அைத்துறிஞ்சு�லில் வைடிைட்டு�லுக்கு பி்றகு 

உறிஞ்சு�ல் நிைழ்ந்து அ�ற்குப் பி்றகு அல்ட்ரோ 
வைடிைட்டு�ல் நடந்து மீணடும் அணுத்துைள்ைள் 
மற்றும் மூைக்கூறுைள் தெோன்்றகவை இரத்�த்தில் 
எதிரைோை ெயன்ெோட்டிற்ைோை உறிஞ்்சப்ெடுகி்றது.  

(iii) சுரத்�ல் 
சிறுநீரைத்தின் க்சயல்ெோடுைள் முடிந்�பின் 

சுரத்�ல் மூைம் ைழிவுப்கெோருட்ைள் மற்றும் 
மூைக்கூறுைள் ஆகியகவை இரத்�த்திலிருந்து 
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சிறுநீரில் கவைளிதயறுகி்றது.  இது மீணடும் 
உறிஞ்சு�ல் க்சயல்ெோட்டிற்கு எதிரோன க்சயல். 

சிறுநீர உருவைோகு�ல்
சிறுநீரைத்திற்குள் நுகேயும் இரத்�ம்
இரத்�த்க� வைடிைட்டு�ல்
அல்ட்ரோ வைடிைட்டு�ல்
மீணடும் உறிஞ்சு�ல்
சுரத்�ல்

சிறுநீர கவைளிதயற்றம்
இக�த் �விர சிறுநீரைம் நீர கெருக்ைத்க� 

குக்றக்கும் ஹோரதமோன் (Antidiuretic Hormone) 
அல்தடோஸடீதரோன், கரனின், ஆன்சிதயோகடன்சின்-
II என்னும் கநோதிைகை உற்ெத்தி க்சய்யும் 
இன்றியகமயோ� க்சயல்ெோட்கடயும் க்சய்கின்்றது.

குறிப்பு: நீரக்ருககத்ண� குணறககும் 
ஹோரதமோன் நமது உ்டலில் நீரின் அளணவை 
கடடுப்்ோடடுககுள் ணவைககிறது.  அதிகப்்டியோன 
நீர இரத்�த்தில் இருந�ோல் உயர இரத்� 
அழுத்�ம் மற்றும் திரவை மி�மிஞ்சிய சுணம 
(Overload) த்ோன்ற பிரச்சிணனகளுககும், நீர 
�ோழநிணலயில் இருந�ோல் குணற இரத்� 
அழுத்�ம் மற்றும் நீரிழப்பு த்ோன்ற 
பிரச்ெணனகளுககும் கோரைமோகின்றன.  இந� 
ஹோரதமோன் அல்த்டோஸடீரோன் அளணவையும் 
குணறககிறது.

குறிப்பு:
 • கெரியவைரைள் ்சோ�ோரணமோை ஒரு நோகைக்கு 

800 மு�ல் 2000 மில்லி லிட்டர சிறுநீர ைழிப்ெர.
 • சிறுநீர கவைளிதயறு�ல் ஒரு நோகைக்கு 800 

மில்லி லிட்டருக்கு குக்றவைோை அல்ைது ஒரு 
மணிக்கு 30 மில்லி லிட்டருக்கு குக்றவைோை 
இருந்�ோல் இ�ற்கு குக்ற சிறுநீர கவைளிதயற்்றம் 
(Oliguria) என்று கெயர.

 • சிறுநீர கவைளிதயறு�ல் ஒரு நோகைக்கு 2000 
மில்லி லிட்டருக்கு அதிைமோை இருந்�ோல் இ�ற்கு 
மிகைசிறுநீர கவைளிதயற்்றம் (Polyuria) என்று 
கெயர.

 • சிறுநீர கவைளிதயறு�ல் ஒரு நோகைக்கு 100 
மிலிக்கு குக்றவைோை இருந்�ோல், அ�கன 
அனுரியோ (Anuria) அல்ைது சிறுநீர 
உருவைோைோகம என்று கூ்றைோம்.

சிறுநீரகம் அணமப்பின் தவைணலகள் 
 • நமது உடலின் ைழிவுைகை கவைளிதயற்று�ல்
 • பி.எச். அல்ைது அமிை அடிப்ெகட ்சமநிகைகய 

நிரவைகித்து உடலின் நீர ்சமநிகைகய 
ைட்டுப்ெடுத்து�ல்.

 • �ோது உப்புைள் மற்றும் �ோது உப்புைளின் 
்சமநிகைகய நிரவைகித்து நமது உடலின் நீர 
்சமநிகைகய சீரோக்கு�ல்.

 • இரத்� அழுத்�த்க� நிரவைகித்�ல் மற்றும் 
ைட்டுப்ெடுத்து�ல்.

 • சிறுநீர த்சைரித்�ல்
 • சிறுநீரப்கெ க்சயல்முக்றகய க்சயல்ெடுத்து�ல்
 • இரத்�த்திலிருந்து யூரியோ மற்றும் அம்தமோனியோ 

தெோன்்ற ைழிவுைகை நீக்கு�ல்.
 • நமது உடலில் திரவைஙைள் மற்றும் திரவை 

்சமநிகைகய நிரவைகித்�ல் மற்றும் 
ைட்டுப்ெடுத்து�ல் மூைம் உடலில் த�கவையோன 
நீகர கவைத்து இரத்� ஓட்டத்தில் இருந்து 
த�கவையில்ைோ� நீகர கவைளிதயற்று�ல் 
மற்றும் நீக்கு�ல்.

 • சிவைப்பு இரத்� அணுக்ைளின் உற்ெத்திக்கு 
த�கவையோன எரித்தரோெோய்டின் மற்றும் 
ைோல்சிட்ரோல் தெோன்்றவைற்க்ற வைேஙகு�ல், 
ைோல்சியத்க� மறு ெயன்ெோட்டிற்கு உறிஞ்சி 
நோைமில்ைோ சுரப்பிைளின் க்சயல்ெோட்டிற்கு 
உ�வுகி்றது.

சிறுநீரக அணமப்பு க�ோ்டர்ோன தநோய
 • சிறுநீர ெோக� க�ோற்றுதநோய் (Urinary Tract 

Infection)
 • சிறுநீரைக் ைல் (Urolithiasis)
 • சிறுநீரை க்சயலிேப்பு (Renal Failure)
 • சிறுநீரை ைட்டிைள் (Renal Cyst)
 • சிறுநீரை முடிச்சு அேற்சி (Glomerulonephritis)
 • சிறுநீரை குேோய் புற்றுதநோய் (Cancer of the 

Urinary Tract)
 • கூழ்மபிரிப்பு - டயோைஸிஸ (Dialysis)

 1.8.   சுவைோெ மண்டலம் (Respiratory system)

முன்னுணர 
சுவைோ்ச அகமப்பு முக்ற வைோழ்க்கைக்கு 

ஆ�ோரமோன ஆக்சிஜகன கைோடுத்து ைோரென்–கட 
–ஆக்க்சகட அைற்றுகி்றது. இந்� சுவைோ்ச மணடைம் 
இ�யம் மற்றும் நுகரயீரலுடன் இகணந்து 
க்சயல்ெடுவை�ோகும். 
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ேம� �வாச ம�டல�

நா����

�ர�வைள

�
 �வாச ம�டல�

	����ழ� வல�ப�க �ைர�ர�

கா����றைற

	����ழ�க�

�ைர 

நர�� 

ெதா�ைட���

 தைம
	����ழா�

�ைர�ர�

சுவைோெ மண்டலத்தின் ்ோகஙகள்

சுவைோ்ச மணடைம் தமல் மற்றும் கீழ் சுவைோ்ச 
மணடைம் என்று இரணடு ெோைஙைைோை 
பிரிக்ைப்ெட்டுள்ைது

தமல் சுவைோ்ச 
மணடைம்

கீழ் சுவைோ்ச மணடைம்

ந ோ சி த் து வை ோ ர ம் - 
Nostril

மூச்சுக்குேல் – Trachea
நுகரயீரல்- Lungs

க�ோணகடக்குழி- 
Pharynx

கிகைக்குேல் - Bronchi
சிறு கிகைக்குேல்- 
Bronchiole

குரல்வைகைமூடி- 
Epiglottis

மு�ன்கம சிறுகிகைக் 
குேல்- Primary Bronchioles
இரணடோம் நிகை 
சிறுகிகைக்குேல் - 
Secondary Bronchioles
மூன்்றோம் நிகை 
சிறுகிகைக்குேல்- Teritary 
Bronchioles

கு ர ல் வை க ை - 
Larynx

ைோற்று சிற்்றக்ற- Alveoli

சுற்றுச்சூேலில் இருந்து ைோற்று சுவைோ்ச 
மணடைத்தில் கீழ்க்ைணட க�ோடர நடவைடிக்கை  
மூைம் நைரகின்்றது.

நோசித்துவைோரம்
மூக்கு ஒரு �டுப்புச்சுவைர மூைம் இரணடோை 

பிரிக்ைப்ெட்டு உள்ைது. மூக்கின் 
கவைளித்துவைோரம் �ோன் நோசித்துவைோரம் என்று 

அகேக்ைப்ெடுகின்்றது.

க�ோணண்டககுழி
இது க�ோணகடயின் ஒரு ெகுதி. இது 

வைோய்க்கும் நோசிக்குழிக்கும் பின் ெகுதியில் 
அகமந்துள்ைது. உணவுக் குேலுக்கும் 

குரல்வைகைக்கும் தமற்பு்றம் அகமந்துள்ைது. இதில் 
மூன்று ெகுதிைள் உள்ைன. அகவை
1) மூக்குத் க�ோணகடக்குழி (Nasopharynx) 
2) வைோய்த்க�ோணகடக்குழி ( Oropharynx) 
3) குரல்வைகை க�ோணகடக்குழி ( Laryngopharynx)

குரவைணள மூடி
க�ோணகடயில் உள்ை மடல் தெோன்்ற 

அகமப்பு குரல்வைகைமூடி எனப்ெடும். இது 
குரல்வைகைக்கும் க�ோணகடக்குழிக்கும் இகடயில் 
அகமந்துள்ைது. இந்� அகமப்பு  
உணவுப்கெோருள்ைகை மூச்சுக்குேல் மற்றும் 
நுகரயீரலுக்கு க்சல்ைவிடோமல் �டுக்கி்றது. இது 
மியூக்ைஸ ெடைத்�ோல் ஆன மீள் குருத்க�லும்பு 
(Elastic cartilage), இது குரல்வைகையின் 
க�ோடக்ைத்தில் இகணந்துள்ைது.

குரல்வைணள 
இ�கன ஆ�ோம் ஆப்பிள் அல்ைது குரல்கெட்டி 

என்றும் அகேக்ைைோம். குரல்வைகை 
க�ோணகடக்குழியின் அடிப்ெகுதிகய 
மூச்சுக்குேலுடன் இகணக்கின்்றது. இது சுவைோசித்� 
ைோற்க்ற க�ோணகடக்குழியில் இருந்� 
நுகரயீரலுக்கு எடுத்துச் க்சல்கின்்றது. 
க�ோணகடயில் உள்ை குரல் நோணைள் வைழியோை 
மூச்சுைோற்று க்சல்லும்தெோது அகவைஅதிரந்து 
்சத்�த்க�யும் குரகையும் உருவைோக்குகின்்றது.

மூச்சுககுழல்

�ர� வைள

�����ழ�

வல� 
�ைர�ர�� 

�வ�க� 

இட� 
�ைர�ர�� 
�வ�க� 

�����ழ� �	�ெத���

க�னா 

�த�ைம ����
�ழ�க�

இர�டா� ����
�ழ�க�

�வாச 
���க� 

�����ழ�� பாகக�

இ�கன ைோற்றுக் குேோய் என்றும் 
அகேக்ைைோம். குறுத்க�லும்ெோல் ஆன இந்� குேோய் 
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க�ோணகடக்குழிகயயும் குரல்வைகைகயயும் 
நுகரயீரலுடன் இகணத்து மூச்சுக்ைோற்று சீரோை  
க்சல்வைக� உறுதிப்ெடுத்துகின்்றது.

நுணரயீரல்
நுகரயீரல்ைள் �ோன் சுவைோ்ச மணடைத்தின் 

மு�ன்கமயோன உறுப்புைைோகும். இகவை கூம்பு 
வைடிவை ெஞ்சு தெோன்்ற உறுப்புைள். இடது மற்றும் 
வைைது நுகரயீரல்ைள் உணவுக்குழிக்குள் 
இ�யத்தின் இருபு்றமும் உ�ரவி�ோனத்திற்கு 
தமற்ெகுதியிலும் அகமந்துள்ைது. நுகரயீரல்ைகை 
விைோஎலும்பு மற்றும் முதுகைலும்பு தெோன்்றகவை 
ெோதுைோக்கின்்றன. வைைது ெக்ை நுகரயீரல் இடது 
ெக்ை நுகரயீரகை விட சிறிது கெரிய�ோை இருக்கும் 
இடது ெக்ை நுகரயீரல் இரணடு மடல்ைளும், 
வைைதுெக்ை நுகரயீரலில் மூன்று மடல்ைளும் 
உள்ைது.
இடது ெக்ை நுகரயீரல் கீழ் மடல் (Lower Lobe)
  தமல் மடல் (upper lobe)
வைைது ெக்ை நுகரயீரல் கீழ் மடல் ( Lower lobe)
 நடு மடல் (Middle lobe)
 தமல் மடல் ( (upper lobe)

கிணளககுழல்கள்
சுவைோ்ச மணடைத்தில் கிகைக்குேல்ைள் 

முக்கிய ைோற்றுப்ெோக�யோை அகமகின்்றது. 
ைோற்க்ற நுகரயீரலுக்கு எடுத்துச் க்சல்கின்்றது. 
இது மு�ன்கம, இரணடோம் மற்றும் மூன்்றோம் 
கிகைக்குேல்ைைோை பிரிந்து ைோணப்ெடுகின்்றது.

நுண கிணளககுழல்கள்
இந்� நுண கிகைக்குேல்ைள் மீணடும் 

நுணணிய�ோை பிரிந்து முடிவில் ஒரு 
�னித்துவைமோன கிகைக்குேல்ைகை 
உருவைோக்குகின்்றது.

கோற்று சிற்றணற
ைோற்றுச் சிற்்றக்ற நுகரயீரலுக்குள் 

உட்ெகுதியில் ஒரு க�ோகுப்ெோை உள்ைது. இகவை 
சுவைோ்ச மணடைத்தின் மிை நுணணிய அைைோகும். 
நமது நுகரயிரலில் த�ோரோயமோை 480 மில்லியன் 
ைோற்றுச் சிற்்றக்றைள் உள்ைன. ஒவ்கவைோரு ைோற்று 
சிற்்றக்றயும் எணணற்்ற நுணணிய இரத்� 
நோைஙைைோல் சூழ்ந்து உள்ைது. இந்� இடத்தில்�ோன் 
ைோற்று ெரிமோற்்றம் விரவு�ல் (Diffusion) மூைம் 
நகடகெறுகின்்றது.

இர�த ���ழா� ப��ைக

இைண����

கா
	� �
றைற
���ைப

கா
	� �
றைற
�ழா�

��க� �ர��
��க� அ���

கா
	� �
றைற
ஏ��ய�

�ைர�ர  �ைர
�ைர�ர  தம�

குறிப்பு உ�ரவி�ோனம் �ோன் நமது உ்டலில் 
உள்ள முககிய சுவைோெ �ணெயோகும். 

சுவைோெ மண்டத்தின் கெயல்்ோடுகள்
நோம் மூக்கு மற்றும் வைோய் வைழியோை ைோற்க்ற 

சுவைோசிக்கித்றோம்.சுற்றுச்சூேலில் உள்ை ைோற்று 
மற்றும் ஆக்சிஜன் மூக்கு துவைோரம் வைழியோை 
சிை்சமயம் வைோய்வைழியோைவும் சுவைோ்சப் ெோக�க்குச் 
க்சல்கின்்றது. நோசிக்குழியில் உள்ை மியூக்ைஸ  
அடுக்கு மற்றும் நுணணிய முடி வைடிைட்டி தெோல் 
க்சயல்ெட்டு ைோற்றில் உள்ை நுணணிய துைள்ைள் 
மற்றும் ஆெத்துக் ைோரணிைகை �டுத்து ைோற்க்ற 
சுவைோ்சப்ெோக�க்குள் அனுப்புகின்்றது.

இந்� ைோற்று க�ோணகடக்குழி வைழியோை 
குரல்வைகைக்கு க்சல்கின்்றது. குரல்வைகனயில் 
உள்ை குரல்வைகை மூடி ைோற்க்ற ைோற்றுப்ெோக�யில் 
சீரோை க்சல்ை அனுமதிக்கின்்றது. தமலும் 
உணவுத்துைள்ைள் ைோற்றுப்ெோக�யில் 
க்சல்வைக�யும் �டுக்கின்்றது.

குரல்வைகையில் இருந்து ைோற்று 
மூச்சுக்குேலுக்கு க்சன்று, அஙகு இடது மற்றும் 
வைைது கிகைக்குேைோை பிரிந்து நுகரயீரலுக்குள் 
க்சல்கின்்றது. இ�கன மு�ன்கம கிகைக்குேல் 
எனைோம். மு�ன்கம கிகைக்குேல் தமலும் சிறுசிறு 
குேல்ைைோை பிரிந்து இரணடோம் கிகைக்குேகய 
உருவைோக்கின்்றது.

இந்� இரணடோம் கிகைக்குேலின் முடிவில் 
நுணணிய கிகைக்குேல்ைள் மூன்்றோம்நிகை 
கிகைக்குேல்ைள் ஆகும். மூன்்றோம் நிகை 
கிகைக்குேலின் முடிவில் �னித்துவைமோன கமல்லிய 
அகமப்பு ைோற்றுச்சிற்்றக்ற என்று 
அகேக்ைப்ெடுகின்்றது. இந்� ெகுதியில்�ோன் ைோற்று 
ெரிமோற்்றம் நகடகெறுகின்்றது. 
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சுவைோெ சுழற்சி
சுவைோ்ச சுேற்சியில் இரணடு நிகைைள் 

உள்ைன. அகவை ஆக்ஸிஜன் நிக்றந்� ைோற்க்ற 
உள் இழுத்�ல் மற்றும் ைோரென் கட ஆக்க்ஸடு 
நிக்றந்� ைோற்க்ற கவைளிவிடு�ல். நமது நுகரயீரல் 
மூச்க்ச உள்ளிழுக்கும் தெோது விரிவைகடந்து,  
மூச்க்ச கவைளிவிடும்தெோது சுருஙகி �ைரந்� 
நிகையில் இருக்கின்்றன. இந்� சுருஙகி விரியும் 
க்சயல்ெோடு உ�ரவி�ோனத்�ோலும், ஊடுைதிர  
�க்சைைோலும் (Intercostal Muscle) �ோன் 
நகடகெறுகின்்றது.

குறிப்பு ஒவகவைோரு உள் மூச்சும் 
கவைளிமூச்சும் தெரநது�ோன் ஒரு சுவைோெம். 
ெோ�ோரைமோக ஒரு க்ரியவைர நிமி்டத்திற்கு 16 
மு�ல் 20 முணற சுவைோசிககிறோர அல்லது ஒரு 
மணிககு 960 மு�ல் 1200 முணற சுவைோசிககிறோர.

சுவைோெ மண்டத்தில் ஏற்்டும் தநோயகள்
 • நுகரயீரல் அேற்சி (Pneumonia)
 • திசுக்ைளில் ைோற்று ெரவிய நிகை (Emphysema)
 • மூச்சுக்குேோய் அேற்சி( Bronchitis)
 • ஆஸதுமோ  (Asthma)
 •  நோள்ெட்ட நுகரயீரல் அகடப்பு தநோய் ( chronic 

obstructive pulmonary disease)
 • ஃபுளு ைோயச்்சல்( Influenza)
 • ைோ்சதநோய் ( tuberculosis)
 •  குரல்வைகை அேற்சி( Laryngitis)
 • க�ோணகடக்குழி அேற்சி ( Pharyngitis)
 •  நுகரயீரல் புற்றுதநோய் (Lung cancer)
 • மூச்சுத் திண்றல் ( Dyspnea)
 • சுவைோ்சத் �டுப்பு( Respiratory Arrest) 

 1.9.   நோளமில்லோ சுரப்பி மண்டலம் 
(Endocrine System)

நோைமில்ைோ அகமப்பு உடகைத் �க்ைகவைக்ை 
மற்றும் உயிரைகை உருவைோக்ை த�கவையோன 
ஹோரதமோன்ைகை உடலுக்கு வைேஙகுகி்றது.  
நோைமில்ைோ சுரப்பிைளின் குக்றந்� மற்றும் உயரந்� 
ஹோரதமோன் சுரப்பிைளின் தி்றதன ெை 
தநோய்ைளுக்கு ைோரணமோகின்்றன.  

நோளமில்லோ சுரப்பி மண்டலம் கீழகோணும் 
சுரப்பிகணள ககோணடிருககிறது.
 • கஹப்தெோ�ைோமஸ (Hypothalamus)
 • பிட்யூட்டரி  சுரப்பி (Pituitary Gland)

 • பினியல் சுரப்பி (Pineal Gland)
 • க�ரோய்டு சுரப்பி (Thyroid)
 • ெோரோக�ரோய்டு (Parathyroid)
 • அட்ரீனல் சுரப்பி (Adrenal Gland)
 • ைகணயம் (Pancreas)
 • அணடச் சுரப்பி (Ovaries)
 • விந்துச் சுரப்பி (Testes)

குறிப்பு: நோளமில்லோ சுரப்பி நோளமுள்ள 
சுரப்பிகளிலிருநது தவைறு்டும். நோளமில்லோ சுரப்பி 
ஹோரதமோன்கணள உறுப்புகளுககு உள்தள 
சுரநது இரத்�த்தில் கலகக கெயகிறது.  ஆனோல் 
நோளமுள்ள சுரப்பி சுரககும் க்ோருணள 
த�ணவையோன உறுப்புகளுககு தமற்்ரப்பில் �ோன் 
ககோடுகக முடியும். உமிழநீர சுரப்பியும், ெரும 
கமழுகு சுரப்பியும் (Sebaceous gland) எந� 
உறுப்புகளுககுள்ளும் சுரப்்தும் இல்ணல 
இரத்�த்தில் கலப்்தும் இல்ணல.

குறிப்பு: ண�மஸ என்னும் சுரப்பி எந� 
ஹோரதமோணனயும் சுரப்்தில்ணல.  ஆனோல் இது 
மனி�னின் தநோய எதிரப்பு ெகதி மண்டலத்தில் 
முககிய ்ஙகு வைகிககிறது.

ணஹத்ோ�லோமஸ:
கஹதெோ�ைோமஸ மணகடதயோட்டுக்குள் 

மூகையின் ஒரு ெோைமோை அகமந்து நீர 
்சமநிகைகய ஒழுஙகுெடுத்துகி்றது.  
ஹோரதமோன்ைளின் அைவுைகை அடிப்ெகடயோைக் 
கைோணடு பி்ற நோைமில்ைோ சுரப்பிைளிலிருந்து 
சுரக்கும் ஹோரதமோன்ைகை குக்றக்ைதவைோ அல்ைது 
நிறுத்�தவைோ க்சய்கி்றது.  

பிடயூட்டரி சுரப்பி:
மூகையின் அடி�ைத்தில் 

அகமந்துள்ை நோைமில்ைோ 
அகமப்பில் ெை சுரப்பிைள் 
சுரக்கும் ஹோரதமோன்ைகை 
ை ட் டு ப் ெ ோ ட் டு க் கு ள் 
கவைத்திருக்கும் �கையோன 
சுரப்பி பிட்யூட்டரி சுரப்பி ஆகும்.

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd   27 05-03-2020   16:02:43



28

பீனியல் சுரப்பி:
இது கஹப்தெோத்�ைோமஸ அருகில் உள்ை 

ஒரு சிறிய நோைமில்ைோ சுரப்பி.  இது நோற்சுேற்சி 
(Circadian Rhythm) ஒருஙகிகணந்து க்சயல்ெட 
கவைக்கி்றது.

ண�ரோயடு சுரப்பி:

ைஹ�ேபாதாலம�

ைதரா�� அைம��

ைதரா�� �ர��

ைதரா�� ஹாேமா�க

(T3 ம��� T4)

வள�ைத மா�ற� அ�க��த 

வள� ம��� வளத 

ைதரா�� ����
ஹாேமா� (TSH)

���ற ����ட� �ர�� ைதேரா�ேரா�� ெவ����
ஹாேமா� (TRH)

எ�மைற க����க


க�ரோய்டு சுரப்பி என்ெது த�வைக�ைளின் 
இ்றக்கை தெோல் ைழுத்தின் கீழ் ெகுதியில் அகமந்து 
இருக்கும்.  இ�கன க�ோணகடயின் இருபு்றத்திலும் 
மூச்சுக்குேோயுடன் இகணக்கும் கமல்லிய இடம் 
இஸத்துமஸ (isthmus) என்்றகேக்ைப்ெடும்.

க�ரோய்டு சுரப்பியோனது உடலின் வைைரசிக� 
மோற்்றத்க� ைட்டுப்ெடுத்துகின்்றது மற்றும் அடித்�ை 
வைைரசிக� மோற்்ற விகி�ம் (Basic metabolic rate) 
ைட்டுப்ெடுத்�ப்ெட்ட நோற்சுேற்சி, உடல் வைைரச்சி 
மற்றும் ெோலியல் க்சயல்ெோட்டிலும் கெரும்ெஙகு 
வைகிக்கி்றது.

்ோரோண�ரோயடு சுரப்பி:
ெோரோக�ரோய்டு சுரப்பிைள் ைழுத்தின் இரணடு 

ெக்ைஙைளிலும் க�ரோய்டு சுரப்பிக்கு பின்னோல் 
இரணடு தஜோடிைைோை ைோணப்ெடுகி்றது.  நமது 
உடலில் ைோணப்ெடும் நோன்கு ெோரோக�ரோய்டு 
சுரப்பிைளுக்கும், நோைமில்ைோ சுரப்பி மணடைத்தில் 
இருக்கும் மற்்ற சுரப்பிைளுடன் ஒப்பிடும்தெோது 
�னித்துவைமோனது.

இந்� சுரப்பி �ோன் நமது உடலில் இரணடு 
முக்கியமோன �ோது உப்புைள் அ�ோவைது ைோல்சியம் 
மற்றும் ெோஸெரஸ சுேற்சியின் அைகவை 
ைட்டுப்ெடுத்தும் ஹோரதமோகன சுரக்கி்றது.

அடரினல் சுரப்பி
அட்ரினல் சுரப்பி என்ெது ஒரு 

வையிற்றுப்ெகுதியில் உள்ை உறுப்பு.  இகவை 
சிறுநீரைத்தின் ்சற்று தமலும் உ�ரவி�ோனத்திற்கு 
சிறிது கீேோைவும் இருபு்றஙைளிலும் அகமந்துள்ைது.  
இந்� சுரப்பிைளில் இரணடு அடுக்குைள் உள்ைன.  
அகவை புரணி (Cortex) என்கி்ற கவைளிப்பு்ற அடுக்கு 
மற்றும் அைணி (Medulla) என்கி்ற உள்பு்ற அடுக்கு.

புரணியில் இருந்து ஆணட்தரோஜன் (Antrogen) 
என்னும் ஆண ஹோரதமோனும்  அல்தடோஸடிதரோன் 
(Aldostrone) என்னும் இரத்� அழுத்�ம் மற்றும் 
திரவை ்சமநிகைகய ைட்டுப்ெடுத்தும் ஹோரதமோனும் 
ைோரடித்சோல் (cortisol) என்னும் வைைரசிக� 
மோற்்றத்க� ஒருஙகிகணந்து ஒழுஙகுப்ெடுத்தும் 
ஹோரதமோனும் சுரந்து கவைளிவைருகி்றது.

அைணி, மன அழுத்�த்க� எதிரவிகன 
க்சய்யும் அட்ரினலின் (Adrenaline), நோர அட்ரீனலின் 
(Nor adrenaline) மற்றும் தைட்டதைோைகமன் 
(Catecholamine) தெோன்்ற ஹோரதமோன்ைகை 
சுரக்கி்றது.

கணையம்:
ைகணயம் இரப்கெக்குப் பின்னோல் 

அகமந்துள்ைது.  இதிலுள்ை ைோஙைரைோன் க்சல்ைள் 
குளுக்தைோைோன், இன்சுலின் மற்றும் ைகணய 
ெோலிகெப்கடட் மற்றும் த்சோமட்தடோ ஸதடட்டின் 
தெோன்்ற கநோதிைகை சுரக்கி்றது.  தமலும் 
ைகணயம் க்சரிமோன கநோதிைள் மற்றும் ்சோறுைகை 
உற்ெத்தி க்சய்து உணவுப் கெோருட்ைகை உகடத்து 
சிறுகுடலில் விடுவிக்கி்றது.  குளுக்தைோைோன் மற்றும் 
இன்சுலின் இரணடும் இரத்�த்தில் ்சரக்ைகரயின் 
அைகவை ைட்டுக்குள் கவைக்கி்றது.

குறிப்பு: ைகணயத்தில் நோைமுள்ை மற்றும் 
நோைமில்ைோ சுரப்பிைள் சுரப்ெ�ோல் ைைப்பு சுரப்பி 
என்றும் இ�கன அகேக்ைைோம்.

விநதுச் சுரப்பிகள் மற்றும் சிணனப்ண்கள்:
விந்து சுரப்பிைளும், சிகனப்கெைளும் 

நோைமில்ைோச் சுரப்பிைள். இந்� ெோலினச் சுரப்பிைள் 
ெோலியல் மற்றும் இனப்கெருக்ைம் ்சோரந்� சுரப்பிைள் 
கைோணட அகமப்ெோகும்.

சிகனப்கெ புதரோகஜஸடிதரோன் 
(Progesterone), ஈஸட்தரோஜன் (Estrogens), 
இன்கிபின் மற்றும் ஆன்திதரோகநதனடிதயோன் 
(Androstenedione) தெோன்்ற ஹோரதமோன்ைகை 
உற்ெத்தி க்சய்கி்றது. புதரோகஜஸடிதரோன் 
மோ�விடோய் சுேற்சிகய ஒழுஙகுெடுத்துவைது மற்றும் 
ைருப்கெகய ைருவுற்்ற முட்கட ெதியகவைக்ை 
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�யோரிப்ெது தெோன்்ற தவைகைகய க்சய்கி்றது. 
ஈஸட்தரோஜன், மோரெைஙைளின் வைைரச்சிகய 
ஒழுஙகுப்ெடுத்துகி்றது. 

இன்ஹிபின் (inhibin), ஃெோலிக்கிள் தூணடு�ல் 
ஹோரதமோன் சுரப்ெக� (Follicle Stimulating 
Hormone) கெணைளிலும், ஆணைளிலும் விந்து 
மற்றும் ஆன்திதரோகநதனடிதயோன் 
தெோன்்றவைற்றின் வைைரச்சிகயயும் �டுக்கி்றது.

(ஆணட்தரோஜன், கடஸதடோஸடீதரோகன விட 
ெைவீனமோனது)

விந்து சுரப்பிைள் ஆணட்தரோஜன், 
கடஸதடோஸடீதரோன் மற்றும் விந்து தெோன்்றவைற்க்ற 
உற்ெத்தி க்சய்கி்றது.

நோளமில்லோ சுரப்பிகளின் கெயல்்ோடுகள்: 
இகவை உடலின் அகனத்து நோைமிள்ைோ 

சுரப்பிைகையும் ைட்டுப்ெோட்டுக்குள் கவைத்து 
ஹோரதமோகன அ�ற்குரிய உறுப்பிலிருந்து சுரக்ை 
கவைக்கின்்றது. இந்� ஹோரதமோன் உடல் 
உறுப்புைளுக்கு இரத்� ஓட்டத்தின் வைழியோை 
�ைவைல்ைகை ெரிமோறி அ�ற்கு �குந்�ோரதெோல் 
எதிரவிகன க்சய்ய உ�வுகின்்றது. இகவை 
மூகையிலுள்ை கஹப்தெோ�ைோமஸ உடன் 
மின்தவைதியியல் இகணப்பு கைோணடு நமது 
உடலின் வைைரச்சி, ஆக்ைம், வைைரசிக�மோற்்றம், 
இனப்கெருக்ைம் மற்றும் நீரச்்சமநிகை 
தெோன்்றவைற்க்ற ைட்டுெோட்டுக்குள் கவைக்கின்்றது. 
இந்� நோைமிள்ைோ சுரப்பி மணடைம் உடலில் 
இருக்கும் ஹோரதமோன் அைவிற்கு ஏற்ெ சுரந்து 
(negative feedback) சுரப்பிைகையும் ைட்டுெோட்டுக்குள் 
கவைக்கின்்றது. 
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நோளமில்லோ சுரப்பி மண்டலத்தில் வைரும் 
தநோயகள்
 • ்சரக்ைகரயில்ைோ நீரழிவு தநோய் (Diabetes 

Insipidus)
 • உடல்முகன வீக்ைம் (Acromegaly)
 • இரோட்்ச்சத்�ன்கம (Gigantism)
 • கெோருத்�மற்்ற கடயூரிடிக் ஹோரதமோனின் 

தநோய்க்குறி (The Syndrome of Inappropriate 
Antidiuretic Hormone Secretion - SIADH)

 • மிகை க�ரோய்டு சுரப்பு (Hyperthyroidism)
 • குக்ற க�ரோய்டு சுரப்பு (Hypothyroidism)
 • குஷ்ஷிங சிணட்தரோம் (Cushing’s Syndrome)
 • அடி்சன் தநோய் (Addison’s Disease)

 1.10.   இனப்க்ருகக மண்டலம் 
(Reproductive System)

ஆண மற்றும் கெண இனப்கெருக்ை 
அகமப்பின் ெஙகு இனப்கெருக்ைத்திலும் குேந்க� 
கெறு�ல் மற்றும் ஒரு நெருக்கு ெோலியில் 
மனநிக்றகவை வைேஙகுவைதிலும் அகமந்துள்ைது.

க்ண இனப்க்ருகக அணமப்பு
கெண இனப்கெருக்ை அகமப்பு உள் மற்றும் 

கவைளிப்பு்ற உறுப்புைகை உள்ைடக்கியது. இகவை 
இனப்கெருக்ைத்தில் முக்கிய ெஙகு வைகிக்கின்்றது.  
கெண இனப்கெருக்ைமணடைம் பி்றக்கும் தெோது 
முழுகமயோன வைைரச்சி அகடயோமல், 
ெருவைமகடயும்தெோது முழுவைைரச்சி கெற்று 
உயிரணுகவை உற்ெத்தி க்சய்யும். உயிரணுவில் 
இருந்து ைருகவை உருவைோக்கி  வைைரச்சியகடய 
இந்� மணடைம் த�கவைப்ெடுகின்்றது.
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க்ண இனப்க்ருகக உள்உறுப்புகள் க்ண இனப்க்ருகக கவைளிப்புற உறுப்புகள்

1 தயோனி ( Vagina)  ைருவைோய் ( Vulva)
2 ைரப்ெப்கெ வைோய் ( Cervix) குறிதமடு ( Mons pubis)
3 ைரப்ெப்கெ ( Uterus) கவைளி உ�டுைள் ( Labia majora)
4 ைருக்குேோய் ( Fallopian tubes)  உள் உ�டுைள் (Labia minora)
5 சிகனப்கெ/ அணடைம் ( Ovaries) கிளிதடோரிஸ( Clitoris)
6 கவைஸட்டிபியல் ( Vestibule)

க்ண இனப்க்ருகக கவைளி உறுப்புகள்

கருவைோய 
கெண இனப்கெருக்ை உறுப்புைளின் கவைளிப்பு்ற 

எலும்பு கெணணின் மற்்ற இனப்கெருக்ை 
உறுப்புக்ைகை ெோதுைோக்கின்்றது.

குறிதமடு
குறிதமடு என்ெது கைோழுப்புப்திணடு தெோன்்ற 

சிம்கெசிஸ பியூபிஸ (Symphycis Pabis) எனப்ெடும்.  
முன்னோள் ெருவைமகடயும் தெோது இந்� இடத்தில் 
புது முடி வைைரும்.

கவைளி உ�டுகள்
  ைருவைோய் ெக்ைஙைகை உருவைோக்கும் 

இரணடு �டிமனோன மடிப்புைள் ஆகும்.

சிறு உ�டுகள்
ைருப்ெோக� மற்றும் சிறுநீரப் பு்றவைழி சுற்றிலும் 

கவைளி உ�டுைளுக்கு உள்தை கெோறிக்ைப்ெட்ட 
இடம்�ோன் சிறு உ�டுைள். 

கிளிடத்டோரிஸ
ைருப்ெோக�க்கு தமல் சிறு உ�டுைள் ்சந்திக்கும் 

இடத்தில் ெோதுைோப்ெோன உக்ற கைோணட ெகுதி.

கவைஸட்டிபியூல்- தயோனி ஆரம்பிக்கும் 
இடத்தில் உள்ை சிறிய இடம் அல்ைது குழி �ோன்  
கவைஸட்டிபியுயூல் ஆகும்.

 க்ண இனப்க்ருகக உள்ளுறுப்புகள்

தயோனி ( Vagina)
தயோனி என்ெது கநகிழ்த்�ன்கம கைோணட, 

�க்சைைோல் ஆன குேோய் தெோன்்ற அகமப்பு. இது 
ைருவைோயில் இருந்து ைரப்ெப்கெ வைோய் வைகர 
அகமந்துள்ைது. இது சிறுநீரப்பு்றவைழிக்கு 
கீழ்ப்பு்றமோைவும் மைக்குடலுக்கு தமல்பு்றமோைவும் 
அகமந்துள்ைது. தயோனித் துவைோரம் இயல்ெோை ஒரு 
்சவ்வு மூைம் (Hymen) மூடியிருக்கும் தமலும் இது 
உட்பு்ற மற்றும் கவைளிப்பு்ற  இனப்கெருக்ை 
உறுப்புைகை இகணக்கின்்றது. தமலும் இதில் 
சுரக்கும் ஈரப்ெ�த்தின் மூைம் இனப்கெருக்ை 
உறுப்புைளுக்கு தநோய்த்க�ோற்றுவைரோமல் 
ெோதுைோக்கின்்றது.

கரப்்ப்ண் வைோய (Cervix) 
இது ைரப்ெகெயின் ைகடசி உறுப்ெோகும். 

இ�ன் அடிப்ெகுதி தயோனியின் தமற்ெகுதியுடன் 
இகணந்துள்ைது.கெோதுவைை 2-3 க்ச.மீ நீைம் 
கைோணடு த�ோரோயமோை உருகை வைடிவைம் 
கைோணடிருக்கும். இது ைரப்ெத்தின் தெோது 
மோற்்றஙைளுக்கு உட்ெட்டு. பிர்சவைத்தின் தெோது 
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குறுகி, மிருதுவைோை மோறி விரிவைகடந்து 
சுைப்பிர்சவைத்திற்கு வைழிவைகுக்கின்்றது.

கரப்்ண் (Uterus)
  ைரப்ப்கெ தெரிக்ைோய் வைடிவை �க்சயினோல் 

ஆன முக்கிய கெண இனகெருக்ை உறுப்ெோகும். 
இது ைருவிற்கு த�கவையோன ஊட்டச்்சத்துைகை 
கைோடுப்ெதுடன், அ�கன ெோதுைோத்து ைருவைைரும் 
தெோது கவைளிதயறும் ைழிவுைகை கவைளிதயற்றும் 
க்சயல்ெோடுைகை  க்சய்கின்்றது.
இதில் மூன்று அடுககுகள் உள்ளன.
 • ைரப்ெப்கெ கமல்லுக்ற (Perimetrium)
 • ைரப்ெப்கெ இகணப்புத்திசு ( Myometrium)
 • ைரப்ெப்கெ உட்்சவ்வு ( Endometrium) 

தமலும் இந்� ைரப்ெகெ�ோன் ைருத்�ரித்� 
முட்கடகய ஏற்றுக்கைோணடு, உட்்சவ்வில் 
ெதியகவைத்து ைருவைைரவும், ைருத்�ரிக்ைோ 
முட்கடகய மோ�விடோய் மூைம் கவைளிதயற்்றவும் 
க்சய்கின்்றது.

கருககுழோய (Fallopian tube)
 ைரப்ெகெயின் இருபு்றமும் இரணடு 

ைருக்குேோய்ைள் ைரப்ெப்கெகய அணடத்துடன் 
இகணந்துள்ைது. அணடத்தில் இருந்து 
கவைளிதயறும் சிகனமுட்கட இ�ன் வைழியோைத்�ோன் 
ைரப்ப்கெக்கு க்சன்்றகடயும். இதில் நோன்கு 
ெோைஙைள் உள்ைன.
 • பூ்சந்தி ( Isthmus)
 • விரிமுகன ( Ampulla)
 • புனலுரு( Infundibulum)
 • சிற்றிகடகவைளி( Interstitial)

இ�ன் முடிவில் நுணைோம்பு (Fimbriae) 
உள்ைது. இது விரல்தெோன்்ற அகமப்பு. இது 
சிகனமுட்கடகய பிடித்து ைருக்குேோய்க்கு 
அனுப்புகின்்றது. ைருத்�ரிப்பு ைருக்குேோயின் 
விரிமுகனயில் �ோன் நடக்கின்்றது. 

அண்டம் / சிணனப்ண் (Ovaries)
இந்� அணடைம்�ோன் கெண ெோலினச்சுரப்பி 

ஆகும். அணடைம் கவைள்கை நி்றத்தில் 
ைரப்ெப்கெயின் இருபு்றமும் ெக்ைவைோட்டில் 
அகமந்திருக்கும். இகவை ஈஸட்தரோஜன், 
கடஸட்தரோஸடீதரோன், இன்கிபின், புதரோஜஸட்ரோன் 
தெோன்்ற ஹோரதமோன்ைகை சுரக்கின்்றது. இந்� 
ஹோரதமோன்ைள், மோ�விடோய், ைரப்ெம் மற்றும் 
மோரெத்தின் வைைரச்சி தெோன்்றவைற்க்ற 
ெரோமரிக்கின்்றது.

க்ண இனக்ருகக மண்டலத்தின் 
கெயல்்ோடுகள்
 • சிகனமுட்கட உருவைோ�ல்
 • ைருத்�ரித்� முட்கட முழுவைைரச்சி அகடய   

ஊட்டச்்சத்து கைோடுத்�ல்
 • ைருத்�ரித்� முட்கடகய ெோதுைோத்�ல் 
 • குேந்க�தெறு பிர்சவைம் 
 • மோ�விடோய்
 • ெோலியியல் க�ோடரபு

க்ண இனப்க்ருகக உறுப்பில் வைரும் 
தநோயகள்
 • மோரெை புற்றுதநோய் (  Breast Cancer)
 • ைரப்ெப்கெவைோய் புற்றுதநோய்(  Cervical Cancer)
 • சிகனப்கெ புற்றுதநோய் (  Ovarian Cancer)
 • ெோலிசிஸடிக் ைருப்கெ சீரகுகைவு(  Poly cystic 

ovarian disorder)
 • மோ�விடோய் மிகைப்பு(   Menorrhagia)
 • ைரப்ெப்கெ ைட்டி(  Fibroids)
 • ஆண இனப்கெருக்ை அகமப்பு
 • ஆண இனப்கெருக்ை அகமப்பு உட்பு்ற மற்றும் 

கவைளிப்பு்ற உறுப்புைகைக் கைோணடது.

ஆணின் கவைளிப்புற இனப்க்ருகக 
உறுப்புகள்.
 • ஆணகுறி (penis)
 • விக�ப்கெ (Scrotum)
 • சிறுநீரப்பு்றவைழி (Urethra)
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ஆணகுறி - ஆணகுறியின் நுனி கமோட்டு 
முகனத்த�ோல் (Foreskin) கைோணடு 
ெோதுைோக்ைப்ெடுகின்்றது.  இதில் இரத்� ஓட்டம் 
அதிைமோை இருப்ெ�ோல் கெரி�ோகி நிமிரந்� நிகையில் 
ெோலியல் கிைரச்சிகய உணடோக்குகின்்றது.
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விக�ப்கெ - சிறுநீகர கவைளிதயற்றும் 
குேோயின் ெக்ைத்துக்கு ஒன்்றோை அகமந்துள்ைது.  
இந்�ப் கெ விக�ைகை பிடித்து ெோதுைோப்ெோை 
கவைத்துள்ைது.

சிறுநீரப்பு்றவைழி - இனப்கெருக்ைம் மற்றும் 
சிறுநீர கவைளிதயற்்றம் தெோன்்ற இரணகடயும் 
இது�ோன் க்சய்கி்றது.

குறிப்பு - விண�ப்ண் சுற்றுச்சூழல் கவைப்்த்திற்கு 
�குந�ோர த்ோல் தமலும் கீழும் நகரும் 
�ன்ணமணய ககோண்டது.

 • குளிரந்� சூேல் - தமல்தநோக்கி
 • கவைப்ெச் சூேல் - கீழ்தநோக்கி

ஆணின் உடபுற இனப்க்ருகக உறுப்புகள்.
 • விந்�ைம் (Testis)
 • விகர முகனப்கெ(Epididymis)
 • ஆண பி்றப்புறுப்புக்கு விந்து எடுத்துச்க்சல்லும் 

இகே நோைம் (Vasdeferences)
 • துகண சுரப்பிைள் (Accessory glands)
 • விந்து சுரப்பி (Seminal vesicles)
 • விந்து கவைளிதயற்று நோைம் (Ejaculatory duct)

விந�கம் - சிறுநீர கவைளிதயறும் குேோயில் 
இருபு்றமும் உள்ை நோைமில்ைோ ெோலினச் 
சுரப்பிைள்�ோன் விந்�ைஙைள்.

விணர முணனப்ண் - இது விந்�ைஙைகை 
ஆண பி்றப்புறுப்புக்கு விந்து எடுத்துச்க்சல்லும் 
இகேநோைத்துடன் இகணக்கின்்றது.  
விந்�ைஙைளில் இருந்து வைரும் விந்�ணுகவை 
த்சைரித்து முதிரச்சி அகடய கவைத்து தவைறு 
இடத்திற்கு கைோணடு தெோகி்றது.  விகர 
முகனப்கெயில் �கை, உடல், வைோல் என்று மூன்று 
அடுக்குைள் உள்ைன.

ஆண பிறப்புறுப்புககு விநது எடுத்துச் 
கெல்லும் இணழநோளம்

முதிரந்� விந்�ணுகவை விகரப்கெயில் 
இருந்து, விந்து கவைளிதயற்று நோைம் மூைம் 
சிறுநீரப்பு்றவைழிக்கு விந்க� கவைளிதயற்்ற 
கைோணடுக்சல்கி்றது.

துணை சுரப்பிகள்
ஆண இனப்கெருக்ை மணடைத்தில் உள்ை 

மூன்று சுரப்பிைள் முக்றதய க்சமினல் கவைஸிக்கில், 
புரோஸதடட் சுரப்பி, ஃெல்தெோயூரித்ரல் சுரப்பி ஆகும்.  
இவைற்றில் சுரக்கும் திரவைம் ஆண இனப்கெருக்ை 

உறுப்புைகை வைைவைைப்ெோைவும் மற்றும் விந்து 
க்சல்லுக்கு ஊட்டச்்சத்து கைோடுக்ைவும் ெயன்ெடுகி்றது.

விநது சுரப்பி
இகே நோைத்துடன் இகணந்துள்ை ஒரு 

தஜோடி விந்து சுரப்பிைள் சிறுநீரப்கெக்கு அருகில் 
உள்ைது.  இது ஃப்ரக்தடோஸ (Fructose) துைள்ைகை 
உற்ெத்தி க்சய்து விந்�ணுவிற்கு ்சக்திகயக் 
கைோடுக்கின்்றது.  விந்�ணு ஆண இனப்கெருக்ை 
ெோக�யில் நைரந்து க்சல்ை இகவை 
த�கவைப்ெடுகின்்றது.  புரோஸதடட் சுரப்பி ஒரு 
நோைமில்ைோ சுரப்பி.  இதில் சுரக்கும் ைோர திரவைம் 
கெணணின் ைருப்கெயில் சுரக்கும் அமிை 
திரவைத்தில் ெடும்தெோது அழிந்து விடோமல் 
ெோதுைோக்கி்றது.

விநது கவைளிதயற்று நோளம்
ஒரு தஜோடி விந்து கவைளிதயற்்ற நோைம் 

இகேநோைஙைள் மற்றும் விந்து சுரப்பிைளுடன் 
த்சரந்து உருவைோனது.  இகேநோைத்தில் இருந்து 
விந்து கவைளிதயற்று நோைம் மூைமோை 
கவைளிதயற்்றப்ெடும்.

மு�ன்ணமயோன இனப்க்ருககச் சுரப்பிகள்
 • நுணணுக்றகய தூணடி (Follicle Stimulating 

hormone) ஹோரதமோன் விந்�ணுகவை 
உருவைோக்குகி்றது.

 • லூட்டிகனஸிங ஹோரதமோன் 
கடஸதடோடீதரோகன உற்ெத்தி க்சய்கி்றது.

 • கடஸதடோஸடிதரோன் ெருவைமகட�ல் என்ெது 
மு�ன்கம மற்றும் இரணடோம் நிகை ெோலியல் 
வைைரச்சிகய �ரும் �னிச்சி்றப்பு ெணபுைகை 
உகடயது.

ஆணின் இனப்க்ருகக உறுப்புகளில் 
வைரும் தநோயகள்
 • புரோஸதடட் சுரப்பி புற்றுதநோய் (Prostate Cancer)
 • விந்�ைப் புற்றுதநோய் (Testicular Cancer)
 • கெரிய மோரெைம் (Gynecomastia)
 • விகரப்பின்கம (Erectile Dysfunction)
 • தவைரிதைோசீல் (Varicocele)

 10.   உைரவு மண்டலம் 
(Sensory system)

உணரவு மணடைம் என்ெது நமது உடலுக்கு 
கவைளியிலிருந்து வைரும் தூணடு�ல்ைகை உணரச்சி 
நரம்பு வைழியோை அனுப்பி அ�ற்கு ஏற்ெ எதிரவிகன    
புரிவை�ோகும்.
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உைரவு மண்டலத்தில் உள்ள உைரவு 
உறுப்புகள் 
 1) த�ோல் (Skin)
 2) ைண (Eye) 
3) ைோது (Ear)
4) நோக்கு (Tongue)
5) மூக்கு (Nose)

த�ோல் 
த�ோல் என்ெது நமது உடல் முழுவைக�யும் 

மூடி ெோதுைோக்கும்  உடலின் கெரிய உறுப்ெோகும். 
இ�ன் முக்கிய க்சயல்ெோடுைள், ெோதுைோத்�ல் 
ெரோமரித்�ல் மற்றும் க�ோடுஉணரவு 
தெோன்்றகவையோகும்.

கண
க��� பாக�க�

����ைர

இர�த� ழா�க�

பா
ைவ நர��
ேமலா

 ���

தைசக�

��ர��ைற /  ம

�� ெவ�படல�

��ய� பா�
��ப�க அைற

ேஜா���
க����படல�

�� ��னைற
�
�படல�

க��� ேம�ேதா�

பாைவ

����ைர

ைண என்ெது ஒரு உணரவு உறுப்பு இது 
ஒளிக்ைதிரைகை சுற்றுச்சூேலில் இருந்து கெற்று, 
மூகைக்கு அனுப்பி பின்பு மோற்றிய ஒளிக்ைதிரைகை 
திரும்ெவும் கெறுகி்றது. இந்� க்சயல் க�ோடரந்து 
நடந்து கைோணதட இருக்கும்.

ைணைளில் உள்ை ெை ெோைஙைள் ஒன்்றோை 
இகணந்து தவைகை க்சய்வை�ன் மூைம் க�ளிவைோன 
ெோரகவை உருவைோகி்றது.  ைணைளில் உள்ை ைண 
விழிகய ஸகிளிரோ என்்ற விழி கவைண ெடைம் 
ெோதுைோக்கின்்றது.

ைணைளின் கமயப் ெகுதியில் உள்ை 
ைரும்புள்ளி அல்ைது ைண ெோகவையின் வைழியோை 
ஒளிக்ைதிர ைணைளுக்குள் நுகேகி்றது.

ைணெோகவைகய (Pupil) சுற்றி விழித்திகர 
அல்ைது வைணண நி்ற ெகுதி உள்ைது. இது 
எவ்வைைவு ஒளிக் ைதிர ைணைளுக்குள் நுகேய 
தவைணடும் என்ெக� ைணக்கிட்டு ைட்டுப்ெடுத்துகி்றது.  
அ�ன் மூைம் ைண ெோகவையின் அைவு மோறுெடுகி்றது.

ைருவிழியின் தமற்த�ோல் (Cornea) ைணைளில் 
க�ளிவைோன ஜன்னைோை அகமந்து 
விழிகவைணெடைம் மற்றும் ைண ெோகவைகய 
ெோதுைோக்கி்றது.

ைண ெோகவையின் பின்பு்றத்தில் க�ளிவைோன 
கைன்ஸ உள்ைது. இது புகைப்ெடக் ைருவியோை 
க்சயல்ெட்டு ைணணின் பின்பு்றம் உள்ை 
விழித்திகரக்கு ஒளிக்ைதிரைகை குவிக்கி்றது.

விழித்திகரயோனது ைணைளின் பின்னோல் 
உள்ை உட்பு்றத்தில் தை்சோன நுண உணர 
உட்பூச்்சோை உள்ைது. விழித்திகரயில் உள்ை ெத்து 
வி�மோன உக்றைளும் ஒன்்றோை இகணந்து 
தவைகை க்சய்து ஒளிக்ைதிகர ைணடறிந்து 
மின்னனுத் தூணடு�ல் மூைம் முக்றெடுத்துகி்றது.

விழித்திகரயில் உள்ை சி்றப்ெோன க்சல்ைளுக்கு 
தைோன்ஸ (Cones) மற்றும் (Rods) ரோட்ஸ என்று 
கெயர. இகவை ஒளி ஏற்பிைள் (Photo receptors) 
என்று அகேக்ைப்ெடுகி்றது. இது ஒளிக்ைதிகர 
உறிஞ்சுவை�ற்கு ெயன்ெடுகி்றது.

தைோன்ஸ க்சல் (Cones) நி்றஙைகை 
ெோரப்ெ�ற்கும் அ�கன விவைரிக்ைவும் உ�வுகி்றது.

ரோட்ஸ க்சல் (Rods) மந்�மோன ஒளிக்ைதிகர 
அனுமதித்து இரவு ெோரகவைகய கைோடுக்கி்றது.

கணகளின் கெயல்்ோடுகள்
 • நோம் ெோரக்கும் ஒளிக்ைதிகர அந்� 

கெோருளிலிருந்து பிரதிெலிக்கி்றது
 • ைணைளின் முன்னோல் உள்ை விழி 

கவைணெடைம் வைழியோை ஒளிக்ைதிகர 
அனுமதிக்கி்றது.

 • ைணைளின் திரவைம் வைழியோை ஒளிக்ைதிர 
ெோய்ந்து ைணெோரகவையில் நுகேந்து கைன்க்ச 
அகடகி்றது.

 • கைன்்சோனது ஒளிக்ைதிகர வைகைத்து அ�ன் 
அடரத்திகய மோற்றி ைணைளுக்கு பின்னோல் 
உள்ை விழித்திகரயில் ஒருஙகிகணக்கி்றது.

 • விழித்திகரக்கு ஒளிக்ைதிர க்சல்லும் தெோது 
அடரந்� க�ளிவைோன திரவைம் உள்ைது. அ�ற்கு 
விட்ரஸ ஹீமர (Vitereous humors) என்று கெயர

 • இது விழிக்தைோைத்தில் நிரம்பி ைணைளின் 
உருணகட வைடிவைத்க� ெரோமரிக்ை 
உ�வுகி்றது.

 • ஒளிக்ைதிரைள் ைணணிற்கு பின்பு்றம் உள்ை 
விழித்திகரகய கவைற்றிைரமோை 
க்சன்்றகடகின்்றன. விழித்திகரயோனது 
ஒளிக்ைதிகர மின்னணு தூணடு�ைோை மோற்றி 

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd   33 05-03-2020   16:02:44



34

ெோரகவை நரம்பு (Optic Nerve) மூைம் மூகைக்கு 
ைடத்துகி்றது.

முடிவில் மூகையில் உள்ை விஸவைல் ைோரகடக்ஸ 
(Visual Cortex) நோம் என்ன ெோரத்த�ோம் என்ெக� 
தூணடு�ல்ைள் மூைம் விைக்குகி்றது.

நமது இந்திய மக்ைள் க�ோகையில் 
4.6 மில்லியன் மக்ைள் ைருவிழி 
ெோரகவையற்்றவைர என்று 

மதிப்பிடப்ெட்டுள்ைது. இ�கன ைருவிழி மோற்று 
அறுகவை சிகிச்க்ச மூைம் முற்றிலும் குணப்ெடுத்� 
முடியும். ைண�ோனம் மூைம் ைருவிழி நமக்கு 
கிகடக்கி்றது. ைருவிழி என்ெது க�ளிவைோன�ோை 
ைணவிழிக்கு கவைளிப்பு்றத்தில் அகமந்திருக்கும். இது 
ஒளிகய விழித்திகரக்கு அனுப்புகி்றது. இந்� ½ 
அஙகுைம் ெரந்� திசுகமன்ெடைம் ைணணின் 
முன்ெகுதிகய மூடி ெோதுைோக்கின்்றது. ைண�ோனம் 
மூைமோை ெை நெரைளுக்கு ைருவிழி ெோரகவையிேப்கெ 
்சரி க்சய்யமுடியும்.

1905-ல் எரவைரடு ைணரோட் நிரம் மு�ன் மு�லில் 
கவைற்றிைரமோை ைருவிழி மோற்று அறுகவை சிசிக்கை 
க்சய்துள்ைோர. 1944 ஆம் ஆணடில் உைகின் மு�ல் 
ைணவைஙகி ெோரகவை மீட்புக்ைோன ைணவைஙகி என்று 
ெோட்டன் அவைரைைோல் நியூயோரக்கில் நிறுவைப்ெட்டது. 
்சோன்றி�ழ் அளிக்ைப்ெட்ட ைணவைஙகி க�ோழில் 
நுட்ெவைல்லுநரைைோல் மூன்று ஆணடுக்கு ஒருமுக்ற 
மறுசீரகமக்ைப்ெடுகின்்றது. அகனவைரும் ைண�ோனம் 
க்சய்யைோம். ைருவிழி�ோனம் க்சய்வைது என்ெது வையது, 
ைணைளின் வைணணம், இரத்� வைகை மற்றும் 
ைணெோரகவை ்சோரந்�து அல்ை. ஒருவைர இ்றந்து 6 மணி 
தநரத்திற்குள் ைணைள் அைற்்றப்ெடதவைணடும். 
ைருவிழி மோற்று அறுகவை சிகிச்க்ச கெோதுவைோை 
ைண�ோனம் க்சய்யப்ெட்ட நோன்கு நோட்ைளுக்குள் 
க்சய்யப்ெடதவைணடும். இது ைருவிழி ெோதுைோப்பு 
வி�த்க� ்சோரந்திருக்கும். ைண�ோனம் க்சய்வை�ன் 
மூைம் இரணடு ைணைளில் ெோரகவை 
இல்ைோ�வைரைளுக்கு ஒரு ைணணில் ெோரகவை 
கைோடுக்ைைோம்.

ஒருவைர ைண�ோனம் க்சய்வை�ன் மூைம் இரணடு 
ெோரகவையற்்ற நெரைளுக்கு ெோரகவை கைோடுக்ைைோம். 2 
மு�ல் 75 வையது வைகர உள்ை நெரைள் அகனவைரும் 
ெோரகவையின் �ன்கம,  நீரழிவு மற்றும் புற்றுதநோய் 
தெோன்்ற எக�யும் கெோருட்ெடுத்�ோமல் ைண�ோனம் 
க்சய்யைோம்.

எய்ட்ஸ, மஞ்்சள்ைோமோகை, தரபிஸ, 
மூகைக்ைோய்ச்்சல், இரத்� புற்றுதநோய், நிணநீர 
புற்றுதநோய் தெோன்்ற தநோய்ைள் உள்ைவைரைள் 
ைண�ோனம் க்சய்யக்கூடோது.

மனி� உடலின் ெோைஙைகை வைோஙகுவைத�ோ 
விற்ெத�ோ குற்்றமோகும். ைணவைஙகியில் மட்டுதம 
ைண�ோனம் கெ்றமுடியும்.

கோது 

ெவ���ற�
கா� ந��கா�

கா�மட�
ெஹ���

��த	 ெவ���ற
ெச��பைற

ெச��பைற படல�

உ��ற�
கா�

ெச��பைற 
�ழ� 

தைட்கும் தி்றன் உள்ை உறுப்பு ைோது. இது 
மூன்று வைகையோை பிரிக்ைப்ெட்டுள்ைது.

கவைளிப்புறக கோது:   ைோதுமடல் / கவைளிக்ைோது 
க்சவிக்குேல்

நடுககோது: க்சவிப்ெக்ற, சிற்க்றலும்புைள், முன் 
க�ோணகட, நடுக்ைோதுக்குழி குேோய் (eustochian 
tube)

உடபுறக கோது: கவைஸடிபியூல், அகரவிட்டக் 
குேோய், ைோக்லியோ (Cochlea)

கவைளிப்புறக கோது: ைோதுமடல் ஒலி அகைகய 
கெற்று அ�கன க்சவிக்குேோய் வைழியோை ெயணிக்ைச் 
க்சய்கி்றது. 

இது கவைளிப்பு்றக் ைோதில் வைகைந்� உருவைத்தில் 
இருப்ெ�ோல் ஒலி அகையோனது க்சவிப்ெக்ற 
க்சவிக்குேல் வைழியோை க்சல்கி்றது.

க்சவிக்குேல் இது புனல் வைடிவைமோை க்சயல்ெட்டு 
க்சவிகய அகடகி்றது. இது க்சவிப்ெோக�கய 
அதிரவு மற்றும் கவைளிப்பு்ற கெோருள் 
ஊடுறுவு�லிருந்து ெோதுைோக்கி்றது.

கெவிப்்ணற
இது கூம்பு வைடிவிைோன த�ோல் துணடு ஆகும். 

இது மிைவும் உணரவுடன் க்சயல்ெடுவை�ோல் 
குக்றந்� அழுத்� மோற்்றம் ஏற்ெட்டோலும் க்சவிப்ெக்ற 
அதிரும். இது நடுப்பு்றக் ைோதிலிருந்து கவைளிப்பு்றக் 
ைோதுைகை பிரிக்கி்றது.

நடுககோது 
இது ஒலி அகைைளின் அதிரவு ்சக்திகய 

மூன்று சிற்க்றலும்புைகை ைணடுபிடித்து அ�ன் 
மூைம் அனுப்புகி்றது. 

சிற்கறலும்பு - உ்டலின் மிகச் சிறிய எலும்பு
 • தமலியஸ (Malleus)
 • இன்ைஸ (Incus)
 • தடப்ெஸ (Stapes)
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முன்க�ோணண்ட நடுககோது குழி குழோய
இந்� குேோய் தெோன்்ற அகமப்பு நடுக்ைோது 

ெகுதிகயயும் நோசிகயயும் (Nose) இகணக்கி்றது 
இது கவைளிப்பு்றத்தில் உள்ை ைோற்றிற்கும் 
நடுக்ைோதிற்கும் உள்ை அழுத்�த்க� ்சமெடுத்துகி்றது.

உடபுறக கோது 
இது இரணடு உறுப்புைகை உள்ைடக்கியது.

கோககிலியோ ( Cochlea) 
இது உறுதியோன உக்றயினோல் தெோரத்�ப்ெட்டு 

சுருள் வைடிவில் உள்ை அகமப்பு. இது 
ஆயிரக்ைணக்ைோன முடி தெோன்்ற க்சல்ைைோல் 
க்சவிப்புை நரம்புடன் ைோரடி என்்ற உறுப்பு மூைம் 
இகணந்துள்ைது. இந்�  சிறிய முடிதெோன்்ற க்சல்ைள் 
ஒலி அகையின் அதிவிற்தைற்ெ வைகைகி்றது.

கெவிப்புல நரம்பு
இந்� அதிரவினோல் க்சவிப்புை நரம்பு க்சல்லின் 

உள்ை முடி தெோன்்ற க்சல்ைகை தூணடுகி்றது. 
இந்� க்சவிப்புை நரம்பு க்சல்ைளின்  க்சகைகய 
மூகைக்கு அனுப்புகி்றது.

கோதுகளின் கெயல்கள்
ைோற்றில் உள்ை ஒலி அகை அல்ைது அதிரவு 

ைோதின் கவைளிப்ெகுதியில் ெடுகின்்றது. இந்� புனல் 
தெோன்்ற ைோது துவைோரம் வைழியோை க்சவிக்குேலுக்கு 
ைடத்தி க்சவிெக்றகய அதிரவின் மூைம் 
அடிக்கின்்றது. இந்� அதிரவைோனது நரம்பு 
தூணடு�ல்ைளின் மூைம் முகைக்கு ைடத்�ப்ெட்டு 
ஒலியோை பிரதிெலிக்கின்்றது (குரல், ஓக்ச 
மற்றும்ெை)

நோககு 
நோக்கு என்ெது �க்சைைோல் ஆன உறுப்பு. இது 

வைோய்ப்ெகுதியின் �கரப்ெகுதியில் உள்ைது. நோக்கு 
சுகவை, தெச்சு கமல்லு�ல், விழுஙகு�ல், தெோன்்ற 
க்சயல்ெோடுைளில் இகணந்து க்சயல்ெடுகின்்றது.
 • நோக்கின் ெோைஙைள்
 • நோக்கின் தவைர (Root)
 • நோக்கின் நுனி ( Tip)
 • நோக்கின் உடல் (body)

நோக்கில் இரணடு க�ோகுதி �க்சைள் உள்ைன. 
அகவை 

நோன்கு உள்ைோரந்� �க்சைள் - நோக்கின் 
வைடிவைத்க� மோற்றும் தி்றனுள்ை எலும்பில் 
இகணயோ� �க்சைள்

நோன்கு தஜோடி கவைளிப்பு்ற �க்சைள் – நோக்கின் 
நிகைகய மோற்றி அகமக்கும், 

�ர�வைள ��

�ைவ ெமா��க�

ேமல�ன
 
அ�நா��ர��க� 
அ�நா��ர��க� 

எலும்பு்டன் இணைந� �ணெ
நோக்கின் தமற்ெரப்பில் எணணற்்ற சுகவை 

அரும்புைளும் லிஙகுவைல் ெோப்பிதைைளும் (Lingual 
papillae) அகமந்திருக்கும். இகவை நோக்கின் சுகவை 
உணரவுக்கு ைோரணமோகின்்றது.

மூககு 
நுைர உறுப்புப்ெோன மூக்கு முைத்தின் 

கமயத்தில் அகமந்துள்ைது. மூக்கின் உட்ெகுதிைள் 
வைோய்ப்ெகுதியின் உட்பு்றத்தில் தமைோை 
அகமந்துள்ைது. மூக்கில் நோசிதூவைோரமும், 
நோசிக்குழியும் அகமந்துள்ைது. நோசித் துவைோரத்க� 
ஒரு �டுப்புச்சுவைர இடது வைைது என்று பிரிக்கின்்றது.

மூககின் கெயல்்ோடுகள்
சுவைோ்சத்திற்கு – மூக்கு தமல்சுவைோ்ச 

மணடைத்திற்கு மு�ல்ெோைமோை அகமந்துள்ைது. இது 
மூச்சுக்ைோற்க்ற ஈரப்ெ�மோைவும், மி�மோன 
கவைப்ெமயமோைவும் மோற்றுகி்றது. சுற்றுச்சுேலில் இருந்து 
நோம் சுவைோசிக்கும் ைோற்றில் உள்ை நுண துைள்ைகை 
வைடிைட்டி சுவைோ்ச ெோக�க்கு அனுப்புகின்்றது.

ேவ�

டா�ச�
நா�
ஆலா

உ��
ஃ���ர�

��
பால�

நுகர�ல்
இதில் உள்ை நுைர வைோஙகி நரம்புைள் 

(Olfactory receptor neuron) நுைர�ல் உணரவுக்கு 
ைோரணமோகி்றது.

த்ச்சு
கெோதுவைோை தெச்சு என்ெது நுகரயீரலில் 

இருந்து வைரும் அழுத்�த்தினோல் உருவைோகின்்றது. 
இந்� தெச்சு மூக்கில் இருந்து வைரும் 
ைோற்த்றோட்டத்�ோல் மோற்்றத்திற்கு உட்ெட்டு 
இயல்ெோன தெச்்சோை மோறுவைத� நோ்சகைத்ச்சன் 
(Nasalization)
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 � த�ோல் மணடைம், த�ோல் மற்றும் அ�ன் இகணஉறுப்புக்ைள் கைோணட�ோகும்.  இது நமது உடகை 
ெல்தவைறு வைகையோன ெோதிப்புைளில் இருந்து அ�ோவைது நீரச்்சத்து கவைளிதயறு�ல் மற்றும் சுற்றுப்பு்ற 
சூேலில் இருந்து வைரும் ெோதிப்புைளில் இருந்தும் ெோதுைோக்கின்்றது.

 �  இதில் த�ோல், முடி, கை மற்றும் ைோல்விரல் நைஙைள் மற்றும் சுரப்பிைள் ஆகியகவை அடஙகியுள்ைன.
 �  இ�யம் இரத்� சுற்த்றோட்ட அகமப்பின் �கைகம உறுப்பு ஆகும்.  இது உடல் உறுப்புைளுக்கு 

இரத்�த்தின் மூைம் ஆக்சிஜன் �ோதுஉப்புைள், ஊட்டச்்சத்துக்ைள் மற்றும் ஹோரதமோன் தெோன்்றவைற்க்ற 
வைேஙகுகின்்றது.

 �  எலும்பு மற்றும் �க்ச மணடைம் உடலில் எலும்பு, �க்ச, குருத்க�லும்பு, �க்ச நோண, �க்சநோர, மூட்டு 
மற்றும் இகணப்புத்திசுக்ைைோல் ஆனது.  அகவை நமது உடலின் உறுப்புைகை �ோஙகி திசுக்ைளுடன் 
இகணத்து ெோதுைோக்கின்்றது.

 �  உடலின் அகனத்து அகமப்புைளிலும் நரம்பு மணடைதம ெை ெோைஙைகை கைோணட �னித்துவைமோன 
அகமப்பு இந்� மணடைம் �ோன் நமது உடலில் நடக்கும் அகனத்து க்சயல்ெோடுைகையும், அ�ோவைது 
இயக்ைம், சிந்�கன, �ன்னிச்க்ச க்சயல்ைள், துணடுக்சயல், எதிரக்சயல் க�ோடு உணரவு தெோன்்றவைற்க்ற 
ைட்டுப்ெடுத்தி ஒருஙகிகணக்கி்றது.

 � நரம்பு மணடைம் உடலின் எல்ைோ ெோைஙைளுக்குமோன க்சய்திைகை அனுப்பு�ல் மற்றும் கெறு�ல் 
தவைகைகய க்சய்கின்்றது.

 � உணவுப்ெோக� என்ெது மற்்ற க்சரிமோன உறுப்புைள் இல்ைோமல் வைோயிலிருந்து மைக்குடல் வைகர ஒரு 
க�ோடரச்சியோன கவைற்றுக் குேயோகும்.

 � க்சரிமோனத்தில் கமல்ைல், க்சரிமோனம், உறிஞ்சு�ல் தெோன்்ற நிகைைள் உள்ைன.
 �  சிறுநீர அகமப்பு அல்ைது சிறுநீரை அகமப்பில் சிறுநீரைம், சிறுநீரகுேோய், சிறுநீரப்கெ மற்றும் 

சிறுநீரபு்றவைழி தெோன்்ற உறுப்புைள் உள்ைன.
 �  இந்� அகமப்பின் முக்கிய தநோக்ைம் உடலில் உள்ை அதிைப்ெடியோன நீகர கவைளிதயற்்றல், இரத்�த்தின் 

அைவு மற்றும் இரத்� அழுத்த்த்தின் அைகவை சீரோக்கு�ல், இரத்�த்தில் pH பி.எச் மற்றும் �ோது உப்புைளின் 
அைகவை ைட்டுப்ெடுத்து�ல், ஒழுஙகுெடுத்துல் தெோன்்றகவையோகும். 

 � சுவைோ்ச மணடைம் வைோழ்க்கைக்கு ஆ�ோரமோன ஆக்ஸிஜகன கைோடுத்து ைோரென்கட ஆக்க்ஸகட 
அைற்றுகின்்றது.  இது இ�யம் மற்றும் நுகரயீரலுடன்  இகணந்து க்சயல்ெடுவை�ோகும்.

 � வைோய் மற்றும் மூக்கு வைழியோை சுவைோசிக்கும் ைோற்று, ைோற்றுச்சிற்க்றயில் ைோற்றுப்ெரிமோற்்றம் 
நகடகெறுகின்்றது.

 �  நோைமில்ைோ அகமப்பு உடகைத் �க்ைகவைக்ை மற்றும் உயிரைகை உருவைோக்ை த�கவையோன 
ஹோரதமோன்ைகை உடலுக்கு வைேஙகுகி்றது.  நோைமில்ைோ சுரப்பிைளில் குக்றந்� மற்றும் உயரந்� 

 � ஹோரதமோன் சுரப்பிைளின் தி்றதன ெை தநோய் ைணக்கு ைோரணமோகின்்றன.
 �  ஆண மற்றும் கெண இனப்கெருக்ை அகமப்பின் ெஙகு இனப்கெருக்ைத்திலும் குேந்க� கெறு�ல் மற்றும் 

ஒரு நெருக்கு ெோலியியல் மனநிக்றகவை வைேஙகுவைதிலும் அகமந்துள்ைது.
 �  த�ோல் நமது உடகை முழுவைதும் மூடி ெோதுைோக்கும் கெரிய உறுப்ெோகும்.  இது ெோதுைோத்�ல், ெரோமரித்�ல், 

க�ோடு�ல் உணரவு தெோன்்ற க்சயல்ெோடுைகை க்சய்கின்்றது.
 �   ைண என்ெது ஒரு உணரவு உறுப்பு இது ஒளிக்ைதிரைகை சுற்றுச்சூேலில் இருந்து கெற்று, மூகைக்கு 

அனுப்பி பின்பு மோற்றிய ஒளிக்ைதிரைகை திரும்ெவும் கெறுகி்றது. இந்� க்சயல் க�ோடரந்து நடந்து 
கைோணதட இருக்கும்.

 �  தைட்கும் தி்றன் உள்ை உறுப்பு ைோது. இது மூன்று வைகையோை பிரிக்ைப்ெட்டுள்ைது. இதில் நடுக்ைோது �ோன் 
ஒலி அகைகய ைடத்தும் முக்கிய தவைகைகய க்சய்கி்றது.

்ோ்டச்சுருககம்
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குக்றந்� இ�யத் துடிப்பு - நோடித்துடிப்பு ஒரு வினோடிக்கு 60 க்கு குக்றவைோை இருத்�ல்.
துரி� இ�யத் துடிப்பு  - நோடித்துடிப்பு ஒரு வினோடிக்கு 100 க்கு அதிைமோை இருத்�ல்.
இ�ய சுருக்ைம்  -  இ�ய சுேற்சியின் தெோது இ�யம் சுருஙகும் ைட்டம்.
இ�ய விரிவு  - இ�ய சுேற்சியின் தெோது இ�யம் �ைரந்து விரியும் ைட்டம்.
கெரிைோரடியம்  -  இ�யத்க� சுற்றி கெ தெோன்்ற ெகுதி அ�ோவைது இ�யத்தின் கவைளிப்பு்ற 

அடுக்கு.
ெரகின்ஸி இகேைள்  -  நரம்புைளின் தூணடு�லுக்கு ஏற்ெ இ�யத்க� வைழிநடத்தும் நரம்புத் 

திசுவின் க�ோகுப்பு.
நோடித்துடிப்பு  -  இ�ய சுேற்சிகய ஒரு நிமிடத்திற்கு அைவிடு�ல் �ோன் நோடித்துடிப்பு ஆகும்.
க்சயதனோட்ரியல் ைணு  -  இது இ�யத்தில் அகமந்திருக்கும் இயற்கையோன இ�யமுடுக்கி 

(Pacemaker). இது இ�யத் துடிப்கெ ைட்டுக்குள் கவைக்கி்றது.
ஏட்ரிதயோகவைன்ட்ரிகுைோ்  -  இந்�க் ைணு உந்துவிக்சகய ஹிஸலின் �க்சக் ைட்டுக்கு அனுப்புவைது.
ஹிஸலின் �க்சக்ைட்டு  -  மின் உந்துவிக்சகய ென்கின்சி இகேைளுக்கு அனுப்பும் ெகுதி.
இ�யத் துடிப்பு சீோ்பி்றழ்வு  -  அ்சோ�ோரணமோன அல்ைது சீரற்்ற இ�யத்துடிப்பு.
இ�ய சுருள் ெடம்  -  இ�யத்தின் மின் நடவைடிக்கைைகையும் இ�யத்தின் �ோலி மத்க�யும் 

அைவிடும் ெடம் (Heart Rhythm).
உயர ெ�ற்்றம் 
(Hypertension)

 -  இரத்� அழுத்�ம் அதிைமோவைது.

மோரபு முடக்கு வைலி 
(Angina Pectoris)

 -  இ�யத் �க்சக்கு ஆக்சிஜன் ெற்்றோக்குக்றயினோல் மோரபு வைலி வைருவைது.

இரத்� ஓட்ட �கட 
(Ischemia)

 -  இ�யத் �க்சக்கு தெோதுமோன அைவு ஆக்சிஜன் இல்ைோ��ோல் வைரும் இரத்� 
ஓட்டத் �கட.

மோரகடப்பு (Myocardial 
Infarction)

 -  இரு�ய பிடிப்பு அ�ோவைது இரு�ய �க்சைளுக்கு இரத்� ஓட்டம் மற்றும் 
ஆக்சிஜன் குக்றவைோை வைருவை�ோல் இ�யத் �க்சைளின் க்சயலிேப்பு.  

கமல்லு�ல் (mastication)  -  உணகவை கமல்லு�ல்
க்சரிமோனம் (digestion)  -  உணவுப் கெோருள்ைகை சிறுசிறு துைள்ைைோைவும் மூைக்கூறுைைோைவும் 

உகடப்ெது.
சுகவை கமோட்டு (taste 
buds)

 -  சுகவை உணரதி்றன் நோக்கின் தமற்ெகுதியில் ைோணப்ெடு�ல்.

அகமதைஸ (Amylase)  -  உமிழ்நீர சுரப்பிைளில் இருந்து சுரக்கும் உமிழ் நீரில் உள்ை க்சரிமோன 
கநோதிைள்.

குடல் அக்சவு 
(Peristalsis)

 -  அகை தெோன்்ற �ன்னிச்க்சயோன �க்ச இயக்ைத்�ோல் உணவுப் 
கெோருள்ைள் மற்றும் திரவைஙைள் க்சரிமோன ெோக�யில் நைரு�ல்.

இகரப்கெ ெோகு (Chyme)  -  இகரப்கெயில் ெோதி அைவு க்சரிந்� உணவு.
வையிற்றுப்தெோக்கு 
(Diarrhoea)

 -  மைம் கவைளிதயறுவைக� ைட்டுப்ெோட்டுக்குள் கவைக்ை இயைோகம.

மைம் இறுகு�ல் (Fecal 
Impaction)

 -  குடலில் மைம் ைோய்ந்து கவைளிதயற்்ற முடியோகம.

மைச்சிக்ைல் (constipation)  -  குக்றந்� மைம் கவைளிதயறு�ல் மற்றும் குக்றந்� குடல் இயக்ைம்.

அருஞ்கெோற்க்ோருள்
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இகரப்கெ அமிைம் 
பின்தனோட்டம் (Gastric 
Acid Reflux)

 -  அன்னப்கெ வைோய் சிறுகுடலில் இருந்து அமிைமும் அதில் அடஙகிய 
கெோருள்ைளும் திரும்பி மீணடும் உணவுக் குேலுக்கு க்சல்லு�ல்.

பித்�ப்கெ ைல் 
(Cholelithiasis)

 -  பித்�ப்கெயில் உருவைோகும் பித்துக்ைல்.

பித்�ப்கெ அேற்சி 
(Cholecystitis)

 -  சிவைந்� வைலியுடன் கூடிய வீக்ைமும் தநோய் க�ோற்றும் பித்�ப்கெயில் 
வைரு�ல்.

சிற்க்றரிச்்சல் (Cirrhosis)  -  ைல்லீரல் த்ச�மோ�லும், ஈரல் குகை திசு ெோதிப்ெதும்.
ஈரல் அேற்சி (Hepatitis)  – கஹப்ெகடடிஸ கவைரஸ நுணமஙைைோல் (hepatitis virus) வைரும் ஒருவி� 

ைல்லீரல் தநோய் க�ோற்று.
கெருஙகுடல் அேற்சி 
(Colitis)

 -  ைடுகமயோன அல்ைது நோள்ெட்ட சிவைந்� வைலியுடன் (acute chronic) கூடிய 
வீக்ைம் குடலில் வைரு�ல்.

ைோரன்ஸதநோய் (Crohn’s 
Disease)

 -  இகரப்கெ மற்றும் க்சரிமோன ெோக�யில் வைரும் சிவைந்� வைலியுடன் கூடிய 
வீக்ைம்.

எரிச்்சல் கைோணட குடல் 
தநோய் (Irritable Bowel 
Syndrome)

 -  கெருஙகுடலில் வைரும் தைோைோறுைைோல் வையிற்றுவைலி, வையிற்றுப்தெோக்கு, 
இகரப்கெ மற்றும் க்சரிமோன மணடைத்தில் வைரும் தநோய்ைள்.

மூை தநோய் 
(Hemorrhoids)

 -  கீழ் மைக்குடல் அல்ைது ஆ்சனவைோயில் உள்ை சிகர விரிவைகட�ல்.

ஹோரதமோன்ைள் 
(Hormones)

 -  அகனத்து உடலின் க்சயல்ெோடுைகையும் ைட்டுப்ெடுத்தி நிரவைகித்து 
ஒருஙகிகணக்கும் ஒரு தவைதிப்கெோருள்.

சுரப்பி (Glands)  -  ஒரு கெோருகை சுரந்து கவைளிவிடும் ஒரு உறுப்பு.
்சரக்ைோடியன் இக்சவு 
(Circadian Rhythm)

 -  ஒரு ்சோ�ோரண மனி�னின் 24 மணி தநர தூஙகு�ல் மற்றும் 
விழித்திருக்கும் நிகைகம.

ெைலில் மனி�ரைள் 
(Nocturnal Beings)

 -  ெைலில் சுறுசுறுப்ெோைவும் மற்றும் இரவில் தூஙகும் மனி�ரைள்.

இரவில் மனி�ரைள் 
(Nocheral Beings)

 -  ெைலில் தூஙகி இரவில் சுறுசுறுப்ெோை இருக்கும் மனி�ரைள்.

புதரோஜஸடிரோன் 
(Progesterone)

 -  இது சிகனப்கெயில் இருந்து மோ�விடோய் சுேற்சிக்கு மற்றும் ைருத்�ரித்� 
முட்கடகய ைரப்ெப்கெயில் ெதிய கவைக்ை ைரப்ெப்கெகய 
�யோரெடுத்துகி்றது.

விந்�ைம் (Testes)  -  கடஸதடோஸடிதரோகன (testosterone) சுரக்கும் ஒரு நோைமில்ைோ சுரப்பி.
்சரக்ைகரயில்ைோ நீரழிவு 
(Diabetes Insipidus)

 -  இது பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் தைோைோ்றோல் இன்சுலின் சுரப்பு அைவு 
குக்ற�ல்.

அஙைெோரிப்பு உடல் 
முகன வீக்ைம் 
(Acromegaly)

 -  இது பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் தைோைோறுைைோல் வீக்ைம் அல்ைது அதி 
வைைரச்சியகட�ல் கெோதுவைோை �கை மற்றும் கை ைோல்ைள்.

இரோட்்சஷ�ன்கம 
(Gigantism)

 -  இது பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் தைோைோறுைைோல் அதிை வைைரச்சி மற்றும் அதிை 
உயரம் அகடயும் �ன்கம.

அதிக�ரோய்ட்நிகை 
(Hyperthyroidism)

 -  அதிை க�ரோய்டு சுரப்பி க்சயைோக்ைம்.

குக்றக�ரோய்ட்நிகை 
(Hypothyroidism)

 -  க�ரோய்டு சுரப்பியின் க்சயைோக்ைம் குக்றவு.

குஷிஙசின்ட்தரோம் 
(Cushing’s Syndrome)

 -  அட்ரினல் சுரப்பியோனது ைோரடி்சோலில் அதிைம் சுரப்ெது.
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அடி்சனின் தநோய் 
(Addison’s Disease)

 -  அட்ரினல் சுரப்பி ைோரடி்சோகை குக்றவைோை சுரக்கும் நிகை.

த�ோல் (Skin)  -  உடல் முழுவைக�யும் மூடும் கெரிய உடல் உறுப்பு.
கவைப்ெநிகை 
(Thermoregulation)

 -  உடலில் கவைப்ெ நிகைகய சீரோை கவைத்�ல். 

க�ோடு உணரவு (Tactile 
sense)

 -  க�ோடுவை�ோல் ஏற்ெடும் உணரவு.

லுனைோ (Lunala)  -  கவைணணி்றமோை நைத்தின் அடியில் அகமந்துள்ை அகர பிக்ற வைடிவைம்.
முைப்ெரு (Acne)  -  ்சரும எணகணயும் இ்றந்� ்சருமமும் இகணந்து த�ோல் துகைகய 

மூடுவை�ோல் முைப்ெரு த�ோன்றுகி்றது.
தவைனிற் ைட்டி (Rash)  -  ெல்தவைறு ைோரணஙைளினோல் அடிக்ைடி த�ோலின்தமல் ஏற்ெடும் அரிப்பு 

மற்றும் ஒழுஙைற்்ற சிவைப்பு நி்ற மோற்்றம்.
அத்கைட் ஃபுட் (Athlete’s 
Foot)

 -  இ�கன பீனியோ பீடிஸ த்சற்றுப்புண என்றும் கூறுவைர.  இது 
பூஞ்க்சைளினோல் ஏற்ெடும் க�ோற்று.

கவைஙைரு (Sunburn)  -  சூரியக்ைதிரைள் ்சருமத்தில் அதிைம் ெடுவை�ோல் ஏற்ெடும் எரிச்்சல்.
கவைளி்றல் (Albinism)  -  கமைனின் சுரப்பி குக்றெோட்டோல் த�ோளும் முடியும் ்சோ�ோரணமோை நி்றம் 

மோறு�ல்.
அக்கி (Herpes)  -  நச்சு நுணமத்�ோல் ஏற்ெடும் க�ோற்று.
சிரஙகு (Impetigo)  -  கைோப்புைஙைள் நிக்றந்� ஒருவைகை க�ோற்றுதநோய். 
ைோைோஞ்்சைப்ெகட 
(Psoriasis)

 -  ்சருமத்தில் அ்சோ�ோரணமோன அணு ைட்டகமப்பினோல் உணடோகும் 
�டிப்புத் த�ோல் அேற்சி.

தரோ்ஸோசியோ (Rosacea)  -  இது ஒரு சி்றந்� கவைடிப்புடன் கூடிய ்சரும தநோய்.
�க்சநோரைள் (Ligaments)  -  கஜல்லி தெோன்்ற புர�ப் ெக்சயுடன் இகணப்புத்திசு த்சரந்து இரணடு 

மூட்டுைள் அக்சயும் இடத்தில் இருப்ெது.
�க்சநோண (Tendon)  -  மூட்டுைகை அக்சப்ெ�ற்கு கஜல்லி தெோன்்ற புர� ெக்சயுடன் 

இகணப்புத்திசு த்சரந்து இருப்ெது.
திசுப்ெடைம் (Fascia)  -  இரணடு �க்சைகை த்சரக்கும் இகணப்புத்திசு.
எலும்பு முறிவு (Fracture)  -  முறிந்� நிகையில் உள்ை எலும்புைள்.
ெசுகம முறிவு 
(Greenstick Fracture)

 -  எலும்புைளின் ஒரு ெக்ைம் மட்டும் முறிவைது.

இடப்கெயரவு 
(Dislocation)

 -  இகணப்பு முழுவைதுமோை பிரிந்து ஒன்றுக்கைோன்று எப்தெோதும் த்சரோ� 
நிகை.

மூட்டு வீக்ைம் கீல்வைோ�ம் 
(Arthritis)

 -  ஒன்றுக்கு தமற்ெட்ட எலும்புக் கூட்டுைளில் சிவைந்� வைலியுடன் வீக்ைம் 
மற்றும் தநோய் க�ோற்று ஏற்ெடும் ெைவி� எலும்புக் தைோைோறுைள் ஏற்ெடு�ல்.

முடக்கு வைோ�ம் 
(Rheumatoid Arthritis)

 -  இகைய �கைமுக்றயினருக்கு தநோகயதிரப்பு ்சக்தி குக்றெோட்டினோல் 
ஏற்ெடும் ஒருவி� முடக்குவைோ�ம்.

எலும்புக் குேல் க�ோற்று 
(Osteomyelitis)

 -  எலும்புத் திசுவில் ஏற்ெடும் தநோய்த்க�ோற்று.

கிளியல் அணு (Glial Cell)  -  நரம்ெணுகவை மூடியிருக்கும் கமயலின் (Myelin Sheath) உகரகய 
உருவைோக்கும் நரம்ெணு இல்ைோ� ஒருவைகை நரம்பு க்சல்.

நரம்பிகணப்பு (Synapse)  -  நரம்ெணு தூணடு�ல் அல்ைது க்சய்திகய ஒரு நரம்ெணுவில் இருந்து 
மற்க்றோரு நரம்ெணுவிற்கு ைடத்�ப்ெடும் இடம்.

மூகை உக்ற (Menings)  -  மூகை மற்றும் �ணடுவைடத்க� மூடி ெோதுைோக்கும் உக்ற.
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மூகை (Brain)  -  உடல் இயக்ைம் மற்றும் உணரவுபூரவைமோன இயக்ைஙைகை ைட்டுப்ெடுத்� 
நிரவைோைம் க்சய்யும் உடலின் முக்கிய உறுப்பு.

மூகை ெோைம் (Pons)  -  மூகைெோைம் நடு மூகைகய முகுைத்துடன் இகணத்து நமது 
சுவைோ்சத்க� சீரோை கவைக்கி்றது.

தூணடு க்சயல் (Reflex)  -  சிைவைகை தூணடு�ல்ைளுக்கு �ன்னிச்க்சயோை �க்சைைோல் ஏற்ெடக் 
கூடிய க்சயல்.

வைலிப்பு (Seizures)  -  மூகையில் உள்ை நரம்பு அகமப்பின் அ்சோ�ோரண க்சயல்ைளினோல் ெை 
வைகையோன அகடயோை அறிகுறிைளுடன் கூடிய ைட்டுப்ெோடற்்ற உடல் 
அக்சவு மற்றும் குலுஙகு�ல் (Jerking) அல்ைது சிறிது தநர 
சுயநிகனவின்கம நிகை.

வைோ�ம் (Stroke)  -  மூகையில் ஏற்ெடும் இரத்�ப்தெோக்கு அல்ைது இரத்� உக்ற�ைோல் மூகை 
மற்றும் மூகையின் க்சயல்ெோடுைள் த்ச�மகடவை�ோல் ஏற்ெடும் அறிகுறிைள்.

க�ோடர வைலிப்பு (Epilepsy)  -  ெை நரம்பு மணடை சீரகுகைதவை வைலிப்பு எனப்ெடும்.
ெக்ைவைோ�ம் (Paralysis)  -  ஒன்று அல்ைது அ�ற்கு தமற்ெட்ட உடல் உறுப்புைளில் நரம்பியல் 

க்சயல்ெோடு குக்ற�ல்.
நடுக்கு வைோ�ம் 
(Parkinson’s Disease)

 -  நோள்ெட்ட ெடிப்ெடியோை (progressive) வைரும் நரம்பு மணடை தைோைோறினோல் 
ஏற்ெடும் குக்றெோடு (disability).

நிகனவைோற்்றல் இேப்பு 
தநோய் (Alzheimer’s 
Disease)

 -  ெடிப்ெடியோை ஏற்ெடும் நிகனவைோற்்றல் சிக�வு.

முைவைோ�ம் (Bell’s Palsy)  -  முைநரம்புைளில் ஏற்ெடும் தமோ்சமோன ெோதிப்புைைோல் முைம் மற்றும் முை 
�க்சைளில் ஏற்ெடும் தைோைோறு.

நரம்புவைலி (Neuralgia)  -  நரம்பு அல்ைது நரம்புத் க�ோகுதியில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் வைலி.
குேந்க� கெறு 
(Procreate)

 -  ஒரு உயிகர த�ோற்றுவித்�ல்.

ைருக்குேோய் (Salpinges)  -  ைருமுட்கட குேோயின் மறுகெயர. 
நுண ைோம்பு (Fimbriae)  -  சிகனப்கெயின் அருகிலுள்ை முடி தெோன்்ற ஒரு குேோய் ெகுதி.
ைருப்ெோக� அேற்சி 
(Vaginitis)

 -  ைருப்ெோக� மற்றும் ைருப்ெோக� கெட்டைத்தில் தநோய்க�ோற்று.

சிறுநீரப்கெ இ்றக்ைம் ( 
cystocele )

 -  சிறுநீரப்கெ அ�ன் இடத்திலிருந்து ைருப்ெோக� வைழியோை கவைளியில் 
இ்றஙகுவைது.

மைக்குடல் இரக்ைம் ( 
rectocele  )

 -  மைக்குடல் மற்றும் கெருஙகுடலின் ஒரு ெகுதி ைருப்ெோக� சுவைரின் 
வைழியோை கவைளித்�ள்ளு�ல்.

மூக்குப் ெோக� ( Nostrils )  -  மூக்குைளின் துகைைள்.
நுகரயீரல் அேற்சி 
(Pneumonia)

 -  நுகரயீரலில் வீக்ைம் மற்றும் தநோய் க�ோற்று.

அைவிக� (Emphysema)  -  ைோற்றுச் சிற்்றக்றயில் இருந்து ைோற்று கவைளிதய்ற நிகை.  திசுக்ைளில் 
ைோற்று ெரவிய நிகை. 

மூச்சுக்குேோய் அேற்சி 
(Bronchitis)

 -  மூச்சுக் குேோயில் ஏற்ெடும் தநோய்த்க�ோற்று மற்றும் சிவைந்� வீக்ை நிகை.

ஆஸதுமோ (Asthma)  -  நுகரயீரலில் ஏற்ெடும் தநோய் க�ோற்்றோல் சுவைோ்சம் ைடினமோ�ல்.
நோட்ெட்ட நுகரயீரல் 
அகடப்பு தநோய் (Chronic 
Obstructive Pulmonary 
Disease)

 -  நுகரயீரல் அேற்சியும் திசுக்ைளில் ைோற்று ெரவிய நிகையும் இகணந்� 
நுகரயீரல் தைோைோறு.  நீணடநோட்ைைோை இருத்�ல்.
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ஃபுணைோய்ச்்சல் 
(Influenza)

 -  ைடுகமயோன வீக்ைம் மற்றும் தநோய்த் க�ோற்று.   நுகரயீரல் 
க்சயல்ெோடுைகையும் சுவைோ்சத்க�யும் தமோ்சமோை ெோதிப்ெது.

ைோ்சதநோய் (Tuberculosis)  -  ெோக்டீரியோவைோல் ஏற்ெடும் தீவிர நுகரயீரல் தநோய்க�ோற்று மற்றும் 
நுகரயீரல் சுருஙகு�ல்.

குரல்வைகை அேற்சி 
(Laryngitis)

 -  குரல்வைகையில் வீக்ைம் மற்றும் தநோய்த் க�ோற்று.

கீழ் க�ோணகட அேற்சி 
(Pharyngitis)

 -  கீழ் க�ோணகடயில் வீக்ைம் மற்றும் தநோய்த் க�ோற்று.

மூச்சுத் திண்றல் 
(Dyspnea)

 -  சுவைோ்சத்தில் சிரமம் ஏற்ெடு�ல்.

இரத்� அணு உருவைோ�ல் 
(Erythropoietin)

 -  இரத்� அணு உருவைோை த�கவையோன  கெோருள்ைள்.

வைோத்சோபிர்ஸஸின் 
(Vasopressin)

 -  நீரப்கெருக்கி எதிரப்பு ஹோரதமோனின் மற்க்றோரு கெயர.

சிறுநீர தெோ�ல் ( 
Urination   )

 -  சிறுநீர ைழித்�ல்.

சிறுநீரைக் ைல் 
(Urolithiasis)

 -  சிறுநீரைத்தில் உருவைோகும் ைல்.

சிறுநீரை தநோய் ைட்டி 
(Renal Cyst)

 -  சிறுநீரை தநோய்த்க�ோற்று.

க்தைோதமருைஸ அேற்சி 
(Glomerulonephritis)

 -  சிறுநீரைத்தின் க்தைோதமருக்றயில் ஏற்ெடும் க�ோற்று.

I. ெரியோன விண்டணய த�ரநக�டுககவும்
1. உடலின் மிைப் கெரிய உறுப்பு

அ) த�ோல் ஆ) ைல்லீரல்
இ) இ�யம் ஈ) நுகரயீரல்

2.  கீழ்ைணடவைற்றுள் எவ்வைகமப்பில் வியரகவை 
சுரப்பி ஒரு ெகுதியோகும்

அ) எலும்புஅகமப்பு
ஆ) த�ோல் அகமப்பு
இ) சிறுநீர பி்றப்புறுப்பு அகமப்பு
ஈ) இரத்� சுற்த்றோட்ட அகமப்பு

3.  __________ ைணைகை கவைளிக்குப் 
கெைளிலிருந்து (சுற்றுப்பு்றமோசு) ெோதுைோக்கி்றது.

அ) ைண புருவைஙைள் ஆ) ைண இகமைள்
இ) ைண முடிைள் ஈ) கநற்றி

4.  கை விரல் மற்றும் ைோல்விரல்ைளின் நைஙைள் 
இ�னோல் ஆனகவை

அ) கைட்டின் ஆ) புதரோட்டின்
இ) இன்சுலின் ஈ) கைரட்டின்

மதிப்பீடு

5. எணகணய் சுரப்பிைள் எதில் இல்கை
அ) உள்ைஙகை மற்றும் உள்ைஙைோல்
ஆ) உள்ைஙைோல் மட்டும்
இ) உள்ைஙகை மட்டும்
ஈ) தமதை கூறிய அகனத்தும் �வைறு

6. வியரகவை சுரப்பிைள் இஙகு எஙகு உள்ைன
அ) நோைமில்ைோ சுரப்பிைள்
ஆ)  எக்த்ஸோரின் மற்றும் அப்தெோக்கரரின் 

சுரப்பிைள்
இ) எக்த்ஸோரின் சுரப்பிைள்
ஈ) அப்தெோக்ரின் சுரப்பிைள்

7.  __________ என்ெது இரத்� சுற்த்றோட்ட 
மணடைத்தின் �கை

அ) மூகை ஆ) சிறுநீரைம்

இ) இ�யம் ஈ) ைல்லீரல்
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8.  ஆக்ஸிஜன் அடஙகிய இரத்�த்க� உடல் 
முழுவைதும் கைோணடு க்சல்லும் இரத்�நோைம்

அ) சிகரைள்மட்டும்
ஆ) �மனிைள்மற்றும்சிகரைள்இரணடும்
இ) �மனிைள்மட்டும்
ஈ) எல்ைோதம்சரி

9.  ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ைோரென்கட ஆக்க்ஸடு வைோயு 
ெரிமோற்்றம் நகடகெறும் ெகுதி

அ) நுகரயீரல் ஆ) �மனிைள்
இ) சிகரைள் ஈ) இரத்� நுணகுேோய்ைள்

10.  இரத்�ம் சிவைப்பு நி்றத்தில் இருப்ெ�ற்கு ைோரணம்
அ) ஹீதமோகுதைோபின் ஆ) எரித்தரோசின்
இ) த்சன்த்த�ோடில் ஈ) தரோதடோஸடின்

11.  கீழ்ைணடவைற்றுள் க�மஸ சுரப்பி எப்ெகுதியில் 
உள்ைது

அ) �க்சைள் ஆ) நிணநீர அகமப்பு
இ) த�ோல் ஈ) ைோதின் உட்ெகுதி

12. பிைோஸமோவில் 90% இது அடஙகியுள்ைது
அ) புதரோட்டின் ஆ) ்சரக்ைகர
இ) �ணணீர ஈ) உப்பு

13.  இரத்�த்க� ்சமநிகைப் ெடுத்துவைது (Hemostasis 
is aided by)

அ) இரத்� �ட்டணு
ஆ) இரத்� கவைள்கை அணு
இ) இரத்� சிவைப்ெணு
ஈ) கவைண குருதியணு

14.  மனி� உடலின் கமோத்� 
எலும்புைள்

அ) 206 எலும்புைள் ஆ) 216 எலும்புைள்
இ) 226 எலும்புைள் ஈ) 236 எலும்புைள்

15. மோைஸ இன்ைஸ மற்றும் ஸதடப்ஸ என்ெது
அ) எலும்புைள்
ஆ) ைோதின் சிற்க்றலும்புைள்
இ) ைணுக்ைோல் எலும்புைள்
ஈ) மணிக்ைட்டு எலும்புைள்

16. மோரகெலும்பு என்ெது ஒரு _________
அ) ைோல் எலும்புைள் ஆ) கை எலும்புைள்
இ) மோரெை எலும்புைள் ஈ) இடுப்பு எலும்புைள்

17.  எலும்புைளின் ைட்டகமப்பு இவ்வைோறு 
அகேக்ைப்ெடுகி்றது.

அ) எலும்புத்திசுக்ைள்
ஆ) நி்றமியணு
இ) இரத்� �ட்டு அணு
ஈ) இரத்� கவைள்கை அணு

18. இரத்� உற்ெத்தி என்ெது
அ) இரத்� சிைப்ெணு உற்ெத்தி
ஆ) இரத்� கவைள்கை அணு உற்ெத்தி
இ) ஹீதமோகுதைோபின் உற்ெத்தி
ஈ) இன்சுலின் உற்ெத்தி

19.  பின்வைருவைனவைற்றில் குறுத்க�லும்பில் 
இல்ைோ�து

அ) இரத்� ஓட்டம் ஆ) நரம்புைள்
இ) மஜகஜ ஈ) தமற்கூறிய அகனத்தும்

20.  �க்சநோரைளும், இகணப்புதிசுைளும் எ�னோல் 
ஆனகவை
அ) சிட்டின் ஆ) ைோரதெோகஹட்தரட்
இ) கைோல்ைஜன் ஈ) கைோழுப்பு அமிைம்

21. முடக்கு வைோ� தநோய் என்ெது
அ) த�ய்வு
ஆ) ஞோெை ம்றதி தநோய்
இ) �ன்னுடல் �ோக்கு தநோய்
ஈ) இரத்� த்சோகை

22.  நரம்புைளின் அடிப்ெகட அைகுைள் இவ்வைோறு 
அகேக்ைப்ெடுகின்்றன
அ) நரம்ெணுக்ைள்
ஆ) கநஃப்ரோன்
இ) இடமோறும் மரெணுத் க�ோகுதி
ஈ) ெயனறியோ மரெணுக் தைோரகவை

23.  இரணடு நரம்புைள் ஒரு புள்ளியில் ்சந்திக்கும் 
இடம் இவ்வைோறு அகேக்ைப்ெடுகி்றது
அ) ்சரிவு ஆ) இகணயுமிடம்
இ) க�ோஙைல் ஈ) பின்னகடவு

24. மூகைகயப் ெோதுைோப்ெது
அ) இ�ய கவைளியுக்ற ஆ) உ�ரவி�ோனம்
இ) மணகட ஓடு ஈ) ஓஸப்தரடியம்
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25.  சி.என்.எஸ (கமய நரம்பு மணடைம்) 
உள்ைடக்கியது
அ) இ�யம் மற்றும் த�ோல்
ஆ) ைல்லீரல் மற்றும் எலும்புைள்
இ) த�ோல் மற்றும் நைஙைள்
ஈ) மூகை மற்றும் �ணடுவைடம்

26.  ____________என்ெது மூகையின் 
கெரும்ெகுதி
அ) கெருமூகை ஆ) சிறுமூகை
இ) நடுமூகை ஈ) �ணடுவைடம்

27.  சுவைோ்ச சீரப்பிரயோணம் இ�னோல் 
ைட்டுப்ெடுத்�ப்ெடுகி்றது.
அ) கைரி ஆ) மூகைப்ெோைம் (ெோன்ஸ)
இ) ்சல்சி ஈ) கிளியல் க்சல்

28.  �ணடுவைடம்_____________ நரம்பு திரைோல் 
ஆனது
அ) 11 ஆ) 21 இ) 31 ஈ) 41

29. அப்டியூ்சன்ட் என்ெது
அ) ்சக� திசு ஆ) மூகை நரம்பு
இ) எக்தஜோகிகரன் சுரப்பி ஈ) புர� ெஙகுைள்

30. உணவு க்சரிமோனம் இதில் க�ோடஙகுகி்றது
அ) சிறுகுடல் ஆ) கெருஙகுடல்
இ) நோக்கு ஈ) வையிறு

31. பித்� நீர எதில் உருவைோகி்றது
அ) நுகரயீரல் ஆ) ைல்லீரல்
இ) வையிறு ஈ) சிறுநீரைம்

32.  உமிழ்நீர அமிைம் ( Salivary amylase)  இவ்வைோறு 
அகேக்ைப்ெடுகி்றது
அ) உமிழ்நீர க்சயலூக்கி (கடலின்)
ஆ) கெப்சின்
இ) இன்சுலின்
ஈ) கரனின்

33. வையிற்றில் சுரப்ெது
அ) ஆக்்ஸோலிக் அமிைம்
ஆ) சிட்ரிக் அமிைம்
இ) கநடரிக் அமிைம்
ஈ) கஹட்தரோ குதைோரிக் அமிைம்

34. ைருத்�ரித்�ல் நடக்கும் இடம்
அ) ைருமுட்கட குேோய் ஆ) தயோனி
இ ைரப்ெப்கெ ஈ) ைரப்ெப்கெ உக்ற

35.  ஆண ஹோரதமோன் இப்ெடி அகேக்ைப்ெடுகி்றது
அ) ஈஸட்தரோஜன் ஆ) ஆன்ட்தரோஜன்
இ) க�ரோய்டு ஈ) புதரோகஜஸட்ரோன்

36.  விந்துவில் ைோணப்ெடும் ்சரக்ைகர என்ெது
அ) குளுக்தைோஸ ஆ) தைோைக்தடோஸ
இ) பிரக்தடோஸ ஈ) மதனோஸ

37. _________ என்ெது �கைகமச் சுரப்பி
அ) க�ரோய்டு ஆ) அட்ரீனல்
இ) புதரோஸதடட் ஈ) பிட்யூட்டரி

38.  இ�ன் குக்றவைோன உற்ெத்தி  நீரழிவு தநோய்க்கு 
ைோரணமோகும்
அ) க்ளுக்தைோஜன் ஆ) இன்சுலின்
இ) த்ரோம்பின் ஈ) கைரட்டீன்

39. முக்கிய சுவைோ்ச �க்ச என்ெது
அ) க�ோணகட ஆ) மூச்சுக் குேோய்
இ) உ�ரவி�ோனம் ஈ) குழிமட்டம்

40.  ஆணைளின் குரல்வைகை இவ்வைோறு 
அகேக்ைப்ெடுகி்றது
அ) எவிஸ ஆப்பின் ஆ) கெயன்்ஸ ஆப்பின்
இ) நீயூட்டன்ஸ ஆப்பின் ஈ) ஆ�ோமின் ஆப்பின்

41. ைோற்றுச் சிற்்றக்றைள் உள்ைடக்கியது
அ) ைோற்று திசுப்கெைள்
ஆ) நீர திசுப்கெைள்
இ) நீரப்கெைள்
ஈ) நுகரயீரலில் உள்தை முடிைள்

42.  ஒரு நெரின் ஒரு நிமிடத்திற்கு எத்�கன முக்ற 
சுவைோசிக்கி்றோர
அ) 20 -24 ஆ) 16 – 20
இ) 12 – 16 ஈ) 18 - 22

43.  மனி� சிறுநீரில் அதிைப்ெடியோை அடஙகியிருப்ெது
அ) யூரிக் அமிைம் ஆ) அம்தமோனியோ
இ) கநட்தரோஜன் ஈ) யூரியோ

44.  சிறுநீரஙைள்_________ வைடிவைமுகடயகவை
அ) முத்து ஆ) அவைகர
இ) முக்தைோணம் ஈ) தைோைவைடிவைம்

45.  சிறுநீரைத்தின் உள் ெடைம் இவ்வைோறு 
அகேக்ைப்ெடுகி்றது.
அ) தைகமல்ைோ ( Lamella)
ஆ) பு்றணி ( Cortex)
இ) முகுைம் (கமய விகேயம்)  (Medulla)
ஈ) ைண புருவை இகடப்ெகுதி (Glabella)
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46.  _________ என்ெது சிறுநீரை க்சயலிேப்புக்கு 
க்சயல்ெடுத்�ப்ெடுகி்றது.
அ) ெக்ைவைோ�ம்
ஆ) இரத்� சிவைப்ெணுச் சிக�வு
இ) உயிரமச் சுருக்ைம்
ஈ) கூழ்மப்பிரிப்பு

47.  சிறுநீர சுரப்பு �டுப்பு ஹோரதமோன்  இதில் 
�ணணீரின் அைகவைக் ைட்டுப்ெடுத்துகி்றது
அ) இரத்�ம் ஆ) சிறுநீர
இ) வியரகவை ஈ) ைணணீர

48. ெோலியூரியோ என்்றோல்
அ) அடிக்ைடி சிறுநீர ைழிப்ெது
ஆ) அதிைப்ெடியோை சிறுநீர ைழிப்ெது
இ) குக்றந்� அைவு சிறுநீர ைழிப்ெது
ஈ) சிறுநீரில் இரத்�ம் ைைந்� நிகை

II.  பின்வைரும் வினோககளுககு 
விண்டயளிககவும்

1. க்சதெசியஸ [கைோழுப்பு சுரப்பு] சுரப்பின் ெடம் 
வைகரந்து ெோைம் குறிக்ைவும்.

2. த�ோலில் ைோணப்ெடும் அடுக்குைள் ெற்றி 
சிறுகுறிப்கெழுதுை.

3. நிணநீர மணடைம் ெற்றி சிறுகுறிப்கெழுதுை.
4. இரத்� கவைள்கை அணுக்ைள் வைகைைள் 

யோகவை?
5. இரத்� �ட்டுக்ைளின் ெணிைள் யோகவை?
6. அகமப்பிகனப் ெற்றி குறிப்கெழுதுை.
7. எலும்புபின் �க்சமணடைத்தில் ைோணப்ெடும் 

�க்சைள் யோகவை?
8. நரம்ெணுவின் (நியூரோன்) அகமப்கெ விவைரி.
9. பு்றநரம்பு மணடைம் சிறு குறிப்பு வைகரை.
10. சிறுகுடலின் ெணிைள் யோகவை?
11. ஆண இன்ப்கெருக்ை மணடைத்தில் 

ைோணப்ெடும் உள் உறுப்புைள் யோகவை?
12. சிறுநீரைம் ஓர முக்கிய உறுப்பு – விவைோதி.
13. குரல் வைகையின் அகமப்பிகன விவைரி.
14. சுவைோ்ச சுேற்சி என்்றோல் என்ன?
15. கநப்ரோனின் அகமப்பிகன ெடம் வைகரந்து 

ெோைம் குறிக்ைவும்.

III.  பின்வைரும் வினோககளுககு விரிவைோன 
விண்டயளிககவும்

1. த�ோல் மணடைத்தில் அகமப்பு மற்றும் 
க்சயல்ெோட்கட விவைரி.

2. மனி� இக�யத்தின் அகமப்பு மற்றும் 
க்சயல்ெோட்கட விவைரி.

3. மனி� எலும்புைகை விவைரிக்ை.
4. மனி� மூகையின் அகமப்கெ விவைரிக்ைவும்.
5. க்சரித்�லின் ெல்தவைறு நிகைைகை விவைரி.
6. மனி� சிகனப்கெயிகன விவைரி.
7. நோைமில்ைோ சுரப்பிைளும் அ�ன் ஹோரதமோன் 

சுரப்புைகை ெற்றி அட்டவைகனப்ெடுத்துை.
8. க�ரோய்டு சுரப்புைளின் அகமப்கெ விவைரி.
9. மனி� நுகரயீரலின் அகமப்பிகன ெடத்துடன் 

விவைரி.
10. மனி�சிறுநீரைத்தின் அகமப்பு மற்றும் ெணிைள் 

ெற்றி விவைரிக்ைவும்.

தமற்்ோரணவை நூல்கள் 
1. Roger Watson.” Anatomy & physiology for 

Nurses”, 13th Edn, Jaypee Publication, New 
Delhi.

2. Inderbeer singh.” Anatomy & physiology 
for Nurses”, 2nd Edition, Jaypee Publication, 
New Delhi.

3. Mahendra Kumar Anandkumar & Meena 
Verma,” Anatomy & physiology for Nurses,” 
2nd Edn, Jaypee Publication, New Delhi.

4. Indi Khurana & Arushi,” Anatomy & 
physiology for Nurses, 1st Edn, CBS 
publication, New Delhi.

  இணையவைளஙகள் 

1. https://www.youtube.com/
watch?v=vii3YLGouv0

2. https://www.youtube.com/
watch?v=dYYHaPkKqIA

3. https://www.youtube.com/
watch?v=eXQgPCsd83c
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உரலி : https://www.innerbody.com/htm/body.html

• ்டி 1 :  கீழ்க்ைோணும்  உரலி/விகரவுக்குறியீட்கடப் ெயன்ெடுத்தி  இச்க்சயல்ெட்டிற்ைோன 
இகணயப் ெக்ைத்திற்குச் க்சல்ை.

• ்டி 2 :  நீஙைள் அறிந்து கைோள்ை விரும்பும் உறுப்பு மணடைத்க�ச் க்சோடுக்ைவும். உறுப்பு 
மணடைத்தின் ெடம் மற்றும் ெோைஙைள் புதிய திகரயில் த�ோன்றும்.

• ்டி 3 :  குறிப்பிட்டப் ெோைத்க� ெடத்தில் க்சோடுக்கிதயோ அல்ைது ெோைத்தின் கெயகரத் க�ரிவு 
க்சய்த�ோ அப்ெோைத்க�ப் ெற்றிய விரிவைோன �ைவைல்ைகை அறியவும்.

• ்டி 4 : முைப்புப் ெக்ைத்திற்குச் க்சன்று மற்்ற உறுப்பு மணடைஙைகையும் க�ரிந்து கைோள்ைவும்

இச்க்சயல்ெோட்டின் மூைம் மனி� உடல் 
அகமப்கெப் ெற்றி அறி�ல்.

ெடி 1 ெடி 2 ெடி 4ெடி 3

இணையச் கெயல்்ோடு

*ெடஙைள் அகடயோைத்திற்கு மட்டுதம.
*த�கவைகயனில் Adobe Flash கய அனுமதிக்ை.

மனி� உ்டற்கூறியல்

்டிநிணலகள்
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 முன்னுரை 

்சைவிலியத்துகறயில் மருத்துவேம் மற்றும் 
அறுகவேசசிகிசகசை ்சைவிலியம் ஒரு சிறந� மற்றும் 
திறகமயோன துகறயோகும். இத்துகற பல்தவேறு 
பல்தநோககு மற்றும் தமம்பட்ட முககியபகுதிக்ோன 
இரு�யவியல், நரம்பியல் தபோன்ற துகறகளுககு 
்�ோடகக நிகலயோக வி்ங்குவே�ோல் 
்சைவிலியத்தின் அடித்�்மோக கரு�பபடுகிறது.

மருத்துவே மற்றும் அறுகவேசசிகிசகசை 
்சைவிலியமோனது வேயது முதிர்ந�வேர்கள மற்றும் 
தநோயினோல் போதிககபபட்டவேர்களின் மருநதியல் 
ரீதியோன மற்றும் அறுகவே சிகிசகசை முகறயிலோன 
்சைவிலிய கவேனிபகப உள்டககியுள்து.  �ரமோன 

தசைகவே வேைங்க மருத்துவேம் மற்றும் அறுகவே 
சிகிசகசை ்சைவிலியம் பற்றிய அறிவு 
முககியமோன�ோகும்.

மருத்துவேம் மற்றும் அறுகவேச சிகிசகசை 
்சைவிலியம் பலவேருடங்க்ோக 
அங்கீகரிககபபடவில்கல. ஆனோல் �ற்தபோது 
்சைவிலிய வேல்லுனர்க்ோல் ்சைவிலியத்தின் 
�ரநிகல பயிற்சியின் அடிபபகடயில் வே்ர்நதுள்து. 
�ற்தபோது மருத்துவேம் மற்றும் அறுகவேச சிகிசகசை 
்சைவிலியமோனது கடுகமயோன மற்றும் நீணட கோல 
அழுத்�ம் சைம்மந�மோன அகமபபிலுள் 
மோற்றங்கக் அனுபவிககும் தநோயோளிகளுககும் 
மற்றும் குடும்பங்களுககும் இகடயில் ்சைவிலிய 
அறிகவே பயன்படுத்துவே�ற்கோன வேோயபபுகக் 
மோணவேர்களுககு வேைங்குகிறது.

மருந்ெதன ேவண்டாவாம் யாக்ைகக்கு அருந்தியது
அற்றது  ேபாற்றி  உணின்

முன் உணடைது தசைரித்�து �ோர்த்து உணடைோல் உடைம்புக்கு மருந்த�ன எதுவும் நவணடைோ.

இந� போடத்க� கற்றபின் மோணவேர்கள ்பறும் திறன்க்ோவேன.
 ➢ தநோயின் மருத்துவேம் மற்றும் அறுகவே சிகிசகசை பற்றிய அறிகவே ்பறு�ல்
 ➢ தநோயின் வேகரயகற பற்றி அறிநது ்கோளளு�ல்
 ➢ குறிபபிட்ட தநோயின் கோரணத்க� உற்றுதநோககு�ல்
 ➢ தநோயின் அகடயோ் அறிகுறி புரிநது்கோளளு�ல்
 ➢ தநோய கணடறியும் முகறகக் பற்றிய த�கவேயோன அறிகவே ்பறு�ல்
 ➢ குறிபபிட்ட வேகக தநோயின் தமலோணகமகய கற்றுக்கோளளு�ல்
 ➢ தநோய சிககல்கக் பட்டியலிடும் திறன்
 ➢ தநோய �டுபபு மற்றும் தமம்போட்டு முகறகக்பபற்றி ்�ரிநது்கோளளு�ல்
 ➢ ்சைவிலிய தமலோணகம ்�ோடர்போன ்சையல்போடுகக் நிகழத்திக கோட்டும் திறன் ்பறு�ல்

கற்ைல் ந�ோக்கஙகள்

2
மருத்துவ மற்றும் 
அறுரவசிகிச்ரசை 
தசைவிலியம்

அலகு
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 2.1.    ந�ோய் த�ோற்று மற்றும் ந�ோய் 
த�ோற்றுதமோய்ப்பு (Infestation) 

ந�ோய் த�ோற்று 
த�ோல் முடி மற்றும் நகம் அடங்கிய த�ோல் 

மணடலமோனது பல்தவேறு வேகக தநோய்�ோற்று 
�ோககத்துககு உள்ோவே�ோல் இகவே 
ஆரம்பத்திதலதய கணடறியபபட்டு சிகிசகசை 
அளிககபபடுவே�ன் மூலம் தமலும் பரவேோமல் 
�டுககலோம்.

வரையரை:  தநோய ்�ோற்று என்பது மனி� 
உடலில் இல்லோ�, போகடீரிய, கவேரஸ் மற்றும் 
ஒட்டுணணிகள உடகல ஊடுருவி ்பருககம் 
அகடவே�ோகும்.

ந�ோய்  கோைணிகரை  த�ோறுத்து  ந�ோய்த் 
த�ோற்றின் வரககள்

1)�ோக்டீரியோ ந�ோய் த�ோற்று:  ்போதுவேோக போகடீரியோ 
தநோய ்�ோற்று த�ோலில் சிறிய அ்வில் சிவேந� 
புகடபபுடன் ஆரம்பித்து, ்மதுவேோக அ�ன் 
அ்கவே ்பரி�ோககும். சில மு�ல்நிகல 
போதிபபுடன் கூடிய போகடீரியோ தநோயத் ்�ோற்று 
தமற்பூசசு நுணணுயிர் ்கோல்லி 
மருநதுகளினோல் குணமோககககூடியது. 
ஆனோல் சிலவேற்றிற்கு வேோயவேழி நுணணுயிரி 
்கோல்லி மருநதுகள மற்றும் சுய சுகோ�ோரம் 
தபணு�ல் அவேசியமோகும்.

எ.கோ கரபபோன் கட்டு, சிரங்கு, ்கோபபு்ம் 
்�ோழுதநோய ஆகியகவே.

2)ரவைஸ்  ந�ோய்  த�ோற்று: த�ோலில் தநோயத் 
்�ோற்று கவேரஸ் நுணகிருமியின்  மூலம் 
ஏற்படுவேது கவேரஸ் தநோயத் ்�ோற்று ஆகும். 

எ.கோ    �ட்டம்கம, சின்னம்கம, மருககள, அககி, 
முரண்�ோற்று

3)பூஞரசைந�ோய்த�ோற்று: த�ோலில் பூஞகசையினோல் 
ஏற்படும் தநோயத் ்�ோற்று அதிகபபடியோக 
ஈரமோன பகுதியில்�ோன் உருவேோகிறது (அககுள, 
நகம், கவேட்டு). எ.கோ ்போதுவேோன பூஞகசை 
தநோயத்்�ோற்று என்பது அத்லட் பூட், நககண 
பூஞகசை, வேோயவேழி ்வேணபுண 

ந�ோய் த�ோற்று தமோய்ப்பு (Infestation)
தநோய ்�ோற்று ்மோயபபு தநோய ஏற்பவேர் 

உடலில் ஒட்டுணணி அகமநதுள் இடத்க� 
்போறுத்து ்வேளிபபுறம் அல்லது உட்புறம் என 
வேககபபடுத்�லோம்.

்வேளிபபுற தநோய ்�ோற்று ்மோயபபு நிகலயில் 
நுணணுயிரியோனது தநோய ஏற்பட்டவேர் உடலின் 
்வேளிபபுற த�ோலில் �ற்கோலிகமோக உயிர் வேோழும். 
எ.கோ உன்னி, மூட்கடபூசசி, தபன்

உட்புற தநோய்�ோற்று ்மோயபபு நிகலயில் 
நுணணுயிரியோனது தநோய ஏற்பட்டவேர் உடலின் 
உட்புறத்தில் உயிர் வேோழும். எ.கோ புழு ்மோயபபு.  

புழு ந�ோய்த் த�ோற்று தமோய்ப்பு
புழு தநோயத்்�ோற்று ்மோயபபு என்பது 

்�ோடககத்தில் சில அறிகுறிகக் ்கோணட�ோகவும் 
தமலும் சில தநரங்களில் தீவிரமோன�ோகவும் மற்றும் 
முதிர்ந� நிகலயில்  உயிகரப பறிககும் 
அபோயகரமோன ஒரு நீணடகோல தநோயோகவும் 
மோறும்.
புழுக்களின் த�ோதுவோன வரககள்
1. உருரைப் புழு ( �ோக்குப்பூச்சி) - இது ஆஸ்கோரிஸ் 

என்றும் அகைககபபடுகிறது.
2. ஊசிப்புழு – இது நூல்புழு என்றும் 

அகைககபபடுகிறது.
3. தகோக்கிப்புழு 
4. �டரடைப்புழு (�ோடைோப்புழு)- டீனியோசிஸ்
புழுந�ோய்த்  த�ோற்று  தமோய்ப்பின்  மருத்துவ 
தவளிப்�ோடுகள்

வேயிற்றுவேலி, குமட்டல், பசியின்கம, 
தூககமின்கம, எரிசசைல், இரத்�தசைோகக, 
வேயிற்றுபதபோககு

ந�ோய் கணடைறி�ல்
1)ந�ோய்ப்�ற்றிய  �கவல்  நசைகரித்�ல்: ்வேளிதயறிய 

புழுவின் �ன்கம அறி�ல்
2)மலம்  �ரிநசைோ�ரன: புழுவின் வேகககய 

கணடறிய இந� பரிதசைோ�கன 
தமற்்கோள்பபடுகிறது.

3)இைத்�ப் �ரிநசைோ�ரன
நமலோணரம
குடைற்புழு நீக்க மருந்து

அல்்பன்டதசைோல் (15மிகி/கிகி) அல்லது 
்ம்பன்டதசைோல் (100மிகி) ஒரு நோக்ககு 
இரணடுமுகற என்று மூன்று நோட்களுககு 
அகனத்து வேயத்தினருககும் 
்கோடுககபபடதவேணடும்.  வேயக� ்போறுத்து 
மோத்திகரயின் அ்வு மோறுபடும்.

இரத்�தசைோகக இரும்புசைத்து மருநதுகள மூலம் 
சைரி்சையயபபடதவேணடும்.
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ந�ோய்த�ோற்று கோைணி (Sarcoptes Scabiei)
கோைணஙகள்

தநோய�ோககம் உகடயவேரிடமிருநது 
மற்்றோருவேருககு தநரடி உடல் ்�ோடர்பு மூலம் 
பரவுகிறது.

தநோய ்�ோற்று ்மோயபபு உகடய இட்ச கமட் 
நுணணுயிரிகள அடங்கிய த�ோல், துணிகள 
மற்றும் நோற்கோலிகள ஆகியவேற்றுடன் தநரடித் 
்�ோடர்பு ஏற்படுவே�ன் மூலம் பரவுகிறது.

அரடையோைம் மற்றும் அறிகுறி
 • அரிப்பு:  இது ்போதுவேோன அறிகுறியோகும். 

இரவுதநரங்களில் இந� அரிபபு அதிகமோகவும் 
தமலும் தமோசைம் அகடவே�ோகவும் இருககும்.

 • தசைோறி  (நவனற்கடடி): த�ோலின் துக்கள 
வேழியோக இந� இட்ச கமட் உட்்சைல்வே�ோல்  
்சைோறி உருவேோகிறது.

 • புணகள்: அரிபபின் கோரணமோக த�ோகல 
்சைோரிநது்கோணதட இருககும்்போழுது ஏற்படும் 
கிரல்க்ோல் ்சைோறியோனது புணக்ோக 
மோறுகிறது.

 • �டித்�  நமல்  ந�ோல்:  த�ோல் தமலும் �டித்து 
கடுகமயோன சிரங்கோக மோறுகிறது.

சிைஙகு ஏற்�டைக்கூடிய த�ோதுவோன இடைஙகள்
 • விரல்களின் இகடயில் 
 • விரல்களின் நககணகக் சுற்றி
 • அககுளகளில்
 • இடுபபு பகுதியின் மடிபபு
 • முைங்கக மடிபபு பகுதி
 • உள்ங்கோல் பகுதி
 • மோர்பக பகுதியில்
 • பிறபபுறுபபு பகுதி
 • மணிககட்டின் கீழபகுதி

ந�ோய் கணடைறி�ல்
 • ்போதுவேோன நகமத்�லுடன் ஆரம்பித்து 

த�ோலில் ்வேடிபபு ஏற்படுத்து�ல் த�ோலின் 
உட்புறத்தில் உணடோகும் புழுககளின் 
்பருககத்�ோல் அரிபபு மற்றும் ்கோபபு்ங்கள 
த�ோன்று�ல்.

 • நுணதணோககி பரிதசைோ�கன 
்டர்மதடோஸ்தகோபபி – த�ோலின் தமலுள் 
வீககம் வேணணம் மற்றும் ்வேடிபபு அ�ன் 
கோரணங்கள கணடறிய பயன்படுகிறது.

 • டிஜிட்டல் தபோட்தடோகிரோபி பரிதசைோ�கன

சிக்கல்கள்
குடல் அகடபபு, குடலில் ஓட்கட விழு�ல், மஞசைள 

கோமோகல, குடல்வேோல் அைற்சி, ககணய அைற்சி, 
கல்லீரல் சீழகட்டி, அடிவேயிற்று சைவ்வு அைற்சி, அஸ்கோரிஸ் 
என்்சைபதலோபதி, உடலில் புர� நிகற இைபபு

�டுப்பு முரைகள்
1)உருரைப் புழு 
 • உருக்ப புழுதநோயத்்�ோற்று ்மோயபகப 

அ�ன் ஊடுருவேகல நிறுத்து�ன் மூலம் 
�டுககலோம். 

 • மலக கழிவுகக் சுகோ�ோர முகறயில் 
அகற்று�ல்

 • மனி�க கழிவு  மணணுடன் கலபபக� 
குகறத்�ல் 

 • சுத்�மோன குடிநீர், சுகோ�ோரமோன உணவு 
மற்றும் வேோழகககமுகற, மலம் கழித்�பிறகு 
கக கழுவு�ல், திறந� ்வேளியில் மலம் 
கழிபபக� �விர்த்�ல்.

2)ஊசிப்புழு 
 • சுய சுகோ�ோர வேோழகககமுகற கற்பித்�ல்.
 • சைோபபிடுவே�ற்கு முன்பும், மலம் கழித்�பின்பும் 

தசைோபபு தபோட்டு கக கழுவு�ல்
 • குடும்பத்தில் தநோய ்�ோற்றுகடய 

அகனவேருககும் ஒதர தநரத்தில் சிகிசகசை 
அளித்�ல்.

3)தகோக்கிப் புழு
 • நடககும் தபோது கோலணி அணி�ல், 

கோல்களினோல் அசுத்� கழிவுகக் மிதிபபக� 
�விர்த்�ல்.

 • சுகோ�ோர கழிவேகறகக் உபதயோகித்�ல் 
மூலம் மண தூயகமகதகடு �விர்த்�ல், குடும்ப 
சுகோ�ோர ்சையல்போடுகக் மோற்றி அகமத்�ல்.

4)�ோடைோப்புழு
தநோய �ோககபபட்ட தநோயோளிகய 

குணபபடுத்து�ல், இகறசசிகய பரிதசைோதித்�ல், 
நன்றோக தவேககவேத்� இகறசசி உணகவே, 
உணணு�ல் சுகோ�ோரமோன கழிநீர் அகற்று�ல் 
மற்றும் பரோமரித்�ல் மற்றும் சுயசுகோ�ோர அறிவு 
புகட்டு�ல். 

2.1.1 சிைஙகு

வரையரை
அசுத்�மோன சுயசுகோ�ோர மற்றும் சுற்றுசுைலில் 

இட்ச கமட் (itch mite) என்னும் நுணணுயிரினோல்  
உருவேோகககூடியது சிரங்கு ஆகும்.
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நமலோணரம
மருத்துவ  நமலோணரம  –  நமற்பூச்சு 
சிகிச்ரசை
 • ்பர்்மத்ரின் 5% கிரீம் / களிம்பு
 • ்பன்கசைல் ்பன்தசைோதயோட் 10-25% களிம்பு
 • கதரோ�மிட்தடோன் 10 % களிம்பு
 • லின்தடன்1%  களிம்பு / கிரீம்
 • தநோயின் நிகலகய ்போறுத்து வேோயவேழி   

தநோய எதிர்பபு மருநதுகள

தசைவிலிய நமலோணரம
 • தநோயோளியின் சுய சுகோ�ோரத்க� வேலியுறுத்�ல்
 • �னிகமபபடுத்து�ல் – தநோயோளிககு �னிபபட்ட 

ஆகடகள மற்றும் கழிபபகறகள வேைங்கல்
 • குடும்பத்தினருககு இந� தநோய பரவு�ல் 

�டுககும்முகறகய பற்றி கற்பித்�ல்
 • தமற்பூசசு மருநது உடல் முழுவேதும் 

உபதயோகபபடுத்� கற்பித்�ல்
 • தநோயோளியுடன் தநரடியோக ்நருங்கிய 

்�ோடர்பில் உள்வேர்கள மற்றும் 
குடும்பத்தினருககு ஒதர தநரத்தில் சிகிசகசை 
அளித்�ல்.

 • தநோயோளிககு சிகிககசை ்�ோடங்குவே�ற்கு 
இரணடு நோட்களுககு முன் அவேரின் ஆகடகள, 
துணடுகள மற்றும் அகனத்து துணிகக்யும் 
சுடுநீரில் துகவேத்து ்வேயிலில் உலரகவேகக 
தவேணடும் என்று கற்பித்�ல்.

 • சிகிசகசை முடிந�வுடன் தூயகமயோன படுககக 
வேசைதி மற்றும் ஆகடகள வேைங்கு�ல்.

2.1.2  கோைோஞசைகப்�ரடை (தசைோரியோசிஸ் 
– �டிப்பு ந�ோல் அழற்சி)

முன்நனோடடைம்
கோ்ோஞசைகப பகடயின் தநோய ்�ோற்று 

கோரணத்தினோல் உடலின் த�ோல்கள அைற்சி 

அகடநது உலர்நது உறிநதுவிடு�ல்.  இந� தநோய 
்�ோற்றுகள எந� வேயதிலும் ்�ோடங்கும்.  ஆனோல், 
்பரும்போலும் கோ்ோஞசைகபபகட ்பரியவேர்களில் 
கணடறியபபடுகிறது. 15 மு�ல் 35 வேயதுககு 
இகடபபட்டவேர்கள சைரோசைரியோக 
போதிககபபடுகின்றனர்.  உலக சுகோ�ோர 
அகமபபின் (WHO) படி சுமோர் 75 சை�வீ� 
கோ்ோஞசைகபபகட 46 வேயதுககு முன்தப 
கணடறியபபட்டுள்ன என சில ஆயவுகள 
மதிபபிடுகின்றன. 

வரையரை
கோ்ோஞசைகபபகட ஒரு நோளபட்ட தநோய 

எதிர்பபு சைகதி குகறபோட்டினோல் ஏற்படககூடிய 
த�ோல் தநோய ஆகும்.  உடலின் தநோய எதிர்பபு 
அகமபபுகள ்சைோந� திசுககளுகதக எதிர்விகன 
புரிகிறது.   இது த�ோல் உயிரணுககளில் விகரவேோன 
கட்டகமபகப ஏற்படுத்தி  த�ோலின் தமற்பரபபில் 
்சைதில்கக் உருவேோககுகிறது.

வரககள்
 • �கடு (பற்படலம்) வேகக கோ்ோஞசைகபபகட
 • கயூதடட் (Guttate) கோ்ோஞசைகபபகட (உடலின் 

தமல்பகுதியோன கககள, �கல, கழுத்து) - 
்கோபப்ம் வேகக கோ்ோஞசைகபபகட.

 • இன்வேர்ஸ் (கோது மடல், கவேட்கட மடிபபு, உ�டு, 
ஆணகுறி) கோ்ோஞசைகபபகட.

 • எரித்தரோ்டர்மிக (சிவேந� த�ோல்) 
கோ்ோஞசைகபபகட (சிவேந� த�ோல், ்கோபபு்ம், 
�ோங்கமுடியோ� வேலி, அரிபபு).

 • நகபபகுதி கோ்ோஞசைகபபகட
 • �கலபபகுதி கோ்ோஞசைகபபகட
 • உள்ங்கக – உள்ங்கோல் கோ்ோஞசைகபபகட
 • கீழவேோ� கோ்ோஞசைகபபகட
 • அகமபபுசைோர்ந� தநோயியல் கோ்ோஞசைகபபகட

கோைணஙகள்
கோ்ோஞசைகபபகடககோன சைரியோன கோரணம் 

இதுவேகரயில் ்�ரியவில்கல
ந�ோய்  எதிர்ப்பு  அரமப்பு:  கோ்ோஞசைகபபகட 

ஒரு தநோய எதிர்பபு சைகதி குகறபோடு �ன்கமயுகடய 
தநோயோகும்.  தநோ்யதிர்பபு சைகதி குகறபோடு 
ஏற்பட்டோல் உடல் ்சைல்கள அ�ன் ்சைோந� 
்சைல்களுககு எதிரோக எதிர்விகன ்சையகிறது.

மைபியல்: சுமோர் 35 மு�ல் 50 சை�வீ�ம் மககள 
மரபியல் கோரணத்தினோல்  இந தநோயினோல் 
போதிககபபடுகிறோர்கள.
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தூணடு�ல் கோைணஙகள்
உணவு  – முழுகமயோக �விர்கக தவேணடியகவே 
சை�வீ�ம் போல் �விர்த்�ல், புளிபபோன பைங்கள, 
களு்டன் மற்றும் ்கோழுபபு உணவுகள / மது 
மற்றும் புககபிடித்�ல், (அதிகபடியோன வேோனிகல) 
சூரிய ஒளிககதிர்கள, குளிர், வேறட்சி, மனஅழுத்�ம், 
லித்தியம், ஸ்டீரோயடு மருநதுகள அல்லோ� தநோய 
எதிர்பபு மருநதுகள மதலரியோ மருநதுகள, பீட்டோ – 
கூட்டணி மருநதுகள ் டட்ரோ கசைகளின் மருநதுகள, 
(தநோயத் ் �ோற்று, கீறல்கள, த�ோல் கோயம்) மற்றகவே.

ஆ�த்து கோைணிகள்
 • குடும்ப வேரலோற்றில் கோ்ோஞசைகபபகட
 • கவேரஸ் மற்றும் போகடீரியோ தநோய ்�ோற்று
 • மன அழுத்�ம்
 • உடல் பருமன்
 • புககப பிடித்�ல்

அரடையோைம் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • சிவேந�, �டிமனோன, த�ோல் அைற்சி 

திட்டுகள(patches)
 • சிவேபபு திட்டுகள மீது ்வேண-்வேளளி 

்சைதில்கள அல்லது உலர்ந� �கடு(பிதலக) 
தபோன்ற அகமபபு.

 • உலர் சைருமத்தினோல் ்வேடிபபு மற்றும் இரத்�ம் 
வேடி�ல்.

 • திட்டுகக் சுற்றிலும் வேலிதவே�கன.
 • திட்டுகக் சுற்றிலும் அரிபபு மற்றும் எரிசசைல்.
 • �டிமனோன, பள்முள் நகம்.
 • வேலி, வீககம் மற்றும் விகறபபோன மூட்டுகள.

ந�ோய்க் கணடைறி�ல்
 • உடல் பரிதசைோ�கன
 • திசுப பரிதசைோ�கன
 • எதிர்மகற முடககு கோரணி இரத்�த்தில் 

பரிதசைோ�கன

நமலோணரம
கோ்ோஞசைகபபகடககு எந� சிகிசகசையும் 

இல்கல. இருந�தபோதிலும் சிகிசகசையின் தநோககம் 
வீககம், ்சைதில்கக் குகறபபது, (த�ோல் ்சைல் 
வே்ர்சசிகய குகறபபது) மற்றும் உலர்ந� 
�கடுகக் நீககுவேது சைரி்சைய�ல் தபோன்றவேற்கற 
அடிபபகடயோக ்கோணடது.

நமற்பூச்சு  சிகிச்ரசை: த�ோலின் தமல் பூசைபபடும் 
கரீம் மற்றும் களிம்புகள மி�மோன மற்றும் நடுத்�ரமோன 
த�ோல் அைற்சிககு பயனுள்�ோக இருககும்.
 • ஸ்டீரோயடு கரீம்கள பயன்படுத்� அறிவுறுத்து�ல்.

 • கவேட்டமின் D3 கரீம்கள உபதயோகபபடுத்� 
கற்பித்�ல்.

 • ஒளிககதிர் மற்றும் அல்ட்ரோ ஊ�ோகதிர் சிகிசகசை 
முகற பற்றி எடுத்துகரத்�ல்.

 • தநோய எதிர்பபு அகமபபு ஒடுககு  மருநதுகள 
அளித்�ல்.

 • தபோட்தடோ கீதமோ்�ரபி மருநது அளித்�ல்.

தசைவிலிய நமலோணரம
 • தினசைரித் ்�ோட்டிக குளியலுககு  (Tub Both) 

தநோயோளிகளுககு உ�வு�ல், அ�ன் மூலம் 
்சைதில்கள மற்றும் �கடுகக் 
்மன்கமபடுத்�லோம்.

 • குளியல் முடித்� பின்பு த�ோலின் மீது �டவே  
தமற்பூசசு �யோரிபபுகக்ப பயன்படுத்து�ல் 
மற்றும் ்சைதில்கள அகற்று�ல்

 • ஒளிககதிர் �ோககுவேக� �டுகக  கோபபு மூககு 
கணணோடிகக் அணியுமோறு 
தநோயோளிகளுககு ஆதலோசைகன வேைங்கு�ல்.

 • தநோயோளிகளிடம் மறுபரிதசைோ�கன 
்�ோடர்வேக� பற்றி ஊககுவித்�ல்.

 • தநோய தூணடு�ல்கக் கணடறிய 
தநோயோளிகக் ஊககுவித்�ல்.

 • தநரடி சூரியகதிர்கக் �விர்கக 
தநோயோளிகளுககு கற்றுத் �ரு�ல்.

 • சைரும உலர்த்�ன்கம மற்றும், விரிசைல் 
ஏற்படுவேக� �டுககவும்,  (மசைகு எண்ணய) 
பயன்படுத்� தநோயோளிகளுககு அறிவுறுத்து�ல்.

சிக்கல்கள்
 • கீழவேோ� கோ்ோஞசைகபபகட
 • உடல் பருமன்
 • 2-ம் வேகக நீரிழிவு தநோய
 • உயர் இரத்� அழுத்�ம்
 • இரு�ய தநோயகள
 • ஒடுககுவேோ� தநோய

 2.2   மோைரடைப்பு
முன்நனோடடைம்

இ�யத்திற்கு இரத்� ஓட்டம், திடீ்ரன 
குகறவேதினோல் உணடோகிறது.  தமலும் இது மீ்ோ 
இ�ய ்சைல் இறபபிற்கு கோரணமோகிறது.  அகனத்து 
கடுகமயோன மோரகடபபுகளுககும் (80% மு�ல் 
90% வேகர ) இரத்� உகற�ல் கோரணமோகிறது.  
இ�யத் �கசைகளுககு இரத்� ஓட்டம் திடீ்ரன 
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�கடபபட்டு, திசு தசை�த்க� ஏற்படுத்தும் தபோது 
உயிருககு ஆபத்�ோன நிகல உருவேோகிறது. இது 
்போதுவேோக கதரோனரி �மனிகளில் ஒன்று அல்லது 
அ�ற்கு தமற்பட்ட அகடபபு  இருபபின் ஏற்படுகிறது.  

வரையரை
இ�யத்�கசைகளில் உள் இரத்�க 

குைோயகளில் (கதரோனரி)தபோதுமோன  இரத்� ஓட்டம் 
இல்லோ��ோல், இ�யத்தில் ஒன்று அல்லது அ�ற்கு 
தமற்பட்ட பகுதிகளில் கடுகமயோன மற்றும் நீடித்� 
பிரோணவேோயு ்சைல்வேது குகறபடுவே�ோலும், அ�ன் 
திசுககள ்சையலிைபபு அகடகிறது.   இ�கன 
மோரகடபபு என்கிதறோம்.

வரககள்
1. எலகட்தரோ கோர்டிதயோகிரோம் சுருள படத்தில், 

(ECG)
2. ST-பிரிவில் உயரமில்லோ� மோரகடபபு
3. ST-பிரிவில் உயரமுள் மோரகடபபு

நமற்நகோள்கள்
கோைணஙகள் மற்றும் அ�ோய கோைணிகள்
 • உடலில் ் கட்ட ் கோழுபபு, நிகறவுற்ற ் கோழுபபு, 

டிரோன்ஸ் ்கோழுபபு அதிகரித்�ல்
 • உணவு முகற மற்றும் உடல் பருமன் 20%
 • மரபியல் வேழி
 • உயர் இரத்� அழுத்�ம்
 • உயர் இரத்� டிகரகிளிசைகரடு அ்வு
 • நீரிழிவு மற்றும் உயர் இரத்� குளுகதகோஸ்
 • புககபபிடித்�ல்> 36%
 • உடற்பயிற்சி இல்லோகம மு�ல் 7.12%
 • கஞசைோ மற்றும் ஆம்பிட்டகமன்ஸ் தபோன்ற 

தபோக� மருநதுகள உபதயோகித்�ல்.
 • கர்பபகோலத்தின்தபோது ஏற்படும் முன்சூல் வேலிபபு 

அல்லது உயர் இரத்� அழுத்�த்தின் அ்வு.

அரடையோைம் மற்றும் அறிகுறிகள்
மோரகடபபின் முககிய அறிகுறிகள மோர்புவேலி 

மற்றும் மூசசுத்திணறல்.  தமலும் ஒருசில நபர்களுககு 
இந� அறிகுறிகள மோறுபட்ட�ோகவும் இருககலோம்.  
மோரகடபபின் ்போதுவேோன அறிகுறிகள.

நீணடகோல இரு�யவேலி (மோர்பு, கடுகமயோன, 
கூர்கமயோன, குத்துவேது தபோன்று வேலி 
பரவுவே�ோகும் ்�ோணகட, கக, கோல், முதுகு 
புறத்தில் வேலி)

 • மூசசுவிடுவேதில் கடினம்
 • மயககநிகல / குைபபம்
 • உடல் ்வேளுத்து கோணபபடு�ல்
 • குகறவேோன அல்லது உயர்இரத்� அழுத்�ம்.
 • �ன்னிகலயிைத்�ல்
 • மயககம்
 • அதிகபடியோன வியர்கவே
 • ப�ட்டம்
 • தவேகமோன இ�ய துடிபபு
 • குமட்டல் மற்றும் வேோநதி

ந�ோய்க் கணடைறி�ல்
 • ஈ.சி.ஜி (எலகட்தரோ கோர்டிதயோ கிரோம்) 

இ�யத்தின் மின் நடவேடிககககக் 
அ்விடு�ல்.

 • மோர்பு X-ray.
 • ஊனீர் இரு�ய குறிபபோன்கள (சீரம் கோர்டியோக 

மோர்கர்ஸ்) இரத்� பரிதசைோ�கன மூலம் 
ட்தரோதபோனின் மற்றும்  creatinine kirace MB  
தபோன்ற இ�ய ்�ோடர்புகடய ்நோதிகக் 
கணடறி�ல்.

 • இ�ய இரத்�க குைோய வேகரவி தசைோ�கன –
(Angiogram)

 • இ�யத்தில் இரத்�க குைோய வேழியோக 
�மனிகளில் ஏற்படும் அகடபகப  கணடறி�ல்.

 • மின் ஒலி இ�ய வேகரவி தசைோ�கன –(Electro 
Cardio Gram)

 • இரத்�ம் உகறயும் �ன்கமயின் ஆயவேக 
பரிதசைோ�கன

 • அணுககளின் ,இதமஜிங்

மருத்துவ நமலோணரம
 • படுககக வேசைதிகய ஒழுங்குபபடுத்தி, 

முழுகமயோக ஓயவேளித்�ல்.
 • இரத்�ட்டு உகறயோ மருநதுகள வேைங்கு�ல்
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 • த�கவேபபடின் பிரோணவேோயு 
வேைங்கு�ல்

 • வேோயவேழி மோரகடபபு �டுபபு 
மருநதுகள ்கோடுத்�ல்

 • நரம்புவேழி (இரத்� 
நோ்ங்கள) மருநதுகள 
ஆரம்பித்�ல்

 • வேலிநிவேோரண மருநதுகள வேைங்கு�ல்.
 • ்�ோடர் ஈ.சி.ஜி கணகோணிபபு ்சைய�ல்.
 • இரத்�ம் உகறந� கட்டிகக் ககரககும் ஊசி 

மருநது சிகிசகசை (த்ரோம்தபோகலட்டிக) 
அளித்�ல்.

 • இரத்�ம் உகற�ல் எதிர்பபு மருநதுகள ் கோடுத்�ல்.
 • B-அட்ரி்னர்ஜிக ரி்சைபடோர் ஆன்டதகோனிஸ்ட் 

மருநதுகள அளித்�ல்.
 • சீரற்ற இ�ய அதிர்வு �டுபபு மருநதுகள 

வேைங்கு�ல்.

அறுரவ சிகிச்ரசை நமலோணரம
த�ோல் வேழியோக இரத்� குைோயின் உட்பகுதியில் 

உள் அகடபகப நீககி சீரகமத்�ல். 
(்பர்ககுதடனியஸ் டிரோன்ஸ் லூமினல் கதரோனரி 
ஆன்ஜிதயோ பி்ோஸ்ட்டி – PTCA)

இரத்� குைோய �மனி பககவேழி ஒட்டு�ல் 
அறுகவே சிகிசகசை (சி.ஏ.பி.ஜி) – இ�ன் மூலம் 
இ�யத்தின் இரத்� நோ்ங்களில் அகடபபு பகுதி 
இல்லோமல் மற்்றோரு வேழியோக இரத்� ஓட்டத்க� 
சீரகமத்�ல்.

தசைவிலிய நமலோணரம
 • உயிர் ஆ�ோர அறிகுறிகக் (இ�யதுடிபபு, 

சுவேோசைம், ்வேபப நிகல இரத்� அழுத்�ம்) 
கணகோணித்�ல்

 • வேசைதியோன படுகககககு மோற்று�ல் ஓயவு 
வேைங்கு�ல்

 • பிரோணவேோயு வேைங்கு�ல்
 • நரம்புவேழி (இரத்� நோ்ங்கள) ஊசிகள 

ஆரம்பித்�ல்
 • உணவு, திரவேம் உட்்கோள்ல் மற்றும் கழிவு 

(சிறுநீர்) ்வேளியீடு அட்டவேகண.

சிக்கல்கள்
 • இரத்�ம் உகறநது கட்டி தபோன்று உருவேோ�ல்
 • சீரற்ற இ�ய அதிர்வுகள, இ�ய ்சையலிைபபு, 

இ�ய அதிர்சசி (கோர்டிதயோ்ெனிக) 
 • புற �கசை ்சையலிைபபு, இ�ய கீழ அகற இரத்� 

குைோய அகடபபு, இ�ய சைவ்வு ்�ோற்று.
 • கடுகமயோன இரத்� ஓட்ட �கட.

 2.3    இ�ய தசையலிழப்பு (Congestive 
Heart Failure)

இ�ய �கசை சைரியோக தவேகல ்சையயோ� 
தநரத்தில் இரத்� ஓட்டம் போதிககபபட்டு இ�யம் 
்சையலிைககககூடிய நிகலகய இ�ய ்சையலிைபபு 
என்கிதறோம்.  சில நிகலகள அ�ோவேது குறுகிய 
�மனிகள (இ�ய �மனி தநோயகள) மற்றும் உயர் 
இரத்� அழுத்�ம் ஆகிய கோரணங்க்ோல் இ�யம் 
வேலிகம இைநதும் மற்றும் இரத்�ம் பம்ப ்சையயும் 
(சுருங்கி விரி�ல்) திறகமகயயும் இைககிறது.

வரையரை
இ�யம் சைரியோக தவேகல ்சையய முடியோமலும், 

த�கவேயோன அ்வு ஆகஸிென் மற்றும் 
சைத்துககக் திசுககளுககு அனுபப முடியோ� 
நிகலககு இ�ய ்சையலிைபபு என்கிதறோம்.

த�ோதுவோன வரகள்
இ�ய ்சையலிைபபு ்போதுவேோக இ�யத்தின் 

இடதுபபககத்தில் ஏற்படுகிறது.  இ�யத்தில் இடது 
்வேன்ட்ரிககள சைரியோக தவேகல ் சையயோமல் இரத்�க� 
உடல் முழுவேதுககும் அனுபப முடியோ� நிகல 
உருவேோகும்தபோது இந� இ�ய ் சையலிைபபு ஏற்படுகிறது.  
இடது பகக இ�ய ்சையலிைபபு இரணடு வேககபபடும்.  

சிஸ்டோலிக இ�ய ்சையலிைபபு: இ�யத்தின் இடது 
புறம் உள் ் வேன்ட்ரிககளஸ் சைோ�ோரணமோக சுருங்கும் 
�ன்கமகய இைககும்தபோது இது ஏற்படுகிறது.

கடயோஸ்டோலிக இ�ய ்சையலிைபபு: 
இ�யத்தின் இடது புறம் உள் ்வேன்ட்ரிககளஸில் 
உள் �கசை சைரியோக தவேகல ்சையய முடியோமல் 
கடினமோன நிகல உருவேோவே�ோல் இது ஏற்படுகிறது.

வலது �க்க இ�ய தசையலிழப்பு: 
இ�யத்தின வேலது புறம் உள் 

்வேன்டீரிககளஸ் பம்ப ்சையது இரத்�த்க� 
நுகரயீரலுககு அனுபபுவேதில் சிரமபபடும் நிகலயில் 
இந� வேலதுபகக இ�ய ்சையலிைபபு ஏற்படுகிறது.  
இ�னோல் இரத்�ம் இரத்�  நோ்ங்களில் �ங்கும் 
நிகல ஏற்படுகிறது.  இ�னோல் கோல் பகுதி, வேயிறு 
பகுதி மற்றும் பிற முககிய உளஉறுபபுகளில் 
திரவேநீர் �கக கவேபபு நிகல ஏற்படுகிறது.

கோைணஙகள்
 • இ�ய �கசை தகோ்ோறு
 • இ�யத்தில் உள் இரத்� நோ்ங்களின் 

தமற்பரபபில் ்கோழுபபு தபோன்ற ்போருளகள 
படி�ல்
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 • சீரோன அல்லது நுகரயீரல் உயர் இரத்� 
அழுத்�ம் இருபப�ோல்

 • அகமபபு கோரணிகள உருவேோ�ல்
 • இ�யத்தின் நடு �கசையில் சிக�வு தநோயகள 

ஏற்படுவேது
 • இரத்�க கசிவு
 • இரத்� தசைோகக தநோய போதிபபு

ஆ�த்து கோைணிகள்
 • உயர் இரத்� அழுத்�ம் மற்றும் நீரிழிவு
 • மது அருநதும் பைககம் மற்றும் புககபபிடித்�ல்
 • இ�யத்துககு நசசு �ன்கமகய உருவேோககும் 

மருநதுகக் உட்்கோளளு�ல்.
அரடையோைஙகள் மற்றும் அறிகுறிகள்

 • நுகரயீரலில் நீர் தசைர்நது வீககம் ஏற்படு�ல்  
 • இருமல்
 • மூசசு திணறல்
 • சுவேோசை பிரசசைகன
 • நுகரயீரல் நசிவு நிகல அகட�ல்
 • தசைோடியம் மற்றும் திரவேங்கள உடலில் தசைரு�ல்
 • குகறந� விகறபபு மயககம்
 • �கலசசுற்றல். 
 • தசைோர்வு மற்றும் பலவீனம்
 • விகரவேோன அல்லது ஒழுங்கற்ற இ�யத் துடிபபு 

நிகல
 • சிறுநீர் கழிபப�ன் அ்வு குகற�ல். 
 • இரவு தநரத்தில் படுகககயில் சிறுநீர் கழித்�ல்
ந�ோய் கணடைறி�ல்

 • மின் ஒலி இ�ய வேகரவி
 • மின் சுருள படம் (ஈசிஜி)
 • கதிர் இயகக படம்
 • இரத்� பரிதசைோ�கன
 • இ�ய வேடிககுைோய பரிதசைோ�கன
 • �மனி இரத்� வேோயு பகுபபோயவு (ABG)

இய�பான இதய� ���ய இதய�

�டைம் – சைோ�ோைண மற்றும் விரிவோன 
இ�யத்திற்கோன வித்தியோசைம்

மருத்துவ சிகிச்ரசை முரை
 • மருநதியல் சிகிசகசைகளில் கடயூரிடிகஸ் 

என்னும் நீர்நீககி மருநதுகள, இரத்� 
நோ்ங்கக் விரிவேகரய ்சையயும் 
வேோதசைோகடதலட்டர்ஸ் தபோன்ற மருநது 
வேகககள ்சைலுத்து�ல்.

 • இன்தரோடிரோஃபி ஏ்ென்டுகள, இரத்�ம் 
உகற�கல �டுககும் மருநதுகள. பீட்டோ 
பி்ோககர்ஸ் 

 • இ�ய ்சையலிைபகப சைரி ்சையயும் 
எலகட்தரோபிஸியோலோஜிக என்ற மற்்றோரு 
சிகிசகசை முகற ஆகும்.

 • கோர்டியோக ரீஸின்ககரகனதசைஷன் ்�ரபி முகற
 • தபஸ்தமககர்ஸ் பயன்படுத்து�ல்.
 • நுணணிகை பிரிபபுத் �டுபபோன் [Implantable 

Cardioverter – defibrillators (ICDS)]
 • இரத்� ஓட்டத்க� மறுபடியும் தூணடும் 

்சையல்முகற (revasularization procedures)

தசைவிலிய நமலோணரம
 • வேசைதியோன படுககககய வேைங்கு�ல்
 • மூசசு நன்றோக சுவேோசிகக ஆகஸிென் 

்கோடுத்�ல்
 • சிகர மூலம் திரவேம் ்சைலுத்� ஆரம்பித்�ல்
 • உடலியகக முககிய அறிகுறிகக் 

கணகோணித்�ல்

உணவு சிகிச்ரசை முரை
 • கட்டுபபடுத்�பபட்ட தசைோடியம் உள் உணவு
 • கட்டுபபடுத்�பபட்ட திரவேங்களஉட் ் கோளளு�ல்.

சிக்கல்கள்
 • சைமோளிகக முடியோ� இ�ய ்சையலிைபபு
 • இ�யம் துடிபபு மற்றும் ்சையல் அசைோ�ோரண 

நிகலயில் இருத்�ல்.
 • இ�ய �கசை ்சையலிைபபு (myocardial failure)
 • மோரகடபபு
 • நுகரயீரல் சுருககம், நிதமோனியோ, 

எம்தபோகல இரத்� கட்டுனோல் உருவேோகும் 
நிகல ஏற்படு�ல் ஆகும்.

�டுப்பு
இ�ய ்சையலிைபகபத் �டுகக உ�வும் 

வேோழகககமுகற மோற்றங்கள பின்வேருமோறு
 • புககபிடிககும் பைககம் இல்லோமல் இருத்�ல்
 • உயர் இரத்� அழுத்�ம் மற்றும் நீரிழிவு 

கட்டுபபோட்டுககுள கவேத்�ல் 
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 • உடல் சுறுசுறுபபோக இருகக ஊககபபடுத்து�ல்
 • ஆரோககியமோன உணவுகக் உட்்கோள் 

கூறு�ல்
 • ஆதரோககியமோன எகடகய பரோமரித்�ல்
 • மன அழுத்�த்க� குகறத்�ல் மற்றும் எதிர் 

்கோளளு�ல் 

 2.4   எலும்பு முறிவு (Fracture)
முன்னுரை

எலும்பு முறிவு 
என்பது சைோ�ோரண 
எலும்பில் ஏற்படும் முறிவு 
ஆகும். அதிகபபடியோன 
விகசை மற்றும் 
அ ழு த் � த் தி ன ோ ல் 
்பரும்போலோன எலும்பு 
மு றி வு க ள 
ஏ ற் ப டு கி ன் ற ன .  
மருத்துவே பிரசசைகனகள 
மற்றும் தநோய கிருமிகளின் �ோககத்�ோல் எலும்பு 
முறிவு ஏற்படுமோயின் அ�கன தநோயுற்ற நிகல 
எலும்பு முறிவு என்கிதறோம். எலும்பில் விரிசைல்  
ஏற்படுவேக�யும் எலும்பு முறிவு எனலோம். உடலில் 
உள் எந� எலும்பிலும் எலும்பு முறிவு ஏற்படலோம்.

வரையரை
்�ோடர் எலும்பில் ஏற்படும் முறிவு எலும்பு 

முறிவு ஆகும்.  எலும்பு பகுதியில் முறிவு ஏற்படு�ல் 
மற்றும் அது ஏற்பட்ட வி�ம் அம்முறிவு எந� அ்வு 
போதிபகப உருவேோககுகிறது என்பக� ்போருத்து 
இக� வேககபபடுத்�லோம்.

வரககள்
1.முழுரமயோன  எலும்பு  முறிவு: எலும்பு 

இடத்க�விட்டு மோறி குறுககோகவும், 
முழுவேதுமோகவும் முறிவு ஏற்படு�ல்.

2.முழுரமயற்ை  எலும்பு  முறிவு: எலும்பின் 
குறுககு்வேட்டு த�ோற்றத்தில் ஒரு பகுதியில் 
முறிவு ஏற்படு�ல்.

3.திைந்�  எலும்பு  முறிவு: எலும்பு முறிவு 
ஏற்படும்தபோது எலும்பு த�ோகல துக்யிட்டு 
்சைல்லும் அல்லது அடி ஏற்படும்தபோது த�ோல் 
துக்யிடபபட்டு முறிவு ஏற்படு�ல்.  புண 
ஏற்பட்டுள் இடத்தில் எலும்பு ்வேளியில் 
கணணுககு ்�ரிநத�ோ அல்லது ்�ரியோமதலோ 
இருககலோம்.

4.மூடின  எலும்பு  முறிவு: எலும்பு முறிவின்தபோது 
த�ோலில் எந� போதிபபும் ஏற்படோமல் 
இருபப�ோகும்.

5.ந�ோயியல்  முறிவு: ்�ோற்று கிருமிகளினோல் 
தநோயுற்ற எலும்பில் ஏற்படும் எலும்பு முறிவு.

எலும்பு முறிவு ஏற்�டும் முரைகள்
•குறுக்கு  முறிவு: கிகடமட்ட நிகலயில் முறிவு 

ஏற்படு�ல்
•சைோய்ந்�  முறிவு: எலும்பில் தகோணம் உருவேோகும் 

வேடிவில்  த�ோற்றம் அளிககும் முறிவு ஆகும்.
•த�ோறுஙகல் எலும்பு முறிவு: எலும்பு மூன்று அல்லது 

அ�ற்கு அதிகமோன துணடுக்ோக முறி�ல்
•பிை வரககள்: உமிழவு முறிவு, சுருகக முறிவுகள,  

பசுகம முறிவு, மயிர் இகை முறிவு, �ோககு 
விகசை முறிவு, உள முறிவு, நீள வேோககு முறிவு, 
சூைல் முறிவு, அழுத்� முறிவு, டோரஸ் (்கோககி) 
முறிவு.

கோைணஙகள்
எலும்பு முறிவு ஏற்படுவே�ற்கோன ் பரும்போலோன 

கோரணங்கள
 • கீதை விழு�ல்
 • இரு சைககர வேோகன விபத்துக்ோல் ஏற்படும் 

முறிவு
 • எலும்புபபுகர தநோய, தநோய ்�ோற்று 

ஏற்படுவே�ோல்
 • கட்டிகள
 • தநரடி வேன்முகற
 • வேக்ககும் சைகதி அதிகமோககும் 

்சையல்போடுக்ோல்
 • நசுககிய சைகதி கோரணமோக
 • கக, கோல்கக் திடீ்ரன தவேகமோக திருபபு�ல்.

அரடையோைஙகள்  மற்றும் அறிகுறிகள்
 • வேலி, வீககம், சிரோயபபு புண, த�ோல் நிற மோற்றம்
 • முடகக தநோய
 • முகறயற்ற அகசைவுகள
 • இயகக கக, கோல்களில் குகறபோடுகள 

ஏற்படு�ல்
 • அ்வு குகற�ல் மற்றும் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்ட 

பகுதியில் சைத்�ம் ஏற்படு�ல்
 • வேலி (Tenderness)
 • தநோயோளிககு போதிககபபட்ட இடத்தில் இயகக  

குகறபோடு உருவேோ�ல்.
 • முகம் ்வேளிர் அகட�ல் மற்றும் த�ோல் குளிர் 

நிகல அகட�ல்
 • �கலசசுற்றல்
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ந�ோய் கணடைறி�ல்
1. தநோயோளியிடதமோ அல்லது சைம்பவேத்க� தநரில் 

போர்த்�வேரிடதமோ கீதை விழுந�து, விபத்து 
மற்றும் அடிபபட்ட வேரலோற்கற தகட்டறி�ல்

2. உடல் பரிதசைோ�கன, அகடயோ்ம் மற்றும் 
அறிகுறிகள மூலம் எலும்பு முறிவிற்கோன 
கோரணங்கக் கணடறி�ல்

3. ஊடுகதிர் படம், கணினி வேழி ஊடுகதிர் படம் 
கோந� அதிர்வு புககபபடங்களின் மூலம் 
தநோயின் �ன்கமகயக கணடறி�ல்.

எலும்பு முறிவின் சிகிச்ரசை முரைகள்
எலும்பு முறிவுகள் சிகிச்ரசைக்கோன குறிக்நகோள்கள்
 • முறிந� எலும்பிகன அ�ன் இயல்போன 

உடற்கூறியல் சைோர்ந� இடத்தில் ்போருத்து�ல் 
(குகறபபு)

 • ்வேபபம் ஏற்படும் வேகர முறிவு ஏற்பட்ட 
இடத்க� அகசைககோமல் போதுகோத்�ல் 
(நகர்விகனக குகறத்�ல்)

 • அன்றோட ்சையல்போடுகக் �ோதன ்சையயும் 
திறகன தமம்படுத்து�ல் மற்றும் போதிககபபட்ட 
இடம் வேலிகம ்பறும் வேககயில்  ்சையல்முகற 
ஊககுவித்�ல் (மறுவேோழவு)

எலும்பு  முறிவு  குரைப்பு  சிகிக்ரசையின் 
முரைகள்
 • மூடிய குகறபபு முகற
 • இழுகவே முகற
 • திறந� முகற குகறபபு

அரசைவிரனக்  குரைக்க  நமற்தகோள்ை 
நவணடிய முரைகள்
தவளிப்புை சைோ�னஙகள்
 • முறிந� எலும்கப இகணகக �ட்கடயோன 

தகோல் (Splint) கவேத்து கட்டு�ல்
 • இழுத்து பிகணத்து கட்டு�ல்
 • ்வேளிபபுறக கருவி ்போருத்து�ல்
 • கட்டு கட்டு�ல்
உடபுை சைோ�னஙகள்
 • ஆனி
 • �ட்டு
 • திருகு அடுத்� வேரி ்மல்லிய கம்பிகள மற்றும் 

இருபபினோல் ஆன �ணடுகள (Rods)
 • இகவே அகனத்க�யும் அறுகவே சிகிசகசை 

மூலம் போதிககபபட்ட இடத்தில் ்போருத்து�ல்.

தசையல்�ோடரடை மீட�தும் �ைோமரிப்�தும்
 • அகசைவின்கம மற்றும் குகறபபு முகற 

அறுகவே சிகிசகசை 
 • வீககம் வேரோமல் இருகக போதிககபபட்ட இடத்க� 

உயர்த்தி கவேத்�ல்
 • வேலி மற்றும் பயத்க� கட்டுபபடுத்து�ல்
 • சைம அ்வு மற்றும் �கசை ்போருநதும் 

உடற்பயிற்சிகய தமற்்கோளளு�ல்

அறுரவ  சிகிச்ரசை  மூலம்  கவனிப்பு 
முரைகள்
 • திறந� குகறபபு முகற
 • மூடிய குகறபபு முகற
 • உள பகுதியில் ஆணி, �ட்டு அல்லது ்மல்லிய 

கம்பி இகைகள ்போருத்து�ல்
 • முறிவு ஏற்பட்ட எலும்புகள சைரி்சையது ஒட்டு�ல் 

முகற
 • உகடந� எலும்பில் அறுகவே சிகிசகசை ்சைய�ல்
 • மூட்டு மோற்று அறுகவே சிகிசகசை 
 • முறிவு ஏற்பட்ட எலும்பு பகுதியில் தநோய ்�ோற்று 

போதிபபு அதிகமோவே�ோல் அபபகுதி உறுபபுடன் 
நீககம் ்சைய�ல் (Amputation – ஆம்புட்தடஷன்)

எலும்பு முறிவின் விரைவுகள்
 • இரத்� நோ்ங்களில் ்கோழுபபு அகடபபு 

ஏற்படு�ல்
 • கிருமி ்�ோற்று�ல்
 • குருதிதயோட்டக குகறயினோல் அதிர்சசி 

ஏற்படு�ல்
 • முறிவு ஏற்பட்ட இடத்தில் கோயம் �ோம�மோக 

குணமகட�ல்
 • முறிவு ஏற்பட்ட இடத்தில் உள் நரம்பு அல்லது 

இரத்� நோ்ங்கள போதிபபு அகட�ல்
 • மூட்டுகளில் கீல்வேோ�ம் தநோய ் �ோற்று ஏற்படு�ல்
 • முறிவு ஏற்பட்ட இடத்தில் உள் எலும்பின் 

நீ்ம் சைமமற்று இருத்�ல்
 • �வேறோக  எலும்பு இகணத்�ல் அல்லது 

இகணயோமல் இருத்�ல்

எலும்பு  முறிவுக்கோன  தசைவிலிய 
நமலோணரம 
 • போதிககபபட்ட தநோயோளிகய படுகககயில் 

ஓயவு எடுகக ்சைய�ல்
 • உடலியகக முககிய குறிகக் கணகோணித்�ல்
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ந�ோல் �ைோமரிப்பு தசைய்�ல்
 • தநோய ்�ோற்று ஏற்படுவேக� �டுத்�ல்
 • உட்்கோளளும் திரவேப ்போருளகக்யும் 

மற்றும் சிறுநீர் கழித்�ல் தபோன்ற ்வேளிதயறும் 
கழிவுகக்யும் அட்டவேகண மூலம் 
கணககிடு�ல்

 • கக, கோல்கள மற்றும் உடல்களில் அகசைவுகக் 
ஊககபபடுத்து�ல்

 • த�கவேயோன அ்வு சைத்துணவு அளித்�ல்

 2.5    எலும்புப்புரை ந�ோய் 
(OSTEOPOROSIS)

எலும்புகள மிகவும் பலவீனம் அகடநது முறிவு 
�ன்கம அதிகமோவேக� எலும்புபபுகர தநோய 
என்கிதறோம்.  எலும்புபபுகர என்பது எலும்புகளில் 
நுணதுக்கள ஏற்பட்டு சுருங்கககூடிய பஞசு 
தபோன்ற நிகலகய அகடவே�ோகும்.  இ�னோல்�ோன் 
வேய�ோனவேர்களுககு எலும்பு முறிவு அதிகமோக 
ஏற்படுகிறது.  இந� தநோயினோல் மிகவும் 
போதிககபபடும் பகுதிகள முதுகு �ணடுவேடம், முன் 
கக எலும்புகள மற்றும் இடுபபு எலும்புக்ோகும்.

வரையரை
எலும்புபபுகர என்பது எலும்புகளின் அடர்த்தி 

மற்றும் வேலிகம குகறவே�ோல் மிகவும் பலவீனமோன 
எலும்புக்ோக மோறுவேது ஆகும்.

கோைணஙகள்
1. மரபணு கோரணிகள
2. கவேட்டமின் D மற்றும் குகறபோடு கோரணிகள
3. மோ�விடோய நின்ற ்பணகள மற்றும் 

ஆணகளுககும் இந� போதிபபு வேரககூடும்
4. நோளபட்ட தநோயகள (எ.கோ. சைத்து உறிஞசு�ல் 

குகற தநோய ்�ோகுபபு மற்றும் சிறுநீரக 
்சையலிைபபு தநோய உகடயவேர்கள.

5. மருநது மூலம் சிகிசகசை ்பறுபவேர்கள (எ.கோ) 
கோர்ட்டிகதக ஊககுவிபபோன் மருநது வேகக 
உபதயோகிபபவேர்கள.
 • சிக்ரட் புககபபது மற்றும் மது அருநது�ல்
 • உடற்பயிற்சி ்சையயோமல் இருபபது
 • உடலின் அகமபபு – சிறிய மற்றும் குறுகிய 

நிகல, குகறந� உடல் ்கோழுபபு �ன்கம 
உள் நபர்கள

அரடையோைஙகள் மற்றும் அறிகுறிகள்
1. இறுதி நிகல வேகர அறிகுறி இல்லோமல் இருபபது
2. சிறிய அதிர்சசியின்தபோது முறிவு ஏற்படுவேது 

மு�ல் அறிகுறியோக இருககலோம்
3. எலும்புபபுகர தநோய மூலம் முறிவு அடிகடி 

ஏற்படு�ல் மற்றும் கககளில் உள் சிறிய 
எலும்புகள, ் பரிய எலும்புகள, முதுகு �ணடுவேட 
எலும்புகள மற்றும் இடுபபு எலும்புகளில் போதிபபு 
அதிகமோக இருககும்

4. வேயது முதிர்வின் கோரணமோக விகறபபு வேலி 
மற்றும் பலவீனம் ஏற்படலோம்

5. ஈஸ்ட்தரோென் ஹோர்தமோன் குகறபோடுகளும் 
கோணபபடும்

ந�ோய் கணடைறி�ல்
 • ஊடுகதிர் படம்
 • எலும்பின் கனிம அடர்த்தி அ்வீடு ஸ்தகன்
 • எலும்பு அடர்த்தி ஸ்தகனில் இரட்கட எரிசைகதி 

ஊடுகதிர்படம் மற்றும் எலும்பின் அடர்த்திகய 
அ்விடும் ஊடுகதிர் படம் ்�ோழில்நுட்பம் 
்கோணட பரிதசைோ�கன

 • இரத்�த்தில் உள் கோல்சியம் போஸ்தபட் 
பரிதசைோ�கன ்சைய�ல்

 • எலும்பு மஞகசையில் உள் ஒருவி� புர� சைத்து  
க்ோபுதரோட்டின் அ்வு  (Glaprotein) கணடறி�ல்.

 • எலும்பினுள உள் உயிரணுககளில் ் மல்லிய 
நுணுதுக்கள கோணபபடு�ல்.

மருத்துவ சிகிச்ரசை முரைகள்
 • கோல்சியம் மற்றும் கவேட்டமின்  D மருநதுகள 

தபோதுமோன அ்வு அளித்�ல்.
 • அதிகபடியோன உணவு ்போருட்கள போல், 

முட்கட மஞசைள கரு, மீன் மற்றும் கல்லீரல் 
ஆகியகவேகக் உட்்கோள்ச ்சைய�ல்.

 • எகடகக் �ோங்கும் உடற்பயிற்சிகய அளித்து 
எலும்கப வேலுபபடுத்து�ல் தவேணடும்.

 • ஹோர்தமோன் ்சைலுத்து மோற்று சிகிசகசை  (HRT) 
Hormone Replacement Therapy)

தசைவிலிய நமலோணரம
 • தநோயோளி கீதை விழுவேக� �டுத்�ல்
 • உடற்பயிற்சிகய அகனத்து 

வேயதினகடதயயும் ஊககுவித்�ல்
 • கோல்சியம் மற்றும் கவேட்டமின் D உள் 

உணவுகக் தினசைரி உட்்கோளளுவே�ற்கோன 
வேழி முகற கல்விகய வேைங்கு�ல்
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 • ஊட்டசசைத்து மற்றும் உடற்பயிற்சி மூலம் எலும்பு 
வேலிகம அதிகரிககும் என்றும் இக� 
ககடபிடிககவில்கல என்றோல் ஏற்படும் 
ஆபத்க� இ்ம், வேயது ்பணகளுககுகூறி 
ஊககுவிபபு கல்வி முகற அறிவுறுத்�ல் 
தவேணடும்.

சிக்கல்கள்
 • எலும்பு முறிவுகள அடிககடி ஏற்படு�ல்
 • முதுகு �ணடுவேட எலும்பு வேக்நது, உயரம் 

குகறநது கோணபபடல்
 • நோளபட்ட முதுகு வேலி பிரசசைகனகள ஏற்படுவேது

2.6.   உயர் இைத்� அழுத்�ம் 
(HYPERTENSION)

உயர் இரத்� அழுத்�ம் வே்ர்ந� நோடுகளில் 
மிகவும் அதிகபடியோக போதிபகப ஏற்படுத்தும் 
்போதுவேோன சுகோ�ோர பிரசசைகன ஆகும். இந� 
போதுகோபபு 2000ஆம் ஆணடில் சுமோர் 1.0 
பில்லியனோக இருந�து 2025ஆம் ஆணடில் 1.5 
பில்லியனோக உயரும் என்பக� உலக்வில் 
கணககிடபபடுகிறது.  தநோயககு சுமோர் 62%் 
கோரணமோக வி்ங்குவேது பககவேோ�ம் ஆகும். இது 
ஒரு மிக ்பரிய ஆபத்து கோரணியோக வி்ககுகிறது.  
பல வேருடங்க்ோக எந� வி�மோன அறிகுறி 
இல்லோமல் இருபப�ோல் இது ்பரும்போலும் 
“அகமதியோன ்கோகலககோர தநோய” என்று 
அகைககபபடுகிறது.  தமலும், இந� பிரசசைகனயின் 
போதிபபுககுள்ோனவேர்கள திடீ்ரன மோரகடபபு 
ஏற்படககூடும்.

வரையரை
உயர் இரத்� அழுத்�ம் என்பது இரத்� 

நோ்ங்களில் ஏற்படும் அழுத்�ம் சைோ�ோரண 
நிகலயிலிருநது மோறுபட்டு இருத்�ல். (சிஸ்தடோலிக 
இரத்� அழுத்�ம் 140 மில்லி மீட்டர் (Hg)ககும் தமதல 
உயர்வேது.  மற்றும், கடயஸ்தடோலிக இரத்� 
அழுத்�ம் 90 மில்லி மீட்டர்(Hg)ககும் தமதல 
உயர்நது கோணபபடுவேது.)
த�ரியவர்களின் இைத்� அழுத்�ம் வரகப்�ோடு

இைத்� அழுத்�ம் 
வரகப்�ோடு (பிபி)

SBP 
(mmHg)

DBP 
(mmHg)

சைோ�ோரண இரத்� அழுத்� 
குறியீட்டு

<120 <80

 உயர் இரத்� அழுத்�ம் 
முன் நிகல

120 – 139 80 – 89

இைத்� அழுத்�ம் 
வரகப்�ோடு (பிபி)

SBP 
(mmHg)

DBP 
(mmHg)

நிகல 1 –  உயர் இரத்� 
அழுத்�ம்

140 – 159 90 – 99

நிகல 2 –  உயர் இரத்� 
அழுத்�ம்

≥160 ≥100

SBP –  சிஸ்தடோலிக இரத்� அழுத்�ம் (Systolic Blood 
Pressure)

DBP –  கடஸ்தடோலிக இரத்� அழுத்�ம் (Diastolic 
Blood Pressure)

கோைணஙகள்
 • இ�யத்திலிருநது அதிகரித்�படியோன இரத்� 

்வேளிதயற்றம்
 • அதிகபபடியோன உபபு கலந� உணகவே 

உட்்கோள்ல்
 • நோ்மில்லோ சுரபபிகளின் சுரபபில் மோற்றம் 

ஏற்படு�ல்
 • மன அழுத்�திற்கு எதிரோன மற்றும் ஸ்டிரோயடு 

மருநதுகள உட்்கோள்ல்
 • பககவேோ�ம் போதிபபில் உள்வேர்கள

ஆ�த்து கோைணிகள்
 • 30 மு�ல் 70 வேயது வேகர உள்வேர்கள
 • நீரிழிவு தநோய
 • வே்ர்சிக� மோற்ற தநோயோல் (்மட்டோபோலிக 

சின்தரோம்) போதிபபகடந�வேர்கள.
 • அதிக உடல் எகட உள்வேர்கள
 • குடும்பத்தில் உயர் இரத்� அழுத்�த்�ோல் போதிபபு 

அகடந� வேரலோறு
 • புகக மற்றும் மது பைககங்கள
 • உடல் உகைபபு இல்லோ� வேோழககக முகற 

அரடையோைஙகள் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • ்போதுவேோக எந� அறிகுறிகளும் இல்லோமல் 

இருத்�ல்
 • �கலவேலி மயககம் மற்றும் ்�ளிவேற்ற கண 

போர்கவேயோல் (மங்க்ோன போர்கவே) அடிககடி 
போதிககபபடு�ல்.

 • உயர் இரத்� அழுத்�ம் கோணபபடு�ல்
 • குைபபோன நிகல ஏற்படு�ல்
 • மூசசு திணறல்
 • மூககில் இரத்� கசிவு
 • ்நஞசு வேலி உருவேோகு�ல்
 • இ�யத் துடிபபு ஒழுங்கற்ற நிகலயில் இருத்�ல்.
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ந�ோய் கணடைறி�ல்
 • இரத்� அழுத்� அ்வீடுகள
 • இரத்� அழுத்�க� அ்விட தவேணடும்.‘
 • இ�ய மின் அதிர்வு சுருள (ஈ.சி.ஜி)
 • மோர்பு ஊடுகதிர் படம்

•இரத்�த்தில் யூரியோ, கநட்ரென், கிரியோட்டின் 
மற்றும் சிறுநீரில் புர� அ்வு கணடறி�ல்

 • சிறுநீரகத்தில் புர� சைத்து கணடறி�ல்
 • 24 மணி தநரம் சிறுநீர் பரிதசைோ�கன ்சைய�ல்
 • சிறுநீரக இரத்� நோ்தநோயகக் கணடறிய 

சிறுநீரக ஸ்தகன்

மருத்துவ சிகிச்ரசை முரை
 • அதிக எகடகய குகறத்�ல்
 • ஆல்கஹோல் உபதயோகிககோமல் இருகக 

அறிவுகர வேைங்கு�ல்.
 • வேைககமோன கோற்தறோட்ட உடற்பயிற்சி ்சைய�ல்.
 • குகறந� அ்வு தசைோடியம் உட்்கோளளு�ல் 

(ஒரு நோள  ஒன்றுககு 2.4 கிரோம் அல்லது அ�ற்கு 
குகறவேோன அ்வு உட்்கோள் தவேணடும்)

 • புககபபிடிககும் பைககத்க� நிறுத்துவேது
 • ்கோழுபபு சைம்பந�பபட்ட  உணவு வேகககக் 

குகறத்து உணண தவேணடும்.

மருந்து சிகிச்ரசை
 • நீர்ப்பருககி மருநதுகள
 • பீட்டோ அட்ரி்னர்ஜிக பி்ோககர்ஸ்
 • ஆல்ஃபோ ஏற்பி பி்ோககர்கள
 • அல்போ அதகோனிஸ்டுகள
 • புற அட்ரி்னர்ஜிக மருநது வேகககள
 • ஆன்ஜீதயோ்டன்்ஸகன – மோற்றும் ்நோதி 

(ஏசிஇ) �டுபபோன் மருநது வேகககக் 
உபதயோகிககலோம்.

தசைவிலிய நமலோணரம
 • வேசைதியோன படுககககய வேைங்கு�ல்
 • இரத்� அழுத்�ம் கணகோணிபபு மற்றும் பதிவு 

்சைய� பட்டியகல மதிபபீடு ்சைய�ல்
 • குகறந� அ்வு ்கோழுபபு உள் உணவு 

்போருட்கக் உட்்கோள் பரிநதுகர ்சையய 
தவேணடும்

 • உடலியகக முககிய அறிகுறிகக் பதிவு 
்சைய�ல்

 • வேோழககக முகற மோற்றம்  பற்றி ஆதலோசைகன 
வேைங்கு�ல்

 • ்�ோடர்நது மருத்துவே ஆதலோசைகனகக் 
பின்பற்று�ல். (்�ோடர்நது தநோயின் �ன்கம 
அறிநது ்கோள்ல்)

சிக்கல்கள்
 • மோரகடபபு
 • இ�ய ்சையலிைபபு
 • சிறுநீரக ்சையலிைபபு
 • பககவேோ�ம், இரத்�தபோககு (இரத்� கசிவு)
 • விழித்திகர தநோயகள.

 2.7   �க்கவோ�ம் (Stroke)

முன்னுரை
மூக் அல்லது மூக்யில் உள் குருதிச 

்சைல்கள போதிககபபடுவே�ோல் உருவேோகும் இரத்� 
ஓட்டப பற்றோககுகறயோல் பககவேோ�ம் ஏற்படுகிறது.  
மூக்யில் போதிககபபட்ட பகுதிக்ோல் 
கட்டுபபடுத்�பபடும் இயககம், உணர்வு அல்லது 
உணர்சசிகள தபோன்ற ்சையல்போடுகள இயல்போக 
நகட்பறுவேதில்கல.  ்சையலிைபபுகளின் தீவிரம் 
மூக் போதிககபபட்ட இடம் மற்றும் மூக் 
போதிககபபட்டுள்க�ப ்போருத்து உள்து.   
பககவேோ�ம் ஏற்பட்டக�த் ்�ோடர்நது உடனடி 
மருத்துவே கவேனிபபு ்சைய�ோல் ்சையலிைபபு மற்றும் 
இறபபு வேரோமல் �டுகக முடியும்.

வரையரை
பககவேோ�ம் அல்லது ்சைரிஃபூதரோவேோஸ்குலர் 

விபத்து (CVA) என்பது 24 மணி தநரத்திற்கும் 
தமலோக நீடித்திருககும் நரம்பியல் ்சையலிைபபு 
மற்றும் மூக்ககு ்சைல்லும் இரத்� ஓட்டம் 
சீர்குகலவு அகடவே�ோல் ஏற்படும் நிகலயோகும்.

வரககள் மற்றும் கோைணஙகள்
இைத்� கசிவோல் ஏற்�டும் �க்கவோ�ம்: இஸ்கிமிக 

பககவேோ�ம்: எணபது சை�வீகி�ம் பககவேோ�ம் இரத்� 
கசிவேோல் ஏற்படுகிறது.  �மனியில் இரத்� ஓட்டம் 
�கடபபடுவே�ோல் இந� பககவேோ�ம் ஏற்படுகிறது.
•த்நைோம்ந�ோடிக்  ஸ்டநைோக்: (இரத்� உகறவு 

பககவேோ�ம்) இது இரத்�ம் உகறவே�ோல் ஏற்படும் 
பககவேோ�ம்.  மூக் பகுதியில் இரத்� ஓட்டம் 
நடககும் �மனியில் இரத்� உகறவு 
ஏற்படுவே�ோல் இரத்� உகறவு பககவேோ�ம் 
போதிபபு உருவேோககுகிறது.  இந� உகறவு 
ஏற்படுவே�ற்கோன கோரணம் �மனியில் ்கோழுபபு 
்போருளகள படிவே�ோலும், இரத்� ஓட்டம் 
குகறவே�ோலும் அல்லது �மனியில் ஏற்படும் 
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மற்ற சில போதிபபினோலும் இந� பககவேோ�ம் 
ஏற்படுகிறது.

• எம்ந�ோலி ஸ்டநைோக்: இரத்� கட்டு அகடபபினோல் 
ஏற்படும் பககவேோ�ம்) மூக் அல்லோமல் பிற 
இடத்திலிருநது உள் சிக�ந� 
கழிவுப்போருட்கள அல்லது இரத்�கட்டுக்ோல் 
இந� பககவேோ�ம் ஏற்படுகிறது.  தமலும், இது 
இ�யத்தில் ஏற்பட்டு இரத்� ஓட்டத்தின் மூலம் 
குறுகிய மூக்யின் �மனிகளுககு இடமோற்றம் 
்சையயபபடுகிறது.  இந� வேகக இரத்� 
கட்டுக்ோல் ஏற்படும் அகடபகப இரத்� கட்டு 
அகடபபு பககவேோ�ம் (Embolic Storke) என்று 
அகைககபபடுகிறது.

இைத்�ப்ந�ோக்கு �க்கவோ�ம்
மூக்யில் உள் இரத்� நோ்ங்களில் கசிவு 

அல்லது முறிவே�ோல் இரத்�பதபோககு பககவேோ�ம் 
ஏற்படுகிறது.  பல கோரணங்க்ோல் இரத்� நோ்ங்கள 
போதிககபபட்டு மூக் இரத்�பதபோககு உருவேோகிறது.

இகவே பின்வேருமோறு:
 • கட்டுபபோடற்ற உயர் இரத்� அழுத்�ம் (உயர் 

இரத்� அழுத்�ம்)
 • இரத்� உகறவுத் �டுபபு மருநதுகள (இரத்�த்க� 

்மல்லிய�ோககும் மருநது வேகககள)
 • இரத்� நோ் சுவேர்களில் பலவீனமோன ஏற்படு�ல் 

(�மனி விரிசைல் (அல்லது) இரத்�த்�மனி 
சுருங்கு�ல்)

இைத்�ப்ந�ோக்கு �க்கவோ�ம் வரககள்
 • த�ருமூரை  இைத்�ப்ந�ோக்கு: மூக்யில் 

உள் இரத்� நோ்ங்களில் ்வேடிபபு மற்றும் 
கசிவுகள ஏற்பட்டு மூக் திசுகக் சுற்றி 
இரத்�பதபோககு உருவேோகி மூக்ச ்சைல்கக் 
தசை�பபடுத்துகிறது.

 • மூரைக்கும்  மணரடை  ஓடடிற்கும் இரடைப்�டடை 
�குதியில்  இைத்�ப்ந�ோக்கு: மூக்யில் உள் 
�மனியின் உளபகுதியில் ்வேடிபபு மற்றும் 
கசிவுகள உருவேோகி மூக்ககும் மணகட 
ஓட்டிற்கும் இகடபபட்டப பகுதியில் போதிபகப 
ஏற்படுத்துகிறது.  இந� இரத்�பதபோககு 
்பரும்போலும் திடீ்ரன கடுகமயோன �கலவேலி 
மூலம் அகடயோ்ம் கோணபபடுகிறது.

நிரலயற்ை இைத்� ஓடடைக் குரைவு �ோக்கு
நிகலயற்ற இரத்� ஓட்டக குகறவு �ோககு 

என்பது திடீ்ரன்று பககவேோ�ம் தபோல ஏற்படும் 
நிகலயோகும். இக� சில தநரங்களில் சிறிய 
பககவேோ�ம் என்று அகைககபபடுகிறது.

அ�ோயக் கோைணிகள்
வோழக்ரக முரை அ�ோயக் கோைணிகள்: அதிக 

எகட அல்லது பருமனோன உடலகமபபு உடல் 
்சையலற்ற �ன்கம, மது அருநது�ல், தபோக� 
மருநதுகள மற்றும் ்மத்�ம்தபட்டகமன்கள 
தபோன்ற சைட்ட விதரோ� உணர்சசி இைகக ்சையயும் 
மருநதுகக் பயன்படுத்துவே�ோல் அபோய நிகல 
உடலில் ஏற்படும்.

மருத்துவ  ஆ�த்துக்  கோைணிகள்:  இரத்� 
அழுத்�ம் 40 / 90 மில்லி மீட்டர் போ�ரசைம் (மிமீ 
உயரு�ல் Hg), சிக்ரட் புககத்�ல் அல்லது 
இரணடோம் நிகல புககத்�ல் முகற, உயர் 
்கோழுபபு, அதிகரித்�ல் நீரிழிவு தநோய, 
தூங்கும்தபோது மூசசு திணறல் (�டுபபு தூககம் 
மூசசுத் திணறல்) இ�ய ்சையலிைபபு, இ�ய 
குகறபோடுகள, இ�ய தநோயத் �ோககம் அல்லது 
அசைோ�ோரண இ�ய துடிபபு தபோன்ற இ�யப 
பிரசசைகனகள, �னிபபட்ட அல்லது குடும்ப வேரலோறு 
உள் பககவேோ�ம் போதிபபுககு உள்ோன குடும்ப 
நபர்கள மோரகடபபு அல்லது நிகலயற்ற இரத்� 
ஓட்டக குகறவு �ோககு உள்வேர்கள.

�க்கவோ�த்தின் அதிக ஆ�த்து த�ோடைர்புரடைய 
மற்ை கோைணிகள் பின்வருமோறு
 • வேயது 55 வேயதுககு அல்லது அ�ற்கு தமற்பட்ட 

வேயதிற்குட்பட்டவேர்கள, இனம், போலினம் 
ஆணகக்விட ்பணகள அதிகமோன 
ஆபத்துககக்க ்கோணடுள்னர்.  
ஹோர்தமோன்கள: ஈஸ்ட்தரோெகன 
உள்டககிய பிறபபு கட்டுபபோடு மோத்திகரகள 
அல்லது ஹோர்தமோன் சிகிசகசைகள, அத்துடன் 
கர்பபம் மற்றும் பிரசைவேத்திலிருநதும் அதிகரித்� 
ஈஸ்ட்தரோென் அ்வு உள்வேர்கள.

அரடையோைஙகள் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • உடலில் ஒரு பககத்தில் குறிபபோக முகம், கக 

அல்லது கோலின் திடீர் பலவீனம், பககவேோ�ம் 
அல்லது உணர்வின்கம ஏற்படு�ல்

 • ஒன்று அல்லது இரணடு கணகளில் திடீ்ரன 
த�ோற்றம் அல்லது போர்கவே இைபபு

 • குைபபம், தபசுவேது அல்லது புரிநது 
்கோளளுவேதில் சிரமம் (எ.கோ. தபசசு இைத்�ல்)

 • கணிகக முடியோ� திடீர் மயககம், நிகறயற்ற 
�ன்கம, ஒருங்கிகணநது ்சையல்படும் 
சைமநிகல இைபபு

 • திடீர் கடுகமயோன �கலவேலி
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ந�ோய் கணடைறி�ல்
 • இரத்� தசைோ�கனகள: இரத்� சைர்கககர 

அ்வுகள, இரத்� அணுககள அ்வு, 
இரத்�பதபோககு தநரம் மற்றும் இரத்�ம் 
உகறயும் தநரம்

 • கோந� அதிர்வு புககபபடம், ஸ்தகன் மற்றும் 
கணினி த�ோற்றம் புககபபடம்

 • இ�ய அதிர்வு சுருள படம்
 • ்பருமூக் இரத்� நோ்ப புககபபடம்
 • மூக்ககு ்சைல்லும் �மனியின் புககபபடம்
 • மின் ஒலி இ�ய வேகரவு பரிதசைோ�கன
 • கி்ோஸ்தகோ தகோமோஸ்தகல் (GCS) அ்வீடு 

(நரம்பியல் ்சையல்கக் கணடறிய பயன்படும் 
அ்வீடு)

 • மூக்ககு ்சைல்லும் �மனிகய டோபபுலர் 
ஸ்்டடி மூலம் கணடறி�ல்.

மருத்துவ சிகிச்ரசை முரை
 • எதிர்பபு இரத்� �ட்டு மருநதுகள:  இந� வேகக  

மருநதுகள இரத்� அணுககள குகறவேோன 
ஒட்டும் �ன்கம இரத்� கட்டு ஏற்படோமல்

 • இரத்�ம் உகற�கல �டுககும் மருநதுகள: 
இரத்� உகற�கல குகறககும்.

 • நகடபயிற்சி, உணவு மற்றும் ஆகட அணி�ல் 
தபோன்ற உடல் சிகிசகசை ்சைய�ல்

 • தபசசு பயிற்சி சிகிசகசை அளித்�ல்.

அறுரவ சிகிச்ரசை நமலோணரம
 • �கலத் �மனியின் அறுகவே சிகிசகசை மூலம் 

சைரி ்சைய�ல்
 • �கலத்�மனி தநோய சைம்பந�பபட்டக� சைரி 

்சைய�ல்

தசைவிலிய நமலோணரம
 • உடலியகக முககிய அறிகுறிகள மதிபபிடு�ல்
 • நரம்பியல் ஓட்டம் பரோமரிகக (பககவேோ�ம் 

அ்வுதகோல்)
 • �ன்னோர்வே அல்லது �ன்னலமற்ற 

இயககத்திற்கோக மதிபபீடு கோணு�ல்
 • குடல் மற்றும் சிறுநீர்பகப ்சையல்போடு 

கணகோணிககவும்
 • த�ோல் பரோமரிபபு மதிபபீடு ்சைய�ல்.
 • �னிபபட்ட சுகோ�ோரம் அளித்�ல்
 • முககிய ்சையல்போட்டின் ஆ�ரவு மூசசு குைோய 

வேழி மற்றும் மூசசின் சுைற்சிகய பரோமரித்�ல்
 • பககவேோ�ம் அ்கவே மதிபபீடு ்சைய�ல்.

 • வேோயவேழி உணகவே சைகித்துக ் கோளளும் வேகர 
இரத்� சிகற வேழி நீர் ்சைலுத்து�கல 
பரோமரித்�ல்

 • இரத்� அழுத்�த்க�க கணகோணித்�ல்
 • த்தரோம்தபோலிடிக சிகிசகசை (இரத்� உகறவு 

சிகிசகசை) அளித்�ல்
 • சைோ�ோரண உடல் ்வேபபநிகல பரோமரிபபு
 • பககவேோ�த்திற்கு பயன்படுத்தும் �கசை இறுககம் 

அகற்றும் மருநது பயன்படுத்து�ல். 

�டுப்பு
 • ஆதரோககியமோன உணவு அளித்�ல்
 • உயர் இரத்� அழுத்�ம் கட்டுபபடுத்து�ல் (உயர் 

இரத்� அழுத்�ம்)
 • புககயிகலகய பயன்படுத்துவேக� �டுத்து 

நிறுத்துல்.
 • நீரிழிவு தநோய கட்டுபபடுத்து�ல்
 • ஆதரோககியமோன எகடகய பரோமரித்�ல்
 • ்�ோடர்நது உடற்பயிற்சி ்சையய அறிவுறுத்�ல்
 • வேைககமோன சுகோ�ோர மதிபபீடு கோணு�ல்.

சிக்கல்கள்
 • நுகரயீரல் அைற்சி
 • (டிஸ்ஃதபஜியோ) விழுங்குவேதில் சிரமம் 

ஏற்பபடு�ல்
 • �கசை இறுககம், �கசை சுருங்கி விடு�ல்
 • மூக் �ணடு கீழ இறங்கி விடும் ஆபத்து  

நிகல உருவேோகு�ல்
 • ஆைமோன சிகர இரத்� உகறவு, நுகரயீரலில் 

உள் �மனியில் இரத்� கட்டுகள உருவேோகு�ல்
 • பககவேோ�த்திற்கு பிறகு மன�்ர்சசி 

உருவேோகு�ல்

 2.8   �ரலக் கோயம் (Head Injury)
முன்னுரை

�கலககோயம் என்பது மூக், மணகட ஓடு 
அல்லது �கலயின் தமற்பகுதிகளில் ஏத�னும் 
கோரணங்க்ோல் கோயம் ஏற்படு�லோகும்.  மூக் 
அதிர்வு, மணகட எலும்பு முறிவுகள மற்றும் 
உசசைந�கலயில் ஏற்படும் கோயங்கக் 
�கலககோயங்கள என்கிதறோம்.  �கலயில் கோயம் 
ஏற்பட கோரணமோக இருந� சூழநிகலகக்யும், 
அ�னோல் ஏற்பட்ட போதிபகபயும் ்போறுத்த� அ�ன் 
சிகிசகசை முகறகளும், விக்வுகளும் இருககும்.
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வரையரை
�கலக கோயம் என்பது மணகட மற்றும் 

முகத்தில் உள் எலும்புகளில் முறிவு ஏற்படுவேது, 
மூக்யில் தநரடிக கோயம் (துபபோககி புல்லட் 
மூலம்) மற்றும் தநரடியோக ஏற்படோ� மூக்க 
கோயம் (மூக்அதிர்சசி, ஊடுருவேல் அல்லது 
மூக்யின் உளபகுதியில் இரத்�க கசிவு) 
ஆகியகவே ஆகும்.

தமோட்டோர் வேோகன விபத்துககள, திடீர் 
�ோககு�ல்கள அல்லது கீதை விழு�ல் மு�லியன 
்போதுவேோக �கலககோயங்கள ஏற்படக 
கோரணங்கள.

�ரலக்கோயஙகள்  ஏற்�டுவ�ற்கோன 
த�ோடைர்பு உள்ை த�ோதுவோன கோைணஙகள்
 • தமோட்டோர் வேோகன விபத்துககள
 • திடீ்ரன கீதை விழு�ல்
 • உடல் ரீதியோன �ோககு�ல்கள
 • விக்யோடும்தபோது ஏற்படும் விபத்துககள

அரடையோைஙகள் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • �கலசசுற்று�ல்
 • வேலி
 • ்வேர்டிதகோ
 • உடலியகக முககிய அறிகுறிகளில் மோற்றங்கள 

ஏற்படு�ல்
 • உடகல அகசைகக முடியோ� நிகல ஏற்படு�ல்
 • போர்கவே குகறபோடு மற்றும் கோது தக்ோகம 

நிகலகய அகட�ல்
 • இரத்�தபோககு உருவேோ�ல்
 • குமட்டல் மற்றும் வேோநதி
 • நிகனவு இைபபு ஏற்படு�ல்
 • திடீ்ரன வேலிபபு தநோய ஏற்படு�ல்
 • கோது அல்லது மூககிலிருநது ் �ளிவேோன திரவேக 

கசிவு வேரு�ல்
�கலயில் கோயம் அகடந� பின்பு ஒரு சில 

குறிபபிட்ட பிரசசைகனகள
மணகட எலும்பு முறிவு, த�ோலில் கீறல் கோயம் 

அ�ோவேது �கலயில் தமற்பகுதியில் சிரோயபபு 
இருபப�ோல் இரத்�க கசிவு உருவேோகு�ல், 
அதிர்சசியோல் மூக்ககும் மணகட ஓட்டிற்கும் 
இகடயில் உள் பகுதியில் மற்றும் ் வேளிபபகுதியில் 
இரத்�ககட்டு உருவேோ�ல், மணகட ஓட்டிற்கு 
உளத் மூக்பபகுதியில் இரத்�தபோககு, 
மூக்யில் இரத்� கசிவு ஏற்பட்டு ்வேளியில் 

வேரமுடியோ��ோல் இரத்�ககட்டோக மோறு�ல், 
மூக்யில் சிரோயபபு நிகல, மூக் உட்கோய 
அதிர்வு ஆகிய கோரணங்க்ோல் தீவிர உடல் 
்சையலிைபபு, நிகனவிைபபு அல்லது தநோயோளி 
இறகக தநரிடும்.

ந�ோய் கணடைறி�ல்
 • தநோயோளிகயப பற்றிய குடும்ப வேரலோறு தகட்டு 

அறி�ல்
 • உடல் பரிதசைோ�கன ்சைய�ல்
 • முழுகமயோன இரத்� அணுககள பரிதசைோ�கன
 • இரத்�ம் உகற�லில் த�ோற்ற வேடிவேம் 

கணடறி�ல்.
 • �மனியில் இரத்� வேோயு நிகல அறி�ல் (  Arterial 

blood gas)
 • ஊடுகதிர் படம் எடுத்�ல்
 • கணினி வேழி உடலுறுபபு ஊடுகதிர் அலகீடு
 • கோந� அதிர்வு பிம்பங்கள அலகீடு
 • நரம்பியல் ்சையல்கக் அ்விடு�ல் (Glasgow 

coma scale)
 • மூக்யில் அழுத்�ம் அதிகரிபபக� 

கணடறி�ல்.

மருத்துவ சிகிச்ரசை முரை
 • மூசசுப போக�யில் தசைர்நதுள் சைளி மற்றும் 

எசசில்கக் குைோய மூலம் உறிஞசி அகற்று�ல்
 • சுவேோசை கோற்று (ஆகஸிென்) ்சைலுத்து�ல்
 • பருமனோன மற்றும் �்ர்வேோன கட்டுகக் கட்டி 

இரத்�பதபோககக கட்டுபபடுத்து�ல் தவேணடும்
 • சிகர வேழியோக திரவேம் ்சைலுத்தி குருதிதயோட்ட 

குகறவினோல் தநோயோளிககு ஏற்படும் 
அதிர்சசிகய �டுககவும்

 • சைோ�ோரண உடல் ்வேபபநிகலகய 
சைமநிகலபபடுத்�தவேணடும்.

 • �கலககோயம் மிகவும் கடுகமயோன நிகலயில் 
ஏற்பட்டு இருந�ோல் தநோயோளிககு வேலிபபு தநோய 
வேரும் ஆபத்க� �டுகக வேலிபபுத்�ோகக �டுபபு 
மருநது ்கோடுபபது மிகவும் அவேசியமோன ஒன்று 
ஆகும்

 • நீர் இறககி மருநதுகக் ்சைலுத்தி 
கோயத்தினோல் ஏற்பட்ட மூக்யின் வீககத்க� 
தபோகக தவேணடும்

 • தநோய ்�ோற்று ஏற்படுவேக� �டுகக ்�ோற்று 
தநோய �டுபபு மருநது ்சைலுத்� தவேணடும்

 • கோயசசைகலத் �டுகக கோயசசைல்த் �டுபபு மருநது 
அளிகக தவேணடும்
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அறுரவ சிகிச்ரசை முரை
 • Craniotomy: அறுகவே சிகிசகசை மூலம் 

அழுத்�த்க� நீககும் முகற
 • மணகட ஓட்கட (கபோலத்க�) திறநது 

�கலககோயத்�ோல் ஏற்பட்ட இரத்�பதபோககு 
மற்றும் இரத்�ககட்டுகக் அறுகவே சிகிசகசை 
மூலம்அகற்று�ல்

 • Vebtriculostomy: மூக்யில் உள் 
்வேன்டரிககிள என்ற பகுதியில் துக்யிட்டு 
இரத்�ம் மற்றும் நீர் தசைர்நது இருபபக� 
அறுகவே சிகிசகசை மூலம் அகற்றும் 
முகறயோகும்.

தசைவிலிய நமலோணரம
 • நரம்பியல் மற்றும் சுவேோசைமுகறகக் 

கவேனித்து அலகீடு ்சைய�ல் தவேணடும்
 • உடலியகக அறிகுறிகள, உட்்கோளளு�ல் 

மற்றும் ்வேளிதய ்சைல்லும் திரவேங்கக் 
கவேனித்து பதிவு ்சைய�ல் தவேணடும்.

 • தநோயோளிககு இருமல் மற்றும் உணவு 
விழுங்கும் சைகதி உள்�ோ என்பக� 
கணகோணித்து  உணவு புகரதயறு�கலத் 
�டுகக தவேணடும்.

 • தநோயோளியின் கண, த�ோல் மற்றும் வேோயில் 
ஏற்படும் திசுககளின் போதிபகப கணகோணித்து 
அ�ற்கோன கவேனிபகப அளித்து தமலும் எந� 
வி�மோன போதிபபும் வேரோமல் போதுகோகக 
வேழிவேககச ்சையகிறது.

 2.9    வலிப்பு ந�ோய்கள் /
வலிப்பு �ோக்கஙகள்

வரையரை:  மூக்யின் ்சையல்போடுகளில் 
திடீ்ரன ஒரு சில மோற்றம் ஏற்பட்டு, உடலின் 
்சையல்போடுகள மற்றும் நடத்க�யில் ஏற்படும் 
தவேறுபட்ட நிகலககு வேலிபபுத் �ோககங்கள என்று 
அmகைககிதறோம். மூக்யின் ்சைல்களுககு ஒரு 
சில இகடயூறுகள ஏற்பட்டு அசைோ�ோரண நிகல 
உருவேோகி மீணடும் மீணடும் கட்டுபபோடற்ற மின்சைோர 
்வேளிதயற்றங்கக் ்கோடுத்� உடலின் 
்சையல்போடுகளில் மோற்றங்கக் ஏற்படுத்துகிறது.

வரகப்�ோடு
 வேலிபபு �ோகக தநோயகளுககு எதிரோன 

சைர்வேத�சை லீக வேலிபபு குழுமம் ஒரு சைர்வேத�சை 
வேககபபோட்கட உருவேோககி உள்து. இதில் இந� 
தநோகய இரணடு ்பரிய பகுதிக்ோக பிரிககிறது. 

1. எளிய பகுதிய்வு வேலிபபு/ Simple Partial 
Seizures :  சுய நிகனவு குகறயோமல் தமோட்டோர் 
்சையல்போடு, Somatosensory Psychic, Autonomic 
இகவே அகனத்திலும் மோறுபோடுகள  ஏற்படும்.

2. Complex Partial Seizures  சுயநிகனவு 
குகறபோதடோடு   எளிய பகுதிய்வு வேலிபபின் 
அறிகுறிகளும் �ோனோக ் சையல்படும் திறன்களும் 
போதிகபபடும்.

3. பரவிய நிகல வேலிபபு/ Generalized Seizures  
இதில் சுயநிகனவுகக் இைநது சில 
தநரங்களில்  வேலிபபுடன் கூடிய அல்லது 
வேலிபபு இல்லோ� அறிகுறிகளுடன் போதிபபு 
உருவேோகும்.

4. Simple Partial Seizures நிகலயிலிருநது   
Complex Partial Seizures நிகலயோக மோறி    
Generalized Seizures  நிகலககு பரவுகிறது.   

கோைணஙகள்
சைரியோன கோரணங்கள கணடுபிடிககவில்கல 

எனினும் கீழவேரும் கோரணங்களில் ஏத�ோ ஒன்றோக 
இருககலோம்.
 • �கலககோயம் அல்லது மூக்யில் ஏற்பட்ட 

திடீர் மோறு�ல்க்ோல் ஏற்பட்ட அைற்சியோக 
இருககலோம்.

 • மூக்யில் உருவேோகும் கட்டிகள 
 • மூக்யில் அறுகவே சிகிசகசை ்சையவே�ோல்
 • வே்ர்சசிக� மோற்றக தகோ்ோறுகள 

( க ஹ ப த ப ோ க ோ ல் சி ய பி ய ோ , 
கஹபதபோகிக்ஸிமியோ)

 • க�தயோஃபிலின், லிதடோககன் மற்றும் 
்பன்சிலின் தபோன்ற மருநதுகளின் 
நசசுத்�ன்கமயோல் ஏற்படலோம்.

 • சி.என்.எஸ் ்�ோற்று (Central nervous system)
 • இரத்� ஓட்டத்தில் போதிபபு ஏற்படு�ல்
 • சில வேகக ்போருளகக் பயன்போட்டிலிருநது 

நிறுத்தும்தபோது (ஆல்கஹோல் மற்றும் 
போர்பிட்சுதரட்).

 • பிறவியிதலதய ஏற்படும் நரம்பியல் கு 
கறபோடுகள

 • வேலிபபு �ோககம் உள்து தபோல நடந� 
்கோளவேது (உடல்வில் போதிபபு இல்லோமல் 
மன�்வில் வேலிபபு இருபபதுதபோல 
நிகனத்துக ்கோளவேது)
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அரடையோைஙகள் மற்றும் அறிகுறிகள்
மூக்யில் எந� பகுதியில் போதிபபு ஏற்படுகிறது 

என்பக� ்போருத்து அசைோ�ோரண உணர்வுகள 
தமோட்டோர் ்சையலபோடுகள, சுயநிகனவில் 
மோற்றங்கள, ஆளுகம மோற்றங்கள மற்றும் வேலிபபு 
�ோககத்தின் அகடயோ் அறிகுறிகள இருககலோம்.
1. சுயநிகனவு அற்ற நிகல
2. �கசையின் �ன்கம மற்றும் இயககம் போதித்�ல்
3. நடநது ்கோளளும் வி�ம், மனநிகல உணர்சசி 

மற்றும் சூழநிகலகய புரிநது ் கோளளும் திறன் 
ஆகியகவே போதிபபு அகடகிறது.

4. �ோனியங்கு நரம்பு மணடல ்சையல்போடுகளில் 
மோறு�ல்கள ஏற்படும்.

ந�ோய் கணடைறி�ல்
 • ஈ.ஈ.ஜி (EEG) எலகட்தரோ என்்ஹஃதபோதல 

கிரோபி) (வேலிபபு �ோங்கிய இடம், பரவும் �ன்கம, 
தீவிரம், கோல அ்வு மற்றும் அ�ன் வேகககள 
கணடறியலோம்)

 • கோந� அதிர்வு பிம்பங்கள அலகீடு (MRI)
 • கணினி வேழி உடலுறுபபு ஊடுகதிர் அலகீடு (CT 

Scan) வேலிபபு உணடோககும்  கோயங்கக்க 
கணடறிய உ�வி ் சையயும் பரிதசைோ�கன ஆகும்.

 • நரம்பியல்  மற்றும் உ்வியல் ஆயவுகள-.
நபரின் நடத்க�கய மதிபபீடு ்சையவே�ற்கு 
உ�வும்

 • இரத்� பரிதசைோ�கனகள முதுகு �ணடுவேட நீர் 
பரிதசைோ�கன ஹோர்தமோன் மற்றும் 
்மட்டோபபோலிக கோரணங்கக் கணடறி�ல்.

நமலோணரம
 • மருத்துவே சிகிசகசை முகற: மருநதியல் சிகிசகசை 

முகற ஆணட்டி எபிலபடிக மருநதுகள அ�ோவேது 
வேலிபபுத் �ோகக எதிர்பபு மருநதுகக் அ�ன் 
�ன்கமககு ஏற்ப பரிநதுகர ்சைய�ல்.

 • அறுகவே சிகிசகசை மூலம் சைரி்சைய�ல் – 
மூக்யில் ்நற்றி பகுதியில் அறுகவே சிகிசகசை 
மூலம் அகற்று�ல், அபபகுதிகய சைரி்சைய�ல், 
கோர்பபஸ் கலோஸ்டமி, மற்றும் 
்ஹமிஸ்கப்ரகட்டமி ஆகிய அறுகவே 
சிகிசகசை ்சைய�ல்

 • மூக்யின்  முன் பகுதியில் மற்றும் தவேகம் 
நரம்பு தூணடு�ல் முகறகய ககடபபிடித்�ல்.

 • கீட்்டோ்ெனிக உணவு, முகறகய 
பயன்படுத்து�ல் ஆகும்.

தசைவிலிய நமலோணரம
 • போதித்� நபருககு மூசசு சைரியோக விடுவேற்கு 

ஆவேண ்சைய�ல்.
 • இரத்� அழுத்�த்க� கணகோணித்து அக� 

சைரியோக பரோமரித்�ல்
 • உயிர் முககிய அறிகுறிகள மற்றும் நரம்பியியல் 

சைம்பந�பபட்ட அறிகுறிகக் ்�ோடர்ந� 
கணகோணித்�ல் தவேணடும்.

 • ஒவ்்வேோரு முகற வேலிபபுகள வேரும்்போழுது 
சுவேோசைம் குகறவு நிகலயில் ஆகஸிென் 
அளித்து அந� பிரசசைகனகய சைரிய ்சையயவும்

 • பரிதசைோ�கனககு இரத்�ம் எடுகக மருநது 
மற்றும் திரவே நீர் ்சைலுத்துவே�ற்கு நல்ல 
சிகரகய (Vein) த�ர்வு ்சையது �யோர்படுத்திக 
்கோள்தவேணடும்.

 • வேலிபபு எதிர்பபு மருநதுகக் சிகர வேழியோக  
்மதுவேோக ்சைலுத்தி மூக் மற்றும்சீரத்தின் 
அ்கவே கணகோணித்�ல்.

 • மருநதுகக் ்சைலுத்துவே�ோல் இரத்� 
அழுத்�த்தில் மற்றும் சுவேோசைத்தில் ஏற்படும் 
மோற்றங்கக் ்�ோடர்நது கணகோணிககவும்.

 • ஏற்கனதவே வேலிபபு, வேந��ன் விபரம்  மது 
வேகககள, மருநதுகள, ஏ�ோவேது கோயங்கள மற்றும் 
சைமீபத்தில் தநோய ் �ோற்றின் �ோககம் ஆகியவேற்கறப 
பற்றி தகட்டு அறிநதுக்கோள் தவேணடும்.

 • வேோகனம் ஓட்டு�ல் அல்லது ஆபத்�ோன 
உபகரங்கக் உபதயோககித்�லின் தபோது 
கட்டுபோடற்ற வேலிபபுத்�ோககத்�ோல் ஏற்படும் 
விக்வுகக்பபற்றி ஆதலோசைகன வேைங்கவும்.

 • தநோயோளி வேசிககும் வீட்டில் உள் போதுகோபபு 
இல்லோ� நோற்கோலி தமகசை அகமபபு, கூர்கமயோன 
நிகலயில் உள் வீட்டு ்போருட்கள 
கணணோடியிலோனகவே, வேழுவேழுபபோன �கர 
மற்றும் �்வேோடங்கள அகமபபு ஆகியகவேகக்  
பற்றி புரிநது ்கோளளும் வி�த்தில் விவேரிககவும்.

 • தவேகல ்சையயும் இடம் அல்லது பளளிகளில் 
வேலிபபுத்�ோககங்கள வேந�ோல் அக� எபபடி 
சைமோளித்து கோபபோற்றுவேது என்பக�ப பற்றி 
கலநதுகரயோடல் மூலம்  விழிபபுணர்கவே 
ஏற்படுத்�லோம்.

சிக்கல்கள்
 • கற்ப�ற்கு கடினமோக உணர்�ல்
 • புகர ஏறுவே�ோல் நிதமனியோ என்ற தநோய 

�ோககம்  வேரு�ல்
 • கீழ விழு�ல், நீர் வீழசசிகளில் வேலிபபு வேரு�ல், 

�ோனோகதவே கடித்துக்கோளளு�ல் ஆகியகவே 
சிககல்கள ஆகும்.
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வலிப்புத்�ோக்கத்திற்கு வீடடில் தசைய்யும் சுய 
�ோதுகோப்பு
 • கழுத்க� சுற்றி உள் இறுககமோன துணிகய 

�்ர்த்�வும்.
 • போதிககபபட்ட நபகர அவேரின் பககமோக திருபப 

தவேணடும்.
 • அந� நபகர பிடிகக க கட்டுபடுத்�க கூடோது.
 • அவேரின் வேோயில் எக�யும் கவேகககூடோது 

அத்துடன் நோககக கடித்துக்கோளளும் வேோயபபு 
இருபகப விவேரிககவும்.

 • வேலிபபுத்�ோகக குணங்கக் கவேனிககவும். 
அ�ன் கோல அ்வு இயகக முகற கணகள 
மற்றும் �கல அகசைநது திரும்பும் திகசை 
ஆகியகவேகக் கூர்நது கவேனித்�ல் இது எந� 
வேகக வேலிபபு என்பக� மருநதுவேர் உறுதி 
்சையய உ�வியோக இருககும். 

 2.10    வயிற்றுப் புண (அ) இரைப்ர� 
புண (Gastric Ulcer)

உண��ழா�

�ேயா�ன�

��

வ��

��

��

தைச

�
ேகாஸா
உப�
ேகாஸா

முன்னுரை

இகரபகபப புண என்பது வேயிற்றின் உட்புறம் 
சுவேரில் ஏற்படும் புணக்ோகும்.  இகரபகபப புண 
என்பது ஆஸிட்டுடன் தசைர்ந� ஒரு குடற்புண 
வேககயோகும்.  வேயிற்றிலுள் அமிலத் �ன்கமயோல் 
இந� போதிபபு ஏற்படுகிறது.  இகவே ்பரும்போலும் 
மிகுந� வேலிகய ்கோடுககும்.  வேயிற்றுப பகுதியின் 
எந� பகுதியிலும் இகரபகபப புணகள ஏற்படலோம் 
என்றோலும் அகவே ் போதுவேோக ஜீரண மணடலத்தின் 
அருகில் இருககும் வேக்வுகளில் கோணபபடும். 

வரையரை
வேயிற்றின் உட்பகுதியின் தமற்பரபபில் புண 

ஏற்பட்டு அது துகணயோக மோறும் நிகலககு 
இகரபகபப புண என்கிதறோம்.

கோைணிகள்
இகரபகபப புணகளுககு மிகவும் ் போதுவேோன 

கோரணங்கள.
 • ்ஹலிகதக தபகடர் கபதலோரி அல்லது 

்ஹசகபதலோரி ்�ோற்று
 • ஆஸ்பிரின் என்னும் வேலிமோத்திகரகள மற்றும் 

ஸ்டீரோயடு இல்லோ� எதிர்பபு அைற்சி (NSAID) 
தபோன்ற மருநதுகக் அதிகமோக 
உபதயோகபபடுத்துவே�ோல் இகரபகபப புண 
ஏற்படலோம்.

உருவோகக் கோைணிகள்
 • மதுபபைககங்கள
 • புககபபிடித்�ல்
 • ஸ்டீரோயடு இல்லோ� எதிர்பபு அைற்சி 

மோத்திகரகள உபதயோகிபபவேர்
 • மன அழுத்�ம் உள்வேர்கள
 • வேயிற்றுபபுண குடும்ப வேரலோறு இருபபவேர்கள
 • வேயிற்றில் வேயிற்று எரிசசைல் �ன்கம 

அமிலத்�ன்கம அதிகம் சுரநது போதிபபு 
உள்வேர்கள.

 • விஷத்�ன்கம உள்க� உட்்கோணடவேர்கள

அரடையோைஙகள் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • வேயிற்றில் மந�மோன வேலி
 • எகட இைபபு
 • வேலி மற்றும் பசியின்கமயோல் உணகவே 

நிரோகரிபபது
 • குமட்டல் அல்லது வேோநதி
 • வேயிறு ்பரி�ோகி வீககம் தபோன்ற நிகல 

ஏற்படு�ல்
 • வேயிறு முழுகமயோக உள்துதபோல் உணர்வு 

நிகல
 • அமிலத்�ன்கம அதிகமோ�ல்
 • ்நஞ்சைரிசசைல் (மோர்பு பகுதியில் எரியும் நிகல 

ஏற்படு�ல்)
 • சைோபபிடும்தபோதும் நீர் அருநதும்தபோதும் அல்லது 

அமிலத்�ன்கம குகறககும் மருநதுகக் 
உட்்கோளளும்தபோது வேலி குகற�ல்

 • இரத்� தசைோகக (தசைோர்வு, சுவேோசைபபிரசசைகன 
அல்லது த�ோல் ்வேளிரி தபோகு�ல் தபோன்ற 
அறிகுறிகள இருககும்.)

 • கருகம நிறமுடன் �ோர் தபோல மலம் கழித்�ல்
 • இரத்�ம் கலந� அல்லது கோபி கலரில் வேோநதி 

எடுபபது
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வ������ – அைடயாள�க�
அ���க�

�ம	ட�

ப���ைம வ���� வ� மல �ற மா�த�

இர�த��ட� வா�  ெச�மான��ைம

ந�ோய்கணடைறி�ல்
 • தபரியம் உணவு ஆயவு
 • வேைககமோன இரத்� பரிதசைோ�கன
 • ஈதசைோஃதபதகோ தகஸ்ட்தரோ 

டிதயோடினோஸ்தகோபபி (புணணில் சிரோயபபு 
அல்லது இரத்�ப தபோககு ஜீரண மணடல 
பகுதியில் உள்�ோ என்பக� கணடறியும் 
கருவி

 • ஜீரண மணடலத்தில் உற்பத்தியோகும் 
அமிலங்கக் பற்றி ஆயவு

 • இரத்�த்தில் ்ஹச கபதலோரிக கிருமி 
இருபபக� கணடறி�ல்

 • மூசசு சுவேோசைத்தில் ்ஹச கபதலோரிக கிருமி 
உள்�ோ என்பக� கணடறி�ல்

சிகிச்ரசை முரை
 • ்போதுவேோன நடவேடிககககள
 • ஸ்டீரோயடு இல்லோ� எதிர்பபு அைற்சி 

மருநதுகளின் பயன்போடு �விர்ககபபட 
தவேணடும்.

 • சிக்ரட் புககபபக� �விர்த்�ல்
 • சைரிவிகி� சைமநிகல உணகவே வேைககமோன 

இகட்வேளியில் சைோபபிடு�ல்

மருந்து சிகிச்ரசை: 
 • பல�ரபபட்ட மருநது வேகககள (Multiple drug 

regimen) ்கோடுத்து ்ஹசகபதலோரி தநோய 
கிருமிகய சிகிசகசை ்சையயலோம்.

அறுரவ சிகிச்ரசை முரை
 • பில்தரோத் I –  போர்ஷியல் தகஸ்ட்ரோஸ்டமி – 

வேயிற்றில் போதிககபபட்ட குடல் பகுதிகய மட்டும் 
அகற்று�லோகும்.

 • பில்தரோத்II–தகஸ்ட்ரோஸ்டமி – புணணோல் 
போதிககபபட்ட குடல் பகுதிகய அகற்றிவிட்டு மீதி 

உள் குடலில் இரு பகுதிகய ஒன்தறோடு 
ஒன்றோக இகணத்து அறுகவே சிகிசகசை ் சைய�ல்.

தசைவிலிய நமலோணரம
 • உயிர் ஆ�ோர அறிகுறிகக் கணகோணித்து 

பதிவு ்சையயவும்
 • தநோயோளிகளுககு ஆதரோககியமோன சுகோ�ோர 

வேோழககக முகறகய அறிவுறுத்து�ல்

சிக்கல்கள்
 • வேயிற்றில் ஓட்கட, இரத்�ம் கலந� வேோநதி 

மற்றும் இரத்�ம் கலந� மலம் கழித்�ல் தபோன்ற 
பிரசசைகனகள அதிகரித்�ல்

 • ஜீரண மணடலத்தில் ்வேளிதயற்று பகுதியில் 
அகடபபு ஏற்படு�ல்

 • ஜீரண மணடலத்தில் இரத்�பதபோககு 
உருவேோகு�ல்

 2.11     முன்சிறுகுடைற்புண (Duodenal 
Ulcer)

முன்னுரை
குடலில் ஏற்படும் புண வேகககளில் எணபது  

சை�விகி�னருககு முன்சிறுகுடற்புண போதிபபு 
ஏற்படுகிறது.  வேோழநோட்களில் சுமோர் 10% ஆணகள 
மற்றும்  5% ்பணகளும் முன்சிறுகுடற்புண 
தநோயோல் போதிககபபடுகிறோர்கள.  முன்சிறுகுடற்புண 
எந� வேயதினருககு தவேணடுமோனோலும் வேரலோம்.  
ஆனோல் இந� போதிபபு குறிபபோக 35 வேயது மு�ல் 
45 வேயது வேகர உள்வேர்களுககு அதிகமோக 
ஏற்படுகிறது.  எந� வி�மோன ்�ோழில் 
்சையபவேர்க்ோக இருந�ோலும் அல்லது அகனத்து 
்போரு்ோ�ோர பிரிவினருககும் முன்சிறுகுடற்புண 
ஏற்படுகிறது.  அதுமட்டுமல்லோமல் பல வி�மோன 
கோரணிகள முன்சிறுகுடற்புண உருவேோக 
கோரணமோக உள்து.  ்ஹச.கபதலோரி (H.Pylori) 
என்படும் போகடீரியோ முககிய கோரணமோக உள்து 
என்பக� கணடுபிடிககப பட்டுள்து.  இந� 
தநோயோல் போதிககபபட்டவேர்களில் சுமோர் 90-96% 
வேகர ்ஹச.கபதலோரி (H. Pylori) என்னும் 
போகடீரியோ கோரணமோக உள்து.

வரையரை
முன் சிறுகுடல் பகுதியின் தமற்பரபபில் புண 

ஏற்படுவேக� முன்சிறுகுடற்புண என்கிதறோம்.
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கோைணிகள்
 • ்ஹலிகதகோ போகடீரியோ என்கிற ்ஹச.

கபதலோரியுடன் (H. Pylori) கூடிய ்�ோற்று 
தநோய கிருமியோல் உருவேோகு�ல்

 • எதிர்பபு அைற்சி மருநதுகள சில தநரங்களில் 
ஸ்டீரோயடு அல்லோ� எதிர்பபு அைற்சி மருநதுகள 
(NSAID’s) என்று அகைககபபடும் மருநது 
வேகககக் அதிகமோக உட்்கோளளுவே�ோல் 
கூட இந� தநோய ஏற்படும்.

 • புககபபிடித்�ல், மன அழுத்�ம் மற்றும் அதிக 
குடிபபைககம் தபோன்ற பிற கோரணிகள கூட 
முன்சிறுகுடற்புண ஏற்படும் அபோயத்க� 
அதிகரிககககூடும்.

 • மரபு அணு கோரணிகள: முன்சிறுகுடற்புண 
போதிபபு வேரலோறு உள் குடும்ப நபர்கள

ஆ�த்து கோைணிகள்
 • O வேகக இரத்�ம் உள்வேர்கள
 • மது அருநதுபவேர்கள
 • புககபபிடித்�ல் பைககம் உள்வேர்கள
 • மன அழுத்�ம் இருபபவேர்கள.

அரடையோைஙகள் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • தமல் வேயிறு பகுதியில் வேலி ஏற்படு�ல் மற்றும் 

மோர்பக எலும்பின் கீழ (ஸ்தடர்ணம் எலும்பு 
பகுதியில்) பகுதியில் வேலி ்போதுவேோன 
அறிகுறியோகும்.

 • வேயிற்றில் சுரககும் அமிலம் அதிகபபடியோக  
சுரத்�ல் 

 • உடல் எகட அதிகரிபபு
 • வேோநதி பிரசசைகனகள ஏற்படு�ல்
 • இரத்�க கசிவு ஏற்படல்
 • இரத்�த்துடன் கூடிய வேோநதி எடுத்�ல்

மருத்துவ சிகிச்ரசை முரை மற்றும் 
தசைவிலிய நமலோணரம முரை

 • வேோழககக முகற மோற்றம்
 • உடல் எகடகய குகறத்�ல்
 • இந� தநோகய தூணடு�ல் ்சையயககூடிய 

உணகவே �விர்த்�ல்
 • சிறிய அ்வு உணவு சைோபபிடு�ல் மற்றும் இரவு 

படுகககககு ்சைல்வே�ற்கு மூன்று அல்லது 
நோன்கு (3 அல்லது 4) மணி தநரத்திற்கு முன்பு 
சைோபபிட ஊககுவிககவும்

 • புககபபைககத்க� நிறுத்து�ல்

 • மது அருநதும் பைககத்க� நிறுத்து�ல்
 • அதிக அமிலத் �ன்கமகய குகறககும் 

மருநதுகக் அறிவுறுத்�ல்
 • 90 – 95% புதரோட்டோன் பம்ப இன்ஷோபிட்டோர் 

(PPI) மருநது வேகககள உபதயோகிபபது 
சிறந�து.

 • இரணடிலிருநது நோன்கு (2 – 4) 
வேோரங்களுககுள குணமகடய ்சையயககூடிய 
மருநக� பரிநதுகர ்சைய�ல்

 • ்ஹச – 2 பி்ோககர்ஸ் (H2 Blockers) மருநதுகள 
ஆறு வேோரங்களுககு (6 Weeks) அளிககவும்

அறுரவ சிகிச்ரசை நமலோணரம
 • மிகவும் த�ர்ந்�டுககபபட்ட தவேகோட்டமி 

என்னும் அறுகவே சிகிசகசை முகற
 • தவேகஸ் என்னும் நரம்கப அறுகவே சிகிசகசை 

மூலம் சைரி ்சைய�ல்
 • கபதலோதரோ பி்ோஸ்டிக அறுகவே சிகிசகசை 

்சைய�ல் (வேயிற்றின் அடிபபகுதிகய விரிவு 
படுத்து�ல்)

 2.12   பித்�ப்ர� கல் (Gall Bladder Stone)
பித்�பகப என்பது பித்� நீர் தசைமித்து கவேககும் 

இடமோகும்.  இது கல்லீரலுககு கீதை வேயிற்றின் தமல் 
வேலது பககத்தில் அகமநதுள்து.  ்கோழுபபு  
வேககயோன உணவுகக் எடுத்துக 
்கோளளும்தபோது இந� பித்�பகப பித்�நீகர �ளளி 
குடலுககுள அனுபபி ்சைரிமோனத்திற்கு உ�வுகிறது.  
ஒரு கூைோங்கல் தபோன்று உருவேோகி பித்� நீரில் 
மோறு�ல்கக் ஏற்படுத்துவேத� பித்�பகப கல் 
என்ப�ோகும்.

பித்�பகப கல் குழிபந�ோட்ட பநது அ்தவேோ, 
சிறிய கூைோங்கல் அ்தவேோ  மற்றும் ்பரிய கல் 
அ்விதலோ அல்லது நிகறய சின்ன கற்கள 
தசைர்ந�து தபோன்தறோ அல்லது இரணடு வி�மோகவும் 
கூட  இருககும்.

வரையரை
பித்�பகப கல் என்பது ்போதுவேோக நிகறய 

வித்தியோசைமோன அ்வு, வேடிவேம் மற்றும் 
கலகவேயுடன் பித்�பகபயில் உருவேோவே�ோகும்.

வரககள்
பித்�ப்ர� கல் இைணடு வரகப்�டும்.  அரவ
•தகோழுப்பு  கல்: இது வேைககமோக மஞசைள கலந� – 

பசகசை நிறமோக இருககும்.  இது ்போதுவேோக 
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தநோயோளிகளில் 80% சை�வீ�த்தினருககு 
இவ்வேகக பித்�பகப கல்  ஏற்படும்.

•நிைமி  கல்: இந� கல் சிறிய�ோகவும் மற்றும் 
இருணட நிறமோகவும் இருககும்.  இது 
கல்லீரலில் உருவேோகி பித்� நீரிலிருநது 
பித்�ககல் உருவேோகி பித்�பகபயில் 
தசைமிககபபடுகிறது.

ஆ�த்து கோைணிகள்
 • கர்பபிணி ்பணகள மற்றும் கருத்�கட 

மோத்திகரகள உட்்கோளளுபவேர்கள.
 • நோற்பது வேயதுககு தமற்பட்டவேர்கள
 • பருமனோன உடல் எகட உள்வேர்கள
 • திடீ்ரன  உடல் எகட இைபபு உள்வேர்கள.
 • பித்�பகப கல் பிரசசைகனகள சைோர்ந� குடும்ப 

வேரலோறு ்கோணடவேர்கள
 • நீரிழிவு, குடல் மற்றும் கல்லீரல் தநோயகள 

தபோன்ற சுகோ�ோர பிரசசைகனகள ்கோணட 
நபர்கள.

 • இகைநோர் வே்ர்சசி, இரத்�ம் இைத்�ல், பித்�நீர் 
நோ்த்தில் ்�ோற்று உள் தநோயோளி

 • கடுகமயோன பிரசசைகனககுரிய எசசைரிககக 
அறிகுறிகள கோயசசைல், மஞசைள கோமோகல மற்றும் 
்�ோடர்நது வேயிற்றில் வேலி ஏற்படு�லோகும்.

அரடையோைஙகள் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • அறிகுறியற்ற நிகல 
 • வேயிறு நிரம்பியது தபோன்ற உணர்வு (Stomach 

fullness feeling)
 • வேயிற்று பகுதி ்பரிய�ோக இருத்�ல்
 • வேயிற்றின் வேலது தமல் பகுதியில் ்�ளிவேற்ற 

வேலி இருபபது தபோல் உணர்�ல்
 • பித்� நீர்க குைோயில் வேலி ஏற்படு�ல்
 • மஞசைள கோமோகல போதிபபு
 • கவேட்டமின் A,D,E மற்றும் K குகறபோடு 

ஏற்படு�ல்

ந�ோய் கணடைறி�ல்
 • வேயிறு பகுதி ஊடுகதிர் படம்
 • தக்ோ ஒலி வேகரவி (அல்ரோதசைோதனோகிரோஃடி)
 • பித்� நீருககுரிய வேகரவி
 • பித்�பகப  நிகலகய கணடறியும் வேகரவி
 • பித்�பகப, பித்� நீர் நோ்ங்களின் உடற்கூறு 

நிகலகய கணடறியும் பரிதசைோ�கன
 • இரத்�த்தில் உள் பித்� நீர் மற்றும் போஸ்தபட் 

அ்கவே கணடறி�ல்

மருத்துவ சிகிச்ரசை முரை.
 • பித்�பகபககுள ஒரு ககரபபோன் 

உட்்சைலுத்தினோல் பித்�பகபக கல் 
ககரநதுவிடும்

 • அறுகவே சிகிசகசை அல்லோ� அல்லது வேலி 
இல்லோ� சிகிசகசை ஆகிய இரணடு முகறகக் 
பயன்படுத்தி ்கோழுபபு பித்�பகப கல்கல 
ககரககலோம்.

 • சிறுதுக் மூலம் பித்�பகப அகற்று�ல்
 • பித்�பகபகய ஒரு சிறுதுக் வேயிற்றுப 

பகுதியில் இட்டு சிறு வீடிதயோ தகமரோவின் 
உ�வியுடன் நீககபபடலோம்.  மீட்பு 
விகரவேோகவும், தநோயோளிகய அடுத்� நோளில் 
வீட்டிற்கு ்சைல்ல அனுமதி வேைங்கலோம்.

 • நிகல மூலம் பித்�பகப அகற்று�ல்
 • சிறுதுக் மூலம் பித்�பகப அகற்று�ல் 

இயலோ� நிகலயில் இந� அறுகவே சிகிசகசை 
முகற பயன்படுகிறது.  இந� அறுகவே சிகிசகசை 
முகற அதிக வேலியுடனும் ஒரு வேோரக 
கோலமோவேது மருத்துவேமகனயில் �ங்கிச ் சைல்ல 
தவேணடியிருககும்.   

 • பிரித்த�ற்றம் அதிர்சசி அகல மூலம் 
பித்�ககல்கல அகற்று�ல்.

தசைவிலிய ஆ�ைவு நமலோணரம
 • சிகரயில் திரவேம் ்சைலுத்து�ல்
 • மூககின் மூலம் குைோய வேழியோக தசைர்நதுள் 

நீகர உறிஞசி�ல்
 • வேலிகய அகற்றககூடிய தமலோணகம 

ககடபபிடித்�ல்.
 • நுணணுயிர் ்கோல்லி மருநதுகக் 

்சைலுத்து�ல்.

சிக்கல்கள்
 • பித்�பகப அைற்சி
 • நசிவு
 • பித்� நீர்கப கல் போதிபபோல் குடல்  பகுதியில் 

அகடபபு ஏற்படு�ல்.

 2.13   குடைலிைக்கம் (Hernia)
முன்நனோடடைம்

ஒரு உறுபகப �ோங்கியுள் �கசை அல்லது 
திசுவில் துவேோரம் ஏற்படும் தபோது அந� உறுபபு 
மற்்றோரு இடத்திற்கு உட்புகுவேது குடலிறககம்.
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வரையரை
 • குடலிறககம் என்பது வேயிற்றில் உள் �கசை 

சுவேரில் பலவீனம் ஏற்படும்தபோது உருவேோகக 
கூடிய வீககம் ஆகும்.

 • ஆபத்து கோரணிகள
 • பிறபபிதலதய – வேயிற்றுச சுவேர் மூடபபடோ�து.
 • வேயது – 60 ஆணடுகளுககுப பிறகு.
 • நோளபட்ட இருமல்.
 • கர்பபம் – அடிவேயிற்றில் அழுத்�ம் அதிகரிபப�ோல்.
 • மலசசிககல்.
 • அதிக பளு தூககு�ல்.
 • வேயிற்றில் நீர் தகோர்பபு ஏற்படுவேது (அகசைடிஸ்)
 • வேயிற்று அறுகவே சிகிசகசை
 • உடல் பருமன்

வரககள்
1.கவடரடை  (அ)  அடிவயிற்று  குடைலிைக்கம்  (Inguinal 

Hernia): குடலின் ஒரு பகுதி அடிவேயிற்று சுவேரின் 
வேழியோக கவேட்டினுள (Inguinal) �ள்பபடும் 
தபோது ஏற்படககூடியது கவேட்கட குடலிறககம்.

2.ஆழமோன கீைலின் குடைலிைக்கம் (Incisional Hernia): 
அறுகவே சிகிசகசை ் சையயபபட்ட இடத்தில் �கசைச 
சுவேரில் பலவீனம் ஏற்படுவேதினோல்  குடல் 
இறங்குவேது.

3.இயற்பிைவு  குடைலிைக்கம்  (Hiatal  Hernia): 
இகரபகபயின் ஒரு சிறு பகுதி உ�ர 
வி�ோனத்தின் தமல் பகுதியில் உள் ்நஞசுப 
பகுதிககுள புகுநதுக ்கோளளும் நிகல 
இயற்பி்வு குடலிறககம் ஆகும்.

4.த�ோப்புள்  குடைலிைக்கம்  (Umbilical  Hernia): 
வேயிற்றுககுள இருகக தவேணடிய உறுபபுகள 
்�ோபபுளின் வேழியோக �ள்பபடும் தபோது 
்�ோபபுள குடலிறககம் ஏற்படும்.

5.பிைவி  உ�ைவி�ோன  குடைலிைக்கம்  (Congenital  
Diaphragmatic  Hernia): வேயிற்றில் இருநது 
மோர்கப பிரிககும் �கசை வே்ர்சசி 
த�ோல்வியினோல் (உ�ரவி�ோன சுவேர்) வேயிற்றுப 
பகுதி உ�ர வி�ோனம் வேழியோக  ்நஞசுககுள 
புகுவே�ோகும்.

6.விரையோடடு குடைலிைக்கம்  (Sports Hernia): இந� 
குடலிறககம்  ்போதுவேோக உடற்பயிற்சியின் 
தபோது வேயிற்றின் அடிசசுவேரில் அல்லது கவேட்டில் 
உணடோகும் பலவீனம் மற்றும் �கசை சுவேர் 
கிழி�ல் மூலம் ஏற்படககூடியது.

அரடையோைம் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • வேயிறு அல்லது கவேட்டின் (்�ோகட சைநது) 

பகுதியில் உள் வீககம் படுத்� நிகலயில் 
மகறநது விடுவேது.

 • பரிதசைோ�கன (்�ோட்டு) ்சையயும் தபோது வேலி 
உணர்�ல்.

 • வேோநதி
 • வேயிற்றுப பகுதியில் எகட அதிகமோனது 

தபோன்று உணர்வேது.
 • மலசசிககல்
 • கோயசசைல்
 • இருமல், பளு தூககும் தபோது அல்லது குனிநது 

நிமிரும்தபோது வேயிற்றில் சிரமம் உணர்வேது.
 • தமல் வேயிற்று வேலி உணர்�ல்.
 • ்நஞசு வேலி

ந�ோய் கணடைறி�ல் (Diagnosis)
 • தநோய பற்றிய �கவேல்கக் தசைகரித்�ல் (History 

Collection)
 • உடல் பரிதசைோ�கன
 • வேயிறு X-Ray (ஊடுகதிர்)
 • முழு இரத்� எணணிககக மற்றும் இரத்�த்தில் 

�ோது உபபுகளின் விகி�த்க�க (Electrolytes) 
கணடறி�ல்.

 • வேயிறு – அல்ட்தரோதசைோதனோ கிரோபபி(USG).
 • வேயிறு – CT ஸ்தகன்

நமலோணரம (Management)
 • மருத்துவேம் அல்லோ� (Non-Medical)
 • வேயிற்றுப பகுதிகய கபணடர் கவேத்து கட்டுவேது.

அறுரவ சிகிச்ரசை
 • குடலிறகக திருத்�ம் (Herniorrhaphy)
 • அறுகவே சிகிசகசையின் தபோது குடலிறககத்க� 

சைரி ்சையது மீணடும் இறககம் ஏற்படோமல் �டுகக 
வேகல கவேத்து க�த்�ல்  (Hernioplasty)

தசைவிலிய நமலோணரம
 • கோல் பகுதி தமதலயும், �கலபகுதி கீழ இருபபது 

தபோல் (Trendelenberg Position) தநோயோளிகய 
படுகக கவேத்�ல்.

 • மலம் இ்ககி மருநது வேைங்கு�ல்.

கவேட்கடயில் ஏற்படும் குடலிறககதம 
்போதுவேோன குடலிறககம் .

�டுப்பு முரைகள்
 • புககப பிடிபபக� �விர்த்�ல்.
 • ்�ோடர் இருமல் வேரோமல் �விர்த்�ல்.
 • வேயதுககு ஏற்ற உடல் எகடகயப பரோமரித்�ல்.

Unit_2_Medical_Surgery_Gen_Nur_TM.indd   68 06-03-2020   16:49:21



69

 • நோர்சைத்து குகறந� உணவு

வரககள்
 • உளமூலம்
 • மலககுடலின் உட்பகுதியில் ஏற்படுவேது
 • ்வேளிமூலம்
 • ஆசைனவேோய சுற்றிலும் ஏற்படுவேது

அரடையோைம் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • மலம் கழிககும் தபோது வேலி இல்லோமல் இரத்�ம் 

வேரு�ல்.
 • ஆசைனவேோய பகுதியில் அரிபபு அல்லது எரிசசைல் 

ஏற்படு�ல்..
 • வேலி அல்லது அ்சைௌகரியம் உணர்�ல்.
 • ஆசைனவேோகயச சுற்றிலும் வீககம் உணடோவேது.

ந�ோய் கணடைறி�ல் 
 • டிஜிட்டல் மலககுடல் பரிதசைோ�கன –  

ஆசைனவேோய வேழியோக விரகல ்சைலுத்தி  
மூலதநோயின் நிகல, அசைோ�ோரண வே்ர்சசி, 
தமலும் ஏத�னும் வேைககத்திற்கு மோறோன 
வீககம் கணடறி�ல்.

 • பரிதசைோ�கன  – குடலின் அடிபபகுதி மற்றும் 
மலககுடகல பரோகதடோஸ்தகோப மூலம் 
பரிதசைோதித்து அறி�ல்.

 • ்பருங்குடல் பகுதி முழுவேக�யும் ்பருங்குடல் 
தநோககு கருவி (்கோலதனோஸ்தகோப) மூலம் 
பரிதசைோதித்து அறி�ல்.

நமலோணரம
 • வீட்டு மருத்துவேம்.
 • நோர்சைத்து மிகக உணவு உணணு�ல் (பைங்கள, 

கோயகறிகள மற்றும் முழு�ோனியங்கள).
 • அதிகபடியோன திரவேம் அருநது�ல். (நீர்)
 • ஆசைனவேோய பகுதியில் தமல் பூசசு களிம்பு 

பயன்படுத்து�ல்.
 • தினமும் இரணடு மற்றும் மூன்று முகற 10-

லிருநது 15-நிமிடங்கள வேகர விலோககுளியல் 
(Sitz bath) எடுத்துக ்கோளவேது(35-37°சி). 
இ்ம் சூடோக உள் நீரில்   மருநது கலநது 
அமர்நதிருபபது. 

 • ஆசைனவேோய பகுதிகய சுத்�மோக கவேத்துக 
்கோளளு�ல்.

 • குளிர்ந� நீர் அழுத்�ம் அல்லது ெஸ் தபக 
முகறகய ஆசைனவேோய பகுதியில் உள் வேலி 

 • மலசசிகககல �விர்த்�ல் – மலம் கழிககும்தபோது 
அதிக அழுத்�ம் ்கோடுககோமல் இருத்�ல்

 • பளு தூககும் தபோது முைங்கோல் மடங்குவேக� 
ஊககபபடுத்தி, இடுபபு மடங்குவேக� �விர்த்�ல்.

 • அதிகமோன பளு தூககுவேக� �விர்த்�ல் (4 – 6 
வேோரம் சிகிசகசை முடிந�பின்)

சிக்கல்கள்
1. அகடபபு: குடலிறககம் ஏற்பட்டப பகுதியில் 

்�ோடர்நது ஏற்படும் இறுககத்�ோல் குடல் வேலி, 
குமட்டல், வேோநதி மற்றும் இயல்போன குடல் 
இயககங்களும் �கடபபட்டு, மலம் 
்வேளிதயறோமல் அகடபபு உணடோகும்.

2. நோளபட்ட வேலி
3. தநோய ்�ோற்று 
4. இரத்� ஓட்டம் �கடபடு�ல் ( ஸ்ட்ரோன்குதலஷன்) 

– குடலிறகக அகடபபு தமலும் அதிகரிககும் 
தபோது �கசைபபகுதியில் அல்லது குடலிறககம் 
உணடோன இடத்தில் இரத்� ஓட்டம் 
குகறபடுவேது ஸ்ட்ரோன்குதலஷன் எனபபடும்.

5. மீணடும் குடலிறககம் 
6. அகடபபு மற்றும் ஸ்ட்ரோன்குதலஷன் 

அதிகரிபகபத் �டுகக அவேசைர நிகல அறுகவே 
சிகிசகசை

 2.14   மூலந�ோய் (Haemorrhoids)
முன்நனோடடைம்

மூலதநோய என்னும் கபல்ஸ் இரத்� 
நோ்ங்கள ்பரி�ோவே�ோல் மலககுடல் மற்றும் 
ஆசைனவேோய உளத் அல்லது  ஆசைன வேோகயச 
சுற்றிலும் ஏற்படும் வீககம்.

வரையரை
மூலதநோய  என்பது மலககுடலின் உட்பகுதி 

அல்லது ஆசைனவேோயின் ்வேளிபபகுதியில் இரத்� 
நோ்ங்கள விரிவேகடநது ்பரி�ோவே�ோல் ஏற்படும் 
அசைோ�ோரண வீககம்  எனபபடும்.

கோைணஙகள்
 • மலம் கழிககும்தபோது சிரமபபடுவேது
 • மலம் கழிகக நீணட தநரம் கழிவேகறயில் 

அமர்நது இருபபது.
 • நோளபட்ட வேயிற்றுபதபோககு அல்லது மலசசிககல்.
 • உடல் பருமன்
 • கர்பபம்.
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மற்றும் வீககத்தின் மீது பயன்படுத்தி அ�ன் 
வேலி மற்றும் வீககத்க�க குகறத்�ல்.

மருத்துவ நமலோணரம
வேலி மற்றும் அரிபகப விடுவிககும் - 

லிதடோதகயன் மருநது.
ஸ்கலிதரோ்�ரபி – தவேதிக ககரசைகல மூல 

தநோயில் ஊசியின்மூலம் உட்்சைலுத்தும் தபோது அது 
சுருகக நிகலகய அகடயும்.

அறுரவ சிகிச்ரசை
 • ரபபர் தபணட் கட்டு�ல் – மூலதநோய பகுதியின் 

அடி போகத்க�ச சுற்றி ஒன்று அல்லது இரணடு 
ரபபர் தபணட் தபோடுவேது மூலம் அ�ன் இரத்� 
ஓட்டத்க�த் துணடித்�ல்.

 • மூலதநோய அகற்று�ல் – அறுகவே சிகிசகசை 
மூலம்.

 • மூலதநோய வேக்யம் – அறுகவே சிகிசகசை 
மூலம் இடபபடும் வேக்யம் அந� பகுதிககு 
(மூலதநோய) இரத்� ஓட்டம் ் சைல்வேக� முடககும்.

தசைவிலிய நமலோணரம
 • அதிகபடியோன நீர் அருநது�லின் அவேசியத்க�க  

கற்பித்�ல்
 • வேடிககுைல் தமலோணகம

சிக்கல்கள்
 • இரத்� தசைோகக
 • இரத்� ஓட்டம் �கடபட்ட மூலதநோய 

(Strangulated Hemorrhoid) 
 • ்�ோற்று தநோய
 • மலககுடல் ்பௌத்ரம் (Fistula)

�டுக்கும் முரைகள்
 • நோர் சைத்து அதிகமுள் உணவு உணணு�ல்
 • அதிகபடியோன  திரவேம் அருநது�ல்
 • சிரமபபட்டு மலம் கழிபபக� �விர்த்�ல்.
 • மலம் கழிகக தவேணடும் என்ற உணர்வு 

ஏற்பட்ட உடதன �ோமதிககோமல் மலம் கழிகக 
பைக தவேணடும்.

 • உடற்பயிற்சி
 • நீணட தநரம் ஒதர இடத்தில் அமர்வேக� 

�விர்ககவும்.

நோன்கு ்பரியவேர்களில் கிட்ட�ட்ட 
மூன்று தபர் இந� மூல தநோய 
போதிககபபட்டவேரோக இருபபோர்கள.

 2.15   சிறுநீைக தசையலிழப்பு

முன்நனோடடைம்
அடிவேயிற்றின் பின்புறத்தில் அடிபபகுதியில் 

அகமநதுள் இரணடு அவேகர வேடிவே உறுபபு 
சிறுநீரகம் ஆகும்.  இது உடலில்  உருவேோகும்  
கழிவுகள மற்றும் கூடு�ல் திரவேங்கக் 
்வேளிதயற்றும் மற்றும் உடல் ்சையல்பட 
த�கவேயோன (தவேதிப்போருள) இரசைோயனத்க� 
உற்பத்தி ்சையது சைமநிகலபபடுத்தும் உறுபபோகும்.

வரககள்
திடீர் சிறுநீைக தசையலிழப்பு (ARF)
 • திடீ்ரன ஆரம்பித்�ல்
 • மிக விகரவில் சிறுநீர் ்வேளிதயற்றம் 

குகறவேது
 • சிறுநீரக ்சையல்போடு மீ்ோ நிகல
�ோள்�டடை சிறுநீைக தசையலிழப்பு (LRF)
 • ்சையலிைபபு படிபபடியோக அதிகமோ�ல்
 • கணடிபபோக மீ் முடியோ� நிகல

திடீர் சிறுநீைக தசையலிழப்பு 
வரையரை

சிறுநீரக சுைற்சி மற்றும் கத்ோமரூலர் 
்சையல்திறன் குகறபோடு அல்லது சிறுநீரக 
குைோயகளின் ்சையல்போடு த�ோல்வி அகடவே�ன் 
மூலம் சிறுநீரகம் திடீ்ரன �ன்னுகடய முழு 
்சையல்போட்கடயும் இைபபது திடீர் சிறுநீரக 
்சையலிைபபு எனபபடும்.

திடீர் சிறுநீைக தசையலிழப்பின் கோைணஙகள்
 • சிறுநீரக ்�ோடர்பு இல்லோ� மற்ற கோரணங்கள 

(Pre renal-60% – 70% தநோயோளிகள)
 • உடல் த�கவேயோன நீர்சசைத்க� (60% 

-70%தநோயோளிகள) இைபபது (எ.கோ. உடல் 
வேறட்சி) 

 • அதிகபடியோன இரத்�பதபோககு
 • இரத்�த்தில் நுணணுயிர் நசசுக கலத்�ல்
 • இரு�ய ்சையலிைபபு
 • கோபபுடபபிறழசசிகள.
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சிறுநீைகத்தினோல்  (Intra  renal  -  5%  -10% 
ந�ோயோளிகள்)
 • பிக்மணட் ்நபதரோபதி (Pigment Nephropathy)
 • மதயோகத்ோபினூரியோ – மதயோகத்ோபின் 

சிறுநீரில் கலநது இருபபது
 • ஹீதமோகத்ோபினூரியோ – ஹீதமோகத்ோபின் 

சிறுநீரில் கலநது இருபபது.
 • ்நபதரோடோகசிக ஏ்ெணட் - சிறுநீரகம் 

போதிககும் மருநதுகள

சிறுநீைக  �ோதிப்பினோல்  (Post  renal-20%  – 
40% ந�ோயோளிகள்)
 • சிறுநீர்ப போக�யில் �கட
 • உபபுச படிவேககற்கள (Calculi)
 • கட்டிகள

ஆ�த்துக் கோைணிகள்
 • உடல் தமோசைமோன நிகலயில் 

மருத்துவேமகனயில் தீவிர சிகிசகசைப பிரிவில் 
நீணட நோட்க்ோக அனுமதிககபபட்டவேர்கள.

 • வேயது முதிர்ந�வேர்கள 
 • கககள (அல்லது) கோல்களில் உள் இரத்� 

நோ்ங்களில் இரத்� ஓட்டத் �கட 
ஏற்பட்டிருபபது.

 • நீரிழிவு தநோய
 • உயர் இரத்� அழுத்�ம்
 • இ�ய ்சையலிைபபு
 • சிறுநீரக தநோயகள
 • கல்லீரல் தநோயகள

அரடையோைம் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • குகறவேோன சிறுநீர் ்வேளிதயறு�ல் (Oliguria - 

ஒரு நோக்ககு 400மி.லி கீழ)
 • சிறுநீர் ்வேளிதயறோகம அல்லது அகடபபு (ஒரு 

நோக்ககு 100மி.லிககு கீழ)
 • இரத்�த்தில் யூரியோ, கநட்ரென், கிரியோடினின் 

அ்வு அதிகரிபபது.
 • ்போட்டோசியம் அ்வு இரத்��த்தில் அதிகரிபபது.
 • இரத்� அமிலத்�ன்கம அதிகரித்�ல்.
 • உடலில் நீர் தகோர்த்து வீககம் ஏற்படுவேது 

(edema).
 • மனநிகல மோற்றங்கள
 • இரு�ய ்சையலிைபபு
 • குமட்டல், வேோநதி
 • நகமத்�ல்

ந�ோய்க் கணடைறி�ல்
 • அடிபபகட கோரணம் கணடறிய தநோயோளியின்  

வேரலோறு தசைகரித்�ல்
 • இரத்�த்தில் – ் போட்டோசியம், யூரியோ, கநட்ரென் 

மற்றும் கிரிதயட்டினின் அ்வு அதிகரித்து 
கோணபபடுவேக� கணடறி�ல்.

 • சிறுநீர் – குகறந� அ்வு சிறுநீர் ்வேளிதயற்றம் 
மற்றும் சிறுநீரின் ஒபபடர்த்தி நிகலயோக  
அல்லது அதிகமோக கோணபபடுவேது.

 • சிறுநீரக அல்ட்ரோசைவுணட் ்ஸதகன், சிறுநீரக 
ஸ்தகன், சிறுநீரக பகுபபோயவு, சி.டி. ஸ்தகன் 
அல்லது எம்.ஆர்.ஐ. ஸ்தகன், தக.யூ.பி 
(சிறுநீரகம், சிறுநீர்ககுைோய, சிறுநீர்பகப – 
KUஆ) ஸ்தகன், பிற்தபோககு கபதலோகிரோம் 
தபோன்ற பரிதசைோ�கனகள.

நமலோணரம
 • அடிபபகட கோரணத்க� கணடறிநது 

சைரி்சைய�ல்.
 • சிறுநீர் ்பருககி மருநதுகள வேைங்கு�ல்
 • திரவே உட்்கோள் கட்டுபபோடு - 600 மி.லி 

உடன் முநக�ய நோள ்வேளிதயறிய சிறுநீரின் 
அ்கவே கூட்டி திரவேம் வேைங்கு�ல்.

 • கோல்சியம் அடங்கிய உணவுகள அல்லது 
போஸ்தபட் பிகணபபு மருநதுகள.

 • ஊட்டசசைத்து சிகிசகசை
 • புர�ம் உட்்கோள்ல் 0.6 கிரோம்/கிதலோ /நோள
 • கட்டுபபோடோன ்போட்டோசிய உணவு 

உட்்கோள்ல்
 • கட்டுபபோடோன உபபு உட்்கோள்ல்.
 • கதலோரி உட்்கோள்ல் அ்வு: 30 மு�ல் 35 

கிதலோ கதலோரி/நோள/ஒரு கிதலோ உடல் எகட.
 •  டயோலிசிஸ் (Dialysis)

�ோள்�டடை சிறுநீைக தசையலிழப்பு
படிபபடியோக (அல்லது) முழு சிறுநீரக 

்சையல்போட்டில் குகறவு 

வரையரை
திரவேம் மற்றும் �ோது உபபுககளின் 

சைமநிகலகய �கக கவேத்துக ்கோளளும் 
்சையல்திறகன சிறுநீரக திசு மற்றும் சிறுநீரகம் 
நீணட கோலமோக இைநது மீ்ோ சிறுநீரக நிகலகய 
அகடவேது நோளபட்ட சிறுநீரக ் சையலிைபபு எனபபடும்.
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கோைணஙகள்
 • நீரிழிவு ்நபதரோபதி
 • உயர் இரத்� அழுத்�ம்
 • கத்ோ்மருலோர் அைற்சி ்�ோற்று
 • சிறுநீரக நுணகுைல் அைற்சி ்�ோற்று (கபதலோ 

்நபகரடிஸ்)
 • எச.ஐ.வி – ்நபதரோபதி 
 • குைநக�களுககு உணடோகும் சிறுநீர் 

பின்தனோககி தநோய (சிறுநீர் குைோயிலிருநது 
சிறுநீரகத்க� தநோககி ்சைல்வேது)

 • போலிசிஸ்டிக சிறுநீரக தநோய
 • சிறுநீரக ்�ோற்றுகள மற்றும் அகடபபுகள
 • ஈயம், கோட்மியம், போ�ரசைம் மற்றும் குதரோமியம்
 • நோளபட்ட ்நபகரட்டிஸ்

மருத்துவ  தவளிப்�ோடுகள்  (Clinical 
Manifestation)
 • மோ�விடோய சுைற்சி இன்கம
 • உடல் தசைோர்வு மற்றும் கக்பபு
 • கோல்களில் நீர் தகோர்கவேயினோல் ஏற்படும் 

வீககம் (Pitting Edema)
 • கணகக் சுற்றி நீர்ககட்டு(வீககம்)
 • விரிவேகடந� கழுத்துப பகுதியின் நரபபுகள
 • இரு�ய ்சையலிைபபு
 • பசியற்ற �ன்கம
 • குமட்டல்
 • வேோநதி
 • வேலிபபு தநோய
 • மலசசிககல்
 • வேயிற்று புண
 • சைளிபபடலப பிதுகக அைற்சி (கடவேர்டிகுத்ோசிஸ்)
 • இரத்� தசைோகக
 • நகமத்�ல்
 • மஞசைள கோமோகல
 • உயர் இரத்� அழுத்�ம்
 • இ�ய சுற்றுபகப ்�ோற்று
 • புறநரம்பு தகோ்ோறு, டயோலிசிஸ் மூலம் ஏற்படும் 

நிகனவேோற்றல் இைபபு

ந�ோய்க் கணடைறி�ல்
 • தநோய பற்றிய  �கவேல் தசைகரித்�ல்
 • உடல் பரிதசைோ�கன
 • மீ்ககூடிய சிறுநீரக தநோயக கணடறி�ல்

 • சிறுநீரக அல்ரோசைவுணட் மற்றும் CT ஸ்தகன், 
இரத்� ஓட்டப பரிதசைோ�கன

 • சிறுநீரகத்  திசுப பரிதசைோ�கன
 • இரத்�த்தில் – யூரியோ, கநட்ரென், 

கிரிதயட்டிகனன், �ோது உபபுகள, இரத்� சிவேபபு 
அணுகளின் அ்வு கணடறி�ல்

நமலோணரம
மருத்துவ முரை

 • கோல்சியம் மற்றும் போஸ்பரஸ் கபணடர்கள 
மற்றும் போஸ்தபட் கபணடர்கள அடங்கிய 
மருநதுகள வேைங்கு�ல்.

 • இரத்� அழுத்�த்க� கட்டுபபடுத்� உயர் இரத்� 
அழுத்� எதிர்பபு மருநதுகள

 • இரத்�த்தில்  சைர்கககரயின் அ்கவே 
குகறபப�ற்கும், பரோமரிககவும் நீரழிவு தநோய 
கட்டுபபோட்டு மருநதுகள வேைங்கு�ல்.

 • திரவே உட்்கோளளு�ல் கட்டுபபோடு – 600 மி.லி 
திரவேத்துடன் முநக�ய நோள சிறுநீர் 
்வேளியீட்கடயும் கணககிட்டு திரவேம் 
வேைங்கு�ல். (எ.கோ. 600மி.லி + 700மி.லி 
=1300மி.லி)

 • சிறுநீர்ப ்பருககிகள –  சிறுநீர் ்வேளியீட்கட 
அதிகரிகக

 • எரித்தரோபோயடின் மருநதுகள – இரத்� சிவேபபு 
அணு உற்பத்திகய பரோமரிகக

 • கடயோலிசிஸ் / கூழமபபிரிபபு / சிறுநீர் பிரித்�ல்
1. வேயிற்று உளளுகற
2. இரத்�த்தின் மூலம்

்போதுவேோக சிறுநீரக ்சையலிைபபு 75 
சை�வீ�ம் த�ோல்வியகடந�ப 
பிறகு�ோன்  கணடறியபபடுகிறது.

உணவு முரை சிகிச்ரசை
 • குகறந� புர�ம் – 0.8கிரோம் /கிதலோகிரோம் ஒரு 

நோள சைோ�ோரண கோர்தபோகஹட்தரட்டுடன் 
மற்றும்

 • குகறந� ்போட்டோசியம் ்கோணட உணவுகள 
(வேோகைபபைங்கள, உலர்பைங்கள, பைசசைோறுகள 
�விர்த்�ல்).

 • குகறந� போஸ்பரஸ் (சைகமபப�ற்ககு 24 மணி 
தநரத்திற்ககு முன்பு கோயகறிகக் �ணணீரில் 
ஊறகவேத்�ல்).

Unit_2_Medical_Surgery_Gen_Nur_TM.indd   72 06-03-2020   16:49:22



73

 • ஒரு நோக்ககோன திரவே உணவு அ்வு 
(500மி.லி மு�ல் 600மி.லி + முநக�ய நோள 
சிறுநீர் ்வேளியீடு).

அறுரவ சிகிச்ரசை
 • சிறுநீரக மோற்று அறுகவே சிகிசகசை

தசைவிலிய நமலோணரம
 • திரவே நிகலகய மதிபபீடு ்சைய�ல் மற்றும் 

ஏற்றத்�ோழவுககோன கோரணங்கக் 
கணடறி�ல்.

 • முகறயோன ஊட்டசசைத்து உட்்கோளளு�கல 
உறுதிபடுத்� ஒரு உணவு திட்டம் 
்சையல்படுத்து�ல்.

 • தநர்மகறயோன உணர்வுகக் ஊககுவிகக  
சுய போதுகோபபு மற்றும் அதிகபடியோன 
சு�நதிரத்க� ஊககுவித்�ல்.

 • தநோயோளி மற்றும் குடும்பத்தினருககு நோளபட்ட 
சிறுநீரக ்சையலிைபபு பற்றிய வி்ககம் மற்றும் 
�கவேல்கக் பற்றி எடுத்துகரபப�ன் மூலம் 
அவேர்கக் சைரியோன சிகிசகசை  முகறகய 
த�ர்ந்�டுககவும் மற்றும் சைோத்தியமோன 
சிககல்கள பற்றியும் அறிய ்சைய�ல்.

 • தநோயோளி மற்றும் குடும்பத்தினருககு உணர்வு 
பூர்வேமோன ஆ�ரவு வேைங்கு�ல்.

 • உணவு மற்றும் திரவேம் பற்றிய சுகோ�ோர கல்வி

சிக்கல்கள்
 • இரத்�த்தில் ்போட்டோசியம் அ்வு அதிகரிபபது.
 • இரு�ய சுற்றுபகப ்�ோற்று மற்றும் இரு�ய 

உகறயில் நீர்கதகோர்பபது.
 • உயர் இரத்� அழுத்�ம்.
 • இரத்�ச தசைோகக
 • எலும்பு முறிவு அபோயம்.

 2.16    சிறுநீைகக் கல் 
(யூநைோ லித்தியோசிஸ்)

முன்நனோடடைம்

கல் என்பது பித்�பகப, சிறுநீர்பகப மற்றும் 
சிறுநீரகங்களில் உருவேோகககூடிய கடினமோன 
திடநிகல உகடய�ோகும்.  சிறுநீரக கற்கள 
்போதுவேோக சிறுநீரகத்தில் உருவேோகின்றன.

வரையரை
சிறுநீரகம் மற்றும் சிறுநீர் போக� அல்லது 

சிறுநீர் கபயில் உருவேோகும் கல்லோனது 
யூதரோலித்தியோசிஸ் என்று அகைககபபடுகிறது.

நிகழவு (Incidence)
இது சிறுநீர் போக�யில் ஏற்படும் ்�ோற்றுடன் 

்�ோடர்பு உகடயது ஆகும்.  ்போதுவேோக 20 மற்றும் 
55 வேயதிற்கு இகடயில் உள்வேர்களுககு 
கோணபபடும்.

சிறுநீைக கற்களின் வரககள்
 • கோல்சியம் கற்கள ்போதுவேோக கோல்சியம் மற்றும் 

ஆக்ஸதலட்டோல் ஆனகவே. (35% - 40%)
 • சிஸ்டின் கற்கள மிகவும் அரி�ோனது. (1% - 2%)
 • சிறுநீர் மிகவும் அமிலமோக மோறும்தபோது யூரிக 

அமிலக கற்கள உருவேோகின்றன. (5% - 8%)
 • சிறுநீர் போக�யில் தநோய ்�ோற்று ஏற்படும் தபோது 

ஸ்ட்ருதவேட் கற்கள ஏற்படலோம். (10% - 15%)
 • சிறுநீர் போக�யின் தமல் பகுதியில் உள் 

கற்கள இடுபபு பகுதியில் சிறுநீரகம் வேகர 
நீணடு இரணடு ்கோம்பு தபோல் கோணபபடுவேது 
ஸ்டோககோர்ன் கற்கள எனபபடும்.

கோைணஙகள்
 • மரபணு கோரணிகள – சிறுநீர் கற்கள பற்றிய 

குடும்ப வேரலோறு.
 • சிறுநீர் கற்கள ஏற்பட்ட முநக�ய வேரலோறு
 • குறிபபிட்ட வேககயோன மருநதுகள
 • தநோய ்�ோற்று
 • சிறுநீர் சைரிவேர ்வேளிதயறோமல் சிறுநீர்பகபயில் 

த�ங்கும் நிகல
 • இரத்�த்தில் அதிக அ்வு கோல்சியம் 

கோணபபடுவேது. 
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 • சிறுநீரில் அதிகபடியோன கோல்சியம் இருபபது
 • அதிக புர�ம் மற்றும் தசைோடியம் நிகறந� உணவு 

தமலும் குகறந� கோல்சியம் உகடய உணவு 
உணணு�ல் .

 • சைரீர உகைபில்லோ� வேோழககக முகற, 
உடல்பருமன், உயர் இரத்� அழுத்�ம் மற்றும் 
அகசைவின்கம.

 • உடல் வேறட்சி
 • சூடோன கோலநிகல

அரடையோைம் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • சிறுநீரக கல்லினோல் உணடோகும் வேலி 

கடுகமயோக இருககும்.
 • பககவேோட்டு வேலி
 • சிறுநீருடன் இரத்�ம் ்வேளிதயறு�ல்
 • சிறுநீர் போக�யில் அகடபபு
 • தநோய ்�ோற்று
 • உபபுநீர் வீககம்(edema)
 • சிறுநீரில் சீழ ்வேளிதயறு�ல்
 • குமட்டல் மற்றும் வேோநதி
 • குளிருடன் கூடிய கோயசசைல்
 • அடிககடி சிறுநீர் கழிபபது.
 • மிகக குகறந� அ்வு சிறுநீர் கழிபபது.
 • அதிகபடியோக அவேசைர நிகலயில் சிறுநீர் 

கழிபபது.

ந�ோய் கணடைறில்
 • உடல் ஆதரோககியம் குறித்� �கவேகக் 

தசைகரித்�ல்
 • உடல் பரிதசைோ�கன
 • 24 மணிதநர சிறுநீர் பரிதசைோ�கன.
 • நீர் போக� வேகரவு தசைோ�கன (யூதரோகரோபபி)
 • கோல்சியம், போஸ்பரஸ், யூரிக அமிலம், �ோது 

உபபுகள, யூரியோ மற்றும் கநட்ரென் 
ஆகியவேற்றிற்கோன இரத்�ப பரிதசைோ�கன

 • படிகம், போகடீரியோ, இரத்�ம் மற்றும் ்வேளக் 
அணுககள உள்க� கணடறிய சிறுநீரக 
தசைோ�கன

 • ்வேறிதயறிய கற்கக் பரிதசைோதித்து எந� 
வேகக என கணடறி�ல்

 • தக.யு.பி (KUஆ) – X-ray பரிதசைோ�கன
 • சிகரவேழி சிறுநீரக ஆயவு (IVA) கபதலோகிரோம்.
 • அல்ட்ரோசைவுணட் - சிறுநீரகம் தசைோ�கன  
 • எம்.ஆர்.ஐ – வேயிறு மற்றும் சிறுநீரகங்கள

 • சி.டி. ஸ்தகன் – வேயிறு மற்றும் சிறுநீரகங்கள

நமலோணரம

மருத்துவ முரை
 • வேலி நீகக – தநோயோளியின் கடுகமயோன வேலி 

வீரியத்க�க குகறககும் மருநதுகள
 • தநோய ்�ோற்று �டுகக – நுணணுயிர் எதிர் 

மருநதுகள
 • தூகக மருநதுகள-வேலி வீரியத்க� குகறகக.

அறுரவ சிகிச்ரசை முரை
 • சிஸ்தடோஸ்தகோபபி (Cystoscopy) – நுணகுைோய 

மூலம் கற்கள அகற்று�ல்
 • லித்த�ோட்ரிபசி (Lithotripsy) – இந� முகறயில் 

உணடோககபபடும் அதிர்சசி அகல, ஒலி 
அகலகக் பயன்படுத்தி ்பரிய கற்கக் 
சிறிய துணடுக்ோக உகடத்து சிறுநீர் குைோய 
மூலம் சிறுநீர் கபககு வேந�கடய ்சையகிறது.

 • ்நப்ரகடமி (சிறுநீரக நீககம்)
 • யூரிட்தரோ லித்�ோடமி- சிறுநீர் போக�யில் 

அறுகவே சிகிசகசை மூலம் கல் அகற்று�ல்.

தசைவிலிய நமலோணரம
 • அதிகபடியோன திரவே உணவு உட்்கோள் 

அறிவுறுத்�ல் - 3000மி.லி /நோள.
 • சைரியோன இகட்வேளியில் சிறுநீர் கழிககும் 

பைககத்க� அறிவுறுத்�ல்.
 • கற்கள உருவேோக கோரணமோக அகமயும் 

கிைங்குகள, சைோகதலட், கீகர மற்றும் தகோலோ 
தபோன்ற உணவுகக் �விர்த்�ல்.

வேடஇநதியர்களுககு சிறுநீரக கல் 
உருவேோவேது அதிக சைோத்தியம் 
என்ப�ோல் அந�ப பகுதி ஸ்தடோன் 

்பல்ட் பகுதி என்று அகைககபபடுகிறது.

 2.17   ஆஸ்துமோ (Bronchial Asthma)
முன்நனோடடைம்

ஆஸ்துமோ: ஒரு நுகரயீரலில் உள் சுவேோசைப 
போக�யுடன் ்�ோடர்புகடய நீணட கோல தநோய 
ஆகும்.  இந� சுவேோசைப போக�கள அல்லது மூசசுக 
குைோயகள நுகரயீரல் உளத் மற்றும் ்வேளிதய 
கோற்று ்சைல்வேக� அனுமதிககின்றன.
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வரையரை
நீணடகோலமோக நுகரயீரலின் சுவேோசைப 

போக�யில் தநோய ்�ோற்று ஒடுககதமற்பட்டு 
ஒட்டத்தில் வீழசசி ஏற்பட்டு உணடோகக கூடிய 
சுவேோசைப போக�யின் அகடபபு மீளும் �ன்கம 
்கோணட ஆஸ்துமோ எனபபடும்.  இது கடினமோன 
சுவேோசைம், இருமல், ்பருமூசசு மற்றும் மூசசுத் 
திணறல் ஆகியவேற்கற உருவேோககும்.

கோைணஙகள்
 • மகரந�ம், தூசி, பூசசிகள, பூஞகசை ஸ்தபோர்கள, 

்சைல்ல பிரோணிகள தமல் உள் உன்னிகள 
அல்லது கரபபோன் பூசசியின் கழிவுத் துகளகள 
தபோன்ற கோற்றில் பரவும் ்போருட்கள.

 • சுவேோசைத் ்�ோற்று தநோயகள, ்போதுவேோன 
ெலத�ோஷம்  தபோன்றகவே.

 •  கோற்று மோசுபோடு, புகக மற்றும் எரிசசைலூட்டிகள
 • ஆஸ்பிரின், இபயூபுரூஃபன் தபோன்ற மருநதுகள
 • வேலுவேோன உணர்வுகள மற்றும் மன அழுத்�ம்.
 • ப�பபடுத்�பபட்ட இறோல், உலர்ந� பைங்கள, 

உருக்ககிைங்கு, பீர் மற்றும் மது தபோன்ற 
சைல்ஃகபட் ப�பபடுத்�பபட்ட மற்றும்  உணவு 
வேகககள

 • இகரயக உணகுைலியப பின்தனோட்ட தநோய, 
(ஜி.இ.ஆர்.டி) , அ�ோவேது வேயிற்று அமிலங்கள 
மீணடும் தமல் தநோககி ்�ோணகட பகுதிககு 
்சைல்வேது.

 • சிலவேகக மருநதுகள மற்றும் உணவு 
ஒவ்வேோகம.

அரடையோைம் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • மூசசுத் திணறல்(டிஸ்னியோ)
 • மோர்பு பகுதி இறுககம் அல்லது வேலி
 • சுவேோசைக குகறபோடு கோரணமோக ஏற்படும் 

நிம்மதியற்ற தூககம்.
 • இருமல்
 • மூசசிகரபபு(வீசிங்)
 • கடின சுவேோசைம்
 • மூசசு ்வேளிவிடும்தபோது விசில் அல்லது 

மூசசிகரபபு ஒலி (குைநக�களுககு மூசசிகரபபு 
உணடோவேது ஆஸ்துமோவின் ஒரு ்போதுவேோன 
அறிகுறியோகும்).

வரககள்
 • உடற்பயிற்சியோல் தூணடபபட்ட ஆஸ்துமோ
 • ்�ோழில் சைோர்ந� ஆஸ்துமோ

 • அைற்சி மூலம் தூணடபபட்ட ஆஸ்துமோ

தவளிப்புை கோைணஙகள்

ெச�ல��ரா�க�

மனேசா�� �� வைகக�

ேகாப� ����த கா��

மா�/��ைம�
ேக�

�ைக� த� �க�

உட�ப�� மகர�த ��

 • ்வேளிபபுற கோரணங்களின் ஒவ்வேோகமயினோல் 
தூணடபபட்ட ஆஸ்துமோ

 • உள்ோர்ந� கோரணங்க்ோல் தூணடபபட்ட 
ஆஸ்துமோ

 • தவேறுகோரணங்களினோல் (ஈரபப�ம், 
குளிர்ககோற்று, தநோயத்்�ோற்று, இரோசையனம்) 

ஆஸ்துமோரவ தூணடும் கோைணிகள் 
 • (்சைல்லபபிரோணி, உடற்பயிற்சி மகரந�த்தூள 

,பூசசிகள, குளிர்ந� கோற்று, தூசி, 
 • புககபபிடித்�ல்,  மோசு, தகோபம், மனதசைோர்வு)

ந�ோய்க் கணடைறி�ல்

நுரையீைல்  தசையல்�ோடரடை 
அைவிடுவ�ற்கோன �ரிநசைோ�ரனகள்
 • கோற்று ஊதும் கருவி (ஸ்கபதரோ்மட்ரி) – இந� 

பரிதசைோ�கன மூலம் மூசசுக குைோயின் 
குறுககல மதிபபீடு ்சையய முடியும்.

 • உசசை ஓட்டக கருவி (Peak Flow) – இந�க கருவி 
மூலம் ஒருவேர் கடினமோக மூசசுவிடும் 
�ன்கமகய அ்விட முடியும்.

 • த�ோல் பரிதசைோ�கன - ஒவ்வேோகம ஏற்படுவேக� 
கணடறி�ல்.

 • X-ray – மோர்பு பகுதி.
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மருத்துவ நமலோணரம
 • நுணணுயிர் ்கோல்லி மருநதுகள.
 • தநோய எதிர்பபு சைகதி ்சைல்கக் தூணடும் 

சிகிசகசை (இம்மிதனோத் ்�ரபி)
 • கோர்ட்டிதகோஸ்டீரோயடு மருநது.
 • மூசசுககுைோய �்ர்த்தி மருநதுகள 

(Bronchodialators)
 • Nay Manegement 

வோழக்ரக முரை மற்றும் வீடடு 
மருத்துவம்

�விர்க்க நவணடிய தூணடு�ல்கள்
 • சுற்றுபபுறத்க� தூயகமயோக தபணு�ல் 
 • �குந� ஈரபப�ம் உள் சூழநிகலகக் 

அனுமதித்�ல்.
 • ்சைல்ல பிரோணிகளின் அபோய கோரணிகக் 

�விர்த்�ல்.
 • வேோரத்திற்கு ஒரு முகற படுககக துணிகக் 

மோற்றி அகமத்�ல்.
 • குளிர் கோலத்தில் மூககு மற்றும் வேோய  

ஆகியவேற்கற துணி ்கோணடு மூடி 
பயன்படுத்து�ல்.

 • ஆதரோககியமோன வேோழககக
 • முகறயோன உடற்பயிற்சி
 • ஆதரோககியமோன உடல்எகடகய பரோமரித்�ல்.
 • ்நஞ்சைரிசசைல் மற்றும் இகரயக உணகுைலியப 

பின்தனோட்ட தநோய (GERT) தபோன்றவேற்கற 
கட்டுபபடுத்து�ல்.

மோற்று மருத்துவம்
 • சுவேோசைப பயிற்சிகள
 • கருஞ சீரக விக� உள்டங்கிய மூலிகக 

மற்றும் இயற்கக மருத்துவேம்.

�டுப்பு முரைகள்
 • இன்பளுயன்சைோ மற்றும் நிதமோனியோ �டுபபூசி 

தபோடு�ல்.
 • ஆஸ்துமோ தூணடுக கோரணிகக்த் 

�விர்ககவும்.

நீங்கள சுவேோசிககும் ஓதசைோன் 
அதிகமோகும் தபோது ஆஸ்துமோ 
ஏற்படககூடிய வேோயபபு அதிகமோகும்.

 2.18    �ோள்�டடை நுரையீைல் அரடைப்பு 
ந�ோய் (சி.ஓ.பி.டி)

முன்நனோடடைம்

நோளபட்ட நுகரயீரல் அகடபபு தநோய என்பது 
நுகரயீரல் திசுககளில் கோற்று புகடபபு மற்றும் 
நீணட நோள மூசசு குைோய அைற்சி தபோன்ற படிபபடியோக 
அதிகரிககககூடிய நுகரயீரல் தநோயகக் 
விவேரிககும் ஒரு குகடயியல் ்சைோல் ஆகும்.

வரையரை
நீணட கோல சுவேோசைப பிரசசைகனகள மற்றும் 

சுவேோசைக குகறபோடு ஆகியவேற்றோல் ஏற்படககூடிய 
நுகரயீரல் அகடபபு சி.ஓ.பி.டி என்று அகைககபபடும்.

கோைணஙகள்
 • புகக பிடித்�ல் 
 • தநோய எதிர்பபு சைகதி குகறபோட்டினோல் 

ஒவ்வேோகமககு உள்ோவேது.
 • உட்புற கோற்றுமோசுபோடு
 • எரியூட்டபபட்ட மரத்திலிருநது ்வேளிவேரும் 

புககதய உட்புற கோற்று மோசுபோடு
 • நோளபட்ட சுவேோசை தநோயகள
 • ்�ோழில் ரீதியோன ்வேளிபபோடு
 • பரம்பகர மற்றும் மரபணு கோரணிகள
 • ஆல்ஃபோ – ஆன்டிரிபசின் குகறபோடு

அரடையோைம் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • மூசசுத் திணறல்
 • நோளபட்ட   இருமல்
 • மூசசிகரபபு
 • மோர்பு பகுதியில் இறுககம்.
 • �டிமனோன, ்ெலட்டின் தபோன்ற சைளி 

உற்பத்தியோகு�ல்.
 • கடுகமயோன அல்லது நோளபட்ட சுவேோசை இைபபு.
 • திடீ்ரன எகட குகற�ல்.
 • தவேகமோன மூசசு, கக்பபு 
 • புறநீர்கதகோர்கவே (Peripheral Edema – 

்போதுவேோக கோல்களிலும்  சில தநரம் 
கககளிலும் ஏற்படும் வீககம்)

ந�ோய் கணடைறி�ல்
 • நுகரயீரல் ்சையல்போடு பரிதசைோ�கனகள
 • ஸ்கபதரோ்மட்ரி (கோற்று ஊதும் கருவி மற்றும் 

உளளிழுககும் கருவி)
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 • மோர்பு பகுதி X-ray பரிதசைோ�கன
 • சி.டி.ஸ்தகன்
 • �மனியில் உள் இரத்�த்தின் வேோயு 

(பிரோணவேோயு மற்றும் கோர்பன் கட ஆகக்ஸடு) 
அ்வு கணடறியும் பரிதசைோ�கன.

 • ஆயவேக பரிதசைோ�கனகள (Lab test) 

மருத்துவ நமலோணரம
 • மூசசு குைோய �்ர்த்தி மருநதுகள உள்டங்கிய 

உறிஞசிகள
 • ஆன்டிதகோ்லனரஜிக மருநதுகள 
 • நுணணுயிர்க ்கோல்லி மருநதுகள
 • மீத்க�ல்சைோன்�னீஸ் (Methylxanthanies)
 • கோர்ட்டிதகோ ஸ்டிரோயடு உறிஞசிகள 

(Nebulization)
 • டிஜிட்டலிஸ் மருநது சிகிசகசை – இடது இ�ய 

தநோய போதிபபு இருந�ோல் மட்டும்
 • கபம் ்வேளிக்கோணரும் மருநது 

(மியூகதகோகலட்டிகஸ்) எ.கோ – ்போட்டோசியம் 
அதயோகடடு, கியூ்ப்னசின்.

 • தநோய �டுபபு ஊசிகள
 • பிரோணவேோயு சிகிசகசை
 • மோர்பு பிசிதயோ்�ரபி
அறுரவ சிகிச்ரசை நமலோணரம

 • போதிககபபட்ட நுகரயீரல் போகத்க� அகற்றும்  
அறுகவே சிகிசகசை.

 • நுகரயீரல் மோற்று அறுகவே சிகிசகசை.

�டுப்பு முரைகள்
 • புகக பிடித்�ல் மற்றும் இ�ர நுகரயீரகல  

எரிசசைலூட்டும் உறிஞசிகக்த் �விர்த்�ல்.
 • சுற்றுசசூைல் �ட்ப ்வேபபநிகல மற்றும் 

ஈரபப�த்க�க கட்டுபபடுத்து�ல்.
 • சைரியோன ஊட்டசசைத்து மற்றும் த�கவேயோன 

நீர்சைத்து பரோமரித்�ல்.
 • நீதமோகோககல் �டுபபூசி.
தசைவிலிய நமலோணரம

 • புககபபிடித்�ல் தபோன்ற நுகரயீரல் 
எரிசசைலூட்டுபவேற்கற �விர்த்�ல் அறிவுறுத்�ல்.

 • (இன்தஹலர்) உறிஞசிகள உபதயோகம் பற்றிய 
பயிற்சி மற்றும் கணகோணிபபு.

 • உணவில் உபபுக கட்டுபபோடு அறிவுறுத்து�ல்.
 • �்ர்த்து�ல் பயிற்சி ஊககுவித்�ல்.

சிக்கல்கள்
 • சுவேோசை தநோய ்�ோற்று

 • சுவேோசை இைபபு
 • இரு�ய  வேலது பககம் ்சையலிைபபு 
 • நிதமோனியோ / நுகரயீரல் அைற்சி

 2.19   நீரிழிவு ந�ோய்
முன்நனோடடைம்

நீரிழிவு தநோய என்பது ககணயத்தில் 
மரபுவேழி இன்சுலின் உற்பத்தி குகறவு மற்றும் 
இகடயில் வேநந குகறபோடு அல்லது இன்சுலின் 
திறன்பட உற்பத்தியோகோ� கோரணத்�ோல் மற்றும் 
இன்சுலின் எதிர்போற்றோல் அதிகரிபபினோல் 
உணடோகும் நீணடகோல தநோயோகும்.  அத்�ககய 
குகறபோடு இரத்�த்தில் குளுகதகோஸின் அ்கவே 
அதிகரிககச ்சையது உடல் அகமபபுகக் 
போதிககிறது, ்போதுவேோக இரத்� நோ்ங்கள மற்றும் 
நரம்புகக்யும் போதிககிறது.

வரையரை
இன்சுலின் சுரபபி குகறபோடு அல்லது 

இன்சுலின் ்சையல்திறன் பலவீனத்தினோல் அல்லது 
இகவே இரணடும் தசைர்ந� குகறபோடுக்ோல் 
கோர்தபோகஹட்தரட் (மோவு சைத்து), ்கோழுபபு மற்றும் 
புர�ம் ஆகியவேற்றின் வே்ர்சசிக� 
மோற்றத்தின்தபோது இரத்�த்தில் குளுகதகோஸின் 
அ்வு அதிகரிபபது நீரிழிவு தநோய�ோககம் எனபபடும்.

வரககள்
 • நீரிழிவு தநோய - வேகக-1
 • நீரிழிவு தநோய - வேகக-2
 • கர்பபகோல நீரிழிவு தநோய
 • நீரிழிவு தநோயின் ்�ோடகக நிகல 

வரக-1  நீரிழிவு  /  இன்சுலின்  சைோர்ந்� 
நீரிழிவு ந�ோய்

இந� வேகக-1 நீரிழிவு தநோய என்பது இ்ம் 
நீரிழிவு தநோய என்று அகைககபபடுகிறது.  இது 
ககணயத்தில் உள் இன்சுலின் உற்பத்திககு 
கோரணமோன பீட்டோ ்சைல்கள அழிககபபடுவே�ோல் 
முற்றிலும் இன்சுலின் உற்பத்தி இல்லோ� நிகலககு 
கோரணமோகிறது.

(எ.கோ) கவேரஸ், தநோய எதிர்பபு சைகதி குகறபோடு 
சுற்றுசசூைல் கோரணிகள.

வரக-2 நீரிழிவு / இன்சுலின் சைோைோ நீரிழிவு 
ந�ோய்  வயது  அதிகரிக்கும்  ந�ோது 
த�ோடைஙகுவது.
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இது ஒரு ்போதுவேோன நீரிழிவு தநோய உடலில் 
இன்சுலின் உற்பத்தி ஆகும்.  ஆனோல், சைரியோக 
பயன்படுத்�பபடுவேதில்கல எனதவே குளுகதகோஸ் 
்சைல்களுககுள நகர்நது ்சைல்ல இயலோமல்  அகவே 
இரத்� ஒட்டத்தில் குவிநது கோணபபடுகிறது.

ஆ�த்து கோைணிகள்
 • மரபணுக கோரணிகள
 • தநோய எதிர்பபு சைகதி 

குகறபோடு
 • மன அழுத்�ம்
 • சுற்றுச சூைல் கோரணிகள
 • உடல் பருமன்

கர்ப்�கோல நீரிழிவு ந�ோய்
கர்பப கோலத்தில் கோர்தபோகஹட்தரட் சைகிபபு 

�ன்கம குகறவே�ோல் இரத்�த்தில் சைர்கககரயின் 
அ்வு அதிகரிபபது.

ஆ�த்து கோைணிகள்
 • சிகனபகப நீர்ககட்டி தநோயக குறி தநோய 

போதிபபுள்வேர்கள(பி.சி.ஓ.டி)
 • 25-வேயதுககு குகறவேோன ்பணகள
 • கர்பபத்தின் தபோது அதிகபடியோன பனிககுட நீர் 

்வேளிதயறு�ல்.

கோைணஙகள்
 • நீரிழிவு தநோய பற்றிய குடும்ப வேரலோறு 

தசைகரித்�ல். 
 • கர்பபத்திற்கு முன் அதிகபடியோன உடல் எகட

நீரிழிவு ந�ோயின் த�ோடைக்க நிரல
ஒரு நபருககு (நீரிழிவு தநோய அற்ற) குளுதகஸ் 

அ்வு சைற்று உயர்நது கோணபபடுவேது 2-ம் வேகக 
நீரிழிவு தநோய முதிர்சசியின் அறிகுறியோகும்.  

அரடையோைம் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • இரத்�த்தில் குளுகதகோஸ் அ்வு அதிகரிபபது.
 • மிக அதிகபடியோன �ோகம் மற்றும் பசி, அடிககடி 

சிறுநீர் கழித்�ல்
 • எகட குகற�ல்
 • கக்பபு
 • மங்கலோன போர்கவே
 • கோயம் குணமகடவேதில் �ோம�ம் 
 • மீணடும் மீணடும் தநோய ்�ோற்று ஏற்படுவேது.

ந�ோய்க் கணடைறி�ல்
சிறுநீர் �குப்�ோய்வு மூலம்

 • குளுகதகோஸ்
 • கீட்தடோன்
 • கமகதரோ அல்புமின் தபோன்றகவே இருபபக� 

சிறுநீரில் கணடறி�ல்.
இைத்�நவதியியல் நசைோ�ரன

 • திடீ்ரன இரத்� குளுகதகோஸ் அ்வு மற்றும்  
்வேறும் வேயிற்றில் / 8 – 10 மணிதநர உணவு 
இகடதவேக்ககு பின் இரத்� குளுகதகோஸ் 
அ்வு பரிதசைோ�கன.

 • வேோயவேழி குளுகதகோஸ் சைகிபபுத்�ன்கம 
பரிதசைோ�கன.

 • எச.பி.ஏ1.சி (HbA1C) பரிதசைோ�கன 
(கிக்தகோகசைதலட் ஹிதமோகுத்ோபின் நிகல)
நமலோணரம

வரக-1
 • இரத்�த்தில் குளுகதகோஸ் அ்கவே 

கட்டுபபடுத்து�ல் மற்றும் பரோமரித்�ல்.
 • இன்சுலின் சிகிசகசை அளித்�ல்.
 • ஆதரோககியமோன வேோழககக முகற – 

உடற்பயிற்சி மற்றும் உணவுக கட்டுபோடு.
 • லோங்கர்ஹோன திட்டுககளின் ்சைல் மோற்று 

சிகிசகசை.
 • வேோயவேழி நீரிழிவு தநோய கட்டுபபோடு மருநதுகள.
 • ்கோழுபபு கட்டுபபோடு உணவு மற்றும் 

உடற்பயிற்சி.
 • உணவு
 • உணவின் கதலோரிகய கட்டுபபடுத்து�ல்.
 • உணவு திட்டம்.
 • உடல் எகட குகறபபு.
 • உடற்பயிற்சி: உடற்பயிற்சி ்சைய�ல் – 30 மு�ல் 

60 நிமிடங்கள / ஒரு நோள.

வரக-2
 • ஆதரோககியமோன வேோழககக முகற 

பரோமரித்�ல்
 • வேோயவேழி இரத்�க குளுகதகோஸ் கட்டுபபோட்டு 

மருநது மற்றும் இன்சுலின் மருநது ஊசி.
 • உணவு தமலோணகம மற்றும் உடற்பயிற்சி.

கர்ப்�க்கோல நீரிழிவு ந�ோய்
 • இன்சுலின்
 • உடல் ்சையல்போடு
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 • உணவு – அதிகபடியோன நோர்சைத்து மிகக 
உணவு உட்்கோள்ல்.

தசைவிலிய நமலோணரம
 • இரத்�த்தில் குளுகதகோஸ் அ்கவே 

கணகோணித்�ல்.
 • வேோயவேழி இன்சுலின் கட்டுபபோட்டு மருநதுகள 

மற்றும் இன்சுலின் மருநதுகள வேைங்கு�ல்.
 • போ� பரோமரிபபு அறிவுறுத்து�ல்.
 • இரத்�த்தில் குளுகதகோஸ் அ்வு உயர்�ல் / 

குகற�கல கணகோணித்�ல்.
 • அனுமதிககபபட்டிருந�ோல் தூங்குவே�ற்ககு 

முன்பு சிற்றுணடிகக் வேைங்கலோம்.
 • வேோழககக முகறகய மோற்றி அகமத்�ல்.

�டுக்கும் முரைகள்

�� தா�ய�க�, பழ�க�
ம��� கா�கக�

��
	 ெச�யப�ட trans வைக
ெகா���கைள  ைற�க��

உண�� உ�� ேச�
தைல
 ைற�க�� 

நா�ச
���க உண�
சா��ட��

�ைக���
த� ம���
ம�அ���தைல

த���க��

ேபா�மான அள� ��க�

ச��கைர கல�த
உணைவ த���க��

தவறா� உட�ப���
ெச�ய��

கா�� �ற�கேளா
ெகா��ள�கேளா

உ�ளதா எ�பைத
க�கா��க��

சம¡ைல
ஆேரா�£யமான
உண�

வைக 2 ¥¦§� ேநாைய த¨� � 10 வ§க� 

1. ஆதரோககியமோன சைரிவிகி� உணகவே 
உணணு�ல்

2. உணவில் முழு �ோனியங்கள பைங்கள மற்றும் 
கோயகறிகக் தசைர்த்துக்கோளளு�ல்,

3. பூர்த்தி ்சையயபபட்ட, ட்ரோன்ஸ் வேகக  
்கோழுபபுகக் குகறககவும்.

4. குகறவேோக உபகப உணவில் 
தசைர்த்துக்கோளளு�ல்

5. நோர்சசைத்து மிகக உணகவே த�ர்வு ்சைய�ல்
6. மது,புககபபிடித்�ல் �விர்ககவும்,
7. தபோதுமோன அ்வு தூககம்
8. சைர்கககர உணகவே �விர்ககவும்
9.  தினசைரி உடற்பயிற்சி தமற்கோள்வும்.
10. கோலில் கீறல்கத்ோ ்கோபப்ங்கத்ோ 

ஏற்பட்டுள்�ோ? என்பக� உறுதி ்சையயவும்.

கடடுப்�ோடைற்ை நீரிழிவு ந�ோய் 
உணடைோக்கும் சிக்கல்கள்

 • இரத்�த்தில் குளுகதகோஸ் அ்வு திடீ்ரன 
குகற�ல்.

 • ்பரு இரத்�க குைோய தநோய.
 • சிறு இரத்�க குைோய தநோய.
 • புற நரம்பியல் தநோய(ப்பரிபரல் நியூதரோபதி).

 • �ன்னியகக நரம்பியல் தநோய. (ஆட்தடோநோமிக 
நியூதரோபதி)

 • நீரிழிவு கீட்தடோ அசிதடோசிஸ்(டி.தக.எ).
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 2.20    குரை ர�ைோய்டு 
சுைப்பு(ரைப்ந�ோ ர�ைோய்டிசைம்)

முன்நனோடடைம்
க�ரோயடு என்பது கழுத்துப பகுதியின் முன்பு 

குரல்வேக்ககு கீதை(குரல் ்பட்டி) அகமநதுள் 
பட்டோம்பூசசி வேடிவே நோ்மில்லோ சுரபபி ஆகும்.  
க�ரோயடில்  சுரககும் முககிய ஹோர்தமோன் க�ரோகசின் 
(T4) மற்றும் ட்கரஅதயோதடோக�தரோனின் (T3).
வரையரை

க�ரோயடு சுரபபி தபோதுமோன அ்வு சுரககோ� 
நிகலயில் இது குைநக�களின் �ோம� உடல் 
மற்றும் மன வே்ர்சசிககு கோரணமோகிறது.  
இநநிகல குகற க�ரோயடு சுரபபு எனபபடுகிறது.

குகற க�ரோயடு சுரபபு தநோயககோன 
கோரணங்கள
 • அதயோடின் உபபு குகறபோடு.
 • லித்தியம் சிகிசகசை.
 • தநோய எதிர்பபு சைகதி குகறபோடு.
 • தவேறு கோரணத்தினோல்அறுகவே சிகிசகசை 

மூலம் க�ரோயடு நீககம்.
 • கதிர்வீசசு சிகிசகசை.
 • அதிகபபடியோன அ்வு க�ரோயடு எதிர்பபு 

மருநது உட்்கோள்ல்.

அரடையோைம் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • உடல் ்மதுவேோக ்சையல்பட்டு உலர்ந� சைருமம், 

கக்பபு, ஆற்றல் இைபபு மற்றும் குகறந� 
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நிகனவேோற்றல் பிரசசிகனகளுககு 
வேழிவேகுககும்.

 • ்மல்லிய முடி, மோ�விடோய சுைற்சியின் தபோது 
அதிகபடியோன இரத்�ப தபோககு.

ந�ோய்கணடைறி�ல்
 • டி. எஸ். எச (TSH) அ்வு அதிகரிபபு, T3 மற்றும் 

T4 அ்வு கணடறி�ல்
 • ்கோழுபபு அ்வு அதிகரிபபு
 • இ�யத்தின் மின் நடவேடிககககக் 

அ்விடு�ல். (ECG)

நமலோணரம
மருத்துவம்

 • ்சையலற்ற க�ரோயடு சுரபபிககு பதிலோக  
அறுகவே சிகிசகசையின்  மூலம் தவேறு சுரபபிகய 
மோற்றி ்போருத்து�ல்.

ர�ைோய்டு சுைப்பிகளின் �க்கவிரைவுகள்
 • �கலவேலி.
 • கக மற்றும் கோல்களில் உ�றல் மற்றும் 

நடுககம்.
 • குமட்டல் மற்றும் வேோநதி.
 • வேயிற்றுபதபோககு.
 • வேயிற்றுத் �கசை பிடிபபுகள.
 • ப�ட்டம் மற்றும் எரிசசைல்.
 • தூககமின்கம.
 • அதிகபபடியோன வியர்கவே.

�விர்க்கப்�டை நவணடிய உணவுகள்
 • களூ்டன் அடங்கிய உணவுகள - ்ரோட்டி, 

போஸ்�ோ, �ோனியங்கள.
 • தசைோயோ மற்றும் அ�ன் �யோரிபபுகள தடோஃபு 

மற்றும் தசைோயோ போல்.
 • கோயகறிகள பிரகதகோலி, கோதல, கீகர, 

முட்கடகதகோஸ்.
 • சில வேகக பைங்கள - பீச, தபரிககோய மற்றும் 

ஸ்ட்ரோ்பர்ரி.

உடைற்�யிற்சியின் �ன்ரமகள்
 • எகட இைபபு 
 • ஆதரோககியமோன எகடகய பரோமரித்�ல்.
 • மூட்டு வேலி குகற�ல்.
 • மன அழுத்�ம் விடுவிபபு.
 • ஆற்றல் ஊககுவிபபு.
 • �கசை நிகற அதிகரிபபு.

�டுப்புமுரை
 • அதயோடின் உபபு மற்றும் அதயோடின் தசைர்ந� 

உணவுகள எடுத்துக ்கோளளு�ல்.

சிக்கல்கள்
 • முன் கழுத்து கைகல தநோய
 • இரு�ய பிரசசைகனகள
 • புற நரம்பியல் தநோய(ப்பரிபரல் நியூதரோபதி)
 • மிகசிடிமோ (த�ோல் மற்றும் அடிபபகட திசுககள 

வீககம் ஏற்பட்டு ்மழுகு தபோன்ற த�ோல்நிகல 
உருவேோவேது)

 • மலட்டுத்�ன்கம மற்றும் பிறவி குகறபோடு
 • குகறந� அ்வு இரத்� அழுத்�ம்
 • குகறந� அ்வு நோடித்துடிபபு
 • வேலிபபு
 • உடல் �ோழ ்வேபபநிகலகய அகட�ல்.

 2.21    மிரக ர�ைோய்டு சுைப்பு (ரைப்�ர் 
ர�ைோய்டிசைம்)

வரையரை
க�ரோயடு சுரபபிகள அதிகபபடியோக 

்சையல்பட்டு மிகுந� க�ரோயடு ஹோர்தமோகன 
உற்பத்தி ்சையகின்ற நிகல மிகக க�ரோயடு சுரபபு 
எனபபடும்.

கோைணஙகள்
 • க�ரோயடு சுரபபியின் குகறபோடு
 • கிதரவ்ஸ் தநோய - கல்லகற தநோய 

(அதிகபடியோன க�ரோகசின் (T3) மற்றும் 
ட்கரஅதயோதடோக�தரோனின் (T4) 
உற்பத்தியோல் உடலின் வே்ர்சசிக� மோற்றம் 
மற்றும் இ�யத்துடிபபு அதிகரிபபது)

அரடையோைம் மற்றும் அறிகுறிகள்
ைதரா�� �ைறபா� 

�ைறைதரா�� �ர��
உல� �

��
ய �க�
�ைற�த இதய���

உட�� எைட அ�க���
மல� க�

உைட�� நக�க�
��வாத�

����த உட�
மனஅ��த�
உல� ச�ம�

ேசா��
ஞாபக மற�

மாத�டா� �ழ� �� அ�க
இர�த�ேபா�
தைசக�� வ�

�ைக ைதரா�� �ர��
�ெகா��த�

க��� �க�
அ�கமான �ய�ைவ

அ�கபயான இதய ���
எைட இழ��

ெம�ைமயான நக�க�
�க��ைம

உட� �தெவ�ப�
தா�கா �ைல

மல��� த�ைம
எ��ச�

தைசக�� பல�ன�
பத�ட�

மாத�டா� �ழ� ��
�ைறவான இர�த�ேபா�

 • முடி உதிர்�ல்
 • கணகக் சுற்றியும் வீககம்
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 • முன் கழுத்து கைகல
 • இ�ய படபடபபு
 • நடுககம்
 • உடல் மி� ்வேபபம் �ோங்கோ �ன்கம
 • இகடயூறோன தூககம்
 • உடல் எகட குகறவு
 • மூசசுத் திணறல்
 • வேயிற்றுபதபோககு
 • அதிகபபடியோன பசி
 • ஒழுங்கற்ற மோ�விடோய சுைற்சி
 • �கசை பலவீனம்
 • வியர்கவே
 • ப�ட்டம்
 • மன அழுத்�ம்

ந�ோய்க் கணடைறி�ல்

இைத்� நசைோ�ரன
 • T3 மற்றும் T4 அ்வு அதிகரிபபு
 • டி.எஸ்.எச அ்வு குகறவு
 • டி.௭ஸ்.ஐ ஆன்டிபோடிகள இரத்�த்தில் கலநது 

இருத்�ல்

நமலோணரம
மருத்துவம்
 • க�ரோயடு ஹோர்தமோன் உற்பத்திகய ஒடுகக 

க�ரோயடு கட்டுபபோடு மருநதுகள.
 • கதிரியகக அதயோடின் சிகிசகசை.
 • களூகதகோகோர்ட்டிகோயடு மருநதுகள அளித்�ல்.

அறுரவ சிகிச்ரசை
க�ரோயடு நீககம் – க�ரோயடு சுரபபியின் ஒரு 

பகுதி அல்லது முழு பகுதிகய நீககு�ல் மூலம் 
க�ரோயடு சுரபபு அ்கவேக குகறத்�ல்.

தசைவிலிய நமலோணரம
 • த�கவேயோன அ்வு ஓயவு
 • ஊககுவித்�ல் (முதுகக �டவி விடு�ல், சூடோன 

போல் ்கோடுத்�ல்)
 • அதிதவேக ்சையல்கக் கட்டுபபடுத்து�ல் 

(குறுகிய நகடபபயணத்க� சிறிது 
இகட்வேளிககுப பிறகு ஊககுவித்�ல்)

 • தபோதுமோன ஊட்டசசைத்து உட்்கோள்ல்.  
தினசைரி எகட, உணவில் அதிகபபடியோன 
புர�ம், மற்றும் கோல்ஷியம் பரோமரித்�ல்.

 • கண பரோமரிபபு அறிவுறுத்�ல் (மூககு (கருபபு 
நிறம்) கணணோடி அணி�ல்) 

 • தநோயோளியின் தநோய பற்றிய அறிகவே 
தமம்படுத்து�ல்.

்பணகளுககு 4லிருநது 7 மடங்கு 
ஆணகக் விட க�ரோ சுரபபு 
குகறபோடு வேருவே�ற்கோன 

வேோயபபுகள அதிகம்

உணவு நமலோணரம
 • அதயோடின் கலந� உபபு.
 • அதயோடின் அடங்கிய கவேட்டமின்கள மற்றும் 

உணவுகள.
 • ஐஸ் கிரீம், போலோகடககட்டி, �யிர், ் வேண்ணய, 

போல் மற்றும் போல் கலந� ்போருட்கள.
 • கடல் உணவுக்ோன மீன், சுஷி, மட்டி, கல்ப 

அல்லது கடற்போசி.
 • மூலிகக ்போருட்கள.

நசைர்க்கப்�டை நவணடிய உணவுகள்
 • அதயோடின் இல்லோ� உபபு
 • கோபி அல்லது த�நீர் போல் மற்றும் போல் அல்லோ� 

தசைோயோ சைோர்ந� கிரீம்கள.
 • முட்கட ்வேளக்ககரு
 • புதிய அல்லது ்பட்டியில் அகடத்� பைங்கள.
 • உபபில்லோ� ்கோட்கடகள மற்றும் 

்வேண்ணயகள.
 • உபபு, போல் மற்றும் முட்கட கலககோமல் 

்சையயபபட்ட ்ரோட்டிகள.
 • அதயோடின் உபபு கலககோ� போபகோர்ன்.

சிக்கல்கள்
 • சீரற்ற இ�யத் துடிபபு
 • இரு�ய ்சையலிைபபு
 • உயர் இரத்� அழுத்�ம்
 • திடீர் இரு�ய அகடபபு

 2.22    �ோர்க்கடடி இரழமத்�டிப்பு 
(Fibrosis)

முன்நனோடடைம்

ஒரு உறுபபில் கோயம் குணமோகும் நிகலயில் 
உருவேோகும் வேடு மிககபபடுத்�பபட்ட நிகலயில் 
மோறுவேது கபபதரோசிஸ் அல்லது நோர்ககட்டி 
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இகைமத்�டிபபு எனபபடும்.  இது இயற்ககககு 
மோறோனது, இறுதியில் உறுபபு ்சையலிைபபு மற்றும் 
உயிரிைபபுககு வேழிவேகுககின்றது.  கபபதரோசிஸ் 
அல்லது நோர்ககட்டி இகைமத்�டிபபு உடலில் உள் 
ஒவ்்வேோரு திசுககக்யும் போதிககின்றது.

கோயம் குணமோகும் இடத்தின் உட்பகுதியில் 
(்கோழுபபு அமிலம் அல்லது இரத்� உகற�ல்) 
புதி�ோக உருவேோகும் இரத்� நுண குைோயகளுடன் 
்பருவிழுங்கிகள இடம்்பயர்நதும் மற்றும் நோர் 
அரும்புகள ்பருககத்�ோலும் உணடோவேது 
நோர்ககட்டி இகைமத்�டிபபு எனபபடும்.

வரையரை
தநோயியல் கோரணமோக உயிர்ம அகடயீட்டு 

்போருள (எகஸ்ட்ரோ ்சைல்லுலர் தமட்ரிகஸ்)  மற்றும் 
புர�ம் குவிககபபட்டு �டிமனோக உருவேோகிறது. 
இதுதவே நோர்ககட்டி இகைமத்�டிபபு எனபபடும்.

கோைணஙகள்
 • ்�ரியோ� கோரணங்கள
 • கதிர்வீசசு
 • புககப பிடித்�ல்.
 • இரசைோயனங்கள
 • நீணடகோலமோக மதுபோனம்  அருநது�ல்.
 • ்�ோழில்சைோர்ந� அபோயங்கள
 • நோளபட்ட தநோயத் ்�ோற்று
 • கல்லீரல் ்கோழுபபு தநோய
 • பி-வேகக மஞசைள கோமோகல அல்லது சி-வேகக 

மஞசைள கோமோகல.
வரககள்

 • நீணடகோல நுகரயீரல் ்�ோற்று தநோயகளின் 
விக்வேோக ஏற்படுவேது நுகரயீரல் நோர்ககட்டி 
இகைமத்�டிபபு (எ.கோ. கோசைதநோய அல்லது 
நியூதமோனியோ).

 • கல்லீரல் அைற்சிதநோய என்பது கல்லீரல் 
திசுககளுககுப பதிலோக வேடு திசு மற்றும் முடிசசு 
உருவேோகி அ�ன் ்சையல்போட்கட 
குகலபப�ோகும்.

 • இரு�ய நோர்ககட்டி இகைமத்�டிபபு ்நஞசு 
வேலியின்  கோரணமோக இ�யத்தின் பகுதிகள 
தசை�ம் அகடநது இருபப�ோல் உருவேோகிறது.

 • (Medicinstional fibrosis) 
 • வேயிற்றகறககு பின் குழியில் 

(்ரட்தரோ்பரிட்தடோனியல்) அ�ன் 
்மன்கமயோன திசுககளில் ஏற்படும் வேடு 
நோர்ககட்டி இகைமத்�டிபபோக மோறுகிறது.

 • கமதலோ நோர்ககட்டி இகைமத்�டிபபு  - எலும்பு 
மஜகெயில் உருவேோகும் நோர்ககட்டி 

இகைமத்�டிபபு இரத்� ்சைல் உற்பத்திகய 
�டுககிறது.

 • வே்ர்வேடு (கீலோயடு)- இவ்வேகக நோர்ககட்டி 
இகைமத் �டிபபு உடலில் ஏற்படும் கோயத்தின் 
கோரணமோக த�ோல் மீது உருவேோகிறது.

 • கனத்� த�ோல் அல்லது அகமபபின் ் வேணபடல 
தநோய – இது இகணபபு திசுவில் தநோய எதிர்பபு 
சைகதி குகறபோட்டோல் உணடோகும்.  இந� தநோய 
மு�லில் த�ோல் பகுதிகய போதிககும்.  அத்துடன் 
சிறுநீரகம், இரு�யம், நுகரயீரல் தபோன்ற 
உறுபபுககக்யும் �ோககும்.

ந�ோய்க் கணடைறி�ல்
 • திசுப பரிதசைோ�கன

நமலோணரம
 • குறுத்�ணு சிகிசகசை (ஸ்்டம் ்சைல்).

சிக்கல்கள்
 • மூட்டுகள - விகரபபு மற்றும் வேலி.
 • �கசைநோர்கள - பிடிபபு மற்றும் குகறபோடு.
 • ஒட்டிய த�ோளபட்கட சூழுகற - ஒட்டிய 

நிகலயில் சூழுகற மற்றும் உகறந� 
த�ோளபட்கட.

 • ஆணகுறியின் ்மன்கமயோன திசுவில் 
நோர்ககட்டி இகைமத் �டிபபு (ஃகபபதரோசிஸ்) 
உருவேோ�ல்.

 2.23    கர்ப்�ப்ர� �ோர்த்திசுக் கடடி 
(ஃர�ப்ைோய்டு யூடைஸ்)

முன்நனோடடைம்
இனப்பருககக கோலககட்டத்தில் 

கர்பபபகபயில் ஏற்படககூடிய புற்றுதநோய அல்லோ� 
வே்ர்சசி, கர்பபபகப நோர்த்திசுக கட்டியோகும்.  இது 
�கசைத்திசுககட்டி அல்லது ்மன்�கசைககட்டி 
என்றும் அகைககபபடும்.

ச����ேகா��
க��ப�ைப� க��

இ��ரா��ர�
நா�க��

க��
ழா�

ச���கஸ�
நா�க��

க��ப�ைப வா�

ேயா�

க��ைப
க���ைட
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வரையரை
கர்பபபகபயில் உருவேோகும் தீங்கில்லோ� 

வேலியற்ற கட்டி ஆகும்.

வரகப்�ோடு
 • கர்பபபகப உளசுவேர் பகுதியில் நோர்த்திசுககட்டி.
 • கர்பபபகப உட்சுவேர் மற்றும் ்வேளிசசுவேர் 

இகடபபட்ட திசுப பகுதியில் நோர்த்திசுககட்டி.
 • கர்பபபகப ்வேளிசசுவேர் நோர்த்திசுககட்டி.

அரடையோைம் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • அசைோ�ோரண கர்பபபகப இரத்�பதபோககு.
 • மோ�விடோய சுைற்சிககு இகடபபட்ட நோட்களில் 

குகறந� அ்வு இரத்�பதபோககு.
 • இரும்புச சைத்து குகறபோடு உள் இரத்� 

தசைோகக.
 • தலசைோன அல்லது கடுகமயோன அடிவேயிற்று 

மற்றும் முதுகு வேலி அல்லது போலியல் 
்�ோடர்புககு பிறகு வேலி.

 • இடுபபில் அழுத்�ம் உணர்�ல்.
 • சிறுநீர்பகப மீது அழுத்�ம் உணர்�ல்.
 • சிறுநீர் கழித்�லில் �கட ஏற்படுவேது தபோன்ற 

உணர்வு.
 • வேலியுடன் கூடிய அல்லது கடினமோன 

நிகலயில் மலம் கழித்�ல்.
ந�ோய்கணடைறி�ல்

 • இடுபபுபபகுதி பரிதசைோ�கன.
 • அல்ட்ரோ சைவுணட்ஸ்தகன் பரிதசைோ�கன.
 • கருககுைோய நுணதுக்ப பரிதசைோ�கன.
 • எம்ஆர்ஐ (MRI) மற்றும் சி.டி (CT) ஸ்தகன்
நமலோணரம

த�ோது மருத்துவம்
 • ஹோர்தமோன் சிகிசகசை
 • குகறந� அ்வு வேோயவேழி கருத்�கட 

மோத்திகரகள
 • வேலி நிவேோரண மருநதுகள

மருத்துவமுரை
 • ஹோர்தமோன் சிகிசகசை
 • அ்வுகுகறந� வேோயவேழி பயன்படுத்தும் 

கருத்�கட மோத்திகரகள
 • வேலி நிவேோரணிகள

அறுரவ சிகிச்ரசை
 • கர்பபபகப அகற்று�ல்
 • �கசைககட்டி நீககம்

 • கிகரதயோ அறுகவே சிகிசகசை – அதிகபடியோன 
குளிர்சசிகய உபதயோகபபடுத்தி அறுகவே 
சிகிசகசை ்சைய�ல்.

நமலோணரம

�டுக்கக்கூடிய முரை.
 • மருநதில்லோ மருத்துவே முகற (Conservative)
 • அறுகவே சிகிசகசை முகற (Surgical) 

�டுப்பு முரைகள்
 • பயனுள் கர்பபககோல கவேனிபபு
 • குைநக� பிறபபின் தபோது தபோதுமோன 

கவேனிபபு.
 • பிரசைவேத்திற்கு பின் தபோதுமோன கவேனிபபு.
 • ஏற்ற சிகிசகசை முகறகள
 • நம்பிககக ்கோடுத்�ல்.
 • ஊட்டசசைத்து நிகலகய தமம்படுத்து�ல்.
 • இடுபபு �கர(Pelvic floor) உடற்பயிற்சி.

தசைவிலிய நமலோணரம
 • இரத்� இைபபு மதிபபிடு�ல்.
 • வேலி நிவேோரண நுட்பங்கள பற்றி கற்பித்�ல் 

மற்றும் அக� ்சையல்படுத்� உ�வு�ல்.
 • ஹோர்தமோன் சிகிசகசை பற்றி கற்பித்�ல்
 • மூட்டு தநோய �டுககும் கோல்சியம் நிகறந� 

உணவு பரிநதுகரத்�ல்.
 • ஹோர்தமோன் சிகிசகசையின் தபோது தயோனி 

வேழிதய இரத்�ப தபோககு இருபபின் 
மருத்துவேரின் ஆதலோசைகன தகட்க 
அறிவுறுத்து�ல்.

 • தயோகோ மற்றும் தியோனம் ் சையய அறிவுறுத்து�ல்.

கருபகப நோர்த்திசுக கட்டியுடன் 
கூடிய கருத்�ரித்�லில் மு�ல் மூன்று 

மோ�த்தில் இரத்�பதபோககு குைநக�யின் புட்டம் 
முன்னிகல வேகித்�ல் நஞசுக்கோடி பிரி�ல் 
மற்றும் குைநக� பிறககும் தபோது பிரசசிகனகள 
தபோன்ற அதிகபபடியோன அபோயங்கள ஏற்படும்.  
கருபகப நோர்த்திசுக கட்டி பிரசைவே அறுகவே 
சிகிசகசைககு முககிய கோரணம் ஆகும்.

 2.24    மோ�விடைோய் நகோைோறுகள் 
(Menstrual Disorder)

முன்நனோடடைம்
அடிககடி அ்சைௌகரியமோன  பல்தவேறு 

அறிகுறிகள த�ோன்றும் மோ�விடோயின் தபோது, 
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மோ�விடோய மிகவும் அதிகமோகதவேோ அல்லது 
குகறவேோகதவேோ சுைற்சி இல்லோமதலோ இருககும்.

மோ�விடைோய் சுழற்சியின் நகோைோறுகள்
ஓலிநகோ  தமநனோரியோ  : 35 நோட்கள கழித்து 
த�ோன்றும் குகறந� அ்வு இரத்�பதபோககு.
�ோலிதமநனோரியோ  : இயல்போன மோ�விடோய சுைற்சி 
21நோட்கள அல்லது குகறவேோக
அமிநனோரியோ : இனப்பருகக வேயதில் மோ�விடோய 
சுைற்சி நடககோமல் இருபபது.

இைத்�ப்ந�ோக்கின் நகோைோறு
•ரைப்ந�ோ தமநனோரியோ : மி�மோன மற்றும் மிகக 

குகறவேோன இரத்�பதபோககு.
•தமனநைோஜியோ: மோ�விடோய சுைற்சியின்தபோது 

அதிகபடியோன இரத்�பதபோககு அதிகபடியோன 
நோட்களுககு.  

•தமநனோ தமடநைோஜியோ: (்மதனோ - நீடித்�, ் மட்தரோ 
- கருபகப, தரோஜியோ - அதிகபபடியோன 
இரத்�பதபோககு) அடிககடி ஒழுங்கற்று, 
அதிகபபடியோன இரத்�பதபோககு, அதிகபபடியோன 
நோட்களுககு.  

•டிஸ்தமனநைோஜியோ: �கசைபபிடிபபு அல்லது 
வேலியுடன் கூடிய மோ�விடோய சுைற்சி.

•தமடநைோஜிமோ: ஒழுங்கற்று நிகைககூடிய 
கர்பபபகப இரத்�பதபோககு. 
கோைணஙகள்

 • கர்பபபகப குகறபோடுகள (எ.கோ நோர்த்திசுக கட்டி).
 • போலியல் ்�ோற்று தநோய (தமகவேட்கட தநோய - 

்கோ்னோரியோ)
 • ஸ்டீரோயடு மருநதுகள பயன்படுத்துவேதும் ஒரு 

வேகக கோரணமோகும்.
 • இடுபபுபபகுதி சைோர்ந� தநோயகள.
 • முதிர்சசியகடயோ� கஹபதபோ�லோமிக 

பிட்டியூட்டரி அசசுபபகுதி.
 • சிகனபகப நீர்ககட்டி தநோய.

உைவியல் கோைணிகள்
 • ப�ட்டம் .
 • மன அழுத்�ம்.
 • உணர்வு பூர்வேமோன அதிர்சசி.
 • மருநதுகள.
 • தபோக� மருநதுககு அடிகமயோ�ல்.
 • வே்ர்சசிக� மோற்றம் அல்லது நோ்மில்லோ 

சுரபபி தநோயகள.
 • ஊட்டசசைத்து குகறபோடு.

மற்ைக் கோைணிகள்

 • கருபகப நீர்ககட்டி
 • இடுபபு பகுதியில் கட்டிகள

ந�ோய்கணடைறி�ல்
 • ்போதுவேோன பரிதசைோ�கன
 • வேயிறு மற்றும் இடுபபுப பகுதியில் பரிதசைோ�கன
 • கர்பபபகப வேழியோக  (ட்ரோன்ஸ்்வேகெனல்) 

ஸ்தகன்(Scan) பரிதசைோ�கன.
 • கர்பபபகப வேோகய (கழுத்துபபகுதி) 

விரிவேகடய ்சையது கர்பபபகபகய சுத்�ம் 
்சைய�ல் (கடலதடசைன்  மற்றும் கயூரிதடஜ).

 • நுணகுைோய மூலம் கர்பபபகப பரிதசைோ�கன 
(ஹிஸ்தடோஸ்தகோபபி).

நமலோணரம
த�ோது நமலோணரம
 • முழு �ோனியங்கள, பைங்கள, கோயகறிகள, 

புர�ம் மற்றும் கோல்சியம் தபோன்றகவே அடங்கிய 
ஆதரோககியமோன உணகவே உட்்கோள்ல்.

த�ோடைர் உடைற்�யிற்சி
 • தபோதுமோன அ்வு ஓயவு மற்றும் தூககம்
 • உறிபஞசுகக் பயன்படுத்து�ல்.
 • கோஃபின் உள் ்போருட்கக் குகறத்�ல் 

அல்லது �விர்த்�ல்.
 • அடிககடி குகறந� அ்வு உணவு சைோபபிட 

தவேணடும்.
 • கூடு�லோன கவேட்டமின் அல்லது கனிம 

நிகறந� உணவு உணண அறிவுறுத்து�ல்.
 • மதுஅருநது�கல �விர்த்�ல்.
 • சுயமோக மருநது உட்்கோளவேக� �விர்த்�ல்.

மருத்துவ நமலோணரம
ஹோர்தமோன் சிகிசகசை.
இரத்�தசைோகககயத் �டுகக இரும்பு சைத்து 

நிகறந� உணவு உட்்கோளளுமோறு அறிவுறுத்�ல். 

 2.25    கர்ப்�ப்ர� கீழ இைக்கம் 
 (Uterine Prolapse)

முன்நனோடடைம்
கர்பபபகப ்போதுவேோக பல்தவேறு திசுககள 

�கசைகள மற்றும் �கசைநோர்களுடன் இடுபபு 
பகுதியின் உளத் அகமநதுள்து. கர்பபம் 
�ரிககும்தபோத�ோ கடின உகைபபு அல்லது 
பிரசைவேத்தின்தபோத�ோ, குைநக� பிறககும்தபோத�ோ 
சில ்பணகளுககு இந� �கசைகள 
பலவீனமகடகின்றன. தமலும் ்பணகளுககு 
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வேயது அதிகரிககும் தபோது இயற்ககயோகதவே 
ஈஸ்ட்தரோென் ஹோர்தமோன் சுரத்�ல் குகறவே�ோலும் 
கர்பபபகப தயோனி வேழியோக ்வேளிதய �ள்பபட்டு 
ஒரு வேககயோன வீககம் அல்லது ்�ோங்கு�ல் 
ஏற்படும் நிகலதய கர்பபபகப கீழ இறககம் 
எனபபடும்.

வரையரை
கர்பபபகப இடுபபு பகுதியின் சைோ�ோரண 

நிகலயிலிருநது தயோனி வேழியோக கீதை 
இறங்குவேது.

வரககள்
மு�ல்  வரக: கர்பபபகப வேோய தயோனியில் மீது 

இறங்குவேது.
இைணடைோம்  வரக: கர்பபபகப வேோய தயோனியின் 

உளபகுதியில் இறங்குவேது.
மூன்ைோம்  வரக: கர்பபபகப வேோய முழுவேதுமோக 

தயோனி வேழிதய இடம்்பயர்ந� நிகல.
�ோன்கோம்  வரக: முழு கர்பபகபயும் தயோனி 

வேழியோக ்வேளிதய �ள்பபட்டு கோணபபடுவேது.  
இந� நிகல பதரோசி்டன்சியோ 
என்றகைககபபடும்.  இந� நிகல துகண 
�கசைகள பலவீனம் அகடவே�ோல் 
உருவேோகுகிறது.

ஆ�த்துக் கோைணிகள்
 • அதிகபபடியோன பளு தூககு�ல்.
 • இரணடிற்கு தமற்பட்ட பிரசைவேம் (குைநக� தபறு).

கோைணஙகள்
 • சுகபபிரசைவேம் அல்லது சிககலோன 

பிரசைவேத்தினோல்.
 • முதிர் வேயது கோரணமோக இடுபபு �கசைகள 

பலவினம் அகடவே�ோல்.
 • இறுதி மோ�விடோய சுைற்சிககு பிறகு 

இயற்ககயோகதவே  ஈஸ்ட்தரோென் ஹோர்தமோன் 
இைபபு மற்றும் திசு பலவீனமகடவே�ோல்.

 • அடிவேயிற்று அழுத்�ம் அதிகரிபப�ோல் (எ.கோ. 
நோளபட்ட இருமல்).

 • இடுபபு பகுதியில் ்பரிய அறுகவே சிகிசகசை 
தமற்்கோணட�ோல் �ோங்கும் �கசைகள அ�ன் 
�ன்கமகய இைநது விடுகிறது.

 • புககபபிடித்�ல்.

அரடையோைம் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • இடுபபுப பகுதி  கனத்�ல் அல்லது இழுத்து 

பிடிபபது தபோன்ற உணர்வு.

 • தயோனியின் வேழிதய அதிகபடியோன  ்வேளக் 
தபோககு அல்லது இரத்�ப தபோககு

 •  உடலுறவின்தபோது சிரமம்.
 • சிறுநீர்க கசிவு மற்றும் சிறுநீர் த�ங்கு�ல் 

அல்லது சிறுநீர்பகபத் ்�ோற்று உணடோ�ல்.
 • மலசசிககல் தபோன்ற குடலியகக சிரமங்கள.
 • கீழ முதுகு வேலி.
 • தயோனி திறபபின் வேழியோக கர்பபபகப 

்வேளிதய ்�ரிவேது.
 • ஒரு பநதின் தமல் அமர்நதிருபபது தபோன்தறோ 

அல்லது தயோனி வேழியோக ஏத�ோ ஒன்று 
்வேளிதயறுவேது தபோன்தறோ  உணர்�ல்.

 • பலவீனமோன தயோனித் திசு.

ந�ோய் கணடைறி�ல்
 • மருத்துவே வேரலோறு தசைகரித்�ல் மற்றும் இடுபபுப 

பகுதி பரிதசைோ�கன.
 • இரத்� நோ்ங்கள வேழியோன கபதலோ கிரோம் 

பரிதசைோ�கன.
 • சிறுநீரக ஸ்தகன்(Scan) பரிதசைோ�கன.
 • X-ray  பரிதசைோ�கன.
 • இடுபபு பகுதி அல்ட்ரோ சைவுணட் ஸ்தகன் 

பரிதசைோ�கன
 • தயோனி மற்றும் மலககுடல் பரிதசைோ�கன.

கர்பபகோலத்தில் உடல் நிகற 
குறியீட (பி.எம்.ஐ) 
அதிகரிபபவேர்களுககு கர்பபபகப 

கீழ இறககம் ஏற்படும் அபோயம் உணடு.
பிரசைவேத்திற்ககு பிறகு உடல்நிகற குறியீடு 
அதிகம் இருபபவேர்களுககு கர்பபபகப கீழ 
இறககம் ஏற்படுவே�ற்கோன  ஆபத்து அதிகம் என 
ஆரோயசசி முடிவுகள ்�ரிவிககின்றன.

நமலோணரம
இயல்போகதவே கர்பபபகப இறககம் மூன்றோம் 

நிகல வேகரயில் �ன்னிசகசையோகதவே சைரியோகக 
கூடியது.

சிக்கல்கள்
 • மலட்டுத்�ன்கம
 • கருகககலபபு
 • குகறமோ� பிரசைவேம்
 • பிரசைவே அறுகவே சிகிசகசையின் நிகல அதிகரிபபு.
 • கடுகமயோன இரத்�ப தபோககு கோரணமோக 

இரத்� தசைோகக.
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 • கர்பபபகப புற்றுதநோய.
நயோனி  த�சைோரி:  இது தயோனி உளத் 

கவேககபபடும் ஒரு நீககககூடிய சைோ�னமோகும் - 
இது தயோனி, கர்பபபகப மற்றும் சிறுநீர்பகப 
தமலும் மலககுடல் ஆகியவேற்கற �ோங்கி பிடிகக 
உ�வுகிறது.  

அறுரவ சிகிச்ரசை: கர்பபபகப நீககம்.
தசைவிலிய நமலோணரம
 • கர்பபம் மற்றும் பிரசைவேத்திற்கு பிறகு Kegal 

(்ககல்) உடற்பயிற்சிகய கற்பித்�ல் மற்றும் 
வேலியுறுத்து�ல்.

 • இரணடு குைநக�களுககு தமல் குைநக�ப 
பிறபகப �விர்கக வேலியுறுத்�ல்.

உடைற்�யிற்சிகள்
 • ்ககல் உடற்பயிற்சியோல் கர்பபபகப கீழ 

இறககத்தின் நிகல  2 வேகர சைரி ்சையய 
முடியும்.

 • ்ககல் உடற்பயிற்சி ்சையயும் முகற
 • சிறுநீர் கழிபபக� 5 நிமிடங்கள நிறுத்தி 

�கசைகக் இறுககிப பிடிபபது தபோன்று ்சையது  
இடுபபு �கசைகக் வேலுவேகடயச ்சையயும்.

 • ஒரு நோக்ககு 3 மு�ல் 10 முகற 5 வினோடிகள 
இகட்வேளியில் இபபயிற்சி ்சைய�ல்.

�டுப்பு முரைகள்
 • �குந� உடல் எகடகய பரோமரித்�ல்.
 • நோர்சைத்து அதிகமுள் உணவின் மூலம் 

மலசசிகககல �விர்த்�ல்.
 • ்ககல் பயிற்சியின் மூலம் இடுபபு �கசைகக் 

வேலுபபடுத்து�ல்.
 • அதிக எகட தூககு�ல் அல்லது கடின 

தவேகலகயத் �விர்த்�ல் மற்றும் மலசசிகககல 
சைரி ்சைய�ல்.

 • நோளபட்ட இருமல் �விர்த்�ல் வேகககள.

 2.26   தீஙகற்ை புநைோஸ்நடைட வைர்ச்சி 
(Benign Prostatic Hyperplasia-
BPH)

முன்நனோடடைம்
புதரோஸ்தடட் என்பது வேோதுகமக ்கோட்கட 

அ்வுகடய ஆணகளுககு மட்டுதம கோணபபடும் 
சுரபபி ஆகும்.  இது சிறுநீர்ப கபககுக கீதை மற்றும் 
நீர்த்�ோகரகய சுற்றிலும் அகமநதுள்து.  
புதரோஸ்தடட்டில் உற்பத்தியோகும் திரவேம் விநது 
வே்ர்சசிககு த�கவேயோன ஊட்டசசைத்க� 
அளிககிறது.  இது ஒரு புற்று தநோய அல்லோ� வீககம் 
அல்லது புதரோஸ்தடட் விரிவேகடந� நிகல ஆகும்.

வரையரை
புதரோஸ்தடட் திசு அதிக வே்ர்சசி அகடநது 

சிறுநீர் துவேோரம் மற்றும் சிறுநீர்பகப ஆகியவேற்கற 
அழுத்தி சிறுநீர் ்வேளிதயறுவேக� �டுககிறது.  இந� 
நிகல புற்றுதநோய அல்லோ� புதரோஸ்தடட் வே்ர்சசி 
எனபபடும்.

ஆ�த்து கோைணிகள்
 • 50 மு�ல் 80 வேயது வேகர உள்வேர்கள
 • குடும்பத்தில் யோதரனும் இந� தநோயோல் 

போதிககபபட்டிருந�ோல்
 • உடல் பருமன்
 • நீரிழிவு தநோய
 • இரு�ய தநோய
 • பீட்டோ பி்ோககர்ஸ் மருநது 

உபதயோகபபடுத்துபவேர்கள.
 • இனம் – கருபபுநிற ஆணகள ்பரும்போலும் 

இ்ம் வேயதிதலதய பீபிஎச அறிகுறிகக் 
்பறுவேர்.

கோைணஙகள்
 • ஹோர்தமோன் மோற்றங்கள

நீர் கடடி  சிறுநீர்ப்ர� 
அழற்சி

பின் �குதிமுன் �குதி பிைப்பிலிருந்துநயோனி கருப்ர�

த�ரிரியம்
�ைர்த்து 

( ரிலக்ஸ்டு)
சிறுநீர்ர� 
இைக்கம்

த�ணடிர் 
சிறுநீர்ப்ர� 

அழற்சி

வரககள்

நயோனி கீழ இைக்கம் கருப்ர� கீழ இைக்கம்

வோல்ட கருப்ர� 
கீழ இைக்கம்
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 • ஆன்ட்தரோென் ஈஸ்ட்தரோென் ஏற்றத்�ோழவு
 • அடிககடி சிறுநீர்க கழித்�ல்

அறிகுறிகள்
 • சிறுநீர் கழித்�லில் �யககம், அவேசைரநிகல 

சிறுநீர்கழித்�ல், பலவீனமோன சிறுநீர் ஓட்டம் 
மற்றும் கடினபபட்டு சிறுநீர் கழித்�ல்

 • இரவில் அடிககடி சிறுநீர் கழித்�ல்
 • கடுகமயோன சிறுநீர் �கககவேபபு
 • நீணடகோல சிறுநீர் �கக கவேபபு 
 • சிறுநீர் கழிககும் தபோதும்  கழித்� பிறகும் 

்சைோட்டு ்சைோட்டோக அல்லது கசிவு தபோன்ற 
சிறுநீர் ்வேளிதயற்றம்.

ந�ோய்க் கணடைறி�ல்
 • மருத்துவே வேரலோறு தசைகரித்�ல்.
 • உடல் பரிதசைோ�கன – புதரோஸ்தடட் அ்வு 

மற்றும் வேடிவேத்க� கணடறிய டிஜிட்டல் 
மலககுடல் பரிதசைோ�கன.

 • சிறுநீரில் நுணணுயிர் தநோயககோன ஆயவு.
 • சிறுநீர் ஓட்ட அ்கவே – சிறுநீர் ஓட்டத்க� 

அ்விடுவே�ற்கோன பரிதசைோ�கன
 • சிறுநீர் கழித்� பிறகு சிறுநீர் கபயில் 

்வேளிவேரோமல் த�ங்கியுள் சிறுநீகர 
அ்விடு�ல்.

 • பி.எஸ்.எ குறிபபிட்ட புதரோஸ்தடட் – ஆணடி்ென் 
அதிகபடியோன பி.எஸ்.எ அ்வு ்பரிய 
புதரோஸ்தடட் வே்ர்சசிககு அறிகுறியோகும்.

 • அல்ட்ரோதசைோதனோகிரோம் பரிதசைோ�கன.
 • திசுப  பரிதசைோ�கன- புற்றுதநோய கணடறிய 
 • நுணதுக் கருவி(சிஸ்தடோஸ்தகோபபி) மூலம் 

சிறுநீர்பகப பரிதசைோ�கன  

நமலோணரம

மருத்துவம்
 • ஆல்ஃபோ �கட மருநதுகள – புதரோஸ்தடட்டின் 

�கசைபபகுதி மற்றும் சிறுநீர் கபயின் கழுத்துப 
பகுதிகய �்ர்த்� உ�வுகிறது.

 • 5 ஆல்ஃபோ ரிடக்டஸ் மட்டுபபடுத்தி 
மருநதுகக் (இன்ஹிபிட்டர்ஸ்) புதரோஸ்தடட் 
வே்ர்சசிகய சுருங்கச ்சையது மீணடும் 
வே்ர்வேக� �டுககிறது.

 • போஸ்தபோ-கட ஈஸ்ட்தரஸ் மட்டுபபடுத்தி 
(இன்ஹிபிட்டர்ஸ்) தநோயககோன அறிகுறிகக் 
நீககி சிறுநீர் ஓட்ட விகி�த்க� அதிகரிககிறது.

அறுரவ  சிகிச்ரசை  (நுணதுரை 
கருவிமூலம்)
 • இடுபபு முன் எலும்பிற்கு தமல் சிறுநீர் கபயின் 

வேழியோக ஆண சுரபபிகய அகற்றுவேது 
(டிரோன்்வேசிககல் சுபரோபியூபிக புதரோஸ்டகடமி).

 • சிறுநீர் �ோகர வேழியோக ஆண சுரபபிகய 
அகற்றுவேது (டிரோன்ஸ் யூரித்ரல் ரி்சைக்ஷன் ஆப 
தி புரோஸ்தடட்)

 • இடுபபு எலும்பிற்கு பின் பகுதி வேழியோக ஆண 
சுரபபிகய அகற்றுவேது (்ரட்தரோபியூபிக 
புதரோஸ்்டகடமி)

தசைவிலிய நமலோணரம
 • தநோயோளி சைரியோன இகட்வேளியில் சிறுநீர் 

கழிபபக� உறுதிபடுத்து�ல்.
 • குளிரோன சூைலில் அறிகுறிகள 

அதிகபபடுத்துவேக� �டுகக, சூடோன சூைகல 
அனுமதிகக தவேணடும்.

வோழக்ரகமுரை மோற்ைஙகள்
 • இடுபபு �கசைகள வேலுவேகடய உடற்பயிற்சி 

கற்பித்�ல்.
 • இரவு படுகககககு முன்பு திரவே உணவு 

உட்்கோளவேக� �விர்த்�ல்.
 • கோபி மற்றும் மதுபோனம் �விர்த்�ல்.

சிக்கல்கள்
 • சிறுநீர் போக�யில் தநோய ்�ோற்று.
 • சிறுநீரக கல்.
 • சிறுநீர் போக�யில் அகடபபு.
 • சிறுநீரகங்கள ்சையலிைபபு.

தீங்கற்ற புதரோஸ்தடட் வே்ர்சசி 
என்பது புற்றுதநோய அல்ல மற்றும் 
புதரோஸ்தடட் புற்றுதநோய ஆபத்க� 

அதிகரிககோது.

 2.27  விரைவீக்கம் (Hydrocele)

முன்நனோடடைம்
விகர அல்லது விகரகள என்பகவே இரணடு 

ஆண இனப்பருகக சுரபபிகள, அகவே விந�ணு 
மற்றும் ஆண ஹோர்தமோன் Testerone ஆகியவேற்கற 
உற்பத்தி ்சையகிறது.
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வரையரை
விகரவீககம் என்பது விகரபகபயில் 

திசுபகபயில் உள் டியூனிகோ ்வேகெனல் சைோக-
ல் (Tunica Vaginal Sac) அதிகபடியோன திரவேம் 
தசைர்வே�ோகும்.  கவேட்கட பகுதியின் வேக்யத்தில் 
நீர் தசைர்நது வீககம் உருவேோவேது

வரககள்
 • குைநக�பபருவே விகரவீககம்  வேயிற்றகறயின் 

உகறயுடன் ்�ோடர்புகடயது பிறபபில் 
த�ோன்றும் விகரவீககம் ஆகும்.

 • நக (Nuck) கோல்வேோய நீர்மம் – இது ்பணணின் 
(கவேட்கட) ்�ோகட பகுதியில் உணடோகும் நீர் 
தகோர்கவே உகடய வீககம் ஆகும்.

ஆ�த்து கோைணிகள்
கோயம் அல்லது தநோயத் ்�ோற்றுடன் கூடிய 

விகரபகப வீககம்.

கோைணஙகள்
 • அதிகபடியோன திரவேம் விகரத்திசுப கபயில் 

உற்பத்தி ஆவேது.
 • குகறபோடுள் திரவேம் உறிஞசும் �ன்கம.
 • யோகனககோல் தநோயுள்வேர்களுககு 

விகரபகப அகமபபினோல் ஏற்படும் நிணநீர் 
வேடிகோல் குகறபோடு.

 • பிறககும் �ருவேோயில் உணடோன குடலிறககம் 
கோரணமோக விகரவீககம் ஏற்பட வேோயபபுள்து.

அரடையோைஙகள் மற்றும் அறிகுறிகள்
 • நீர்க தகோர்கவேக கட்டிகள
 • விகரபகப வேலி
 • விகரபகப வீககம்
 • சிவேந� நிற விகரவீககம்
 • விகரபகப கனமோக இருத்�ல்
 • விகரபகப முழுவேதும் அகடத்து இருபபது 

தபோன்ற நிகல
 • மீணடும் மீணடும் திரவேம் தசைரு�ல்
 • விகரபகப இழுத்துப பிடித்�து தபோன்ற 

உணர்வு
 • கோயசசைல்
 • குளிர்ந� நிகல
 • குமட்டல்
 • வேோநதி

ந�ோய்க் கணடைறி�ல்
 • மருத்துவே வேரலோறு  தசைகரித்�ல்
 • உடல் பரிதசைோ�கன
 • ஸ்தகன் பரிதசைோ�கன
 • ்�ோற்றுக கோரணத்க� கணடறிய இரத்�ம் 

மற்றும் சிறுநீர்ப பரிதசைோ�கன.

நமலோணரம
 • லோர்ட்ஸ் பலிதகஷன் என்பது சிறிய 

விகரவீககத்திற்ககு ்போருநதும் அறுகவே 
சிகிசகசை.  விகரத்திசுப கபகய அறுகவே 
சிகிசகசை மூலம் ்வேட்டி திரவேத்க� 
்வேளிதயற்றி ட்யூனிகோ அல்புஜினியோ-வுடன் 
்வேட்டிய விளிம்கப இகணபபது.

 • ெோபுலோ அறுகவேசிகிசகசை – பகுதி ்வேட்டி 
எடுத்�ல் மற்றும் விகரபகப உட்சுவேர் ்வேளித் 
திருபபி கவேத்�ல்.

 • �ற்கோலிக முகறயில் திரவேத்க� ஊசியின் 
மூலம் ்வேளி எடுத்�ல்.

தசைவிலிய நமலோணரம
 • விகரவீககம் துணிககட்டு முகறப பற்றி 

கற்பபித்�ல்.
 • வேலி மற்றும் சிரமத்க� சைமோளிககும் திறகன 

கற்பித்�ல்.

சிக்கல்கள்

 • தநோய ்�ோற்று ஏற்படு�ல்.
 • கவேட்கட குடலிறககம்
 • இரத்�ம் நிகறந� குழி உருவேோ�ல்.
 • சீழ நிகறந� குழி உருவேோ�ல்.

விகரவீககம் ஆணகளுடன் 
்�ோடர்புகடய�ோக இருந�ோலும். 

்பணகளிலும் இது ஏற்படலோம்.  இது கோல்வேோய 
விகரவீககம் எனபபடும்.  பிறபபின்தபோது வேரும் 
விகரவீககம் ்பரும்போலும் குைநக� பிறந� 
ஒரு  வேருடத்திற்குள சைரியோகி விடும்.
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மூசசுத் திணறல் (Dyspnoea) கடினமோக மூசசு
மூசசு ஊதும் கருவி (Spirometry) நுகரயீரலின் கோற்று உட்புகும் மற்றும் ்வேளிதயறும் அ்கவே அ்கக 

பயன்படும் கருவி
சைளி (Expectrant) நுகரயீரலில் இருநது சைளி ்வேளிதயறு�ல்
விநதுபகப (Prostate) ஆணகளின் சிறுநீர்பகபயின் கழுத்க� சுற்றி அகமநதுள் ஆண 

இனப்பருகக சுரபபி இது விநது வே்ர்சசிககோன ஊட்டசசைத்க� 
அளிககிறது.

மிகக ்பருககம் (Hyperplasia) திசு அல்லது உறுபபு வீககம் 
வேடு (ஸ்கோர்) கோயங்களின் வே்ர்சசியின் தபோது �டித்து வேடு தபோன்று மோறுவேது
சிறுநீரககல் (Kidney stone) கடினமோன கல் சிறுநீரகத்தில் மற்றும் சிறுநீர் போக�யில் உருவேோவேது
மூலதநோய (Hermarrhoid) ஆசைனவேோய பகுதியில் கோணபபடும் வீககத்துடன் கூடிய நரம்பு மற்றும் 

்�ோகுதி
இரத்� உகறவு (Thrombus) உடலில் இரத்� நோ்ங்களின் உட்பகுதியில் இரத்�ம் உகறநது இரத்� 

ஓட்டத்க� �டுபபது
இறககம் (Prolapse) உடலின் ஒரு பகுதி அல்லது உறுபபு அ�ன் இயல்போன நிகலயில் இருநது 

முன்தனோககி அல்லது கீழதநோககி நழுவுவேது
கட்டி (Lump) குறிபபிட்ட வேடிவே அகமபபு இல்லோ� கசசி�மோன நிகறயுகடய சைக�
தமற்பூசசு (Topical) தநரடியோக உடல் போகத்தின் மீது �டவு�ல்.
கட்டுககட்டு�ல் (Ligation) உடலின் இரத்� நோ்ம் அல்லது கழிவுநீர் நோ்ம் அல்லது குைோய 

ஆகியவேற்கற அறுகவே சிகிசகசை முகறயில் இறுககக கட்டுவேது
்நரித்து (Strangulated) உடலின் போகம் குறிபபோக குடலிறககத்தின்தபோது அகடபபினோல் இரத்� 

ஓட்டம் �கடபபடுவேது
குடலிறககம் (Hernia) உறுபகபத் �ங்கியுள் �கசை சுவேரில் பலவீனம் அல்லது ஓட்கட 

விழும்தபோது அந� உறுபபு உட்புகுவே�ோல் உணடோகும் வீககம்
கருசூற்கப (Womஆ) கர்பபம் �ரித்� நோள மு�ல் பிரசைவேம் முடியும் வேகர உள் கர்பபபகபயின் 

நிகல
பிறவிக குகறபோடு (Congenital) உடல் குகறபோடு பிறவிதலதய இருபபது
மலசசிககல் (Constipation) மலம் கடினபபடுவே�ோல் தினமும் வேலி மற்றும் சிககலுடன் கூடிய மலம் 

கழிககும் நிகல
்�ோடுபரிதசைோ�கன (Palpation) போகங்கக் விரலினோல் ்�ோட்டு அல்லது கககளினோல் �டவி 

பரிதசைோதிபபது
சிறுநீரக கல் (Rental Stone) சிறுநீர் மற்றும் சிறுநீர் போக�யில் கல் உருவேோவேது
சிறுநீரக வேலி (Rental Colic) கல் மற்றும் கட்டி தமலும் பலகோரணங்களில் சிறுநீரக பகுதியில் ஏற்படும் 

வேலி
 நுணகருவி (Cystoscopy) சிறுநீர்பகபயின் உட்புறத்க� பரிதசைோதிகக உபதயோகிககபபடும் கருவி
இரத்�சதசைோகக (Anaemia) உடலில் இரத்� சிகபபணுககள குகறவினோல் உணடோகும் நிகல
பிரோணவேோயு நசசுத்�ன்கம 
(Oxygen Toxicity) 

மனி�னின் மூக்யில் பிரோணவேோயு விக்விககும் தீங்குகள 

சிறுநீரக ்சையலிைபபு (Renal 
Failure) 

சிறுநீரகத்தின் தவேகலகள �கடபடுவேது

கரலச்தசைோற்கள்
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திடீர் சிறுநீரக ்சையலிைபபு 
(Actute Renal Failure) 

திடீ்ரன சிறுநீரகம் மீ்ககூடிய நிகலயில் போதிககபபடுவேது 

நோளபட்ட சிறுநீரக ்சையலிைபபு 
(Chronic Renal Failure) 

நீணட நோட்க்ோக சிறுநீரக தவேகலதிறன் போதிககபபட்டு மீ்ோ நிகலகய 
அகடவேது

இரத்� யூரியோ மிகக அகடவேது 
(Azotemia) 

யூரியோ அ்வு இரத்�த்தில் இயல்கபவிட அதிகமோவேது

சிறுநீர்க குகறவு (Oliguria) தபோதுமோன சிறுநீர் ்வேளியோறோகம அணடமின்கம (Anovulation) - 
மோ�விடோய சுைற்சியின்தபோது முட்கட ்வேடிககோ �ன்கம

போலூட்டு�ல் (Lactation) ஒரு �ோய �ோன் ்பற்றக குைநக�ககுப போலூட்டு�ல்
இறுதி மோ�விடோய (Menopause) வேயது முதிர்சசியோல் மோ�விடோய சுைற்சி நிரந�ரமோக வேரோமல் தபோவேது
பசியற்ற உ்தநோய (Anorexia 
Nervosa) 

உடம்கப ்மலி�ோகப பரோமரிகக குணடோகி விடுதவேோதமோ என்ற பயத்தில் 
உணகவே குகறத்து சைோபபிடுவேது

விகரவு மோ�விடோய சுைற்சி மிகவும் அடிககடி குறிபபோக மோ�விடோய சுைற்சசி நோட்களின் மு�ல் மற்றும் 
ககடசி நோட்களில் ஏற்படுவேது

கர்பபபகப �கசை (Myo metrium) கர்பபபகபயின் கமயத்திலுள் படலம்
கர்பபபகப (Endometrium) 
அகபபடலம் 

கருபகபயின் ்வேளிபபுறத்தில் உள் படலம் 

மலட்டுத் �ன்கம (Infertility) கருத்�கட சைோ�னம் உபதயோகபபடுத்�பபடோ� நிகலயில் ஒரு ்பண 1 
வேருடக கோலத்திற்குள கருத்�ரிகக முடியோமல் தபோவேது

�ன்னுடல் �ோங்குதிறன் தநோய 
(Autoimmune Disease) 

தநோய எதிர்பபு சைகதி குகறபோடு நிகலயில் ஒருவேர் இருககும்தபோது உடல் 
்சைல்கள அ�ன் ்சைோந� ்சைல்களுககு எதிரோக எதிர்விகனப புரிவேது 

சுரபபி (Gland) ஒரு ஹோர்தமோன் அல்லது தவேறு ்போருக் உருவேோககி அனுபபும் ஒரு 
உறுபபு அல்லது திசு ஆகும்.

ஹோர்தமோன் ஒரு உறுபபு அல்லது திசுககளில் இருநது உருவேோகும் ்போருள. இது 
ஒன்று அல்லது அ�ற்கு தமற்பட்ட உறுபபுகளின் ்சையல்போடுகக் 
போதிககும்.

மிகக க�ரோயடு சுரபபு 
(Hyperthyroidism) 

க�ரோயடு சுரபபி அதிகபபடியோக சுரத்�ல்

குகற க�ரோயடு சுரபபு 
(Hyperthyroidism) 

க�ரோயடு சுரபபி குகறவேோக சுரத்�ல்

தநோய எதிர்பபு சைகதி அகமபபு 
(Immune System) 

கவேரஸ் மற்றும் போகடீரியோ தபோன்ற தநோய கிருமிகளிடமிருநது உடகல 
போதுகோககும் 

அதிக இரத்� குளுகதகோஸ் 
(Hyperglycemia) 

நீரிழிவு தநோயோளிகளுககு இரத்�த்தில் குளுகதகோஸின் அ்வு அதிகமோக 
இருபபது

இன்சுலின் (Insulin) இது ஒரு ஹோர்தமோன் மற்றும் உடம்பில் உள் குளுகதகோக்ஸ 
ஆற்றலோக மோற்ற உ�வுகிறது. இந� ஹோர்தமோன் ககணயத்தின் பீட்டோ - 
்சைல்களில் உற்பத்தியோகிறது

வே்ர்சசிக� மோற்றம் 
(Metabolism) 

உயிர்வேோை ஒரு உயிரினத்திற்குள ஏற்படும் இரோசையோன ்சையல்முகற 
மோற்றங்கள

தநபதரோபதி- சிறுநீரகத்தின் சிறு இரத்� நோ்ங்கள போதிபபகடவே�ோல் உணடோகும் 
சிறுநீரகமீ்ோ தநோய

ககணயம் (Pancreas) ககணயம் என்பது வேயிற்றின் பின் பகுதியில் அகமநதுள் உறுபபு
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புற இரத்� நோ் தநோய 
(Peripheral Vascular Disease 
(pvd)) 

்மதுவேோன மற்றும் முன்தனற்றமகடக கூடிய இரத்� சுற்தறோட்ட 
அகமபபில் உணடோகும் தநோய. இதில் இரத்� நோ்ங்கள குறுகலோக, 
அகடபபு ஏற்பட்டு மற்றும் பிடிபபுடன் 
கூடிய புற இரத்�நோ்ோ தநோயிகன உணடோககும் 

போலிடிபசியோ (Polydipsia) அதிகபபடியோன �ோகம் ்போதுவேோக நீரிழிவு தநோயோளிகளுககு 
ஏற்படககூடியது

போலிதபசியோ (Polyphagia) அதிகபபடியோன பசி ்போதுவேோக நீரிழிவு தநோயோளிகளுககு 
ஏற்படககூடியது

போலி்மதனோரியோ 
(Polymenorrhea) 

மோ�விடோய சுைற்சசி அடிககடி (28 நோட்களில் 2-3 முகற) நிகழவேது

ஒலிகதகோதமதனோரியோ 
(Oligomenorihea) 

குகறவேோன மோ�விடோய கோலம்

தமனதரோஜியோ இயல்போன மோ�விடோ கோலத்தில் நீடித்� நோட்கள இரத்�பதபோககு அல்லது 
அதிகபபடியோன இரத்�பதபோககு

அமிதனோரியோ இனப்பருகக வேயதில் மோ�விடோய சுைற்சசி வேரோ� நிகல
கபதலோ்நபகரடிஸ் போகடீரியோ நுணணுயிரினோல் சிறுநீரகத்தின் உளபடலம் மற்றும் 

போரன்ககமோ ்சைல்கள போதிககபபடுவேது.
நீர்கதகோர்கவே (Edema) உடலின் திசுப பகுதியில் உள் குழியில் அதிகபபடியோன நீர் தசைர்வே�ோல 

உணடோகும் வீககம்
பிட்டிங் எடிமோ (Pitting edema) உடலின் திசுப பகுதியில குறிபபோக கோல்களில் நீர் தசைர்வே�ோல் ஏற்படும் 

வீககம் 
டிஸ்்மதநோரியோ வேயிறு வேலியுடன் மற்றும் இறுககத்துடன் கூடிய மோ�விடோய சுைற்சி
்பரிஆர்பிட்டல் எடிமோ (periorbital 
edema) 

கணகக் சுற்றிலும் நீர் தகோர்கவே

மதிப்பீடு

I.சைரியோன �திரலத் ந�ர்ந்த�டுக்கவும்
1. ஆஸ்துமோவின் ்போதுவேோன குணம் என்பது 

அ)  ் நஞசு இறுககத்துடன் கூடிய வேலி மற்றும் 
மூசசிகரபபு

ஆ)  வேயிறு இறுககம் மற்றும் கபம்
இ)வேோயவேழி ஊகக மருநதுகள (ஸ்டீரோயடுகள)
ஈ) இருமல் மற்றும் தும்மல்

2.  நுகரயீரல் ்சையல்போட்கட கணடறியப 
பயன்படும் எளிய வேகக கருவி என்பது ஒரு 

 அ) கோற்றழுத்�மோனி ஆ) அழுத்� அ்வு
 இ) உசசை ஓட்ட கருவி ஈ) இரத்� அழுத்�மோனி
3.  நோளபட்ட நுகரயீரல் அகடபபு தநோயககோன 

ஒரு ்போதுவேோன கோரணம் என்ன?
அ) மூசசுக குைோய விரிவு தநோய
ஆ)  நோளபட்ட மூசசுக குைோய ்�ோற்று

இ) புககப பிடித்�ல்
ஈ)  திசுககளில் கோற்றுப 

பரவிய நிகல
4.  பின் வேருவேனவேற்றில் எந� 

அ்வு நோளபட்ட அகடபபு தநோயினோல் 
சைோத்தியமில்கல?
அ) இரத்� அழுத்�ம் 
ஆ) இ�ய துடிபபு
இ) இரத்�த்தில் ஆகசிென் அ்வு
ஈ) உடலின் �ட்ப்வேபபநிகல

5. பி.பீ.எச என்றோல் என்ன?
அ) தீங்கற்ற விநது சுரபபி வே்ர்சசி
ஆ) உயர் இரத்� அழுத்�ம்
இ) அதிக வேலியுடன் கூடிய �கலவேலி
ஈ) உயர் இரத்� குளுகதகோஸ்
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6. விநது சுபபி ்�ோற்று என்றோல் என்ன?
அ) வீககத்துடன் கூடிய சிவேந� சிறுநீர்த் �ோகர
ஆ)  வீககத்துடன் கூடிய சிவேந� சிறுநீர் விநது 

சுரபபி
இ) வீககத்துடன் கூடிய சிவேந� சிறுநீர் கப
ஈ) வீககத்துடன் கூடிய விநதுபகப

7. பி.எஸ்.எ.  என்றோல் என்ன?
அ) ்போது தசைகவே அறிவிபபு
ஆ) கோலஞசைகபபகடயின் கீழவேோ�ம்
இ) விநது சுரபபியின் குறிபபிட்ட அணடி்ென்
ஈ) இந� குளுகதகோஸ் அ்வு

8. ்போதுவேோன வேயிற்றுக குடலிறககம் என்பது
அ) கவேட்கட குடலிறககம்
ஆ) விக்யோட்டுக குடலிறககம்
இ) இயற்பி்வு குடலிறககம்
ஈ) பிறபபு குடலிறககம்

9. குடலிறககத்திற்கோன கோரணம்
அ) அதிகபபடியோக சைோபபிடு�ல்
ஆ) உடல் பருமன்
இ) குறட்கட விடு�ல்
ஈ) அதிகபடியோன மனஅழுத்�ம்

10. குடலிறககத்திற்கோன அறிகுறி
அ) இருமல் ஆ) தும்மல்
இ) வீககம் ஈ) உறககம்

11. குடலிறகக �டுபபு முகற என்பது
அ) அதிகபபடியோக சைோபபிடு�ல்
ஆ) உடல் பருமன்
இ) மதுபோனம் அருநது�ல்
ஈ) புககபபிடித்�ல் �விர்த்�ல்

12. குடலிறககத்தின சிககல் என்பது
அ)  உடலின் ஒரு பகுதிககு இரத்�தபோககு 

�கடபபடு�ல்
ஆ) ஆைமோன கீறல்
இ)வேோநதி
ஈ) மயககம்

13.  த�ோல் மற்றும் நகககுறுத்து இரணடின்  நீ்நிற 
மோற்றம் இவ்வேோறு அகைககபபடுகிறது
அ) நீல்வேோக� ஆ) இரத்� தசைோகக
இ) இரத்� தபோககு ஈ) மூசசுத் திணறல்

14.  வேோய மற்றும் மூககில் கசசி�மோக ்போருந�க 
கூடிய நோடோவுடன் இகணந� சைோ�னம் என்பது
அ) உயர் இரத்� அழுத்�ம்
ஆ) நோசிக குைல்
இ) பிரோண வேோயு (ஆகஸிென்) கூடோரம் 
ஈ) பிரோண வேோயு முகமூடி

15.  பின்வேருவேனவேற்றில் நோளபட்ட சிறுநீரக 
்சையலிைபபிற்ககோன சைரியோன வி்ககம் என்பது 
அ)  உபபுத் �ன்கம அதிகமுள் விகரவேோக 

குகறயக கூடிய சிறுநீர் ்வேளிதயற்றம்
ஆ)  படிபபடியோக மீ் முடியோ� சிறுநீரக 

்சையலிைபபு
இ)  சிறுநீரக ்வேளிதயற்றம் குகறநது 

கரியோட்டினின் அதிகரிபபு
ஈ) சிறுநீர்பபோக�யில் தநோயத்்�ோற்று

16.  திடீர் சிறுநீரக ்சையலிைபபில் த�ோன்றும் 
ஓலிககூரிய நிகலயின் எசசைரிககக 
அறிகுறியோவேது
அ)  ஒபபடர்த்தி அதிகமுள் சிறுநீர் மற்றும் 

குகறந� உபபு
ஆ)  குகறந� இரத்� அழுத்�ம் மற்றும் நீர்சசைத்து 

குகறபோடு
இ)  நீர்க ்கோள்வு அதிகரிபபு மற்றும் உயர் 

இரத்� அழுத்�ம்
ஈ) சீரற்ற சுவேோசைம் மற்றும் அதிகபடியோன பசி

17.  குகற க�ரோயடு சுரபபி சுரத்�லுககோன 
ஏத�னும் ஒரு அறிகுறி
அ) தசைோர்வு
ஆ) குகறந� குளிர்�ோங்கும் �ன்கம
இ) முடி உதிர்வு
ஈ) தமற்கூறிய அகனத்தும்

18.  சிகிசகசை ்பறோ� குகற க�ரோயடு சுரபபு 
தநோயினோல் போதிககபபட்ட தநோயோளி தமலும் 
இ�னோல் போதிககபபடுகிறோர்கள
அ) அதிகபடியோன ்கோலஸ்ட்ரோல்
ஆ) குகறந� இரத்� அழுத்�ம்
இ) குகறந� இரத்� சைர்கககர
ஈ) இதில் எதுவும் இல்கல

19.  குகற க�ரோயடு சுரபபி சுரத்�லுககு எபபடி 
சிககக அளிககபபடுகிறது
அ) கதிர் வீசசு
ஆ) அறுகவே சிகிசகசை
இ) ்சையற்கக ஹோர்தமோன்
ஈ) குணபபடுத்� முடியோது

20. க�ரோயடு சுரபபு எங்கு அகமநதுள்து?
அ) முதுகு �ணடு வேட அடிபபகுதி
ஆ) கழுத்து
இ) வேயிறு
ஈ) முதுகு

21.  க�ரோகஸின் பின்வேருவேனவேற்கற 
்கோணடுள்து
அ) க�தரோசின் ஆ) ்சைலினியம்
இ) அ்யோடின் ஈ) a & c
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22.  மோ�விடோய சுைற்சியின்தபோது இரத்�பதபோககு 
மிக ்சைோற்பபமோன அ்வு மற்றும் இரணடு 
நோட்கள மட்டுதம இருபபது.
அ) ஒலிகதகோ ்மதனோரியோ
ஆ) கஹபதபோ தமதனோரியோ
இ) ்மட்தரோஜியோ
ஈ) ்மனதரோஜியோ

23.  இனப்பருகக வேயதில் மோ�விடோய சுைற்சி 
வேரோமல் தபோவேது 
அ) மோ�விலககின்கம (மோ�விடோய இன்கம)
ஆ) �ற்கோலிக மோ�விடோய இன்கம
இ) இரணடோந�ரமோன மோ�விடோய இன்கம
ஈ) வேலியுடன் கூடிய மோ�விடோய சுைற்சி

24. தீங்கற்ற கட்டி கர்பபபகபயில் உருவேோவேது
அ) நோர்த்திசு கர்பபபகபக கட்டி
ஆ) கர்பபபகப இறககம்
இ) மலககுடல் இறககம்
ஈ) சிறுநீர்பகப இறககம்

25. எச.எஸ்.ஜி-ன் விரிவேோககம்
அ)  கருககுைோய ஆயவு – 

(ஹிஸ்தபோசைோல்பின்தெோ கிரோஃபி)
ஆ)  அல்ட்ரோ தசைோதனோகரோஃபி – அல்ட்ரோ 

தசைோதனோகிரோஃபி
இ)  கருககுைோய தசைோதனோகிரோஃபி – கஹட்தரோ 

தசைோதனோகிரோஃபி
ஈ) கர்பபபகப ஆயவு – (ஹிஸ்தடோஸ்தசைோபி)

26.  பின்வேருவேனவேற்றில் வேகக-I நீரிழிவு 
தநோயககோன ஆபத்து கோரணிகளுககு 
சைோத்தியமில்லோ�து
அ) உணவுஆ) மரபு வேழி
இ) தநோய எதிர்பபு சைகதி குகறவு
ஈ) சுற்றுபபுற சூைல்

27.  பின்வேருவேனவேற்றில் வேகக II நீரிழிவு 
தநோயககோன ஆபத்து கோரணிகளில் 
சைோத்தியமில்லோ�து 
அ) தமம்பட்ட வேயது ஆ) உடல் பருமன் 
இ) புககப பிடித்�ல் ஈ) உடல் இயகக மின்கம

28.  பின்வேருவேனவேற்றில் சிகிசகசை அளிககபபடோ� 
நீரிழிவு தநோயினோல் ஏற்படுவேது
அ) போர்கவே இன்கம (குருட்டுத் �ன்கம)
ஆ) இரு�ய தநோய
இ) சிறுநீரக தநோய
ஈ) கோது இகரசசைல்

29.  பின்வேருவேனவேற்றில் நீரிழிவு தநோய 
வேருவே�ற்ககு முன் ் �ோடர்புகடய கோரணிகளில் 
சைோத்தியமில்லோ�து

அ)  வேகக II நீரிழிவு தநோயககு அதிகபபடியோன 
வேோயபபு

ஆ) பலவீனமோன குளுகதகோஸ் சைகிபபுத் 
�ன்கம

இ)  இ�ய தநோய மற்றும் பககவேோ�ம் தநோயககு 
அதிகபபடியோன வேோயபபு

ஈ)  வேகக I நீரிழிவு தநோயககு அதிகபபடியோன 
வேோயபபு

30.  இரத்� சைர்கககரயின் அ்வு கட்டுபபோட்டில் 
உள்து என்பக� குறிககும் HBA1C-ன்  அ்வு
அ) 7%-ககு கீழ
ஆ) 12%-15% - ககு இகடயில்
இ) 180 மி.கி ்டசி/லிககு கீழ
ஈ) 90 மற்றும் 130 மி.கி/ ்டசி/லி

II.  பின்வரும் வினோக்களுக்கு ஒன்று அல்லது 
இைணடு வரிகளில் விரடையளிக்கவும்

1. குடலிறககம் வேகரயறு?
2. சி.ஓ.பி.டி. விரிவேோககத்க� எழுது?
3.  குடிலிறககத்தின் இரணடு வேகககளின் 

்பயர்கக் குறிபபிகடு?
4. திடீர் சிறுநீரக ்சையலிைபபு வேகரயறு?
5.  பிரோணவேோயு சிகிசகசையின் ஏத�னும் 2. 

சிககல்கக் எழுதுக?
6. நீரிழிவு தநோயின் வேகககக் குறிபபிடுக?
7. மோ�விலககின்கம வேகரயறு?
8.  மூலதநோயோளிகளுககு விரல் மூலம்  ்�ோடும் 

பரிதசைோ�கனயின் பயன் என்ன?
9. விக்யோட்டு குடலிறககம் என்றோல் என்ன?
10. விகரவீககம் வேகரயறு?

III. குறுவினோ
1.  ஆஸ்துமோவின் தூணடு கோரணிகக் 

வேரிகசைபபடுத்து?
2. நீரிழிவு தநோய வேகரயறு?
3.  மூலதநோயககோன ஆபத்து கோரணிகக் 

எழுதுக?
4.  குடலிறககத்தினோல் ஏற்படும் சிககல்கக் 

சிறுகுறிபபு வேகரக.
5.  கர்பபகப இறககம் ஏற்படோமல் �டுககும் 

முகறகக் சுருககி எழுதுக?
6.  பிரோணவேோயு சிகிசகசை த�கவேபபடும் 

நிகலகமகக் சுட்டிககோட்டுக?
7.  க�ரோயடு சுரபபு மிகக –ல் �விர்ககபபட 

தவேணடிய உணவுகள யோகவே?
8. கோ்ோஞசைகபபகட வேகரயறு?
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9.  மோரகடபபு தநோயின் அகடயோ்ம் மற்றும் 
அறிகுறிகக் குறிபபிடுக?

10. டிஸ்்மதனோரியோ சிறுகுறிபபு வேகரக.

IV.த�ருவினோ
1.  மோரகடபபு வேகரயறு? மோரகடபபு தநோயின் 

கோரணங்கள மற்றும் தமலோணகம பற்றி 
எழுதுக?

2.  தீங்கற்ற புதரோஸ்தடட் வே்ர்சசி பற்றி விரிவேோக 
வி்ககுக?

3.  நோளபட்ட சிறுநீரக ்சையலிைபபு பற்றி விரிவேோக 
விவேோதி?

4.  கர்பபபகப நோர்த்திசுக கட்டி பற்றி விரிவேோக 
எழுது?

5.  கர்பபபகப இறககம் பற்றிய தமலோணகமகய 
விவேரிககவும்

6.  குடலிறககம், என்றோல் என்ன? குடலிறககத்தின் 
கோரணங்கள, அகடயோ் அறிகுறிகள மற்றும் 
அறுகவே சிகிசகசை தமலோணகம பற்றி எழுதுக?

7.  திரு.X-அவேர்கள எகடகுகற�ல், அதிகபடியோன 
�ோகம் மற்றும் தசைோர்வு கோரணமோக 
மருத்துவேமகனயில் அனுமதிககபபட்டிருந�ோர்

 • நீரிழிவு தநோய வேகரயறு
 • நீரிழிவு தநோய வேகககக் பட்டியலிடுக
 •  நீரிழிவு தநோய கோரணங்கள மற்றும் அகடயோ் 

அறிகுறிகக் எழுதுக.
 •  நீரிழிவு தநோயின் தமலோணகமகய வி்ககுக.

8.  பின்வேருவேனவேற்கற வேகரயறு
 • நோர்கட்டி இகைமத்�டிபபு
 • கோ்ோஞசைகபபகட
 • க�ரோயடு சுரபபு குகற
 • நீங்கற்ற புதரோஸ்தடட் வே்ர்சசி
 • ஆஸ்துமோ

9.  க�ரோயடு சுரபபு குகற பற்றி விரிவேோக 
வி்ககுக?

10.  பிரோணவேோயு அளிககபபடும் ்சையல்முகறகய 
விரிவேோக எழுதுக.

 நமற்�ோர்ரவ நூல்கள் 

1. Abuabara K, Lee H, Kimball AB. The Systemic 
Psoriasis Therapies: British Journal o

2. Dermatology. 2011;165(5):1066–1073. 
[PubMed]

3. Frances D.Monahan,Marianne Neighbors, 
Carol Green, Searingen’s Manual of Medical-

4. Surgical Nursing, A care Planning Resorce, 
(copyright-2011) 7th Edition, Mosby 
Elsesvier.

5. Eiff, M. Patrice, et al. Fracture Management 
for Primary Care, 2nd ed. New York: Elsevier, 
2002.

6. Koval, Kenneth J., and Joseph D. Zuckerman. 
Handbook of Fractures, 2nd ed. Philadelphia: 
Lippincott, 2001.

7. Clinical Handbook for Brunner & Suddarth's 
Textbook of Medical-Surgical  Nursing 
(Lippincott Williams, Wilkins) 14 th Edition, 
Wolters Kluwer.

8. Rajeev Gupta, Shreya Gupta, Hypertension 
in India, Trend in Prevalance,Awareness 
treatment and control, RUHS Journal of 
Health Sciences, Voulme-2 Number1, January 
– March- 2017.

  இரணயவைஙகள் 

1. http://www.healthofchildren.com/E-F/
Fractures.

2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
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உரலி :  https://symptomchecker.isabelhealthcare.com/suggest_diagnoses_advanced/landing_page

• �டி 1 :  கீழககோணும்  உரலி/விகரவுக குறியீட்கடப பயன்படுத்தி  இச்சையல்போட்டிற்கோன 
இகணயப பககத்திற்குச ்சைல்லவும்.

• �டி 2 :  ‘Age, Gender and Region’ ஆகிய �கவேல்கக் நிரபபவும். 
• �டி 3 :  அறிகுறிகக்க கட்டத்தில் நிரபபி த�டு ்போத்�ோகன அழுத்�வும். 
• �டி 4 :  சைோத்தியமோன தநோயகளின் பட்டியல் ்சையல்போட்டுச சைோ்ரத்தின் வேலது பககத்தில் 

இடம்்பறும். ஆபத்�ோன நிகலயில் இருந�ோல் சிவேபபு வேணணத்தில் குறிககபபட்டிருககும்.

இச்சையல்போட்டின் மூலம் ஒருவேருககு 
இருககும் அறிகுறிகக் கவேத்து அவேருககு 

இருககும் தநோயின் �ன்கமகயப பற்றி 
அறி�ல்.

படி 1 படி 2 படி 4படி 3

இரணயச் தசையல்�ோடு

*படங்கள அகடயோ்த்திற்கு மட்டுதம.
*த�கவே்யனில் Adobe Flash கய அனுமதிகக.

�டிநிரலகள்

மருத்துவ அறுரவ சிகிச்ரசை

Unit_2_Medical_Surgery_Gen_Nur_TM.indd   95 06-03-2020   16:49:27



96

 அறிமு�ம் 

“உளவியல்” என்ற தைால் ‘Psyche’ மறறும் 
“Logos” என்ற இரணடு கிபரகக வார்தட்தகளில் 
இருந்து ப்தானறியது. “logos” என்ற வார்தட்த ஒரு 
அறிவார்ந்்த தைாறதபாழிவு அல்ேது பிரிவிடனடயக 
குறிபப்தாகும். பல்பவறு காேஙகளில் 
உளவியோளர்கள் psyche – என்ற வார்தட்தககு 
பல்பவறு தபாருள் கூறினர்.

ஆரம்பததில் psyche - உள (ஆனமா) 
எனபதுஒரு ‘உயிர்’ எனவும்பி்றகு ‘மனது’ எனவும் 
பின‘ உணர்வு’ எனறும் விளககபபடைது. இபபபாது 
உளவியோனது ஒரு அறிவியோக கரு்தபபடுகி்றது. 
இது உயிரினததிடன கடடுபபடுததுவ்தறகும் 
நைதட்தடய முழுவதுமாக நனகு புரிந்து 

தகாள்வ்தறகும், உரிய அறிவியல் எனபர். சுருஙகக 
கூறின உளவியல் எனபது மனி்த நைதட்தயின 
அறிவியல். ஒரு மனி்தடன அவனது நைதட்தயினமூ
ேம்புரிந்துகதகாள்ளமுடிகி்றது. பஜோகன தவால்பகாங 
வான பகா எனபவரின பினவரும் பமறபகாள் மனி்த 
நைதட்தடய ஆய்வு தைய்வ்தறகான 
முககியததுவதட்த தவளிபபடுததுகி்றது.

“நைதட்த எனபது ஒரு கணணாடி இதில் 
அடனவரும் அவர்களது உருவதட்த 
தவளிபபடுததுகி்றார்கள்.”

 3.1.   உளவியலின் வயரயயற

உளவியல் எனபது மனநே அறிவியலின 
நிகழ்வுகடளயும் நிடேயிடனயும் தவளிபபடுததுவது. 

இபபாைதட்தக கற்றபின மாணவர்கள் தபறும் தி்றனகள்
 ➢ உளவியல் என்ற தைால்டே வடரயறுகக.
 ➢ தைவிலியததில் உளவியலின முககியததுவதட்த விளகக.
 ➢ மாஸ்போவின ஊககுவித்தல் பகாடபாடடை விவரிகக.
 ➢ ்தனிநபர் பவறுபாடுகடள புரிந்துகதகாள்ளல்.
 ➢ மனபபானடமடய விவரித்தல்.
 ➢ உணர்வு மறறும் இணககம் விவரிகக.
 ➢ ஆளுடம வளர்சசி மறறும் அ்தன குட்றபாடுகடள விவரிகக.
 ➢ முரணபாடு மறறும் ஏமாற்றம் பறறி புரிந்துதகாள்ள.
 ➢ அவைரக காே குறுககீடு குறிதது விளகக.

தன்ெநஞ் சறிவது ெபாய்யற்க ெபாய்த்தபின்
தன்ெநஞ்ேச தன்ைனச் சுடும்.

தன்மனமறிந்து ஒருவர சபோய செல்�க் கூைோது. அவ்வோறு கூறுவோநரயோனோல் 
அவர மனநம அவயர வருத்தும்.

�ற்றல் ந�ோக்�ங்�ள்

3 பயன்போட்டு
உளவியல்

அ�கு
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நம்முடையஉணர்வுகள், ஆடைகள், அறிவாற்றல், 
பகுத்தறி்தல் முடிவுகள் மறறும் விருபபம் 
பபான்றடவ நிகழ்வுகள் எனறும் 
அடைககபபடுகி்றது. (வில்லியம்பஜேமல் 1890.)

“உளவியல் எனபது ஒருவரது சூைலின 
த்தாைர்புடைய ்தனிபபடை நைவடிகடககள் பறறிய 
அறிவியல் ஆகும்.”

 - உடதவார்த மறறும் மார்குஸ் (1948)
N.L. மனகூறறுபபடி உளவியல் ஆய்வு எனபது 

நைதட்தடய அறிவியல் ரீதியாக ஆய்வு தைய்்தபே 
ஆகும்.

 3.2.    செவிலியத்தில் உளவியலின் 
முக்கியத்துவம்

உளவியல் தைவிலியருககு கீழ்கணைவாறு 
பேவழிகளில் உ்தவுகி்றது. 

i) ந�ோயோளியயப் புரிந்து ச�ோண்டு உதவுதல்.
தைவிலியர்கள் பநாயாளிகடள புரிந்து 

தகாணடு அவர்களுககு ்தரமான மருததுவ 
பராமரிபடப வைஙக பவணடும். ்தனிநபரின 
பவறுபாடு, பநாயாளிகளின ஆளுடம பணபுகள் 
மறறும் தவவபவறு சூழ்நிடேகளில் அவர்களின 
நைதட்தயின தபாருடளப புரிந்து தகாள்ள 
தைவிலியர்களுககு உளவியல் உ்தவுகி்றது.

ii) உறவினர�யள புரிந்துச�ோள்ளுதல் மற்றும் 
உதவுதல்

தைவிலியர்கள் முழுடமயான பராமரிபபு 
வைஙகும் பபாது பநாயாளியின உ்றவினர் மறறும் 
நே விரும்பிகடள ஊககுவிதது அவர்கடளயும் 
பநாயாளி கவனிபபில் பஙபகறக டவபபப்த ஆகும். 
பநாயாளிகள் சிே தையல்கடள தைய்வது ஏன என 
அவர்கடள புரிந்து தகாள்ள டவபபது 
தைவிலியர்களுககான ஒரு ைவாோன பணியாகும். 
உளவியடேப பறறிய படிபபானது தைவிலியர்கள் 
பநாயாளிகளின உ்றவினர்களின உணடமயான 
பகாரிகடககடளப புரிந்துதகாணடு அவர்கள் மீது 
கவனம் தைலுத்த உ்தவுகி்றது.

iii)ந�ோயோளிக்குத்  நதயவயோனஆந�ோெயன, 
வழி�ோட்டுதல்  மற்றும்  ஆதரவு  ஆகியவற்யற 
வழங்குதல்.

உளவியடேப படிபப்தன மூேம் தைவிலியர்கள் 
பநாயாளிகளுககு வழிகாடடு்தல், ஆபோைடன 
மறறும் அ்தன நுடபஙகள் பறறிய தகாள்டககடளப 
புரிந்து தகாள்கி்றார்கள். வழிகாடைல் மறறும் 
ஆபோைடனயின நுடபஙகடள புரிந்து 

தகாள்வ்தன மூேம் தைவிலியர்கள், ்தனிபபடை 
அல்ேது குழு வழிகாடைல் மறறும் ஆபோைடன 
பைடவகடள வைஙகி அவர்களுககு உ்தவுகின்றர்.

iv) தரமோன செவிலிய பரோமரிப்பு வழங்குதல்
உைலும் மனமும் இடணந்்தப்த ஒரு மனி்தன. 

உைலில்ஏ்தாவது மாற்றஙகள் ஏறபடின அது 
மனட்தயும் பாதிககும்., உைல் அல்ேது 
மனபபாதிபபுகளுககு ்தனிநபர் மருததுவமடனயில் 
அனுமதிககபபடுகி்றார். உைல்-மனம் 
இவவிரணடிறகும் இடைபயயான உ்றவின 
முககியததுவதட்தப புரிந்துகதகாணடு உளவியல் 
தகாள்டககடள ைார்ந்து பநாயாளிடய 
பராமரிபபதில் உளவியல் அறிவு பயனபடுகி்றது.
பநாயாளியின மனபபானடம முரணபாடுகள், 
பநர்மட்றயான சிந்்தடன, அவைர காே குறுககீடு 
பறறி தைவிலியர்அறிந்து ்தரமான சிகிசடை அளிகக 
உளவியல் உ்தவுகி்றது.

v) சதோழில்முயற சூழய� ெமோளித்தல்
தைவிலியம் எனபது ஒரு குழுபணி. மற்ற 

சுகா்தாரகுழு உறுபபினர்கள் மறறும் 
ைகபணியாளர்களுைன இடணந்து பணி 
புரியபவணடும். தைவிலியர் ்தஙகடள சுறறியுள்ள 
மககளின மனட்த புரிந்துக தகாணடு தி்றம்பை 
தையல்பை பவணடும். தைவிலியர் மற்ற சுகா்தாரகுழு 
உறுபபினர்களுைன இடணந்து த்தாழில் 
ைார்சூைலில் பணியாறறும் பபாது ைவால்கடள 
ைந்திககபநரிடும். அவபவடளகளில் உளவியல் 
அறிவு இந்்த ைவால்கடள ைமாளிகக 
தைவிலியர்களுககு உ்தவுகி்றது.

vi) தன்யன புரிந்துச�ோள்ளுதல்
தைவிலியர் ்தஙகள் மனபபானடம சிந்்தடன, 

தி்றனகடள ைமாளித்தல், மதிநுடபம், ஒடடுதமாத்த 
பேம் மறறும் பேவீனஙகள் பறறிய புரி்தலுைன 
தையல்படு்தல் பவணடும். சுயபுரிந்து தகாள்ளு்தல் 
்தனிபபடை மறறும் த்தாழில்முட்ற வாழ்கடக, 
ைமநிடேயான வாழ்கடக இரணடும் இணககமாக 
ைம நிடேபயாடு தபாருந்தி வாைவழிவகுககி்றது.

 3.3.    மோஸந�ோவின் ஊக்குவித்தல் 
ந�ோட்போடு

மாஸ்போவின ஊககுவித்தல் பகாடபாடு 1943-
ஆம் ஆணடு ஆபிரகாம் மாஸ்போ முனதமாழிந்்த ஒரு 
உளவியல் பகாடபாடு. இந்்த பகாடபாடு தபரியபிரமிடு 
வடிவததில் தபரும்பாலும்சித்தரிககபபடுகி்றது. 
கூம்பின அடிபபாகததில் மிக அடிபபடை ப்தடவகளும் 
பமல்பாகததில் சுய இயல்பாககத ப்தடவகளும் 
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போது�ோப்பு நதயவ�ள் (Safety Needs)
ஒரு நபரின உைலியல் ப்தடவகள் திருபபதி 

தைய்யபபடைால் அவர்களின பாதுகாபபு ப்தடவ 
முனனுரிடம மறறும் ஆதிககம் தபறும். 
உ்தாரணமாக, உைல்பாதுகாபபு இல்ோ்த 
சூழ்நிடேகளான – பபார், இயறடக பபரழிவு 
பபான்றவற்றால் மககள் மனஅழுத்தம் மறறும் 
ப்தற்றதட்த அனுபவிபபர். ்தனிபபடைபாதுகாபபு, 
உணர்சசிபாதுகாபபு, நிதிபாதுகாபபு, உைல்நேம் 
மறறும் நல்வாழ்வு பாதுகாபபு ப்தடவ உள்ளைஙகும் 
(விபதது பநாய் மறறும் அபாயகரமான 
சூழ்நிடேயிலிருந்து பாதுகாபபு).

அன்பு / உயையம.(Love and belonging Needs)
மனி்தத ப்தடவகளில் மூன்றாம் நிடே ைக 

மனி்தர்களுககிடைபய ஓர் தைாந்்த உணர்டவ 
ஏறபடுததுகி்றது. ைமூக தைாந்்த ப்தடவகளில் நடபு, 
குடும்பம் மறறும் தநருககம் ஆகியடவ அைஙகும். 
குழு தபரியப்தா அல்ேது சிறியப்தா எனறு 
தபாருடபடுத்தாமல், ைமூக குழுககளிடைபய 
இடணந்து ஏறறுகதகாள்ளும் உணர்டவ 
மனி்தர்கள் வளர்ததுக தகாள்ள பவணடும். 
உ்தராணமாக ைஙகம், ம்தகுழுககள், விடளயாடடு 
அணிகள், கும்பல்கள் பபான்றடவ தபரிய ைமூக 
குழுககளில் அைஙகும். சிறிய ைமூக த்தாைர்புகளில் 
குடும்ப உறுபபினர்கள், தநருககமான பஙகாளிகள், 
வழிகாடடிகள், ைகாககள் மு்தலியன அைஙகும். 
மற்றவர்கடள பநசிபபதும், பநசிககபபடுவதுபம 
மனி்தர்களுககு ்தடேயாய ப்தடவ.

குயறந்த மற்றும் உயர சுயமரியோயத ச�ோண்ை 
மக்�ள் தங்�யள எப்படி �ருதுகின்றனர?

குட்றந்்த சுயமரியாட்த தகாணைவர்கள் 
எதிர்மட்றயான வடகயில் ்தஙகடளக 
கருதுகின்றனர். அவர்கள் ்தஙகடளப பறறி 
நன்றாக நிடனபபதில்டே, மற்றவர்களுைன 
இணஙகி தையல்படுவதில் சிககல் உள்ளவர்கள், 
சுயைந்ப்தகஙகளால் பாதிககபபடைவர்கள். 
மா்றாக, உயர் சுயமரியாட்த தகாணைவர்கள், 
மதிபபிறகுரியவர்கள், தி்றன மிககவர்கள் 
மறறும் ஏறறுக தகாள்ளத்தககவர்கள் என்ற 
எணணம் உடையவர்கள். ்தஙகடள தி்றனபை 
பயனபடுததிக தகாள்ளவும். மற்றவர்கடள 
தி்றனபை ஏறறுக தகாள்ளவும் கூடியவர்கள்.

சுயமரியோயத
 சுயமரியாட்த எனபது ஒருவருடைய 

சுயமதிபபீடடின மூேம் ்தன தைாந்்த மதிபபு பறறிய 
நம்பிகடக.. ்தகுதி ப்தடவ, ஈபகா ப்தடவ எனபது 

குறிபபிைபபடடுள்ளது. கூம்பின அடிபபகுதியில் 
இருந்து மு்தல் நானகு நிடேகளில் பிரமீைானது 
“குட்றபாடு ப்தடவகளாகும்”. உைலியல், பாதுகாபபு, 
அனபு தைாந்்தம் மறறும் மதிபபு ப்தடவகடளக 
தகாணடுள்ளது. அடிபபடை ப்தடவ பூர்ததி 
தைய்யபபடின அ்தன உயர்நிடே ப்தடவ பறறி 
சிந்திபபர். எடுததுககாடைாக, ஒரு ்தனிநபர் ்தனது 
உைல்நிடே ப்தடவகடள நிட்றபவறறும் வடர 
பாதுகாபபு ப்தடவகடள எதிர்பார்ககமாடைார். 
பாதுகாபபு ப்தடவகடள நிட்றபவறறுவ்தறகு 
முனனால் அவர் அனடபயும் விருபபதட்தயும் 
விரும்பமாடைார். அடிபபடை ப்தடவகள் பூர்ததி 
தைய்யபபடைால் படிபபடியாக அடுத்த நிடேடய 
பநாககி முனபனறுபவடர தமடைா ஊககுவி்தல் 
உடைபயார் எனபர். (Metamotivation) இக 
“குட்றபாடுப்தடவ” பூர்ததிதைய்யபபைா விடைால் 
்தனிநபர் எதிர்பார்படபயும் ப்தடைதட்தயும் 
உணர்வர்.

மோஸந�ோவின் நதயவக்�ோன படிநிய�

²ò Þò™ð£‚è‹
(îQŠð†ì Fø¬ù 
Ü¬ìî™)

²ò ñKò£¬î - 
ñŸøõ˜èOìI¼‰¶ 
ñFŠ¹ ñŸÁ‹ ñFŠd´

ªê£‰îƒèœ 
(Ü¡¹, °¿ð£ê‹)

ð£¶è£Š¹ «î¬õèœ
(îƒ°Iì‹, Üð£òˆFL¼‰¶ 
ÜèŸÁõ¶)

àìŸÃÁ «î¬õèœ  
(àì™ïô‹, àí¾, 
É‚è‹ Þ¼ŠHì‹)

உைல் ரீதியோன நதயவ�ள்:- (Physiological 
Needs)

உைல் ரீதியான ப்தடவகள் எனபடவ 
மனி்தன உயிர் வாழ்வ்தறகான இயறபியல் 
ப்தடவகள் ஆகும். இந்்த ப்தடவகள் பூர்ததி 
தைய்யபபைா விடைால், மனி்த உைல் ஒழுஙகாக 
இயஙகாது. உைறகூறு ப்தடவபய ப்தடவககான 
படிநிடேயில் மு்தனடமயான ப்தடவயாகும். 
அடிபபடை ப்தடவ பூர்ததி தைய்யபபைாதிருபபின 
பி்ற ப்தடவகடளத த்தாைரமுடியாது. 
உைலியல்ப்தடவகள் சுவாசித்தல், நீர், உணவு, 
தூககம், ஆடை, ்தஙகுமிைம் மறறும் பாலியல் 
ப்தடவகள்எனபன.
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ைமூகததில் மற்றவர்களிைமிருந்து அஙகீகாரம், 
நிடே, முககியததுவம் மறறும் மரியாட்த 
ஆகியவறட்றப தபறுவது த்தாைர்பானது. எல்ோ 
மனி்தர்களும் மரியாட்தக குரியவர்களாகவும் 
சுயப்தடவ மறறும் சுயமரியாட்த தகாணடிருகக 
பவணடும். இந்்த தையல்கள் ஒரு மனி்தனுககு 
உணர்வு பஙகளிபபு அல்ேது மதிபடபக 
தகாடுககி்றது. இந்நிடேயில் குட்றபாடு ஏறபடின 
குட்றந்்த சுயமரியாட்தககு வழிவகுககும்.

சுய இயல்போக்�ம் சுயநியறவு.
சுய இயல்பாககம் எனபது ்தனிமனி்தன ்தன 

உள்ளார்ந்்த தி்றனகடள பமம்படுததுவ்தாகும் 
சுருஙகககூறின ்தனிமனி்தன ்தனனால் 
இயன்றவறட்ற சி்றபபாக தைய்து முடிபபது. 
்தனிமனி்த ஊககுவிபபு மு்தலியன ஒருவருடைய 
முழுததி்றடனயும் தவளிபபடுத்த உ்தவுகி்றது.

சுயநியறவோளர�ள் என்பவர யோர?
்தஙகளதுமுழுடமயான தி்றனகடள 

பயனபடுததுபவர்கபள சுயநிட்றவாளர்கள்.

 3.4.    தனி�பர�ளின் நவறுபோடு 
(Individual Differences)

நம்டம சுறறியுள்ள உயிருள்ள மறறும் 
உயிரற்ற தபாருடகள் பே நிடேகளில் பவறுபடடு 
காணபபடுகி்றது. மனி்த இனம், ப்தாற்றம், நி்றம் 
ஆளுடம நைதட்த ஆகியவற்றால் 
மாறுபடுகின்றனர். நம்மிடைபய விததியாைஙகளும் 
்தனிபபடைபவறுபாடுகளும் காணபபடுகி்றது..

தனி�பர நவறுபோடு�ளின் வயரயயற
்தனிநபர் பவறுபாடு எனபது 

்தனிமனி்தர்களிடைபய ஒருவருகதகாருவர் 
பவறுபடுததி அல்ேதுபிரிதது, ஓர் ்தனிததுவமான 
்தனிநபராக ்தனடன உருவாககுவது.

தனிப்பட்ை �பர�ளின் நவறுபோடு�ளின் 
வய��ள்

1. உைல் அல்ேது உைலியல் பவறுபாடுகள்.
2. உளவியல் பவறுபாடுகள்.

கீழ்தகாடுககபபடடுள்ள தையல்களால் 
்தனிமனி்தனில் பவறுபாடு ப்தானறுகி்றது. 
அடவயாவன
 • உைல்ைார் பவறுபாடு.
 • நுணணறிவுத தி்றன பவறுபாடு.

 • மனபபானடமயில் பவறுபாடு.
 • அடைவில் பவறுபாடுகள்.
 • இயககத (பமாடைார்) தி்றனில் பவறுபாடு.
 • பாலியல் கணககில் விததியாைம்.
 • இன பவறுபாடு.
 • எந்நாடடினர் என்ற பவறுபாடு.
 • தபாருளா்தார நிடே காரணமான பவறுபாடு.
 • உணர்சசி பவறுபாடு.
 • ஆளுடம பவறுபாடு.

தனி�பர நவறுபோடு�ளுக்�ோன 
�ோரணங்�ள்

 • மரபுைார்ந்்த.
 • ைாதி, இனம் மறறும் ப்தைததின தைல்வாககு.
 • பாலியல் பவறுபாடுகள்.
 • நுணணறிவு வயது.
 • மனசபைார்வு மறறும் உணர்சசி 

நிடேத்தனடம.
 • தபாருளா்தார நிடே மறறும் கல்வி
 • சூழ்நிடே

செவிலியத்தின் தோக்�ங்�ள்
IQ நிடே மறறும் புரி்தல், வலிடய ்தாஙகிக 

தகாள்ளும் ்தனடம, புதிய சூைல்கடளயும் 
சூழ்நிடேகடளயும் ைமாளித்தல், ைமூகம் மறறும் 
உணர்சசிகடள ைமாளித்தல் பபான்றவறறின 
அடிபபடையில் பநாயாளிகள் மறறும் கவனிபபின 
கீழ் உள்ள மககளின விருபபு தவறுபபுகடள 
தைவிலியர்கள் கணடிபபாக உணர்நது 
அறிந்திருகக பவணடும். இந்்த பவறுபாடுகடள 
அவளது மனதில் கருததில் தகாணடு அவளது 
தைவிலிய நைவடிகடககடள திடைமிை பவணடும்.

தைவிலியருககு ்தனிநபர் பவறுபாடுகடளப 
பறறிய அறிவானது ஒவதவாரு நபருககும் 
்தனிததுவமான கவனிபடப வைஙக உ்தவுகி்றது.

ஒவதவாரு பநாயாளியும் 
்தனிததுவமானவர்கள், ஒருவருககு தகாடுககும் 
சிகிசடை முட்றடய மற்றர்கபளாடு ஒபபிைககூைாது 
எனபட்த தைவிலியர்கள் ்தஙகள் பநாயாளிகள் 
மறறும் உ்றவினர்களுககு புரிய டவகக பவணடும். 
அவர்கள் மற்றவர்களின சிகிசடைகடள 
தவறுமபன நகதேடுககவும் முடியாது, எல்போரும் 
அப்த வழியில் பயனடையவும் முடியாது.

தைவிலியர்கள் ்தஙகள் கவனிபபின கீழ்உள்ள 
உயர்ந்்த மறறும் குட்றந்்த சுயமரியாட்த 
உடையவர்கடள புரிந்து வழிநைததுவர். 
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 3.5.   மனப்போன்யம (Attitude)

கல்வியின முககிய குறிகபகாள், ைமு்தாயததின 
எதிர்பபுகளுககு ஏறப ஒருவரின நைதட்தடய மாறறி 
அடமபப்தாகும். ஒருவரது நைதட்த ஒரு தபாருடளப 
பறறிய மனபபானடம, பயாைடன, நபர் அல்ேது 
அவரது சூைலில் உள்ள தபாருள் ஆகியவறட்ற 
ைார்ந்துள்ளது. ஒருவரது மனபபானடம அவரது முழு 
ஆளுடம மறறும் வளர்சசிடய பாதிககி்றது. 

வயரயயற
ஒரு மனபபானடம எனபது தபாருள்கள் 

அல்ேது மககடளப பறறிய அறிவாற்றல், நைதட்த 
அல்ேது உணர்சசி ரீதியான ஒரு முனகணிபபு 
அல்ேது பபாககு.

மனப்போன்யமயின் சபோருள்
நைதட்தடய ஒரு குறிபபிடை நிடேயில் 

தையல்படுத்த எதிர்விடனயாற்ற 
்தயார்நிடேபபடுததுவது (டிராவர்ஸ் 1973).

மனபபானடம எனபது முனகூடடிபய 
உள்ளது அல்ேது தபாருத்தமான தூணடு்தோல் 
முன தீர்மானிககபபடை முட்றயில் பதிேளிபப்தறகு 
்தயாராக இருபபது. விடபைகர், 1970.

மனப்போன்யமயின் இயல்பு�ள்
ஒரு ்தனிநபரின உ்றவு மனபபானடமயானது, 

குறிபபிடைநபர்கள், குழுககள், மதிபபுகள் அல்ேது 
அவரது சூைலுைன த்தாைர்புடைய தநறிமுட்றகடளச 
ைார்ந்்தது.
 • அணுகுமுட்றயானது கறறுக தகாள்ளபபடைதும் 

தப்றபபடைதுமாகும்.
 • அடவ ஒரு ்தனிநபரின உள்ளார்ந்்த மறறும் 

இயல்பானடவகள் அல்ே.
 • ஒரு குறிபபிடை தூணடு்தலுககு பதிேளிகக 

்தயாரான நிடேயில் இருபபது.
 • திடைவடைமான ஊககுவிபபு பணபுகடள 

தகாணடுள்ளது.
 • இ்தன எல்டே வலுவான பநர்மட்ற 

மனபபானடமயில் இருந்து கடுடமயான 
எதிர்மட்ற மனபபானடம வடரச தைல்லும்.

மனப்போன்யம வளரச்சியய போதிக்கும் 
�ோரணி�ள்

மனபபானடம கறறுகதகாள்வ்தால் 
தப்றபபடைது. மனபபானடம உருவாககததில் 

பாரம்பரியததின பஙகு இல்டே. மனபபானடம 
உருவாககததில் சுறறுசூைல் ஒரு முககிய பஙகு 
வகிககி்றது. மனபபானடம உருவாக ்தனிமனி்த 
சிந்்தடன மறறும் சூழ்நிடேககிடைபயயான 
இடைவிடனபய காரணமாகி்றது. ஆகபவ 
காரணிகடள 2 வடகயாக வடகபபடுத்தோம். 
 • ்தனிநபர் காரணிகள்.
 • ்தனிநபர் சூழ்நிடே காரணிகள்.

தனி�பரின் �ோரணி�ள்

உைல் வளரச்சி மற்றும் முன்நனற்றம்
்தனிதயாருவனின ஆபராககிய மற்ற உைல் 

மறறும் குட்ற வளர்சசிபய அவரின குட்றந்்த ைமூக 
மறறும் உணர்வு ைார் புரி்தலுககு காரணம். 
ப்தாலின நி்றம், உைல், எடை, உைல்திசு மறறும் 
திரவஙகளின உயிர்பவதியியல் மாற்றஙகள். 
உ்தாரணமாக, பாலியல் ஹார்பமானகள் ஒருவரின 
ைமூக இணககம் சி்றந்்தாக மாற்ற முககிய 
பஙகாறறுகி்றது.

அறிவோற்றல் வளரச்சி
நுணணறிவு மனபபானடம உருவாககததில் 

முககிய பஙகு வகிககி்றது. நுணணறிவின 
கூறுகளான நிடனவகம், புரி்தல் சிந்்தடன, 
மனபபானடம உருவாககததில் முககிய பஙகு 
வகிககின்றது.

உணரச்சி வளரச்சி
பநரடியான மறறும் மட்றமுகமான 

உணர்வுகளின தவளிபபாடடில் முககிய 
பஙகாறறுகி்றது. நைதட்த மனபபானடமடயச 
ைார்ந்்தது.

ெமூ� வளரச்சி
ைமூகத த்தாைர்பு மறறும் குழு தையல்முட்றகபள 

மனி்த வளர்சசியின மனபபானடம 
உருவாககததின முககிய பஙகாறறுகி்றது. 
குட்றந்்த ைமூக இணககம் தகாணை 
குைந்ட்தகளுககு ைமூக விபரா்த மனபபானடம 
அதிகமாக இருககும் என அறியபபடுகி்றது.

�ன்சனறி மற்றும் ஒழுக்� வளரச்சி
ஒவதவாருவரும் ்தனடனப பறறிய சிே 

சுயகருததுககள், மதிபபுகள் மறறும் 
சுயகடடுபபாடுகடள வளர்ததுக தகாள்கி்றார்கள். 
்தன சுயமரியாட்த உணர்டவ பமம்படுத்த, 
அவர்களுடைய தகாள்டககளுககு தபாருத்தமாக 
மனபபானடமடய வளர்ததுக தகாள்கின்றனர்.
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தனி �பர சூழ்நிய� �ோரணி�ள்

வீடு மற்றும் குடும்பம்
ஆபராககியமான குடும்ப சூழ்நிடே மறறும் 

தபறப்றார்களுககும் பி்ற உறுபபினர்களுககுமான 
பநர்மட்றயான அணுகுமுட்ற, விரும்பத்தகக 
மனபபானடமடய ப்தர்ந்த்தடுபபதில் 
குைந்ட்தகளிடைபய ்தாககதட்த ஏறபடுததுகி்றது. 
வீடடிலுள்ள ்தவ்றான வளர்பபு மறறும் விரும்பத்தகா்த 
சுறறுசூைலின விடளவாக பே ைமூகவிபரா்த 
மனபபானடம குைந்ட்தகளிைம் ப்தானறுகி்றது.

ெமூ� சூழல்
மனபபானடம உருவாககம் மறறும் அ்தன 

மறுவடிவடமபபில் ்தாககதட்த ஏறபடுததும். 
அணடை அயேகத்தார், பள்ளி, ைமு்தாயம், 
தநறிமுட்றகள், மரபுகள் ஆகியவறறில் உள்ள 
மககளுைன த்தாைர்பு தகாள்வது ஆகியடவ 
உ்தாரணமாக ஆசிரியர்கள் மறறும் அவர்களது 
நைதட்தகள், வகுபபுப்தாைர்கள், பள்ளிப்தாைர்கள் 
மறறும் அவர்களின நைதட்தகள், கறபித்தல் 
முட்றகள் பபான்றடவ பள்ளியில் நே 
மனபபானடம உருவாகக காரணிகளாகும்.

மனப்போன்யம மோற்றம்
மனபபானடமடய மாற்றோம். அது 

நிடேயானது அல்ே. புதிய அனுபவஙகடள 
தபறுவ்தன மூேம் மனபபானடம மாறுபைோம். 
மனபபானடம மாற்றததின வழிகள் மறறும் 
வழிமுட்றகள் பினவருமாறு.
 • முட்றயான கல்விடய வைஙகு்தல்.
 • பிரசைார வழிமுட்றகடள பயனபடுதது்தல். (எ.

கா: குடும்பகடடுபபாடு, சுகா்தாரம், 
ைாடேபாதுகாபபு.)

 • பயதட்த தூணடும் யுகதிடய பயனபடுதது்தல் 
(எ.கா: வர்தடைடணககு எதிரான 
ைடைதிடைஙகள், குைந்ட்த திருமணம், குைந்ட்த 
போதகாரம்). 

 • மாைலிங நுடபஙகடள பயனபடுதது்தல் (எ.கா: 
க்தாநாயகர்கள் மறறும் க்தாநாயகிகளின 
நைதட்தடயப பினபறறு்தல்.)

 • பநரடி ்தனிபபடை அனுபவம் (எ.கா: உைறபயிறசி 
இல்ோ்த்தால் உைல் பருமன மறறும் நீரிழிவு 
பநாய் ஏறபடை்தால், அவர் உைறபயிறசி பறறிய 
பநர்மட்றயான அணுகுமுட்றடய 
உருவாககோம்.)

 • அறிவாற்றல் சிட்தவு நுடபதட்த பயனபடுதது்தல் 
(எ.கா: புடகபிடிபபதில், புடகபிடிபப்தறகான 

எதிர்மட்றயான அணுகுமுட்றடய 
விமர்சிபப்தறகுப பதிோக புடகத்தல் ைார்ந்்த 
பகுத்தறிந்து சிந்்தடனடய உருவாகக 
பவணடும்).

 • நம்பிகடகமறறும்மதிபபுகளில்புதியமாற்றஙக
டளகதகாணடுவரு்தல்.

செவிலியத்திற்�ோன தோக்�ங்�ள்
 • எணணஙகள் மறறும் நபர்கள் மீது 

பநர்மட்றயான மறறும் விரும்ப்தகக்தாக 
அணுகுமுட்றடய உருவாகக பநாயாளிகளுககு 
தைவிலியர்களால் உ்தவ முடியும்.

 • பநாயாளிககும் அவர்களது உ்றவினர்களுககும் 
மனபபானடமடய மாறறுவதில் அவளால் 
உ்தவ முடியும்.

 • மனபபானடமடய மாறறும் யுகதி எபதபாழுது 
எஙகு பயனபடுபமா அஙதகல்ோம் தைவிலியர் 
பயனபடுததுகின்றனர்.

 3.6.   உணரச்சி�ள் (Emotions)

மனி்தர்கள் உணர்சசி பூர்வமானவர்கள். 
உணர்வுகபள நம் வாழ்கடகககு மகிழ்சசிடய 
தகாடுககி்றது. உணர்சசிகள் உணர்வுகளின 
தவளிபபு்ற தவளிபபாடு ஆகும். உணர்சசி தவளிபபு்ற 
தூணைோல் தூணைபபடுகின்றன. உணர்சசி 
சூைலில் தூணடு்தலினால் அதிகபபடுத்தபபடுகி்றது.

உணரச்சி – சபோருள்
உணர்சசி நம் மனட்தயும் உைலிடனயும் 

கிளர்சசியு்றச தைய்து சிே அல்ேது பி்ற நைதட்த 
ைார்ந்்த தையல்கடள தைய்ய நம்டம வழி 
நைததுகின்றன. இது ஒரு அகநிடே தவளிபபாடு, 
இ்தனால் உைலியல் மாற்றததுைன நைதட்தயில் 
மாற்றதட்தயும் ஏறபடுததுகி்றது.

உணரச்சி�ளின் வய��ள்
உணர்சசிகள் பநர்மட்ற உணர்சசிகள் 

மறறும் எதிர்மட்ற உணர்சசிகள் என 
வடகபபடுத்தபபடுகின்றன

ந�ரமயற உணரவு�ள்
பநர்மட்ற உணர்சசிகளாவன தபாழுது 

பபாககு, கா்தல், ஆர்வம், ைந்ப்தாஷம் மறறும் 
மகிழ்சசி வாழ்கடகடய இனிடமயாககுகி்றது. 
இடவ ்தனி மனி்தனின வளர்சசிககு தபரிதும் 
உ்தவுகி்றது. இது ஒரு ்தனிபபடை வளர்சசிககு 
உ்தவிகரமானது மறறும் அவசியமான்தாகும்.
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எதிரமயற உணரவு�ள்
எதிர்மட்றயான உணர்சசிகள் பயம், பகாபம், 

தபா்றாடம பபான்ற விரும்பத்தகா்த 
உணர்வுகளாகும். இது ஒரு நபரின நே வாழ்வு 
மறறும் வளர்சசிககு தீஙகு விடளவிககும்.

பநர் அல்ேது எதிர்மட்ற உணர்வு அளவுககு 
அதிகமாக தவளிபபடைால் அடவ எதிர்மட்றயான 
விடளடவ ஏறபடுததும்.

உணரச்சி�ளின் மூன்று அடிப்பயை 
கூறு�ள்

 • அறிவோற்றல்: உைறகூறு மறறும் நைதட்தைார் 
உணர்வுகள்.

 • அறிவோற்றல் கூறு�ள்: எணணஙகள் மதிபபுகள் 
மறறும் எதிர்பார்பபுகள் உணர்சசிகளின 
தீவிரம் மறறும் வடகடய தீர்மானிகக உ்தவும்.

 • உைற்கூறியல் கூறு�ள்: இது ஒரு தூணடுபகால் 
எனவும் அறியபபடுகி்றது. உணர்சசி 
தவளிபபடும் பபாது உைலில் ஏறபடும் ஒரு 
உடபு்ற உைல் மாற்றஙகள் ஆகும்.

 • �ைத்யத அல்�து சவளிப்பயையோன கூறு�ள்: 
உைறகூறியல் மறறும் அறிவு ைார் நிடேயின 
உணர்சசி தவளிபபாடு. ஒரு குைந்ட்தயின 
சிரிபபினால் பிடணபடப உருவாககோம்.

உணரச்சியினோல் உைலில் ஏற்படும் 
மோற்றங்�ள்

பநர்மட்ற மறறும் எதிர்மட்ற உணர்சசிகளின 
பபாது உைலில் மாற்றஙகள் ஏறபடுகி்றது.
உட்புற உைல்  மோற்றங்�ள் பின்வரும்  மோற்றங்�ள் 
ஏற்படுகின்றன.
 • இ்தயததின தையல்பாடு
 • இரத்த ஓடைம்
 • தைரிமான மணைேததின தையல்பாடு
 • ைர்ககடர அளவு
 • இரத்த சிவபபு அணுககள்
 • தவபபநிடே
 • நாள மறறும் நாளமில்ோ சுரபபிகளின சுரபபு
 • வியர்டவ மறறும் வியர்கக டவத்தல்
 • ்தடைகளில் மாற்றம்
 • மூடளயின தையல்பாடு.
 • தவளிபபு்ற உைல் மாற்றஙகள்: 
 • முகதவளிபபாடு
 • உைல் ப்தாற்றஙகள்

 • குரல் தவளிபபாடு.

உணரவு�ளின் இணக்�ம்
உணர்வு இணககம் எனபது ஒருவரின 

உணர்சசிகள் மறறும் உணர்வுகடள உணர்்தல் 
மறறும் மற்றவர்களுைன உ்றவு தகாள்ளும் பபாது 
உணர்சசிகடளக கடடுபபடுததுவது.

்தனனுைனும் சூழ்நிடேயுைனும் 
இணககமாவதுைன, ்தன உணர்வுகடள 
தவளிபபடுத்தவும் தைய்கி்றார். உணர்வு இணககம் 
மிககவர் பநர் மறறும் எதிர்மட்றயான 
உணர்வுகடள ைரியான அளவில் ைரியான 
பநரததில் தவளிபபடுததுவார்.

உணரச்சி ரீதியோ� ெரி செயயப்பட்ை 
�பரின் சிறப்பியல்பு�ள்

 • அடனதது உணர்சசிகடளயும் அவரில் 
எளி்தாக அடையாளம் காணோம்.

 • அவர் / அவள் ைமூகம் விரும்பத்தகக முட்றயில் 
உணர்சசிகடள தவளிபபடுததுகி்றார்கள்.

 • அவர் ்தனது உணர்சசிகடள 
கடடுபபடுததுகி்றார்.

 • அவர் பகல் கனவு காணபவர் அல்ே
 • அவர் உணடமயில் இருந்து ஓைமாடைார்.
 • அவர் உணர்சசிகடள விை அறிவின மூேம் 

வழி நைத்தபபடுபவர்.
 • ்தனனுடைய ்தவறுகளுககு பி்றர் பமல் 

தபாறுபடப சுமத்த மாடைார்.
 • அவருககு பபாதுமான சுய கருதது மறறும் சுய 

மரியாட்த உடையவர்.
 • அவர் மற்றவர்களுககாக சிந்திககக கூடியவர்.
 • அவர் ஒரு பபாதும் ைமூக விபரா்த 

நைவடிகடககளில் ஈடுபை மாடைார்.
 • அவர் ைமூக உ்றவுகடள பராமரிககி்றார்.
 • அவர் உணர்சசி ஸ்திரத்தனடம தகாணைவர்.

உைல் ��ம் மற்றும் ந�ோய உள்ள நபோது 
உணரவு�ள்

 • நாம் உயிர் வாழ்வ்தறகு எல்ோ உணர்வுகளும் 
அவசியம்.

 • உணர்சசிகள் ்தனி நபரின ஆபராககியம் 
மறறும் மகிழ்சசியில் முககிய பஙகு வகிககும் 
தி்றன தகாணைடவ.

 • உணர்சசி ரீதியாக இணககம் தபற்ற நபர் ஒரு 
நல்ே ஆபராககியதட்த தகாணடிருபபார், 
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பநாயிலிருந்து அல்ேது இயோடமயிலிருந்து 
விடுபடுவார்.

 • உணர்சசி ரீதியாக இணககமற்றவர் 
உைல்குட்றவுடையவராக இருபபப்தாடு 
பநாயுற்ற ஆளுடமடயயும் தகாணடிருபபார்.

 • பநர்மட்ற உணர்சசிகள் தகாணை நபர் நல்ே 
உைல் நேதட்த அனுபவிககி்றார்.

 • நாடபடை உைல் குட்றவுகள் மறறும் பநாய்கள் 
உணர்சசி ரீதியாக இணககமற்ற ்தனடமயால் 
ஏறபடுகி்றது.

 • உணர்சசி ரீதியாக இணககமற்றவர்களுககு 
உைல் மறறும் மன ரீதியான பநாய் ்தாககம் 
அதிகமாக இருககும்.

 3.7.   ஆளுயம ந�ோளோறு

ஒரு ்தனிநபரின ஆளுடம, அவரது 
உைேடமபபு, அறிவாற்றல் மறறும் நைதட்த 
ஆகியவறறின அடிபபடையில் அவரது தைாந்்த 
மறறும் சூைலுககு ்தனது ்தனிபபடை சூழ்நிடேடய 
ைமாளிககும் தி்றடன நிர்ணயிபப்தாகும்.

ஆளுடம எனபது ஒரு குறிபபிடை நபரின 
விசிததிரமான, உணர்வு பூர்வமான மறறும் 
நைதட்த ைார்ந்்த பணபுகளின தமாத்தமாகும். இது 
காேப பபாககில் ஓரளவு உறுதியானது மறறும் 
கணிககககூடியது.

ஆளுயம ந�ோளோறு�ளின் வய��ள்
1. சித்தப்பிரயம ஆளுயம ந�ோளோறு:- (ெந்நத�ம்) 

Paranoid  personality  disorder:  இந்்த 
நிடேடமயில் ்தனிபபடைவர்கள் 
மற்றவர்களுடைய அவநம்பிகடகயுைனும், 
ைந்ப்தகததுைன நைந்து தகாள்வர். அவர்கள் 
யாடரயும் நம்பா்தவர்களும் மறறும் நம்பிகடக 
இல்ோ்தவர்களும் ஆவர்.

2. ஸகிநெோயிட்  ஆளுயம  ந�ோளோறு  (Schizoid 
personality  disorder):  இந்்த ்தனிநபர்கள் 
சூழ்நிடேயிலிருந்து ்தனிதது இருபபட்தக 
காடடுகின்றது. மனி்தத த்தாைர்புகளில் ஏறபடும் 
அதைௌகரியஙகளால் இவர்கள் ைமூக விபரா்தச 
தையல்களில் ஈடுபடுவர்.

3. ஸகிநெோயைபல் ஆளுயம ந�ோளோறு (Schizotypal 
personality  disorder)  :  இதில் ்தனிநபர்கள் 
மாயசிந்்தடன, பிரடம, மாயப்தாற்ற 
ஆகியவறறில் பாதிககபபடைவர்கள்.

4. ெமூ� விநரோத ஆளுயம ந�ோளோறு  (Antisocial 
Perosnality  disorder): இந்்த நபர்கள் ைடைதட்த 

மீறுபவர்கள், ைமூக தபாறுபபற்ற 
நைவடிகடககள் மறறும் மற்றவர்களின 
உரிடமகடள மீறுபவர்களாக இருபபார்கள்.

5. எல்ய�க்குட்பட்ைஆளுயமந�ோளோறு (Boderline 
personality disorder): இந்்த மககள் மாறுபாைான 
மனபபானடம உடையவராகவும், தூணடு்தல், 
சுய அழிவு நைதட்த, மறறும் குைபபமான 
உ்றவுகடள உடையவர்கள்.

6. �டிப்புத்  திறனுயைய  ஆளுயம  ந�ோளோறு 
(Histroonic  personality  disorder):  இந்்த வடக 
ஆளுடம உடைபயார் உணர்வு நாைகம் 
பபான்ற நைதட்த மறறும் தவளிபபடையான 
நைதட்தயில் கிளர்சசியுறறிருபபர். இவர்கள் 
உணர்வு ரீதியான மககள் கவனதட்த 
பகாருபவர்கள், அதிக ஆர்வம் மறறும் 
கவர்சசியுள்ளவர்களாக இருபபர்.

7. �ோரசிஸசிஸடிக் ஆளுயம ந�ோளோறு (Narcissistic 
personality  disorder):  சுயநேமிககவர்கள் 
அடுத்தவர்கடள சுரணடி ்தஙகள் ப்தடவகடள 
நிட்றபவறறுபவர்கள். அவர்கள் ்தஙகடள 
உயர்ந்்தவர்களாக கருதுபவர்கள். அவர்கள் 
சி்றபபு உரிடமகடளயும், ைலுடககடளயும் தப்ற 
்தகுதியுடையவர்கள் எனறு நம்புகி்றார்கள்.

8. தவிரக்�  முடியோத  ஆளுயம  ந�ோளோறு 
(Avoidant  personality  disorder):  ைமூக 
சூழ்நிடேகளில் அவர்களது தீவிர கூசைம் 
மறறும் பயம் அல்ேது நிராகரிபடப பேர் 
கூடுமிைஙகளில் இருபபட்த விரும்பா்தவர்கள்.

9. ெோரந்துள்ள  ஆளுயம  ந�ோளோறு  (Dependent 
personality  disorder):  இவர்கள் மற்றவர்கடள 
நம்புவர், மற்றவர்கள் ்தாஙகள் பறறிய 
விஷயஙகளில் தீர்மானிகக அனுமதிககி்றார்கள், 
கீழ்படிந்து மற்றவர்கள் ்தஙகடள ்தாம் ்தாழ்ததி 
நைததும் பபாது தபாறுததுக தகாள்கி்றார்கள்.

10. துன்ப�ரமோன  �ட்ைோய  ஆளுயம  ந�ோளோறு 
(Obessive  compulsive  personality  disorder): 
இவர்கள் மிகவும் தீவிரமாகவும், முட்றயாகவும் 
உணர்சசிகடள தவளிபபடுததுவதில் மிகுந்்த 
சிரமம் தகாணைவர்கள். பரிபூரணவாதியாகவும 
விதிகடள குட்றயாக பினபறறு்தல் மறறும் 
அதிக ஒழுககம் உடையவர்களாவும் இருபபர்.

11. செய�ற்ற  ஆக்கிரமிப்பு  ஆளுயம  ந�ோளோறு 
(Passive  –  Aggressive  personality  disorder): 
இவர்கள் ஏமாற்றபபடடு, மதிககபபைா்தவர்களாக 
எணணுகி்றார்கள். வாழ்கடகயில் 
அவர்களுககு அநீதி இடைததிருபப்தாக 
அவர்கள் நம்புகி்றார்கள். பமலும் 
மற்றவர்கடளப புரிந்து தகாள்கி்ற சுேபமான 
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வாழ்வில் அவர்கள் தபா்றாடம மறறும் 
தவறுபடப தவளிபபடுததுவார்கள்.

ஆளுயம ந�ோளோறு�ளுக்�ோன 
�ோரணங்�ள்

 • மரபுைார்ந்்த
 • தபறப்றார் விபரா்தம் மறறும் துனபுறுதது்தல்
 • நரம்பியல் தையலிைபபு
 • வறுடம மறறும் பமாைமான ைமூக தபாருளா்தார 

நிடேடமகள்
 • ்தவ்றான தபறப்றாருககுரிய பாணி
 • அதிகப படியான ஒழுககம்
 • தபறப்றார் நிராகரிபபு
 • தபறப்றார் அணுகுமுட்ற மறறும் நைதட்தகள்.

சிகிச்யெ முயற�ள்
உளவியல் சிகிச்யெ (Psychotherapy)

பயிறசி தபற்ற உளவியளாளரால் மருததுவர் 
– பநாயாளி இடைபயயான உ்றடவ 
வலுபபடுததுகின்றர்.
சூழல்  அல்�து  குழு  சிகிச்யெ (Milieu or Group 
therapy)

சிகிசடையாளரிைம் பநருககு பநர் 
இடைவிடன தைய்வட்த விை மனி்தனிைம் தபறும் 
ஆ்தரவும், பினனூடைமும் ஏறபடுததும்.
அறிவோற்றல்�ைத்யதசிகிச்யெ  (Cognitiue  Behavior 
therapy)

நைதட்த உததிகள் பநர்மட்ற மாற்றதட்த 
ஏறபடுததுகி்றது. ைமூக தி்றனகடளப பயிறறுவிககும் 
பயிறசி மறறும் உறுதியான பயிறசி ஆகியடவ 
ஏமாற்றதட்த ைமாளிகக உ்தவும் மாறறு வழிகளாகும்.
உளமருந்தியல் (Psychopharmacology)

ஏகக அைககிகள், மனஅழுத்த எதிர்பபு, 
உளபபிணிதயதிர்கள் பபான்ற மருந்துகள் 
ஆளுடம பகாளாறு உடைய நபடர நிர்வகிகக 
பயனபடுகி்றது.

 3.8.    முரண்போடு மற்றும் மனமுறிவு 
(Conflicts and frustration)

எல்ோ நபரும் அவரது தினைரி வாழ்கடகயில் 
ஒனறு அல்ேது பி்ற பநரஙகளில் முரணபாடு மறறும் 
மனமுறிவு தகாணடிருககின்றனர். த்தாைர்சசியான 
முரணபாடு மறறும் மனமுறிவு த்தாைர்சசியாக நம் 
நேனில் எதிர்மட்றயான ்தாககதட்த ஏறபடுததும். 
மனமுறிவு தீர்ககபபைா்த ப்தடவகள் மறறும் 
ஆடைகள் மகிழ்சசியற்ற நிடேடய ஏறபடுததும்.

முரண்போடு என்பதன் சபோருள்
முரணபாடு எனபது மனமடிடவ தகாடுககும் 

உணர்வு நிடே, எதிர்பு மறறும் முரணபாைான 
சூைல் மனபைார்டவ ஏறபடுததும்.

முரணபாடு எனபது இரணடு அல்ேது அ்தறகு 
பமறபடை எதிர்பபான ஆடைகள், ஏறபடுததும் 
ப்தடைநிடே என பார்னி மறறும் தவஹதனர் 
வடரயறுததுள்ளார்.

நபோரட்ைத்தின் வய��ள்
 • அணுகுதல் – அணுகுதல் நபோரோட்ைம் (Approach 

– Approach conflict)
இரணடு அல்ேது அ்தறகு பமறபடை ைா்தகமான 

குறிகபகாள்களுககு இடையில் அட்த த்தரிவு தைய்வது 
எனபதில் சிககல் ஏறபடைால் அதுபவ அணுகு்தல். 
உ்தாரணமாக, ஒரு குைந்ட்த த்தாடேககாடசியில் 
பைம் பார்பபது அல்ேது விடளயாடுவ்தறகு தவளிபய 
தைல்வட்த ப்தர்ந்த்தடுத்தல்.
 • தவிரத்தல் – தவிரத்தல் நபோரோட்ைம் (Avoidance 

– Avoidance conlict)
ஒரு நபர் இரணடு எதிர்மட்ற படிபபுகளுககு 

இடைபய ஒனட்ற ப்தர்வு தைய்ய பவணடிய 
கடைாயததில் உள்ளார். உ்தாரணமாக, படிகக 
விரும்பா்த ஒரு குைந்ட்த, அப்த பநரததில் பரீடடையில் 
ப்தால்வியுறறு ்தன தபறப்றாடர ைந்ப்தாஷக 
குட்றவாகக விரும்பவில்டே எனபப்த 
பபாராடைமாகும்.
 • அணுகுதல் – தவிரத்தல் நபோரோட்ைம் (Approach 

– Avoidance conflict)
ஒரு நபர் எந்்த தையடே ப்தர்ந்த்தடுபபது எந்்த 

தையடே ்தவிர்பபது எனறு புரியாமல் ்தவிககும் 
நிடே.

முரண்போட்டின் ஆதோரங்�ள்:-
இந்்த முரணபாடு வீடடில், பள்ளியில், த்தாழில்ைார், 

நிறுவனஙகளில் ைமூக மறறும் கோசைார சூைலில் 
எழுகி்றது. குைந்ட்தடய வீடடில் முட்றயற்ற வி்தததில் 
பராமரித்தல், ஆபராககியமற்ற உ்றவு, அதீ்த பாதுகாபபு, 
ஆகியடவ குடும்ப சூைலில் முரணபாடு ப்தான்ற 
காரணமாக உள்ளது. விரும்பத்தகா்த பள்ளி அல்ேது 
கல்லூரி சூைல், ஆசிரியர்களின பஙகு, ்தவ்றான 
பபா்தடன முட்ற, சுய தவளிபபாடடிறகான வாய்படப 
மறுத்தல் மறறும் வகுபபு ப்தாைர்களிைம் வாய்பபுகள் 
மறுககபபடுவது ஆகியடவ இடளஞர்களுககான 
பமா்தல்களில் சிேவாகும். ஒழுஙகற்ற பணிசசூைல், 
பவடே நிடேடமகளில் அதிருபதி, திருபதியற்ற 
உ்றவுகள் மறறும் குட்றவான ஊதியஙகள் ஆகியடவ 
த்தாழில் சூைலில் உள்ள முரணபாடடின ஆ்தாரஙகள் 
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ஆகும். பாலியல் முரணபாடுகளின காரணஙகள், 
்தாககஙகள், ்தடைகள் ஆகியவறறின ்தாககத்தால் 
இடளஞர்களிடைபய பாலியல் த்தாைர்பான 
எதிர்மட்றயான அணுகுமுட்ற எணணம் 
ப்தானறுகி்றது.

முரண்போட்டிற்�ோன தீரவு
 • பபசசுவார்தட்தயானது முரணபாடடிறகான 

தீர்வுகளில் முககியமான ஒனறு.
 • தீர்பபு அல்ேது எதிர்பபு அற்ற ஒவதவாரு 

விருபபதட்தயும் ஏறறுக தகாள்ளுஙகள்.
 • முரணபடை ஆடைகளில் ஒனட்ற 

ப்தர்ந்த்தடுககும் பபாது ஏறபடும் ்தடை அல்ேது 
எதிர்படபயும் நீககுஙகள்.

 • வாழ்கடக இேககுகடள ப்தர்ந்த்தடுஙகள் 
அவறறில் எந்்த ஆடை வாழ்கடக இேகடக 
அடைய உ்தவியாக இருககும் எனறு 
சிந்தியுஙகள்.

 • ஒரு விருபபதட்தத ப்தர்ந்த்தடுதது அட்த முழு 
உறைாகததுைன பினபற்றவும்.

விரக்தி (Frustration)
விரகதி (அ) தவறுபபு எனபது ஆடை அல்ேது 

அவசியதட்த ்தடுபப்தன விடளவாக ஏறபடும் 
உணர்சசிக தகாந்்தளிபபு ஆகும் (குட , 1959)

பார்னி மறறும் தவஹதனரின கூறறுபடி, (1953) 
்தனிபபடை அல்ேது தவளிபபு்ற ்தடைகள் 
ஆகியவறறின காரணமாக அடிபபடை ப்தடவடய 
பூர்ததி தைய்வதில் ஏறபடும் ப்தால்வி ஏமாற்றதட்த 
ஏறபடுததும்.

விரக்திக்�ோன�ோரணங்�ள்
சவளிப்புற �ோரணங்�ள்:

உைல்  �ோரணி�ள்: இயறடக பபரழிவுகள், 
தவள்ளஙகள், வ்றடசி, பூகம்பஙகள், தீ மறறும் 
விபததுகள் ஒரு ்தனி நபரின வாழ்வில் விரகதிடய 
ஏறபடுததும்.

ெமூ� மற்றும் ெமூ�ம் ெோரோ �ோரணி�ள்: ைமூக 
தநறிகள் மறறும் மதிபபு ்தனிபபடை ப்தடவகடளப 
பூர்ததி தைய்வதில் ்தடையாக இருககி்றது. இது 
விரகதிடய ஏறபடுததுகி்றது.

சபோருளோதோர  மற்றும்  நிதி  �ோரணி�ள்: 
பவடேயில்ோத திணைாடைம் மறறும் பணம் 
இல்ோடம ஒரு ்தனிநபரின வாழ்வில் விரகதிடய 
ஏறபடுததுகி்றது.
உள்�ோரணி�ள்

உைல்  குயறபோடு�ள்: குடடையாக அல்ேது 
உயரமாக இருத்தல் உைல் பருமனாக அல்ேது 
தமல்லிய உைல்வாகு உடையவராக, அைகற்றவராக 
மறறும் நி்றம் குட்றவாக இருத்தல் பபான்றடவ 
விரகதிடய ஏறபடுததுகின்றது.

முரண்போைோன  ஆயெ�ள்  அல்�து  ந�ோக்�ம்: 
ஒரு நபருககு முரணபடை ஆடைகள் இருந்்தாலும் 
கூை அவர் விரகதியடைகி்றார். உ்தாரணமாக, ஒரு 
தைவிலியர் தவளிநாடடில் பவடே தைய்ய 
விரும்புவார் ஆனால் ்தனது குடும்பதட்த ்தன 
நாடடில் விடடு தைல்ே விரும்பவில்டே இ்தனால் 
விரகதி ஏறபடுகி்றது.

தனி�பரின்  அறச�றி  மற்றும்  உயர 
இ�ட்சியங்�ள்: ஒரு ்தனிநபரின ்தார்மீக 
எணணஙகள், தநறிமுட்றகள் மறறும் உயர்்தரக 
பகாடபாடுகள் ஆகியடவ ஒருவடர விரகதியில் 
ஆழ்ததிவிடுகி்றது.

அபி�ோயை�ளின்  நிய�: தி்றடமயற்ற, 
ஒருவர் ்தன தி்றனுககு மீறி ஆடைபபடுவது மனி்த 
வரம்பு உயர்ந்்தவராக ஆடைபபடுவது விரகதிடய 
ஏறபடுததும்.

முயற்சி  மற்றும்  ந�ரயம  பற்றோக்குயற: 
த்தாைர்சசியாக, விைாமுயறசியுைனும், 
ஆர்வததுைனும், முடிதது விை பவணடும் என்ற 
எணணததுைன முயறசி தைய்யாமலிருந்்தால் 
விரகதி உணைாகும்.

விரக்தியின் பிரதிபலிப்பு:
இட்த எளிய எதிர்விடனகள் மறறும் 

வனமுட்ற எதிர்விடனகள் என வடகபபடுத்தோம்.

எளிய எதிரவியன�ள்: இது,
 • அதிகரிதது வரும் பாட்தகள் அல்ேது 

முயறசிகடள பமம்படுதது்தல்.
 • கிடைபபதில் ைமரைம் தகாள்வது.
 • சூழ்நிடேயிலிருந்து விேகு்தல்.
 • ்தாழ்டம உணர்வுைன இருபபது.
வன்முயற எதிரவியன�ள்:

 3.9.    அவெர�ோ� குறுக்கீடு (Crisis 
intervention)

மன அழுத்த சூழ்நிடேகள் தினைரி 
வாழ்கடகயின ஒரு பகுதியாகும். இறுககமான 
சூழ்நிடேயும் தநருககடிடயத ப்தாறறுவிககும். 
தநருககடியினால் வாழ்வில் ைமநிடே இைபபு 
ஏறபடும் பே பநரஙகளில் தநருககடியில் ஆடபடை 
நபர்கடள மீடக உ்தவி ப்தடவபபடுகி்றது.
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ச�ருக்�டியின் சபோருள்
ஒருவரது வாழ்கடகயில் திடீதரன ஏறபடை 

நிகழ்வு. வாழ்வின ைமநிடேடய மாறறுகி்றது. 
அசசூழ்நிடேடய வைககமாக ைமாளிககும் 
வழிமுட்றகளால் சிககடே தீர்கக முடியாது. 
(பேகர்குவிஸ்ட , 2001)

ச�ருக்�டியின் சிறப்பியல்பு�ள் 
(Characteristics of crisis)

 • ஒபர பநரததில் அல்ேது இனதனாரு ைமயததில் 
அடனதது ்தனிநபர்களுககும் தநருககடி 
ஏறபடுகி்றது.

 • அடவ குறிபபிடை ஒருவருககு தநருககடியாகத 
ப்தானறும் தையல் அடையாளம் காணககூடிய 
நிகழ்வுகளால் துரி்தபபடுத்தபபடுகின்றன. 
மற்றவருககு தநருககடியாகத 
ப்தானறுவதில்டே. தநருககடி உணர்வு 
மனி்தருககு மனி்தர் மாறுபடும்.

 • தநருககடி தீவிரமானது, கடுடமயானது அல்ே, 
குறுகிய காேததிறகுள் ஒரு வழியில் அல்ேது 
பவறு வழியில் தநருககடியான சூைலில் 
தீர்ககபபைோம்.

 • ஒரு தநருககடி நிடேடம உளவியல் வளர்சசி 
அல்ேது ைரிவிறகு தீஙகு விடளவிககும்.

ச�ருக்�டிக்�ோன �ோரணங்�ள்
கீழ்கணை சூைல் நிடேகளில் விடளவாக 

தநருககடி ஏறபைோம்,
 • மன அழுத்தம் அல்ேது சூைலில் இருந்து
 • வாழ்கடக மாற்றஙகள்.
 • தநருஙகிய உ்றவினரின இ்றபபு, விபததுகள் 

பபான்ற வாழ்கடகயில் ஏறபடும் 
அதிர்சசிகரமான அனுபவம்.

 • வாழ்கடக அசசுறுததும் பநாய்கள்
 • உயர் ப்தவிகளிலிருந்து அழுத்தம்
 • மனநே பிரசைடனகள்.

ச�ருக்�டி குறுக்கீடு
தநருககடிடய அனுபவிககும் நபர்களுககு 

அவைர உ்தவி ப்தடவ, தநருககடி ்தடேயீடடில் 
சிகிசடை அளிபபவர் அல்ேது பி்ற குறுககீடு, தைய்பவர் 
்தனிபபடை நபரின வாழ்கடகயில் ஒரு பகுதியாக 
மாறுகின்றனர். ்தனிநபரின உணர்சசிநிடே 
காரணமாக அவரால் பிரசைடனடய தீர்கக 
முடியவதில்டே. எனபவ சிககடே தீர்கக 
ப்தடவயான ஆ்தாரஙகடள திரடை, மறத்றாரு 
உ்தவியாளரின வழிகாடைல் ப்தடவபபடுகி்றது.

ச�ருக்�டி குறுக்கீட்டின்இ�க்கு�ள்:-
 • தநருககடியான பிரசைடனககு உைனடி 

தீர்மானம் அளித்தல்.
 • ்தனது முந்ட்தய தநருககடி நிடே 

தையல்பாடடிறகு, ்தனிநபரின மறு சீரடமபபு 
அவசியம்.

ச�ருக்�டி குறுக்கீட்டின்நிய��ள்
நிய�  1,  மதிப்பீடு: தநருககடிடய அளிககும் 

நபடரப பறறிய விபரஙகடளக கணைறிந்து 
தநருககடி ்தடேயீடடு சிகிசடையாளடர அணுக 
பவணடிய அவசியதட்த அறி்தல். இது உைல் 
மறறும் மனநிடே மதிபபீடு, முட்றகள், ஆ்தரவு, 
அடமபபுகள், ்தனிநபரின ்தனிபபடை பேம் மறறும் 
வரம்புகள் ஆகியவறட்ற மதிபபீடு தைய்்தல் இதில் 
உள்ளைஙகும்.

நிய�  2,  சிகிச்யெதய�யீடுதிட்ைமிைல்:  
குறிகபகாள்கள் நிர்ணயிககபபடடு அ்தறகான 
தையல்பாடுகடள வடிவடமதது ்தனிநபரின 
ப்தடவகளும் அவரின பேம் ைார்ந்்த குறிகபகாடள 
அடிபபடையாக தகாணடு மறறும் பேஙகளின 
அடிபபடையில் இேககுகடள பூர்ததி தைய்ய 
திடைமிைபபடடுள்ளது.

நிய� 3, குறுக்கீடு: இந்்த தநருககடிடய எதிர் 
தகாள்ளும் நபரின தையல்தி்றன ஒரு தநருககடிடய 
ைமாளிகக / நிர்வகிகக உ்தவுகி்றது. இது ்தனிபபடை 
ஆ்தரவுககு ஆ்தரவு அடமபபுகள் மறறும் வழிகாடடு 
பைடவகடள பயனபடுததுவட்த உள்ளைககியது.

நிய�  4,  ச�ருக்�டி  தீரமோனம்  மதிப்பீடு: 
பமறகுறிபபிடை பநாககஙகள் நிட்றபவற்றபபடை்தா 
எனறு மறுமதிபபீடு தைய்்தல். கீழ்காணும் கூறுகள் 
வாயிோக மறுமதிபபீடு தைய்யபபடுகி்றது. அடவ 
பநர்மட்றயான நைதட்த மாற்றம், ைமாளிககும் 
உததிகடள ப்தர்ந்த்தடுத்தல்., வளர்சசி மறறும் 
தநருககடியில் இருந்து கற்றல் மறறும் இட்த ஒத்த 
தநருககடியில் சிககும் பபாது தைய்ய பவணடிய 
தையல்பாடுகடள வடிவடமககும் தி்றன தபறு்தல். 
கடைசியாக சிகிசடையாளரின முடிபவ இறுதியானது 
ப்தடவபபடின தைவிலியர் த்தாைர்புடைய பரிந்துடர 
்தகவல்கடள வைஙகுவர்.உஙகள் வகுபபு ப்தாைர்களிடைபய 

காணபபடும் ்தனிபபடை பவறுபாடுகடள உயரம், 
எடை, BMI, ப்தால்நி்றம், IQ, கல்வி ைா்தடன 
பபான்றவறட்ற ஆய்வு தைய்து அறிகடக 
்தயாரிகக.

கைந்்த வாரம் அனுபவித்த பல்பவறு 
உணர்சசிகடள நிடனவுபடுததிக 
தகாள்ளுஙகள், காரணதட்த அறிகடகயாக 
ைமர்பிககவும்.

செயல்போடு 1
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ஆககிரமிபபு - விபரா்தம் அல்ேது வனமுட்ற நைதட்த விடளவாக பகாபதட்த உணர்்தல்.
ஏகக அைககிகள் - கவடேடய குட்றகக பயனபடுத்தபபடும் மருந்து.
மனஅழுத்த எதிர்பபு - துனபம் மறறும் கவடேடய தீர்பப்தறகு பயனபடுத்தபபடும் மருந்து.
உளபபிணி எதிர்பபு - மனநே குட்றபாடுகடள நிர்வகிகக பயனபடுத்தபபடும் மருந்து.
மனஅழுத்தம் - மனநே அல்ேது உணர்சசி திரிபு நிடே.

�ய�ச்செோற்�ள்

 � உளவியல் எனபது சூைலின த்தாைர்பான ்தனிபபடை நைவடிகடககள் பறறிய அறிவியல் ஆய்வு (படிபபு) 
ஆகும்.

 � மாஸ்போவின ப்தடவககான படி நிடேயானது 1943ல் ஆபிரகாம் மாஸ்போவால் முன தமாழியபபடை 
ஒரு உளவியல் பகாடபாைாகும்.

 � இந்்த பகாடபாடு தபரிய பிரமீடு வடிவததில் தபரும்பாலும் சித்தரிககபபடுகி்றது. அடிபபாகததில் மிக அடிபபடை 
ப்தடவகள் மறறும் பமல்பாகததில் சுய இயல்பாககம் ப்தடவ உள்ளது.

 � ்தனிநபர் பவறுபாடு எனபது இது நபர்களிடைபய உள்ள பவறுபாடுகள் என வடரடயறுககபபடுகி்றது. 
அது ஒருவடரதயாருவர் பவறுபடுததி அல்ேது பிரிதது, ்தனியாக ஒரு ்தனிததுவமான ்தனிநபராக 
உருவாககுகி்றது. ்தனிபபடை பவறுபாடுகளுககு மரபுரிடம அல்ேது சுறறுசூைல் அல்ேது இரணடும் 
காரணமாகும்.

 � நைதட்தயானது ஒரு குறிபபிடை திடையில் தகாடுககபபடை ஒரு வழிடயப பிரதிபலிககும் ஒரு 
மனநிடேயாகும்.

 � உணர்சசிகள் நம் மனட்தயும் உைலிடனயும் கிளர்சசியு்றச தைய்து சிே அல்ேது பி்ற நைதட்த ைார்ந்்த 
தையல்கடள தைய்ய நம்டம வழி நைததுகின்றன. உணர்சசிகளின பநர்மட்ற உணர்சசிகள் மறறும் 
எதிர்மட்ற உணர்சசிகள் என வடகபபடுத்தபபடுகின்றன. உணர்சசிகளின கூறுகள் த்தரி்தல், உணர்்தல், 
தைய்்தல்.

 � ஆளுடம எனபது ஒரு குறிபபிடை நபருககு விசிததிரமான, உணர்வு பூர்வமான மறறும் நைதட்த ைார்ந்்த 
பணபுகளின தமாத்தமாகும், இதுகாேப பபாககில் ஓரளவு உறுதியானது மறறும் கணிககககூடியது.

 � ்தனிபபடை அல்ேது தவளிபபு்ற ்தடைகள் ஆகியவறறின காரணமாக அடிபபடை ப்தடவகடள பூர்ததி 
தைய்வதில் ப்தால்வியானது ஏமாற்றதட்தக குறிககி்றது.

 � பமா்தல் எனபது இரணடு அல்ேது அ்தறகு பமறபடை எதிர்பான ஆடைகள், ்தனிநபரால் தகாணடு வரும் 
ப்தடை நிடே ஆகும். வீடடு சூைல், பள்ளி சூைல், த்தாழில்சூைல் மறறும் ைமூக மறறும் கோசைாரம் சூைலில் 
பமா்தல் ப்தானறுகி்றது.

 � மன அழுத்த சூழ்நிடேகள் தினைரி வாழ்கடகயின ஒரு பகுதியாகும். எந்்த இருககமான சூழ்நிடேயும் 
தநருககடிடயத ப்தாறறுவிககும்.

 � ைகிபபுத ்தனடம காரணமாக பே நபர்கடள மீடக உ்தவி ப்தடவபபடுகி்றது.
 � தநருககடிடய அனுபவிககும் நபர்களுககு அவைர உ்தவி ப்தடவ, தநருககடி ்தடேயீடடில் சிகிசடை 

அளிபபவர் அல்ேது பி்ற குறுககீடு, ்தனிபபடை நபரின வாழ்கடகயில் ஒரு பகுதியாக மாறும்.
 � தநருககடியின உைனடி தீர்மானம் மறறும் ்தன முந்ட்தய தநருககடி நிடே தையல்பாடடிறகு ்தனிநபரின 

மறுசீரடமபபு ஆகியடவ தநருககடி ்தடேயீடடின இேககு ஆகும்.

பாைசசுருககம்

1. சிகமணட பிராய்ட உளவியலின ்தந்ட்த என அடைககபபடுகி்றார்.
2. ப்தசிய மனநே சுகா்தார திடைம் 1982 ஆம் ஆணடில் இந்திய அரைாஙகத்தால் 
த்தாைஙகபபடைது.

3. ஒவதவாரு ஆணடும் அகபைாபர் 10ம் ப்ததி உேக மனநே தினமாக அணுைரிககபபடுகி்றது.
4. கீழ்பாககததில் உள்ள மனநே சுகா்தார நிறுவனம் 1794 ஆம் ஆணடில் பிரிடடிஷாரால் நிறுவபபடைது.
5. எந்்த குைந்ட்தயும் துயரததில் இருககும் பபாது பயனபடுததி உ்தவி தப்றோம். குைந்ட்த உ்தவி 

அடைபபு எண: 1098.
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I. ெரியோன வியையய நதரந்சதடுக்�வும்
1. மாஸ்போவின உந்து்தல் பகாடபாடு 

முனதமாழியபபடைது, 
அ) ஆபிரகாம்மாஸ்போ
ஆ) ஆபிரகாம்மார்போ
இ) ஆபிரகாம்மனப்றா
ஈ) ஆபிரகாம்முல்ேர்.

2. பினவரும் ப்தடவகளில் எது ப்தடவ 
பகாடபாடடின படி நிடேயில் இல்டே?
அ) சுவாைம்
ஆ) ்தணணீர்
இ) உணவு
ஈ) தைாந்்தம்.

3. கீழ்கணைவறறில் சுயமரியாட்த ப்தடவகளில் 
ஒனறு
அ) உைலியல்ப்தடவ ஆ) ்தகுதிப்தடவ
இ) பாதுகாபபுப்தடவ ஈ) கவனதப்தடவ.

4. கீழ்கணைவறறில் எது மனபபானடம 
மாற்றதட்த ைார்ந்தது அல்ே
அ) முட்றயான கல்வி வைஙகு்தல்
ஆ) மாைலிங நுடபஙகடள பயனபடுதது்தல்
இ) பநரடி ்தனிபபடை அனுபவம்
ஈ) ்தவிர்த்தல் / பு்றககணித்தல்.

5. பநர்மட்றயான உணர்வுககான உ்தாரணம்
அ) பயம் ஆ) பகாபம்
இ) மகிழ்சசி ஈ) தபா்றாடம.

6. பினவருவனவறறில் எது உணர்சசிகளின 
கூறு அல்ே.
அ) த்தரி்தல் ஆ) பிடித்தல்
இ) உணர்வு ஈ) தைய்்தல்.

7. கீழ்ககணைவறறில் எது ஆளுடம பகாளாறு 
தகாணை நபர்களின சிகிசடை நடைமுட்ற 
அல்ே.
அ) உளவியல்சிகிசடை
ஆ) சூைல்சிகிசடை
இ) அறிவாற்றல்நைதட்தசிகிசடை
ஈ) டஹடபராசிகிசடை.

II ஓரிரு வரி�ளில் வியையளிக்�வும்
8. பினவருவனவறட்ற வடரயறுகக.

a) உளவியல் b) ்தனிநபர்பவறுபாடு
c) அணுகுமுட்ற d) ஆளுடம
e) உணர்சசி f) பமா்தல்

g) ஏமாற்றம் h) உணர்சசிைரிதைய்்தல்
i) தநருககடி்தடேயீடு.

9. ்தனி பவறுபாடுகள் நானகிடன படடியலிடுக.
10. மனநிடேயின ்தனடமடய படடியலிடுக.
11. உணர்சசிகடளத த்தாைர்ந்்த நானகு உைல் 

மாற்றஙகடள படடியலிடுஙகள்.
12. ஏமாற்றததின நானகு காரணஙகடளக 

குறிபபிடுக.
13. ஆளுடம பகாளாறுகளின நானகு 

காரணிகடளப படடியலிடுக.
14. பமா்தலின வடககடள விளககுக.

III குறுகிய குறிப்பு�யள எழுது�
15. உளவியலின முககியததுவம்.
16. அணுகுமுட்ற மறறும் மனபபபாககு 

மாற்றஙகடள பமம்படுததும் காரணிகள்.
17. உணர்வுகளின வடககள் மறறும் கூறுகள்.
18. உணர்வு பூர்வமாக ைரி தைய்யபபடை நபர்களின 

சி்றபபியல்புகள்.
19. ஏமாற்றம் மறறும் ஏமாற்ற எதிர்விடன 

காரணஙகள்.
20. பமா்தல் மறறும் அ்தன தீர்மானததின வடககள் 

மறறும் ஆ்தாரஙகள்.

IV விரிவோன வியையளிக்�வும்
21. மாஸ்தோவின ப்தடவகடளப பறறி விரிவாக 

விளககுஙகள்.
22. ்தனிநபர் பவறுபாடுகள்.
23. ஆளுடம பகாளாறுகள் மறறும் வளர்சசிடய 

விளககுஙகள்.
24. தநருககடி மறறும் தநருககடி ்தடேயீடடை 

விவரிககவும்.

வியை�ள்
1) அ 2) ஆ
3) ஆ 4) ஈ
5) இ 6) ஆ
7) ஈ.

மதிப்பீடு
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 நமற்போரயவ நூல்�ள் 
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Nurses 3rdedn, Jaypee Brothers Medical 
Publishers (P) Ltd.

2. Gorman LM & Sultan DF (2009) Psychosocial 
Nursing for General Patient care 3rdedn,  Jaypee 
Brothers Medical Publishers (P) Ltd.

3. Khan M A (2004) Psychology for Nurses 
Academia Publishers 
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2ndedn, Elseviers Publication

• படி 1 :  கீழ்ககாணும்  உரலி/விடரவுககுறியீடடைப பயனபடுததி இசதையல்பாடடிறகான இடணயப 
பககததிறகுச தைல்க.

• படி 2 :  ‘START’ தபாத்தாடன அழுததி தையல்பாடடிடனத த்தாைஙகவும்.  
• படி 3 :  சுடடிடயப பயனபடுததி பைவுருககடளச தைவவகப தபடைகததினுள் டவககவும். 
• படி 4:  பமறகணை தையடேத த்தாைர்ந்து தைய்து பிரமிடை நிட்றவு தைய்யவும்.

இசதையல்பாடடின மூேம் மாஸ்போவின ப்தடவ 
படியடமபபுக பகாடபாடடை அறியோமா?

உரலி : http://planeta42.com/psychology/maslow/

*பைஙகள் அடையாளததிறகு மடடுபம .
*ப்தடவதயனில் Adobe Flash டய அனுமதிகக.

இயணயச் செயல்போடு செயல்முயற உளவியல்

படிநிய��ள்
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 முன்னு்ை 

சமூகவியல்• என�து• சமூகம்• ைற்றும்• சமூகத்•
பதொ்டரபுகள்• சொரந்த• முமறயொை• கற்ற்லொகும்.••
்லத்தின• பைொழியில்• தசொசியஸ்• (Socius)• ைற்றும்•
கிதரகக• பசொல்• த்லொகஸ்• (logos)• இமைந்து•
சமூகவியல்• (Sociology)• எனற• பசொல்•
உருவொககப்�ட்டது.• ஆகஸ்த்ட• கொைடத்ட• (Auguste•
comete)• எனற• பிபரஞ்ச• தத்துவவிய்லொளர•
சமூகவியலின•தந்மத•எனறு•அமழககப்�டுகிறொர.

 4.1  வ்ைய்ை

சமூகவியல்•என�து•சமூகம்•சொரந்த•அறிவியல்•
நிகழவு,• இயற்மக• ைற்றும்• ைொறொத• சட்டங்களுககு•
உட�டடு•கணடுபிடிப்புகளுககு•உள்ளொை•அமைப்பு.

ஆகஸ்த்ட•கொைடத்ட

ைவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உைறயும்
 ெதய்வத்துள் ைவக்கப் படும்.
இவவு்லகத்தில்•இல்்லறத்தில்•வொழ•தவணடிய•முமறப்�டி•வொழ�வர•வொனு்லகில்•உள்ள•ததவரகளுள்•

ஒருவரொக•மவத்து•ைதிககப்�டுவொர

இபேோைத்்்தக கறைபின் மேோணவரகள் அறிநது ஹகோள்ளும் திைன்கள்
 ➢ சைமூகவியலின் வ்ைய்ை
 ➢ சைமூகவியலின் முககியத்துவம் மேறறும் பகோட்ேோடுக்ள ேட்டியலிடு்தல்
 ➢ குடும்ேம் மேறறும் திருமேணம் ேறறி விளககு்தல்
 ➢ சுகோ்தோை பமேலோண்்மேககு சைமூகவியலின் ேஙகு குறித்து விவோதித்்தல்

கறைல் ப�ோககஙகள்

சமூகவியல்• என�து• ைனிதன• ைற்றும்• ைனித•
சூழல்•இம்டதய•ஒருவருகபகொருவர•உள்ள•உறவு•
குறித்த•ஆய்வு•ஆகும்.

�காதார 
அ��ய�

ச�க
�ர�சைனகைள

ஒ��த�

ஒ
	�ைண�த 
நல ேசைவ

ெச��ய�
க����

ச�க�ய��
���ய��வ 

�ற
தா�க	கைள

அ�த�

பய��ைல 
தகவ��காக

ஒ��ேபாத��கான
���கைள அ�த�

அலகு

4 சைமூகவியல்
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ஹென்றி ஃபேர்சைல்ட்
�காதார
க��

உட�நல�
க��

�காதார�
ேசைவ

உண�ட�ய�
ேசைவ

அ	�ைர ப��த�
(மன�ய� ம��� ச�க��யாக)

ஆேரா��யமான
ப�� �ழ�

ஆ��ய�க��
நல பராம���

���ப� ம���
ச�க��� ஈ�பா�

 4.2  சைமூகவியலின் ப�ோககஙகள்

சைமூகவியலின் பகோட்ேோடுகள்
ஹிர்ஸபமேனின் சைமூகவியல் பகோட்ேோடுகள்
•• சமூக• கட்டமைப்பில்• ப�ொருடகள்• அமைத்தும்•

உணமை.
•• சமூகம்•என�து•தனித்தனியொை•துணடுகளின•

ஒருங்கிமைப்பு• ைடடும்• அல்்ல.• அதொவது•
தனிைனிதன,• சமூகம்• ததொனறுவதற்கு••
முனைொைவனஅல்்ல•

•• உ்லகம்•குறித்த• நைது•கருத்துகள்•உ்லகத்மத•
ைொற்றுகிறது.

•• உ்லகத்மத• விளகக• �யன�டுத்தும்• பைொழி•
உ்லமக•ைொற்றுகிறது.

•• சமூகத்மத•தனி•ைனிதமை•ைடடுதை•மவத்து•
புரிந்து• பகொள்ள• இய்லொது.• தனி• ைனிதனு்டன•
தசரந்த• பதொ்டரபுகள்• ைற்றும்• சூழல்• பதொ்டரகள்•
மிக•முககியைொைமவ.

•• ப�ொருளொதொரம்•என�து•அரசியல்•அல்்லது•சமூக•
உ்லகத்திலிருந்து•தனித்து•இருப்�து•அல்்ல.

சைமூகவியலின் இயற்க
•• இது• ஒரு• சமூகம்• சொரந்த• அறிவியல்• ,• • சமூக•

ஏற்�ொடு• ைற்றும்• சமூகம்• சொரந்த• கற்றல்•
நம்டப�றுகிறது.

•• சமூகத்தின•அமைத்து•உறவுகள்•சொரந்த•ப�ொது•
அறிவியல்

•• இது•ஒரு•�குப்�ொய்வு•அறிவியல்
•• சமூகவிய்லொளரகளின• கருத்துப்�டி• ைனிதன•

ஒரு•சமூக•வி்லங்கு
•• விரிவொை•தநொககமும்டயது.
•• இது•ைனிதனின••நைவு•நிம்ல•ைற்றும்•நைவிலி•

ைைத்தின•பசயல்�ொடுகள்•குறித்த•ஆய்வு.

 4.3   ஹசைவிலியத்தில் சைமூகவியலின் 
முககியத்துவம்

ப�ொது• இ்லககொை• தநொய்• தடுப்பு• ைற்றும்•
சுகொதொர• ைறுசீரமைப்பில்• சுகொதொர• அறிவியல்,•
ைருத்துவம்• ைற்றும்• பசவிலியத்தின• சமூகவியல்•
மிக•முககிய•�ங்கு•ஆற்றுகிறது.

பசவிலியர• சமூகவியல்• கற்�தொல்• ஏற்�டும்•
நனமை
•• தநொயொளிகமள• அதிகம்• தொககும்• சமூக•

அழுத்தம்•ைற்றும்•சமூக•உந்துதல்கமள•புரிந்து•
பகொள்ள•சமூகவியல்•உதவுகிறது.

•• பசவிலியரகள்•�ணியி்டத்தில்•தங்களு்டன•சக•
�ணியொளரகளின• ந்டத்மத,• கருத்து•
தவறு�ொடுகள்,• ைற்றவரகளு்டைொை•
நல்லுறவுகள்,• �ணி�டிநிம்லகள்,• குழுககள்,•
�ற்றி•புரிந்துக•பகொள்ள•சமூகவியல்•உதவுகிறது.

•• தநொயொளிகளின• சமூக• க்லொசசொர• வொழமவ•
புரிந்து•பகொள்ள•சமூகவியல்•உதவுகிறது.

•• குடும்�•கட்டமைப்பு•�ற்றியும்,•வொழும்•குழுககள்•
ைற்றும்• சமூகம்• �ற்றியும்• அறிய• சமூக• அறிய•
உதவுகிறது

•• பசவிலியரகள்•சுகொதொர• �ணியில்• சமூக•உறவு•
�ற்றியும்• அதன• சிககல்கள்• �ற்றியும்•
சுகொதொர�ரொைரிப்பு• �ற்றியும்• அதன• தொககம்•
�ற்றியும்•புரிந்து•பகொள்ள•சமூகவியல்•உதவுகிறது.

•• சமூக• பிரசசமைகமள• புரிந்து• பகொள்ளவும்•
அமத•நீககவும்•பசவிலியரகளுககு•சமூகவியல்•
�யன�டுகிறது.

 4.4.  குடும்ேம்

குடும்�ம்• சமூக• அமைப்பின•அடிப்�ம்ட• பிரிவு•
ஆகும்.• குடும்�ம்• இல்்லொைல்• ைனித• சமுதொயம்•
பசயல்�டுவது• கடிைம்.• குடும்�ம்• உ்லகளொவிய•
சமூக• அமைப்�ொகவும்• ைனித• சமுதொயத்தின• ஒரு•
தவிரகக•முடியொத•�குதியொகவும்•அமைந்துள்ளது.

வ்ைய்ை
குடும்�ம்• என�து• ”திருைை•உறவு,• இரத்தம்•

உறவு•ஆகியவற்று்டன•ஒனறிமைந்த•ந�ரகளின•
குழுவொகும்.• அககுடும்�ம்• ஒரு• ப�ொதுவொை•
க ்ல ொ ச ச ொ ர த் ம த•
உருவொககும்• கைவர•
ைற்றும்•ைமைவி,•தொய்•
ைற்றும்• தந்மத,•
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குடும்ேத்தின் சைந்ததி: ஒரு• ைனிதன•
திருைைத்திற்கு•பிறகு•ஏற்கும்•குடும்�தை•அவனின•
சந்ததிமய•பதொ்டங்கும்•குடும்�ைொகிறது.

திருமேணத்தின் அடிபே்ை
ஒரு்தோை குடும்ேம் (Monogamous Family):•இந்த•

வமக• குடும்�ம்• ஒரு• கைவன,• ைமைவி• ைற்றும்•
குழந்மதகள்•ஆகிதயொமர•உள்ள்டககியது.

ேல்தோை குடும்ேம் (Polygynous Family):• இந்த•
வமக•குடும்�ம்•ஒரு•கைவன,•அவருககு•ஒனறுககு•
தைற்�ட்ட• ைமைவிகள்,• அமைத்து•
ைமைவிகளுககும்• பிறந்த• குழந்மதகள்• அல்்லது•
தத்பதடுககப்�ட்டவரகள்• ஆகிதயொமர•
உள்ள்டககியது.

ேல கணவர குடும்ேம் (Polyandrous Family):•
இவவமக• குடும்�ம்• ஒரு• ைமைவி,• ஒனறுககு•
தைற்�ட்ட• கைவர• ைற்றும்• இருவரது•
குழந்மதகமளயும்•உள்ள்டககியது.

குடியிருபபு அடிபே்ை
1. ைமைவியின•இை•ைரபுக•குழுதவொடு•தம்�தியர•

ைமைவியின• வீடடில்• தங்குவமத• வொழதல்•
(Family•of•Matrilocal•Residence)

2. கைவனின•இை• ைரபுக• குழுதவொடு• வொழதல்•
(தம்�தியர• கைவன• வீடடில்• தங்குவமத)•
(Family•of•Patrilocal•Residence)

3. வசிப்பி்டத்மத• ைொற்றும்• குடும்�ம்• (Family• of•
Changing•Residence)
குறிப்பிட்ட• கொ்லத்திற்கு• கைவன• வீடடிலும்,•

பினைர•குறிப்பிட்ட•கொ்லம்•ைமைவியின•வீடடிலும்•
வசிப்�து.பின•கைவன•ப�ற்தறொரு்டதை•வசிப்�து••
அல்்லது•தனியொக•வசிப்�து.••இவவொறு•வசிப்பி்டத்மத•
ைொற்று�வரொக•குடும்�தை•வமககிதறொம்.•

சதகொதரன•ைற்றும்•சதகொதரி.”• -•புரபகஸ்•ைற்றும்•
்லொக

”கைவன• ைமைவி• குழந்மதகள்• உ்டதைொ•
குழந்மதகள்• இல்்லொைத்லொ• அல்்லது• ஓர• ஆதைொ•
ப�ணதைொ• தனியொக• குழந்மதகள்• உ்டன•
இருப்�தத•குடும்�ம்.”•• -•நிம்கொப்

குடும்ேத்தின் ேண்புகள்
ஹேோது்மே:•குடும்�ைொைது•தொய்,•தந்மத•ைற்றும்•

அவரகளின• சந்ததி• ஆகியவற்மற• உள்ள்டககிய•
ஒரு• குழு• எை• பைதைொஸ்கி• குடும்�ம்• �ற்றி•
குறிப்பிடுகிறொர.

உணரச்சி:• குடும்�ைொைது• அனபு,• �ொசம்,•
அனுதொ�ம்,•ஒத்துமழப்பு•ைற்றும்•நடபு•உைரவொல்•
உருவொககப்�ட்டது.

வ்ையறுககபேட்ை அளவு:• சிறிய• குடும்�ம்•
சமூதொயத்தின•ஒரு•சிறிய•அ்லகு.

ேண்பு உருவோககம்:• ஒரு• ைனிதனின•
ஆளுமைத்•திறமையுை•குடும்�•உறுப்பிைரகளின•
�ணபுகமளயும்•சீரமைககிறது.

ஹேோறுபபு:• குடும்�• உறுப்பிைரகளுககு• சி்ல•
ப�ொறுப்புகளும்,•க்டமைகளும்•உள்ளை.

சைமூக ஒழுஙகுமு்ை:• சமூகம்• குடும்�•
அமைப்ம�• உம்டயொைல்• �ொதுகொகக• உரிய•
முனபைரிசசரிகமக•எடுககிறது.

குடும்ேத்தின் வ்ககள்
பிைபபின் அடிபே்ை

குடும்ேத்தின் அறிமுகம்: ஒரு• ைனிதன• எந்த•
குடும்�த்தில்• பிறககினறொதைொ• அதுதவ• அவனின•
அறிமுக•குடும்�ைொகிறது.
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�ரம்�மர• அல்்லது• வம்சொவளிமய•
அடிப்�ம்டயொக• பகொணடு• குடும்�ம்• இரண்டொகப்•
பிரிககப்�டுகிறது.
1. ்தோயவழி குடும்ேம் (Matrilineal Family):•இவவமக•

குடும்�த்தில்• �ரம்�மர• அல்்லது• வம்சொவளி•
தொயின•வழிமய•அடிப்�ம்டயொக•பகொண்டதொக•
இருககும்.

2. ்தந்்தவழி குடும்ேம் (Patrilineal Family):• இது•
தந்மதயின•�ரம்�மர•அல்்லது•வம்சொவளிமய•
அடிப்�ம்டயொக• பகொண்டதொகும்.• • இவவமக•
குடும்�த்தின• �ரம்�மர• அல்்லது• வம்சொவளி•
என�து• தந்மதயின• வழியில்• வருதவொமர•
பகொண்டது.

அதிகோைத்தின் அடிபே்ையில் குடும்ேம் 2 
வ்கயோக பிரிககபேடுகிைது.
1. ்தோய வழி குடும்ேம் (Matriarchal Family): 

இவவமக• குடும்�த்தில்• ப�ண• குடும்�•
தம்லவரொகவும்•ைற்றும்•குடும்�த்தில்•அதிகொரம்•
பகொண்டவரொகவும்•இருப்�ொர.

2. ்தந்்தவழி குடும்ேம் (Patriarchal Family): 
இவவமகயில்• ஆண• குடும்�• தம்லவரொகவும்•
ைற்றும்•குடும்�த்தில்•அதிகொரம்•பகொண்டரொகவும்•
இருப்�ொர.

உைவின் ்தன்்மே அடிபே்ையில் குடும்ேம் 
இரு வ்கயோக பிரிககபேடுகிைது.
1. கோஞ்சுகல் குடும்ேம் (Conjugal Family):•

கைவன,• ைமைவி• ைற்றும்• திருைைைொகத•
குழந்மதகமள• உள்ள்டககிய• குடும்�ம்.• இது•
ஒரு•சிறிய•குடும்�ம்.

2. இைத்்த ஹ்தோைரபு (சைம்ேந்தம்) உள்ளவரகள் 
பசைரநது அ்மேககும் குடும்ேம் (Consanguine 
Family) எ.கொ.• ப�ற்தறொர,•குழந்மதகள்•ைற்றும்••
அவரகளது.•உறவிைரகள்•அ்டங்கிய•குடும்�ம்.

அளவு (அ) கட்ை்மேபபின் அடிபே்ை
1. ்தனிககுடும்ேம் (Nuclear Family): கைவன,•

ைமைவி• ைற்றும்• குழந்மதகள்• ைடடுதை•
உள்ள்டககிய•குடும்�ம்••சிறு•குடும்�ம்•ஆகும்.

2. கூட்டுக குடும்ேம் (Joint Family):• கூடடுக•
குடும்�ம்• என�து• மூனறு• தம்லமுமறகமள•
பகொண்டது.• • ஒதர• கூமரயின• கீழ• ஒனறொக•
வொழந்து,• ஒதர• சமையம்லயும்• ைற்றும்•
ப�ொருளொதொர• பச்லவிைங்கமளயும்• �கிரந்து•
பகொள்வரகள்• இது• மூனறு• சிறு• குடும்�ங்கள்•
தசரந்து•அமைககப்�ட்ட•கூடடுக•குடும்�ம்.

 4.5  குடும்ேத்தின் ஹசையல்ேோடுகள்

ஆர�பகால
��மண �ைலஇளைம

��மண�
வய 20 – 40

��மண�

�த� �ழ�ைத
�ற��

�ழ�ைத��
இள� ப�வ�

�ழ�ைத ��ைட
�� ெவ�ேய�வ

வா��ைக�� இ��
ஓ�� ெப�� �ைல

ந��தர வயதான
��மண�

வய 40 - 60

����த
��மண�
வய 60

ஆர�பகால
ெப�ேறா� �ைல

ெப�ேறா��கான
�ைல

ெவ�� �� �ைல

ஓ�� �ைல

இற��

���ப வா��ைக �ழ��

 4.6.  குடும்ேத்தின் ப்த்வ

ஆப்ரஹொம்• ைொஸ்த்லொவின• கூற்று�டி,•
குடும்�த்தின• ததமவகள்• பினவருைொறு•
பிரிககப்�டடுள்ளது.

அடிபே்ை ப்த்வகள்:• உைவு,• உம்ட,•
உமறவி்டம்• ைற்றும்• குடி• தணணீர• ஆகியமவ•
அடிப்�ம்ட• ததமவகளொக• உள்ளை.• • இமவகள்•
இல்்லொைல்• ைனிதன• உயிரவொழ• முடியொது.•
இத்ததமவகள்•ைனிதரகள்•உயிரவொழ•கட்டொயைொக•
இருப்�தொல்• இமவகமள• அடிப்�ம்ட• ததமவகள்•
எனறு•அமழககிதறொம்.
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உைலியககவியல் ப்த்வகள்:•
உ்டலியககவியல்• ததமவகள்• உ்டல்• உறுப்பின•
பசயல்�ொடுகளு்டன•பதொ்டரபும்டயது.

ேோதுகோபபு ப்த்வகள்:• ஒருவரின• அடிப்�ம்ட•
ததமவகள்• கிம்டத்தபின• �ொதுகொப்பு• ததமவகள்•
முககியத்துவம்• ப�றுகிறது.• உம்ட• ைற்றும்•
�ொதுகொப்�ொை• இ்டம்• �ொதுகொப்பு• ததமவகளொக•
அமைகிறது.

கூடு்தல் ப்த்வகள்:•இரண்டொம்•நிம்ல•ைனித•
ததமவகள்,• பதொழில்• வளரசசியு்டனும்• இழந்த•
வொழகமகத்• தரத்து்டனும்• பதொ்டரபும்டயது.••
ைனிதன•வொழவதற்கு•கவனிப்பு,•�ொசம்,•ைரியொமத,•
சுதந்திரம்• ைற்றும்• தன• நிமறவு•ஆகியை•கூடுதல்•
ததமவகளொகும்.

 4.7.  திருமேணம்

முன்னு்ை
திருைைம்• என�து•

ைனித• நொகரிகத்தின•
பதொ்டககத்தில்• இருந்தத•
நி்லவுகினற• மிக•
�ழமையொை,• முககியைொை,• உ்லகளொவிய• ைற்றும்•
தவிரகக•முடியொத•சமூக•கூறொகும்.

திருமேணத்தின் வ்ைய்ை
1. •எனமசகதளொபீடியொ• பிரி்டொனிகொ• வின•

கூற்றுப்�டி• திருைைம்• என�து• குடும்�த்மத•
அமைகக•ஒரு•ஆண•ைற்றும்•ப�ண•இம்டதய•
ஏற்�டும்•உ்டல்•சட்டம்•ரீதியொை•ைற்றும்•ஒழுகக•
ரீதியொை•இமைவு.

2. •ைலிதநொஸ்கியின• கூற்றுப்�டி,• திருைைம்•
என�து• குழந்மதகமள• உற்�த்தி• பசய்யவும்•
அதமை• �ரொைரிககவும்• • உருவககப்�ட்ட•
ஒப்�ந்தம்.

திருமேணத்தின் ேண்புகள்
1. •திருைைம்• என�து• ஒரு• நிம்லயொை• �ந்தம்•

ஆகும்.• இது• எல்்லொ• வமகயொை• சமூகத்திலும்•
ைற்றும்• அமைத்து• வளரசசி• நிம்லகளிலும்•
கொைப்�டுகிறது.

2. •திருைைம்• என�து• கைவன•
ைமைவிககிம்டயி்லொை• ஒரு• நிம்லயொை•
�ந்தம்.••திருைைம்•சமூக,•உளவியல்,•உயிரியல்•
ைற்றும்• ைத• தநொககங்கமள• நிமறதவற்றும்•
வணைம்•வடிவமைககப்�டடுள்ளது.

3. •திருைைம்• என�து• இரணடு• எதிபரதிர•
�ொலிைத்திற்கும்•இம்டதய• நி்லவும்•குறிப்பிட்ட•
உறவு,• �ரஸ்�ர• உரிமைகள்• ைற்றும்•
க்டமைகமள• அடிப்�ம்டயொக• பகொண்டதொகும்.••
திருைைம்•ஒரு•நீடித்த•உறவொகும்.

4. •திருைைத்திற்கு• சமூக• அங்கீகொரம்• ததமவ.••
சமூக• அங்கீகொரம்• இல்்லொைல்• திருைைம்•
பசல்லு�டியொகொது.

5. •திருைைம்• குடும்�த்மத• உருவொககுகிறது.••
குழந்மதப்• த�ற்றிற்கும்• அவரகமள•
�ரொைரிககவும்• வசதி• வழங்குவதில்• குடும்�ம்•
முககிய•�ங்கொற்றுகிறது.

6. •திருைைைொைது•கைவன,•ைமைவி•இம்டதய•
�ரஸ்�ர• க்டமைமய• உருவொககுகிறது.• சட்டம்•
ைற்றும்• க்லொசசொரம்• வொயி்லொக• தங்கள்•
க்டமைகமள•நிமறதவற்றுகினறை.

7. •திருைைம்• எப்ப�ொழுதுதை• சி்ல• சமூக• ைற்றும்•
ைத• விழொககளு்டன• பதொ்டரபும்டயதொகும்.••
நீதிைனறத்தில்• ந்டத்தப்�டுகினற• நவீை•
திருைைத்தில்கூ்ட• சி்ல• ைத• அல்்லது• �ழகக•
வழககங்கள்• கம்டப்பிடிககப்�டுகிறது.••
திருைைம்• �ொலியல்• உறமவ•
ஒழுங்குப்�டுத்துகிறது.

8. •திருைைத்திற்கொை• அம்டயொளங்கள்•
தைொதிரம்,•குங்குைம்,• சிறப்பு•துணி•ைற்றும்•�்ல•
அம்டயொளம்.

குழந்மத• திருைைம்• தடுப்பு•
சட்டத்தின• �டி• ப�ணணின•
திருைை•வயது•18•ைற்றும்•ஆணின•

திருைை•வயது•21ஆக•உள்ளது

திருமேணத்தின் ஹசையல்ேோடுகள்
1. •�ொலியல்• வொழகமகமய• ஒழுங்குப்�டுத்துதல்•

ைற்றும்•குழந்மதப்த�ற்மற•அம்டதல்
2. திருைைம்•குடும்�த்மத•உருவொககுகிறது.
3. •திருைைம்• ப�ொருளொதொர• ஒத்துமழப்ம�•

ஏற்�டுத்துகிறது.
4. •தம்�தியர• இம்டதய• உைரவு• ைற்றும்• அறிவு•

சொரந்த• இமைப்பிற்கு• திருைைம்•
உறுதுமையொக•பசயல்�டுகிறது.

5. •திருைைத்தின• முககிய• தநொககம்•
ஒற்றுமைமய•உருவொககுவதத.
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திருமேணத்தின் சைமூக �ன்்மேகள்
திருமேணம் மேறறும் ஆபைோககியம்
•• திருைைைொைவரகள்• திருைைம்•

ஆகொதவரகமளவி்ட• ஆதரொககியைொை,•
ைகிழசசியொை,• இனிமையொை• வொழமவ•
அனு�விககினறைர.

•• திருைைம்• ஆணகளுககு• அதிக• உ்டல்ந்ல•
நனமைகள்•ப�றுவதற்கு•உதவுகிறது.•ஆைொல்•
திருைை• முறிவு• ஏற்�டின• உ்டல்ரீதியொக•
�்லபிரசசிமைமய•எதிரபகொள்வர.

•• திருைைைொை• ப�ணகள்• அமைத்து•
பசயல்�ொடுகளில்• உைரசசி• பூரவைொை•
ஆதரமவயும்• குடும்�த்திைரி்டமிருந்து•
ப�றுகிறொரகள்.••தனியொக•இருககும்•ப�ணகள்•
வி்ட• குடும்�த்து்டன• இருககும்• ப�ணகளுககு•
ஏற்�டும்•ைைதளரசசி•விகிதம்•குமறவு.

திருமேணம் மேறறும் ஹசைல்வம்
•• திருைைைொை• தம்�திகள்••

திருைைைொகொதவரகமள• வி்டவும்• அதிக•
பசல்வத்மத•ப�ற்று•இருககினறைர.

•• திருைைைொை• ஆணகள்• திருைைைொகொத•
ஆணகமள• வி்ட• இவவிருவரும்டய•
கல்வித்தகுதியும்• ,• �ணி• அனு�வம்• சைைொக•
இருந்த• த�ொதிலும்• அதிக• �ைம்•
சம்�ொதிககினறைர.

•• திருைைைொை• ப�ணகள்,• திருைைம்• பசய்து•
பகொள்ளொத• ப�ணகமள• வி்ட• ப�ொருளொதொர•
ரீதியொக•சிறப்�ொைவரகளொக•இருககிறொரகள்.

திருமேணம் மேறறும் குழந்்தகள்
•• ஏழமை• ைற்றும்• சமூக• �ொதுகொப்பு• குமற�ொடு•

ஏற்�்டொது.
•• �ள்ளி•கல்வி,•கல்லூரி•கல்வி•முடித்து•ஒழுககம்•

ைற்றும்• �ணபுகள்• தைம்�டும்.ந்டத்மத•
குமற�ொடும்டதயொர•மிகக•குமறவு.

•• உைரவு•சிககல்கள்,•ைைஅழுத்தம்,•தற்பகொம்ல•
எணைம்•ஏற்�டுவமத•தடுககும்.

•• குடும்�ம்• ைற்றும்• திருைைம்• மீது• தநரைமற•
எணைங்கள்•உருவொககும்.

திருமேணம் மேறறும் குறைஙகள் / குடும்ே 
வன்மு்ை
•• திருைைைொை• ப�ணகளுககு• குடும்�•

வனமுமற•ஏற்�டும்•வொய்ப்பு•குமறவு.
•• பிரிந்த• தொய்,• தந்மத• வளரககும்• பிள்மளகள்•

குற்றங்களில்•ஈடு�டுவது•அதிகம்.

•• திருைைைொைப்• ப�ண• குடும்�•
வனமுமறகளிைொல்• அதிகம்•
�ொதிககப்�டுவதில்ம்ல.• திருைைைொை• ப�ண••
வனமுமறகளில்•ஈடு�டுவது•குமறவு.

திருமேணம் மேறறும் சைமூகம்
•• திருைை•�ந்தம்•நல்்ல•ப�ற்தறொரொக•பசயல்�்ட•

சமுதொயம்• ப�ொருளொதொர• உைரவுசொர•
கூறுகமள•சொரந்திருகக•தவணடும்.

•• திருைைம்••ஒரு•சமூக•முதலீடு.•திருைைத்தின•
வொயி்லொக•உருவககப்�ட்ட•�ந்தம்•குடும்�த்திற்கு•
ைடடும்•நனமைமய•ஏற்�டுத்துவதொகும்.

•• இது• சமூகத்மத• வளரசசி• அம்டய• பசய்கிறது.••
அதன• உறுப்பிைரகமள• �யன• அம்டய•
பசய்கிறது.• ைொறொக• சமுதொயத்திற்தக• நனமை•
ஏற்�டுகிறது.

ஹசைவிலியத்தில் சைமூகவியலின் 
ேயன்ேோடுகள்
•• சமூகவியல்•ைருத்துவ•கல்வி•�ொ்டத்திட்டத்திற்கு•

சமீ�த்தில்•தசரககப்�ட்ட•ஒரு•�ொ்டப்பிரிவு•ஆகும்.•
அமைத்து•ைருத்துவப்பிரிவிைரும்•சமூகவியல்•
�ற்றி•கற்�து•மிகவும்•அவசியைொகிறது..

•• கொரைம்•சமூக•நிம்லமைகள்•சி்ல•தநரங்களில்•
உ்டல்•ந்லப்பிரசசமைகளுககு•கொரைைொகிறது.••

•• சமூகவியல்• தநொய்• ைற்றும்• சமூக• நிம்லககும்•
உள்ள•பதொ்டரம�•புரிந்து•பகொள்ள•உதவுகிறது.

சைமூக சூழலின் முககியத்துவம்
•• உ்டல்•ஊைமுற்ற•ஒரு•தநொயொளி,•அவரும்டய•

சமூகசூழல்• சொரந்து• புரிந்து• பகொள்ளப்�்ட•
தவணடும்.

•• உளவியல்,• சமூக• ைற்றும்• பதொழில்• சொரந்த•
ஊைமுற்தறொர• ப�ரும்�ொலும்• ைககளின•
தவறொை• ைைப்�ொனமையு்டன•
பதொ்டரபுப்�டுத்தப்�டுகினறைர.

•• தநொயொளியின• உ்டல்நிம்லமய• தைம்�டுத்த•
சமூக• சூழம்ல• பசவிலியர• புரிந்து• பகொள்ள•
அவசியைொகிறது.
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lV. விரிவோன வி்ை 
வ்ைக.
1. குடும்�த்மதப்• �ற்றி•

விரிவொக•விளககுக.
2. திருைைம்• �ற்றி•

விவொதிககவும்.
3. சுகொதொர• முகொமைத்துவத்தில்• சமூகவியல்•

�யன�ொடு•�ற்றி•விளககவும்.
4. குடும்�த்தின•�ணபுகமள•விவரிககவும்.

 பமேறேோர்வ நூல்கள் 

1) K.Madhavi, (2018), A textbook of psychology 
& sociology., Vijayam publications.

2) Clement. I, (2010) Sociology For Nurses.,  
Pearson Education India

3) I.Clement (2015), “Sociology for Nurses” 
2ndedition, Published by PearsonIndia 
Education Service Pvt. Ltd., Noida, India, 

4) K.P.Neeraja (2010), “Text book of Sociology 
for Nursing Students” 1stedition, Jaypee 
Brothers  Medical Publishers Pvt. Ltd. New 
Delhi, India,

l.  சைரியோன வி்ைபய ப்தரநஹ்தடுத்து எழுதுக.
1. ஆண•குடும்�•தம்லவரொகவும்•ைற்றும்•அதிகொரம்•

பகொண்டவரொகவும்•உள்ள•குடும்�ம்
அ)•தொய்வழி•குடும்�ம்
ஆ)•தந்மதவழி•குடும்�ம்
இ)•�்லதொர•குடும்�ம்

2. சமூகங்களின•முககிய•கட்டமைப்பு?
அ)•திருைைம்
ஆ)•குடும்�ம்
இ)•(a)•ைற்றும்•(b)

ll.  ஓரிரு வரிகளில் ேதில் அளித்்தல்.
1. சமூகவியல்•வமரயறு.
2. குடும்�ம்•வமரயறு.
3. திருைைம்•வமரயறு.
4. புறைைத்தம்ட•எனறொல்•எனை?
5. திருைைத்தின•நனமைகமளப்•�டடியலிடுக.

lll. சிறு குறிபபு வ்ைக.
1. சமூகவியலின•முககியத்துவத்மத•�டடியலிடுக.
2. சமூகவியலின•பகொள்மககமள•விளககுக.
3. குடும்�•வமககமள•�டடியலிடுக.
4. திருைைத்தின•பசயல்�ொடு•�ற்றி•விவொதிககவும்.
5. குடும்�த்தின•பசயல்�ொடுகமள•விவரிககவும்.

சமூகவியல்•(Sociology)• ைனித•சமுதொயங்களின•ஆய்வு•ைற்றும்•வமகப்�ொடு
ப�ொதுமை•(Universality) உ்லகளொவிய•இருப்�து
இைப்ப�ருககம்•(Procreation) கருத்தரித்தல்•ைற்றும்•சந்ததிகளின•�ொலியல்•பசயல்�ொடு
ப�ொருள்முதற்•தகொட�ொடு நனபைறி• (அ)• ஆனமீக• கொரியத்தில்• பசல்வத்துககும்•

ப�ொருளும்டமைககும்•ஆரவத்மதத்•தூணடும்•விருப்�ம்

க்லச்ஹசைோறகள்

சமூகவியல்• பசவிலியமும்,• உளவியலும்• மிகவும்• முககியைொை• �ொ்டப்பிரிவுகளொகும்.• சமூகவியல்•
�ொலிை,•சமூக•வகுப்புகள்,•சமூக•�டிநிம்லகமள,•குடும்�ம்•ைற்றும்•ப�ொருளொதொர•பகொள்மககள்•அமவகளின•
தொககங்கள்•எப்�டி•சுகொதொர•தசமவ•ைற்றும்•பசவிலியத்மத•தொககம்•ஏற்�டுத்துகிறது•என�மத•ஆய்கிறது

�ொ்டசுருககம்

மேதிபபீடு
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5) G.S.Purushothama (2014), “Sociology for 
Nursing and Health Sciences” 2ndedition, 
Jaypee Brothers  Medical Publishers Pvt. 
Ltd. New Delhi, India.

 இ்ணயவளஙகள் 

1) https://www.nursingtimes.net/roles/nurse-
educators/sociology-in-practice-1-can-
sociolog

2) https://onlinelibrar y.wi ley.com/doi/
pdf/10.1111/j.1447-0349.2008.00571.

3) h t t p s : / / w w w. e l s e v i e r. c o m / b o o k s /
sociology-in-nursing-and-healthcare/
cooke/978-0-443-10155-
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 முன்னுற� 

“்சாபபிடுைது ஒரு அைசியம், ஆனால் 
புத்தி்சாலித்தனமாக ்சாபபிடுைது ஒரு கழல”.

4 ஆம் நூற்்றாண்டில் முதன் முதலில் 
ஹிப்்பாகி்ரேடஸ் மருத்துை உணவூட்டவியழல 
அழ்டயாளம் காடடினார. உணவு என்்ற ைாரத்ழத 
கி்ரேகக ைாரத்ழதயான ழ்டட்டா (data) விலிருந்து 
உருைானது. ஆ்ரோககியமான ைாழ்வு ்சரியான 
உணவின் பிரேதி்பலிப்பாகும். உ்டல், ஊட்டச்சத்ழத 
எல்ைாறு ழகயாளுகி்றது என்்பது ்பற்றிய ஆய்வு 
உணவூட்ட அறிவியல் எனப்படும்.

உணவூட்டவியல் என்்பது ஊட்டமளிககும் 
அல்லது ஊட்டமளிககும் க்சய்முழ்ற. குறிப்பாக உயிர 
உணவு உடககாள்ைதன் மூலம் க்சயல்்படுத்தப்படும் 
திசுககளின் ைளரசசி மற்றும் திசுககளின் மாற்று 
ஆகும்.

 5.1.  ்்சால்லியல்

1. உணவூட்டவியல்: உணவூட்டவியல் என்்பது 
உ்டல்நலம் மற்றும் உணவு கதா்டர்பான 
அறிவியல். இது உ்டல்ைளரசசி, ைளரதல் மற்றும் 
்பரோமரிபபில் முககிய ்பஙகு ைகிககி்றது.

2. உணவு விதிமுறை (Dietetics): ஊட்டச்சத்து 
ககாள்ழககளின் நழ்டமுழ்ற ்பயன்்பாடு 
உணவு விதிமுழ்ற எனப்படும். இது 
ஆ்ரோகககியமானைரகளுககும் மற்றும் 
்நாய்ைாய்ப்பட்டைரககுமான உணவு 
திட்டமிடுதழல உள்அ்டஙகியது ஆகும்.

3. ஊட்டச்சத்து: உ்டல் ைளரசசி, ்பரோமரிபபு, 
்ைழலகள் மற்றும் க்சல்கள் அல்லது 
உயிரினஙகள் இனபக்பருககத்திற்கு 
்தழையான அளவுள்ள க்பாருடக்ள 

இப்பா்ட இறுதியில் மாணைரகள் அறிந்து ககாள்்பழை
 ➢ உணவு ைழககள்
 ➢ ஐ.சி.எம்.ஆர ்பரிந்துழரேத்த உணவு பிரேமிடு
 ➢ கார்்பாழைட்ரேட, ககாழுபபு மற்றும் புரேதத்தின் உணவு ஆதாரேம்
 ➢ ழைட்டமின்கள் மற்றும் தாது உபபுகள்
 ➢ உயர இரேத்த அழுத்தம், ையிற்றுபபுண், சிறுநீரேக க்சயலிைபபு மற்றும் நீரிழிவு ்நாய்களுககான 

உணவு சிகிசழ்ச முழ்ற
 ➢ உணவு ்்சரகழககள்

5  உணவூட்டவியல்
அைகு

்கறைல் ப�ாக்கங்்கள்

மாறுோடு இல்ைாை உண்டி மறுத்துண்ணின்
ஊறுபாடு இல்ைல உயிர்க்கு.

மாறுேட்ட ைன்றம்கள் இல்ைாை உணவிறன மனம் விரும்பிய அளவு உண்ணாமல் அளவறிந்து 
உண்ோனானால் அவன் உயிர்ககு ப�ாய்களால் துன்ேம் ஏறே்டாது.
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ஊட்டச்சத்துகள் என்று அழைககப்படுகின்்றன. 
கார்்பாழைட்ரேட, ககாழுபபு, புரேதம், 
ழைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுஉபபுகள் 
ஆகியழை ஊட்டச்சத்துககள் எனப்படுகின்்றன.

4. பேரூட்டச்சத்துக்கள்: கார்்பாழைட்ரேட, 
புரேதம், மற்றும் ககாழுபபு ஆகியழை 
்்பருட்டச்சத்துகள். இழை உ்டலுககுப 
க்பருமளவில் ்சகதி அளித்து திசுககழள 
உருைாககுகி்றது.

5. நுண்ணூட்டச்சத்து்கள்: ழைட்டமின்கள் 
மற்றும் தாது உபபுகள் நுண்ணூட்டச்சத்துகள் 
ஆகும். இழை உ்டலுககு சிறிய அளவில் 
்தழைப்பட்டாலும் அழை உ்டலியககத்ழதக 
கடடுப்படுத்துைதில் முககிய ்பஙகாற்றுகின்்றன.

6. ஊட்டச்சத்து குறைோடு: ஊட்டச்சத்து குழ்ற்பாடு 
என்்பது அதிகப்படியான (அ) 
குழ்றைான ஊட்டச்சத்தால் ஏற்்படும் உ்டல் 
நல குழ்றப்பாடு ஆகும். எ.கா ஊட்டககுழ்றவு 
(under nutrition) மற்றும் அதிக ஊட்டம் (over 
nutrition).

7. வளர்சிறை மாறைம்: உயிரினத்தின் உ்டலில் 
ஏற்்படும் ைளரமாற்்றம் (anabolism) மற்றும் 
சிழதமாற்்றம் (catabolism) ஆகியைற்றின் 
கதாகுபபு ஆகும்.

 5.2.  உணவு வற்க்கள்

1. ்தாற்்றம் மூலம் ைழகப்படுத்ததுல்
 • விலஙகுகளிலிருந்து கிழ்டககும் உணவு
 • தாைரேஙகளிலிருந்து கிழ்டககும் உணவு

2. ்ைதி்சதவிகித இழயபின் அடிப்பழ்டயிலான 
ைழகப்பாடு
 • புரேதஙகள்
 • ககாழுபபுகள்
 • கார்்பாழைட்ரேடடுகள்
 • ழைட்டமின்கள்
 • தாது உபபுகள்

3. முககிய க்சயல்்பாடு மூலம் ைழகப்படுத்துதல்
 • உ்டழல ைளரககும் உணவுகள்: ்பால், 

இழ்றசசி, ்காழி, மீன், முடழ்ட, ்பருபபு, 
்ைரகக்டழல மற்றும் ்பல.

 • ்சகதி அளிககும் உணவுகள்: 
தானியைழககள், ்சரககழரே, கிைஙகு 
ைழககள், ககாழுபபு மற்றும் எண்கணய் 
ைழககள்.

 • உ்டழல ்பாதுகாககும் உணவுகள் காய்கறி, 
்பைஙகள் மற்றும் ்பால்.

 5.3.   ஆப�ாககியத்றை ே�ாமரிபேதில் 
உணவூட்டவியலின் ேங்கு

உணவூட்டவியல் சுகாதாரேத்தின் ஒரு 
அடிப்பழ்ட அலகு ஆகும். உணவூட்டம் பி்றபபு முதல் 
இ்றபபு ைழரே உ்டல் நலத்ழத ்பாதிககி்றது.

«ï£Œªî£ŸÁ‚°
 âF˜Š¹

õ÷˜„C ñŸÁ‹ 
Ý‚èõ÷‹

Ý«ó£‚Aòˆ¬î 
ðó£ñKŠðF™ 

àí×†ìMòL¡ ðƒ°

HøŠ¹ ñŸÁ‹ 
ÞøŠ¹ iî‹

°PŠH†ì
°¬øð£´

வளர்சசி மறறும் வளர்ைல் (Growth and 
development)
 • கரு ைளரசசி மற்றும் குைந்ழத ்பருைத்தில் 

்சரியான ைளரசசி மற்றும் ைளரதலுககு நல்ல 
ஊட்டச்சத்து அைசியம். ஊட்டச்சத்து 
குழ்ற்பாடுகளால் உ்டல் ைளரசசி, அறிைாற்்றல் 
ைளரசசி, கற்்றல் மற்றும் ந்டத்ழத ஆகியழை 
்பாதிககப்படுகி்றது.

 • முதியைரகளுககு உ்டலியல் மற்றும் காலையது 
மாற்்றஙகள் காரேணமாக சி்றபபு ஊட்டச்சத்து 
்தழை. கரபபிணி மற்றும் ்பாலூடடும் 
தாய்மாரகளுககு க்பாதுைாக ஏற்்படும் 
குழ்ற்பாடுகளான கருககழலபபு, கருைளரசசி 
குன்றுதல் மற்றும் குழ்றந்த பி்றபபு எழ்ட 
குைந்ழத பி்றத்தழல தடுகக கூடுதல் புரேதஙகள் 
மற்றும் ்சத்துககள் ்தழை.

குறிபபிட்ட குறைோடு ப�ாய்கள்
 • புரேதச்சகதி குழ்ற்பாடு, ்பாரழைகுழ்ற்பாடு, 

முன்கழுத்து கைழல, இரேத்தச்்சாழக, 
க்பரிக்பரி மற்றும் ரிககடஸ் ்்பான்்றழை 
இந்தியாவில் காணப்படும் மிகவும் க்பாதுைான 
குழ்ற்பாடுகள் ஆகும்.

 • ஊட்டச்சத்து குழ்ற்பாடு உழ்டய கருவுற்்ற 
தாய்மாரகளுககு, கருககழலபபு, பிரே்சை 
நிகழ்வின் ்்பாது இ்றந்த குைந்ழத, குழ்றைான 
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பி்றபபு எழ்ட குைந்ழத ்்பான்்றக குழ்ற்பாடு 
ஏற்்ப்ட ைாய்பபுள்ளது.

 • ஊட்டச்சத்து குழ்ற்பாடு ்நாய்கழளத் தடுகக, 
சுகாதாரேத்ழத ்மம்்படுத்த மற்றும் குழ்ற்பாடு 
்நாய்ககளுககான சிகிசழ்சககு நல்ல 
ஊட்டச்சத்துள்ள உணவு அைசியமாகி்றது.

ப�ாய்ைாறறுககு எதிர்பபு
 • ்சமசசீரோன ஊட்டச்சத்து கா்ச்நாய் ்்பான்்ற 

கதாற்று ்நாழயத் தடுககி்றது. நல்ல 
ஊட்டச்சத்து காயஙகள் குணப்படுத்துைழத 
துரிதமாககுகி்றது மற்றும் ்நாய் எதிரபபு 
்சகதிழய ்மம்்படுத்துகி்றது.

இைபபு மறறும் பிைபபு விைம்
 • ஊட்டச்சத்து குழ்ற்பாடடினால், இ்றபபு விகிதம் 

மற்றும் குைந்ழத இ்றபபு விகித அதிகரிபபு, 
பிரே்சை நிகழ்வின் ்்பாது இ்றந்த குைந்ழத 
மற்றும் குழ்றபிரே்சைம் ஆகியழை ஏற்்படுகி்றது. 

 • அதிக ஊட்டச்சத்து காரேணமாக உ்டல் ்பருமன், 
நீரிழிவு, உயர இரேத்த அழுத்தம், இதய மற்றும் 
சிறுநீரேக ்நாய்கள் ்்பான்்றழை ஏற்்படுகி்றது.

 5.4.   உணவு மறறும் ஊட்டச்சத்றை 
ோதிககும் ்கா�ணி்கள்

பின்ைரும் காரேணிகள் உணழையும், 
ஊட்டச்சத்ழதயும் ்பாதிககி்றது.

 • அடிப்பழ்ட ைளரசிழத மாற்்ற விகிதம்
 • ையது
 • எழ்ட
 • ்பாலினம்
 • காலநிழல மற்றும் 

சுற்றுச சூைல்
 • உ்டல் க்சயல்்பாடுகள்
 • உ்டலியல் நிழல
 • ்சமூக க்பாருளாதாரே 

காரேணிகள்
 • கலாச்சாரே காரேணிகள்:

 • ைாழ்கழக முழ்ற 
மற்றும் உணவு 
்பைககம்

 • உணவு ்பற்றிய 
தை்றான கருத்து

 • ்சழமயல் முழ்றகள்
 • குைந்ழத ைளரபபு 

நழ்டமுழ்றகள்
 • மதம்
 • ்பாரேம்்பரிய காரேணிகள்
 • உணவு உற்்பத்தி மற்றும் 

விநி்யாகம்.

உணவு பி�மிடு
இந்திய மருத்துை ஆரோய்சசிக கைகத்தின் 

்பரிந்துழரேயின் ்படி, உணவு குழுககளாக 
பிரிககப்படடு, ஆ்ரோககிய ்தழைககு ஏற்்ப உணவு 
பிரேமிடு அழமககப்படடுள்ளது.

ஒவகைாரு உணவு ைழககளும் கைவ்ைறு 
ஊட்டச்சத்துககழள ககாண்டுள்ளது. அழனத்து 
உணவு குழுககளும் ்்சரத்து ்சமநிழல உணவு 
ஆகி்றது.

 5.5.  ்கார்போறைடப�டடு்கள்

நமது உ்டலின் க்பரும்்பான்ழமயான 
க்சயல்்பாடுகளுககு ஆதாரேமான ்சகதி 
கார்்பாழைட்ரேட ஆகும். கார்்பாழைட்ரேட, 
குழ்றந்த விழலயில், மிகுந்த அளவில் 
கிழ்டககககூடிய, எளிதில் ைாஙகககூடிய மற்றும் 
உ்டனடியாக ஜீரேணிககககூடிய ஊட்டச்சத்து ஆகும்.

்கார்போறைடப�டடின் பவதி ்ச்கவிகிை 
இறயபு

கார்்பாழைட்ரேடடில், கார்பன், ழைடரேஜன் 
மற்றும் ஆகஸிஜன் 2:1 என்்ற விகிதத்தில் உள்ளன. 
இதன் ைாய்்பாடு க்பாதுைாக தாைரேஙகளில் C6H12O6 
்பரேைலாக காணப்படுகின்்றன. அழை 
ஒளிச்்சரகழகயின் மூலம் கார்பன்-ழ்ட-
ஆகழ்சழ்ட உருைாககுகின்்றன. 
கார்்பாழைட்ரேடழ்டக ககாண்்ட உணவு, ஆற்்றல் 
உணவுகள் என்று அழைககப்படுகி்றது.

�� �ைற�த ப�ச� 8 க� ெகா��, எ
ெண� ம��� 
இ�� �ைற�த அள��

இைற��, ேகா� க, ��, 
கா��த ���, ��ைட ம��� 

ெகா�ைடக� 2 �த� 3 ப�மா�ற�

ெரா��, தா�யவைகக� 
ம��� அ�� 6 �த� 11 

ப�மா�ற�

பா�, த�� ம��� பாலாைட  க�� 
2 �த� 3 ப�மா�ற�

கா�க வைகக� 
3 �த� 5 ப�மா�ற�

பழவைகக� 
2 �த� 4 ப�மா�ற�

உணவு பிரேமிடு
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்கார்போறைடப�ட அன்ைா்ட 
ேரிந்துற�க்கபேட்ட அளவு
அட்டவறண – 2

வயது
்கார்போறைப�ட 
ேரிந்துற�க்கபேட்ட 
அளவு கி�ாம்/ �ாள்

்ேரியவர்்கள் 50-70
்கருவுறை மறறும் 
ோலூடடும் 
ைாயமார்்கள்.

40-60

குழந்றை்கள் (1-12 
மாைங்்கள்

40-50

மழறையர் 
(1-5 வரு்டங்்கள்)

40-60

ேள்ளி வயது 
குழந்றை்கள் மறறும் 
வளரிளம் ேருவத்தினர்.

50-70.

்கார்போறைடப�டடு்களின் வற்க்கள்
கார்்பாழைட்ரேடடுகள், அழை 

ககாண்டுள்ள ்சாகழரேடுகளின் (்சரககழரே) 
எண்ணிகழகழயப க்பாருத்து 
ைழகப்படுத்தப்படுகின்்றன. இழை எளிய 
கார்்பாழைட்ரேடடுகள், சிககலான 
கார்்பாழைட்ரேடடுகள் என இரு க்பரும் 
பிரிவுகளாக ைழகப்படுத்தப்படடுள்ளது. எளிய 
கார்்பாழைட்ரேடடுகள் ஒற்ழ்ற ்சரககழரே 
(்மா்னா்சாகழரேடு) மற்றும் இரேடழ்டச ்சரககழரே 
(ழ்ட்சாகழரேடு) ஆகும். ஸ்்டாரச, கிழள்காஜன் 
மற்றும் நாரச்சத்து ்்பான்்றழை சிககலான 
கார்்பாழைட்ரேடடுகளாகும் (்பாலி்சாகழரேடு).

கார்்பாழைட்ரேடடுகளின் ைழககழள 
கீழ்ககாணும் ்ப்டம் மூலம் விளககப்படுகி்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
கார்்பாழைட்ரேட நிழ்றந்த முககிய உணவு 

ஆதாரேஙகள், தானியஙகள், கம்பு, கிைஙகு ைழககள், 
்பருபபு ைழககள், ்சரககழரே மற்றும் கைல்லம்.

உணவுத் ்ைாகுதி்கள் ஊட்டச்சத்துக்கள்
1. ைானியங்்கள், திறன வற்க்கள் மறறும் ேயறு்கள்
• தானியஙகள் மற்றும் திழனைழககள்: அரிசி, 

்காதுழம,்கழ்ைரேகு, மககா்்சாளம், ்பாரலி கம்பு, அைல் 
க்பாரி, ்காதுழம மாவு, தானிய ைழககள்

• ்பருபபு மற்றும் ்பயிறுகள்: ககாண்ழ்டக க்டழல, உளுத்தம் 
்பருபபு, ்பாசிப்பயிறு, துைழரே, காரோமணி, உலரந்த ்பட்டாணி, 
ரோஜமா, ்்சாயா மற்றும் கமாசழ்ச.

்சகதி, புரேதம், கண்ணுககு புலப்ப்டாத ககாழுபபு, 
ழைட்டமின் ‘B1’ ழைட்டமின் B2 ஃ்பாலிக 
அமிலம், உயிர்சத்துககள், ்்பாலிக அமிலம் 
இரும்புச்சத்து,  நாரச்சத்து.
்சகதி, புரேதம், கண்ணுககு புலப்ப்டாத ககாழுபபு, 
B1, B2 உயிர்சத்து ஃ்்பாலிக அமிலம், கால்சியம், 
இரும்பு மற்றும் நாரச்சத்து.

2. ்பால் மற்றும் மாமி்ச உணவுகள்
• ்பால் மற்றும் ஆழ்ட நீககப்பட்ட  ்பால், ்பாலாழ்டககடடி, தயிர. 

்காழி, இழ்றசசி, ஈரேல், மீன் முடழ்ட மற்றும் ஆடடிழ்றசசி.

புரேதம், ககாழுபபு, B1, B2 உயிர்சத்து கால்சியம் 
மற்றும் இரும்புச்சத்து.

3. காய்கறிகள் மற்றும் ்பைஙகள்
• ்பைஙகள்: மாம்்பைம், ககாய்யா, தககாளி, ்பப்பாளி, ஆரேஞ்சு, 

்சாத்துககுடி, தரபூ்சணி.
• கீழரே ைழககள்: தண்டுககீழரே, ்ப்சழல, புளிச்சககீழரே, 

முருஙழகககீழரே, ககாத்துமல்லி,  கைந்தயககீழரே.
• காற்கறிகள்: காரேட, கைஙகாயம், கத்திரிககாய், 

கைண்ழ்டககாய், பீன்ஸ், குழ்டமிளகாய், காலிபபிளைர, 
முருஙழகககாய்.

க்ரோடடினாய்டுகள், ழைட்டமின் ‘சி’,
நாரச்சத்து கண்ணுககு புலப்ப்டாத ககாழுபபு, 
ழைட்டமின் ‘சி2’, ஃ்்பாலிக அமிலம், நார்சத்து, 
இரும்புச்சத்து.
க்ரோடடினாய்டுகள்.ழைட்டமின் ‘பி2’, 
ஃ்்பாலிக அமிலம், கால்சியம், நாரச்சத்து, 
இரும்புச்சத்து.
க்ரோடடினாய்டுகள் மற்றும் நாரச்சத்து.

4. எண்கணய், ககாழுபபு மற்றும் ககாடழ்ட ைழககள்
• எண்கணய் மற்றும் ககாழுபபு: கைண்கணய், கநய், ககாழுபபு, 

்சழமயல் எண்கணய், ்ைரக்டழல, கடுகு, சூரியகாந்தி 
எண்கணய்.

• ்சரககழரே மற்றும் கைல்லம்.
• ககாடழ்ட ைழககள், எள்.

்சகதி, ககாழுபபு ்சகதி இன்றியழமயாத 
ககாழுபபு அமிலம், மற்றும் உயிர்சத்துகள்.
்சகதி.
புரேதம் மற்்றம் ஒ்மகா 3 ககாழுபபு அமிலஙகள்.

அட்டவறண 1: ்சமீேத்தில் ICMR (2011) அடிபேற்ட �ான்கு உணவுத் ்ைாகுதிறய அறிமு்கபேடுத்தியுள்ளது
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உணவு ்கார்போறைடப�ட 
கி / 100கி

1)  தானியஙகள் மற்றும் 
கம்பு (அரிசி, ்்சாளம்)

63-79

2)  ்பருபபு ைழககள் 
(ககாண்ழ்டக கடழல, 
துைழரே)

50-60

3)  ககாடழ்ட ைழககள் 
மற்றும் எண்கணய் 
வித்துகள்

10-25

4)  கிைஙகு ைழககள் 22-39
5) கிைஙகுைழக மாவு 85-87
6) கரும்பு 99
7) ்சவைரிசி 87-89
8) ்தன் 79-80
9) கைல்லம் 94-95
10) ்பால் 4-5
11) உலரந்த ்பைஙகள் 67-77
12) புதிய ்பைஙகள் 10-25

்கார்போறைடப�டடு்களின் பவறை்கள்
1. உ்டல் க்சயல்்பாடுககு ்தழையான ்சகதிழய 

ைைஙகுகி்றது 1 கிரோம் கார்்பாழைட்ரேட 
4 கி்லா க்லாரி ்சகதிழய ைைஙகுகி்றது.

2. ககாழுபபுகளின் ைளரசிழத மாற்்றத்திற்ககு 
கார்்பாழைட்ரேட அைசியமானது.

3. கார்்பாழைட்ரேட புரேதப ்பயன்்பாடழ்ட 
சிககனமாககுகி்றது.

4. கார்்பாழைட்ரேடடுகள், உ்டலில் இன்றியழம 
அல்லாத அமி்னா அமிலஙகள் உருைாகக 
கார்பன் மூலககூறுகழள ைைஙகுகின்்றன.

5. கார்்பாழைட்ரேடடுகள் உணவுககு சுழை 
்்சரககின்்றன.

்கார்போறைடப�டடின் ்்சரிமானம், 
உறிஞ்சுைல், ப்சமிபபு மறறும் வளர்சிறை 
மாறைம்

முதல் கட்ட க்சரிமானம், உணவு 
கமல்லும்்்பாது ைாயில் நழ்டக்பறுகி்றது. உமிழ் 
நீரில் உள்ள ழ்டயலின் என்்றழைககப்படும். 
ஆல்ஃ்பா – அமி்லஸ் (Alpha amilase enzyme) 
கநாதி (Ptyalin) மாவுச்சத்து (Starch) மீது 
க்சயல்்படுகி்றது. இந்த கநாதி மாவுச்சத்ழத 
க்டகஸ்டரின் (Dextrin) மற்றும் மால்்்டாஸ் (Maltose) 
ஆக பிரிககி்றது. ைாயில் க்சரிககப்பட்ட உணவு 
ையிற்றுககு ைந்தவு்டன், அது இழரேபழ்ப 
அமிலத்து்டன் கலககி்றது. அதன் பின் முககிய 
க்சரிமானம் கு்டல் ்பகுதியில் நழ்டக்பறுகி்றது.

கார்்பாழைட்ரேட க்சரிமானத்தின் இறுதி 
க்பாருடகள், குளுக்காஸ், ஃபிரேக்்டாஸ் மற்றும் 
்கலக்்டாஸ் ஆகும். இழை கு்டல் ்பகுதியில் 
உறிஞ்்சப்படுகி்றது. உணவில் உள்ள க்சரிமானமாகாத 
கார்்பாழைட்ரேடடுகளான க்சல்லு்லாஸ் 
(Cellulose), கைமிக்சல்லு்லாஸ் (Hemicellulose), 

è£˜«ð£¬ý†«ó†

âOò 
è£˜«ð£¬ý†«ó†

C‚èô£ù
è£˜«ð£¬ý†«ó†
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3)è£ô‚«ì£v

1) ñ£™«ì£v -
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Môƒ°è÷£™ 
«êI‚èŠð†ì 

è£˜«ð£¬ý†«ó†)

்கார்போறைடப�டடின் வற்கபோடு 

அட்டவறண: 3. 
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க்பண்்்டா்சன் (Pentosans), ்கலக்்டன்ஸ் 
(Galactans), ஃ்பரேக்்டா்சன் (Fructosans) ஆகிய 
அழனத்தும் க்பருஙகு்டலில் ஒன்று ்்சரந்து மலமாக 
கைளி்யறுகின்்றது.

்கார்போறைடப�டடின் ப்சமிபபு மறறும் 
வளர்சிறை மாறைம்

கு்டலில் உறிஞ்்சப்பட்ட குளுக்காஸ், 
்கலக்்டாஸ் மற்றும் ஃ்பரக்்டாஸ் இரேத்த நாளஙகள் 
ைழியாக கல்லீரேலிழனச க்சன்்றழ்டகின்்றன. 
கல்லீரேலில் ் தழைககு அதிகமாக உள்ள குளுக்காஸ் 
மற்றும் ஃபரேக்்டாஸ் மற்றும் ்கலக்்டாஸ் முழுைதும் 
கிழள்ஜான்னாக மாற்்றப்படுகி்றது. குளுக்காஸின் 
ஒரு ்பகுதி இரேத்த ஓட்டத்தின் மூலம் திசுககழள 
க்சன்்றழ்டத்து ஆற்்றலாக மாற்்றப்படுகி்றது. 
குளுக்காஸின் ஒரு சிறிய ்பகுதி, கல்லீரேல் மற்றும் 
தழ்சகளில் கிழள்காஜன்களாக ்்சமித்து 
ழைககப்படுகி்றது. ஒரு ்பகுதி குளுக்காஸ் 
ககாழுப்பாக மாற்்றப்படடு ககாழுபபுத்திசுககளில் 
்்சமிககப்படுகி்றது. திசுககளில் குளுக்காஸின் 
ஆகசிஜன்்றற்்றம் கீ்ை குறிபபி்டப்படடுள்ள்படி 
இரேண்டு நிழலகளில் ஏற்்படுகி்றது.
1) கிழள்காஜன் குளுக்காஸ் 

ழ்பருவிக அமிலம் லாகடிக அமிலம்.

2) ழ்பருவிக அமிலம்  CO2 + H2O.

முதல் நிழல கிழளககாழலசிஸ் என்று 
அழைககப்படும் ழ்பருவிக அமிலத்தின் 
ஆகஸிஜ்னற்்றம் கதா்டரசசியான விழளவுகளின் 
மூலம் நழ்டக்பறுகி்றது. இது டழரேகார்பாகஸிலிக 
அமில சுைற்சி (கிகரேபஸ் சுைற்சி) என்று 
அழைககப்படுகி்றது.

டீ மற்றும் காபி அருந்துைதினால் 
உ்டலில் உயிர்சத்துககள் மற்றும் 

தாதுஉபபுகள் உறிஞ்சும் தன்ழம குழ்றகி்றது

்கார்போறைடப�ட குறைோடு
உ்டலில் கார்்பாழைட்ரேட குழ்ற்பாடு 

இருபபின், ்சகதிழய க்பறுைதற்கு உ்டல் ககாழுபபுகழள 
உ்ப்யாகப்படுத்துகி்றது. ககாழுபபுககளின் 
ஆகசிஜ்னற்்றம் காரேணமாக கீட்்டான் மூலககூறு 
உருைாகும். இது உ்டலுககு ்கடு விழளவிககும்.

அதி்கபேடியான ்கார்போறைடப�ட
அதிகப்படியான கார்்பாழைட்ரேட 

உடககாள்ளுைதால், இருதய ்நாய், நீரழிவு மற்றும் 
உ்டல் ்பருமன் ஆகியைற்றிற்கு ைழிைகுககி்றது.

ஆகஸிஜ்னற்்றம்

 5.6.  ்்காழுபபு்கள்
க்பரும்்பாலும் ்பைஙகள் மற்றும் காயகறிகளில் 

ககாழுபபு ்சத்து இல்ழல. பி்ற உணவுகளில் 
ககாழுபபு ்சத்து காணப்படும் எண்கணய், 
ககாடழ்டகள், கைண்ழணய் மற்றும் 
மாடடிழ்றசசியில் ககாழுபபு ஒரு கிரோமுககு 9kcal 
ஆற்்றல் அளிககி்றது. தாைரேம் மற்றும் விலஙகு 
திசுகளில் காணககூடிய கூடடுபக்பாருள்கள். இது 
நீரில் கழரேயாது இது கரிம கழரேப்பான்களாகிய 
ஈதர, கு்ளா்ரோஃ்பாரம் மற்றும் க்பன்சீன் 
ஆகியைற்றில் கழரேயும் தன்ழம ககாண்்டது.
்்காழுபபு்களின் பவறை்கள்
1. ்படடினி அல்லது பி்ற அை்சரே காலஙகளில் 

உ்டலுககு ்தழையான ்சகதிழய ககாடுககும் 
முககிய ஆற்்றல் ழமயமாக ககாழுபபு 
க்சயல்்படுகி்றது.

2. ககாழுபபில் கழரேயும் ழைட்டமின்களான A, D, 
E மற்றும் K ்்பான்்றழை க்சரித்தல், 
்சத்துககழள உறிஞ்சுைதற்கு ககாழுபபுகள் 
உதவுகி்றது.

3. க்சல் ்சவவின் உருைாககத்திற்கும் ்சவவூடு 
்பரேைல் நழ்டக்பறுைதற்கும் உதவுகி்றது.

4. ்தாலின் அடியில் உள்ள ககாழுப்பானது கை்சம் 
்்பால் காத்து உ்டலின் கைப்பநிழலழய சீரோக 
ழைகக உதவுகி்றது.

5. க்சல்களின் ைளரசிழதமாற்்ற ஒழுஙகழமவிற்கு 
ககாழுபபுகள் முககியமானழை. (ஸ்டீரோய்டு 
ைார்மான் மற்றும் பு்ரோஸ்்டாகிளாண்டின்).

6. 1 கிரோம் ககாழுபபு 9 கி்லா க்லாரிழய 
ஆற்்றழல (37 kg) அளிககி்றது. இது 
கார்்பாழைட்ரேட (4 kcal) அல்லது புரேதம் 
(4kcal) அளிககககூடிய ்சகதிழய வி்ட இரேண்டு 
ம்டஙகு அதிகமானது.

்்காழுபபுக்களின் வற்கபோடு
ககாழுபபுகள் கீழ்காணும் அடிப்பழ்டயில் 

நான்கு ைழககளாக பிரிககலாம்

1) பவதி ்சைவீை இறயபின் அடிபேற்டயில்

Fats and oils 1. Sterols
2. Fatty acids

«õF êîiî Þ¬òH¡ Ü®Šð¬ìJ™
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2) ்்காழுபபு அமிைங்்களின் அடிபேற்டயில்

3) பைறவயின் அடிபேற்டயில்
ககாழுபபு அமிலஙகள் இரேண்டு ைழகயாக 

பிரிககப்படுகின்்றன.
1. இன்றியறமயாை ்்காழுபபு அமிைங்்கள்: மனித 

உ்டலால் தயாரிகக இயலாத, உணவிலிருந்து 
மடடு்ம க்ப்றககூடிய ககாழுபபு அமிலஙகள். 
(உ.ம்.) லி்னாலிக, லிகனாகலனிக மற்றும் 
அரோகி்்டானிக அமிலஙகள்.

2. இன்றியறம அல்ைாை ்்காழுபபு அமிைங்்கள்எ: 
இவைழகக ககாழுபபு அமிலஙகழள நமது 
உ்ட்ல தயாரிகக இயலும் என்ை உணவின் 
மூலம் ககாடுகக அைசியமில்ழல. (உ.ம்.) 
்பால்மிடடிக அமிலம், ஓலியக அமிலம் மற்றும் 
பியூடரிக அமிலம் ்்பான்்றழை.

4) உணவு ஆைா�ங்்களின் அடிபேற்டயில்
ககாழுபபுகள் உணவு ஆதாரேஙகளின் 

அடிப்பழ்டயில் கண்ணிற்கு புலப்ப்டககூடிய 
ககாழுபபு மற்றும் புலப்ப்டாத ககாழுபபு என இரேண்டு 
ைழகயாகப பிரிககப்படுகின்்றது.

்்சரிமானம், உறிஞ்சுைல் ப்சமிபபு மறறும் 
வளர்சிறை மாறைம்

ககாழுபபின் க்சரிமானம் ையிற்றில் 
நழ்டக்பறுைதில்ழல. ககாழுபபு க்சரிமானமாக 
தாமதமாகி்றது. கு்டல் ்பகுதியில் கழணய மற்றும் 

கு்டல் ழலப்்பஸ் மூலமாக ககாழுபபு நீ்ரேற்்றப்படடு 
ழ்டகிழளழ்சழரேடு, ்மா்னாகிழளழ்சழரேடு 
மற்றும் ககாழுபபு அமிலமாக பிரிககின்்றது. ககாழுபபு 
க்சரிமானம் மற்றும் உறிஞ்சுதலுககு பித்தநீர 
அைசியமாகி்றது.

்்காழுபபு ப்சமிபபு
ககாழுபபு அடிப்்பாஸ் திசுககளில் 

்்சமிககப்படுகி்றது – கமாத்த உ்டல் எழ்டயில் 10 – 
15 ்சதவீதம் அடிப்்பாஸ் திசுைாகும்.

்்காழுபபு வளர்சிறை மாறைம்
திசுககளில் ககாழுபபு அமிலஙகள், சில 

என்ழ்சம்கள் மூலம் ஆகஸிஜ்னற்்றம் அழ்டந்து 
கார்பன்-ழ்ட-ஆகழஸைடு மற்றும் நீரோக 

æ«ñè£ - 3 - ªè£¿Š¹ ÜIô‹

Eicosapentanoic acid (EPA)
e¡,CŠH

Docosahexaenoic acid (DHA)
e¡,CŠH

alpha-linolenic acid (ALA)
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கைளிைருகி்றது. இந்த ஆகஸி்னற்்றம் 
டழரேகார்பாகஸிலிக அமில சுைற்சியில் நழ்டக்பறுகி்றது.

குறைோடு்கள்
1. உலர, க்சதில் ்சருமம்
2. முடி ககாடடுதல்
3. குழ்றந்த உ்டல் 

எழ்ட
4. குளிர தாஙக 

முடியாமல் இருத்தல்
5. சிரோய்பபு

6. ைளரசசி குழ்ற்பாடு
7. கதாற்றுககு குழ்றந்த 

எதிரபபு
8. காயம் ்சரியாக 

ஆ்றாமல் இருத்தல்
9. மாதவி்டாய் சுைற்சி 

இைபபு

அதி்கமா்க உண்ணுைல்
1. அதிக உ்டல் எழ்ட
2. உ்டல் ்பருமன்
3. இருதய ்நாய்
4. புற்று ்நாய்
5. ககாலஸ்டீரோல், அளவு அதிகரித்தல்

 5.7.  பு�ைங்்கள்

க்படழ்டடு இழணபபு மூலம் 
இழணககப்படுத்ல புரேத அமி்னா அமிலஙகள் 
என்்பழை ்பாலிமர ்சஙகிலிகள் ஆகும். அமி்னா 
அமிலஙகள் இரேண்்டாக பிரிககப்படுகி்றது. அழை 
அத்தியாைசியம் அமி்னா அமிலஙகள் மற்றும் 
அத்தியாைசியம் அல்லாத அமி்னா அமிலஙகள். 1 
கிரோம் புரேதம் மற்றும் கார்்பாழைட்ரேட 9 கி்லா 
க்லாரி ்சகதிழய ககாடுககி்றது.

பு�ைங்்களின் கூட்டறமபபு
கார்்பாழைட்ரேட மற்றும் லிபபிடுகழளப 

்்பால்ை புரேதஙகளும் கார்பன் (C), ழைடரேஜன் 
(H) மற்றும் ஆகஸிஜன் (O2) அணுககழளக 
ககாண்்ட ்ைதிச்்சரமஙகள் எனலாம். ஆனால் 
புரேதஙகளில் ழநடரேஜன் (N) அணுககள் உள்ளதால் 
இழை ்ைறு்படுகின்்றன. இந்த ழநடரேஜன் 

அணுககள் இருப்பதால் ‘அமி்னா’ அமிலஙகள் என 
அழைககப்படுகின்்றன.

பு�ைங்்களின் வற்க்கள்
புரேதஙகள் ்பல அமி்னா அமிலஙகளால் 

உருைான க்பரிய மூலககூறுகள் ஆகும். 
ஏ்றககுழ்றய 20 ைழகயான அமி்னா அமிலஙகள் 
கண்்டறியப்படடுள்ள. இழை மனித உ்டலுககு 
்தழையான ஊட்டச்சத்திழனத் தருகி்றது. 
அமி்னா அமிலஙகள் கீழ்ைருமாறு 
ைழகப்படுத்தப்படடுள்ளன.
அட்டவறண 5

ஊட்டச்சத்துக்களின் அடிபேற்டயிைான 
அமிபனா அமிைங்்களின் வற்க்கள்

இன்றியழமயாத ்பகுதி 
இன்றியழமயாத

இன்றியழம 
அல்லாத

ஹிஸ்டிழ்டன்
ழலசின்
டிரிப்்டா்்பன்
பிழனல் அலழனன்
மீத்தி்யாழனன்
திகரே்யாழனன்
லுயூசின்
ஐ்்சாலுயூசின்
ைாழலன்

அரஜிழனன்
த்ழரே்யாழ்சன்
சிஸ்ழ்டன்
கிழளழ்சன்
க்சழரேன்

குளு்டாமிக 
அமிலம்
அஸ்்பாரடிக 
அமிலம்
அலாழணன்
பு்ரோழலன்
ழைடிரோகசி 
பு்ரோழலன்

பு�ைங்்களின் உணவு ஆைா�ங்்கள்
 • சி்றந்த உணவு ஆதாரேஙகள்: டுனா மீன், இ்றால், 

ைான்்காழி, மற்றும் காட மீன்.
 • மிகவும் நல்ல உணவு ஆதாரேஙகள்: மான்கறி, 

ைாலி்பட மீன், ்சாலமான் மீன், நத்ழத, ் காழிககறி, 
ஆடடுககறி, மாடடு இழ்றசசி, ்பசு கன்றின் கல்லீரேல், 
்ப்சழலக கீழரே, கடுகு கீழரே, கிரபிமீன் காளான், 
்்சாயாபீன்ஸ், ்பாலாழ்டக கடடி.

 • நல்ல உணவு ஆதாரேஙகள்: முடழ்ட, ்பால், 
காலிஃ்பளைர, ்பருபபு ைழககள். (துைரேம் ்பருபபு, 
தடழ்ட ்பயிறு, உளுந்து).

அட்டவறண 4
பவதியியல் அடிபேற்டயில் பு�ைங்்கள் வற்கபோடு

எளிறமயான ்கான்ஜீப்க்டட ்ேைபேட்டறவ
குபளாபுைர் பு�ைம் ஸ்்கபைாப�ா பு�ைம் •  நியூகளி்யா 

புரேதஙகள்
• கிழள்கா 
புரேதஙகள்
• ்பாஸ்்்டா புரேதஙகள்
•  கமட்டரலி்யா 

புரேதஙகள்

முைல் நிறை இ�ண்்டாம் நிறை
• அல்புமின்கள்
• கு்லாபுலின்
• குளுடின்கள்
• பு்ரோழமன்
• ஹிஸ்்்டான்
• பு்ரோட்்டாழமன்

• ககா்லகஜன்கள்
• எலாஸ்டின்கள்
• ்கரேடின்கள்

•  ககாயாகு்ல்டட 
புரேதஙகள்

• பு்ரோடடீயன்
•  கமட்டா 

பு்ரோடடீயன்

• பு்ரோடி்யாஸ்
• க்பட்்டான்
•  ்பாலி 

க்பபழ்டடுகள்
• க்பபழ்டடு
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புரேத உணவு ஆதாரேம் 

பு�ைங்்களின் பவறை்கள்
1. கடடுமான புரேதஙகளின் உற்்பத்தி மற்றும் 

்பரோமரிபபு
2. என்ழ்சம்கள் மற்றும் ைார்மான்கள் உற்்பத்தி 

க்சய்தல்

3. இ்டம்க்பயரும் புரேதம் மற்றும் ககாழுபபுபபுரேதம் 
உற்்பத்தி

4. ்நாய் எதிரபபு ்சகதிழய உற்்பத்தி க்சய்தல்
5. ்சரியான திரேை ்சமநிழலழய ்பரோமரிகக 

உதவுகி்றது.
6. ்சரியான அமிலகாரேத் ்சமநிழலழய ்பரோமரிகக 

உதவுகி்றது.
அட்டைழண 6

 5.8.  றவட்டமின்்கள்

ழைட்டமின்கள் அத்தியாைசிய கரிம 
்்சரமஙகள் ஆகும். அழை உணவில் சிறிய அளவில் 
்தழைப்படுகின்்றன. ழைட்டமின், குழ்ற்பாடு 
்நாய்கழளத் தடுககவும் உகந்த ஆ்ரோககியத்ழத 
அளிககவும் உதவுகின்்றன. ழைட்டமின் (vital 
amines) என்்ற ைாரத்ழத காஸ்மீர ஃ்பஙக 
என்்பைரோல் உருைாககப்பட்டது.

அட்டவறண 6
பு�த்ைதிற்கான ேரிந்துற�க்கபேட்ட ஊட்டச்சத்து அளவு்கள்

்ைாகுதி விவ�ங்்கள்
பு�ைத் பைறவ

கி கி.கி �ாள் கி �ாள்

ஆண் (60 கி.கி)
எளிதான ்ைழல

நடுத்தரேமான ்ைழல
கடினமான ்ைழல

1 60.0

க்பண் (60 கி.கி)

எளிதான ்ைழல
நடுத்தரேமான ்ைழல
கடினமான ்ைழல

1 50.0

கரபபிணி க்பண் 1 +15.0
்பாலூடடும் தாய்

 (0-6 மாதம்)
1 +25.0

குைவிப்பருைம்
(Infant)

0-3 மாதஙகள்
3-6 மாதஙகள்
6-9 மாதஙகள்
9-12 மாதஙகள்

2.3
1.8

1.65
1.5

குைந்ழத ்பருைம்
1-3 ையது
4-6 ையது
7-9 ையது

1.83
1.52
1.46

22.0
30.0
41.0

இளழம ்பருைம்

ஆண்
10-12 ையது
13-15 ையது
16-18 ையது

க்பண்
11-12 ையது
13-15 ையது
16-18 ையது

1.46
1.40
1.31

1.45
1.33
1.21

54
70
78

57
65
63
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றவட்டமின் ேண்பு்கள்
 • ழைட்டமின்கள் ஒரு முககிய, கரிம, 

உணவுபக்பாருள் ஆகும். இது ைளரசிழத 
மாற்்ற க்சயல்்பாடு (அல்லது) ்பற்்றாககுழ்ற 
்நாயிழன தடுகக மிக சிறிய அளவில் 
்தழைப்படுகி்றது. 

 • ழைட்டமின்கள் உ்டலில் உற்்பத்தி 
க்சய்யப்ப்டவில்ழல ஆதலால் உணவின் 
மூலம் ைைஙகப்ப்ட ்ைண்டும்.

றவட்டமின்்களின் ்்சயல்ோடு
ஒவகைாரு ழைட்டமின்களுககும் ஒரு 

குறிபபிட்ட ைளரசிழத மாற்்ற க்சயல்்பாடு உள்ளது. 
ழைட்டமின்களின் க்பாதுைான க்சயல்்பாடுகள் சில
1. க்சல்லின் ைளரசிழத மாற்்றஙகழளக 

கடடுப்படுத்துகி்றது.
2. இழை உ்டல் – திசு கடடுமானத்தின் கூறுகள் 

ஆகும்.
3. இழை க்சல்லின் ைளரசிழத மாற்்றத்தில் 

முககிய ்பஙகாற்றி குறிபபிட்ட ஊட்டச்சத்து 
குழ்ற்பாடு ்நாழய தடுககின்்றன.

றவட்டமின் வற்கபோடு
ழைட்டமின் இருைழகப்படும். அழை நீரில் 

கழரேயும் மற்றும் ககாழுபபில் கழரேயும் 
ழைட்டமின்கள்.

அட்டவறண 7
்்காழுபபில் 

்கற�யும் 
றவட்டமின்்கள்

நீரில் ்கற�யும் 
றவட்டமின்்கள்

ழைட்டமின்  
‘ஏ’ (A)

ழைட்டமின்  
‘டி’ (D)

ழைட்டமின்  
‘இ’ (E)

ழைட்டமின்  
‘்க’ (K)

ழைட்டமின் – ‘சி’ (C)
ழைட்டமின் – ‘பி’ (B)
தயாமின் (thiamine) B1
ரி்்பாஃவி்ளவின் (B2)
நியா்சன் (B3)
ழ்பரி்டாகஸின் (B6)
ஃ்்பா்லட (B9)
ழ்சய்னா்கா்பாலழமன் (B12)
்ப்யாடின் (Biotin)
்்பன்்்டாதினிக அமிலம்
(Pantothenic acid)

்்காழுபபில் ்கற�யும் றவட்டமின்்கள்
ககாழுபபில் கழரேயககூடிய ழைட்டமின்கள் 

A, D, E, மற்றும் K ஆகும். இழை உணவில் ககாழுபபு 
்பகுதியில் உள்ளது. இழை உணவிலிருந்து 

எளிதில் இைககப்படுைதில்ழல மற்றும் தண்ணீர, 
கைப்பம், காற்று (அ) ஒளி ஆகியைற்்றால் 
்பாதிககப்படுைதில்ழல.

றவட்டமின் A (்�டடினால் மறறும் 
பிட்டா ்கப�ாடடின்) 

ழைட்டமின் A மற்றும் க்ரோடடின் தாைரே 
மற்றும் மாமி்ச உணவுகளிலிருந்து க்ப்றப்படுகி்றது. 
விலஙகுகளிலிருந்து க்ப்றப்படும் ழைட்டமின் A 
இரேண்்டாக பிரிககப்படுகி்றது. அழை கரேடடினால் 
மற்றும் டிழைட்ரோ்ரேடடினால் ஆகும். 
தாைரேத்திலிருந்து க்ப்றப்படும் ழைட்டமின் A 4 
ைழககளாக பிரிககப்படுகி்றது. அழை ஆல்்பா, 
பீட்டா, காமா, கிரப்்டா க்ரோடடின்கள் ஆகும். 

்்சயல்ோடு்கள்
உ்டலில் றவட்டமின் ‘A’ யின் ் ்சயல்ோடு்கள்
1. ழைட்டமின் ’A’ ்ரோ்பாபசின் (Rhodopsin) 

மற்றும் கண்ணில் ஒளி – ஏற்பி நி்றமிகழள 
தயாரிப்பதற்கு ்தழைப்படுகி்றது ஆழகயால் 
இது ்பாரழைககு மிக அைசியம். 

2. ழைட்டமின் ’A’ உ்டலில் இயல்்பான ைளாரசசி 
மற்றும் அபிவிருத்தி நழ்டக்ப்ற மற்றும் எலும்பு 
மற்றும் குருத்கதலும்பு உருைாைதற்கு 
்தழைப்படுகி்றது. 

3. ்தால் மற்றும் பு்றத் ்தால் திசுககள் 
ஆ்ரோககியமாக இருகக உதவி புரிகி்றது.

4. ழைட்டமின் ‘A’ இனபக்பருககம், ைளரசசிழத 
மாற்்றம் மற்றும் ்நாய் எதிரபபு ்சகதி 
ஆகியைற்றில் முககிய ்பஙகு ைகிககி்றது. 

்்சரிமானம் மறறும் உறிஞ்சுைல்: 
உணவில் உள்ள கரேடடினால் எஸ்்டர, 

கழணயம் மற்றும் கு்டலில் அமிலத்தினால் 
நீ்ரேற்்றப்படடு கரேடடினாலாக உருைாகி்றது இந்த 
கரேடடினால் உறிஞ்்சப்படடு இரேத்ததிற்குள் 
இ்டம்க்பயற்கி்றது. 

க்ரோடடின் கு்டல் ்பகுதியில் பிரிந்து 
கரேடடினால்டிழகடுகளாக உருைாகி்றது. இது ் மலும் 
குழ்றககப்படடு கரேடடினால் உருைாகி்றது. சில 
க்ரோடடின் கல்லீரேலில் மற்றும் சிறுநீரேகத்தில் 
உறிஞ்்சப்படடு ழைட்டமின் ‘A’ ஆக மாற்்றப்படுகி்றது 
ழைட்டமின் ’A’ மற்றும் க்ரோடடின் உறிஞ்சுதலுககு 
பித்த நீர அைசியமாகி்றது கு்டலிலுள்ள ழைட்டமின் 
‘E’ ழைட்டமின்’A’ ஆகஸிஜ்னற்்றத்ழத தடுககி்றது. 
கனிம எண்கணய் ழைட்டமின் ‘A’ ஐ 
கழரேத்துவிடுைதால் ழைட்டமின் ‘A’ உறுஞ்சுதழலத் 
தடுககி்றது. 
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உணவு ஆைா�ங்்கள்
கல்லீரேல், ்பால், முடழ்ட, மஞ்்சள் கரு, காரேட 

கீழரேகள் மற்ரும் மஞ்்சள் நி்ற ்பைஙகளில், 
ழைட்டமின் A மற்றும் பீட்டா க்ரோடடின் 
நிழ்றந்துள்ளது. 

ழைட்டமின் A ஆதாரே உணவுகள்
குறைபோடு
 • ்பல மாதஙகளாக ழைட்டமின் A குழ்ற்பாடு 

இருந்தால் மாழலககண் ்நாய் மற்றும் ்தால் 
கடினமாகி, ை்றண்டு க்சதில் க்சதிலாக மாறும் 

 • நீண்்டகால ழைட்டமின் A குழ்ற்பாடு 
(Xerophthalmia) ைழிைகுககி்றது. இந்த 
நிழலயில் சிகிசழ்ச அளிககப்ப்டாவிடில் 
்்சதஙகள் முன்்னற்்றம் அழ்டந்து கருவிழி 
கைண்்ப்டலம் ்மலும் சுருஙகி கமன்ழமயாகி 
குருடடுத் தன்ழமழய ஏற்்படுத்தும்

 • ழைட்டமின் A குழ்றப்பாடடிற்கு 
ஆரேம்்பகட்டத்தில் சிகிசழ்ச அளிப்பதன் மூலம் 
குருடடுத்தன்ழம ஏற்்படுைழதத் தவிரககலாம். 

றவட்டமின்D (்கால்சி்ே�ால்) calciferol 
மனித ்தாலில் உள்ள ககாழுபபுகளிலிருந்து 

ழைட்டமின்’ D’ தயாரிகக முடியும் சூரிய ஒளியில் 
உள்ள பு்ற ஊதாக கதிரகள் நம் ்தாலின் மீது 
்படுைதால் பு்ரோ ழைட்டமின் D (Pro vitamin D) 
உருைாகி்றது. ்தாலில் உருைாகின்்ற க்சயலற்்ற 
ழைட்டமின் D உணவிலிருந்து உறிஞ்்சப்பட்ட 
ழைட்டமின் D ஆகிய இரேண்டும் இரேத்ததின் மூலம் 
கல்லீரேழல க்சன்்றழ்டந்து அஙகு அழை ்்சமித்து 
ழைககப்படுகி்றது. 
்்சயல்ோடு்கள் 
1. கால்சியம் உறிஞ்சுதல் மற்றும் 

இ்டம்க்பயரதலுககு ழைட்டமின் ’D’ உதவுகி்றது. 
2. உ்டல் எலும்புகள் ைளரைதற்கும் 

ஒ ரு ங கி ழ ண க க ப ்ப டு ை த ற் கு ம் 
ஆ்ரோககியமான ்பல் உருைாைதற்கும், 
ழைட்டமின் D அைசியம்.

3. உ்டலில் உள்ள ்பாஸ்்பரேஸ் அளழை 
ஒழுஙகுப்படுத்தவும் மற்றும் ஆ்ரோககியமான 
இதய, நரேம்பு மண்்டல உருைாககத்திற்கும் 
ழைட்டமின் ’D’ உதவுகி்றது. 

உணவு ஆைா�ங்்கள்: 
ழைட்டமின் ‘D’ ககாழுபபு மீன்களான மத்தி, 

்சாலமன், டுனா (tuna), மற்றும் கானஙககளுத்தி, 
கல்லீரேல், முடழ்ட மஞ்்சள் கரு மற்றும் கைண்கணய் 
ஆகியைற்றில் உள்ளது. கீழரே ைழககளில் சிறிய 
அளவில் ழைட்டமின் D உள்ளது. 

உறிஞ்சுைல்
உணவில் உள்ள ழைட்டமின் ‘D’ சிறுகு்டலில் 

உணவு ககாழுபபு உறிஞ்்சப்படடு ்்சரந்து நிணநீர 
்பாழதககு சில ்ைழளகளில் க்சல்கி்றது. பித்த நீர 
இந்த ழைட்டமின் உறிஞ்சுதலுககு அைசியம். 
்தழைககு அதிகமான ழைட்டமின் உ்டலில் 
்்சமித்து ழைககப்படுகி்றது. 

குறைோடு
 • ழைட்டமின் D குழ்ற்பாடு எலும்பு மற்றும் 

்பற்கள் ்பலப்படுதழல ்பாதிககி்றது.
 • ரிகககடஸ் (Rickets), எலும்புகமலிவு 

(osteomalacia).

றவட்டமின் ‘E’ ப்டாப்காஃ்ே�ால்
்்டா்காஃக்பரோல் மற்றும் 

்்டா்காடிரினால் ஆக பிரிககப்படடுள்ளது.
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இது ஒரு இன்றியழமயாத ககாழுபபில் 
கழரேயககூடிய ழைட்டமின், இது 
ஆகிஸிஜ்னற்றியாக க்சயல்்படடு க்சல்சுைரில் 
கழரேயக கூடிய எதிர ஆகசிஜன் மற்றும் 
க்சல்சுைருககு நிழலத்தன்ழம ககாடுககக 
கூடியது.

ேணி்கள்
1. ழைட்டமின் ‘E’ ்சகதிைாய்ந்த எதிர 

ஆகஸிஜ்னற்றியாகும்.
2. இதன் எதிர ஆகஸிஜ்னற்்ற தி்றன் சிழதவு 

்நாய்கழள தடுகக உதவுகி்றது.
3. ழைட்டமின் ‘E’ இரேத்த உழ்றதழலத் தடுககும் 

மற்றும் கருவுறுதழல ஊககுவிககி்றது.
4. ்பசிழயத்தூண்டுைது்டன், நிழலபபுத் 

தன்ழமழய (Enduance) ்மம்்படுத்துகி்றது.
5. ழைட்டமின் ‘E’ ் தால் சிகிசழ்சககு ் மல்பூச்சாக 

்பயன்்படுத்தப்படுகி்றது.
குறைோடு

ழைட்டமின் ‘E’ குழ்ற்பாடு க்பாதுைாக 
காணப்படுைதில்ழல இதன் அறிகுறிகள் 
கதளிைாக அறியப்ப்ட வில்ழல இதன் 
குழ்ற்பாடடின் சில அறிகுறிகள் ்்சாரவு, இரேத்த 
நாளஙகள் வீஙகி ்பருத்தல், காயம் கமதுைாக 
குணமாதல், இளழம ்பருைத்தில் முதுழம 
அழ்டதல் (Premature ageing) மற்றும் குழ்றந்த 
இனபக்பருககத் தன்ழம (Subfertility).

றவட்டமின் ‘K’.
ழைட்டமின் ‘K’ கு்டல் ்பகுதியில் உற்்பத்தி 

க்சய்யப்படுகி்றது. இதற்கு உணவில் உள்ள 
்பண்்பட்ட ்பால் (தயிர) உதவுகி்றது.

ேணி்கள்
1. ழைட்டமின் ‘K’ காயம் ஏற்்படின் இரேத்த 

உழ்றதழல ் மம்்படுத்துகி்றது. இரேத்தககசிழை 
தடுப்பத்தில் முககிய ்பஙகாற்றுகி்றது.

2. ழைட்டமின் ‘K’ பு்ரோத்ரோம்பின் (prothrombin) 
உருைாககத்தில் ்பங்கற்கி்றது. (பு்ரோத்ரோம்பின் 
ஒரு க்சயலற்்ற த்ரோம்பினின் ைடிைமாகும்).

3. இது பு்ரோத்ரோமின் உருைாக ் தழைப்படுகி்றது.
4. இது எலும்பு உருைாதலுககும் ் தழைப்படுகி்றது.
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நீரில் ்கற�யும் றவட்டமின்்கள்
ழைட்டமின் B எளிதில் நீரில் 

கழரேயககூடியழை. நீரில் கழரேயககூடிய 
ழைட்டமின்கள் ழைட்டமின் ‘C’ மற்றும் 
ழைட்டமின் ‘B’ நியாசின், ழ்பரி்டாகசின், 
ஃ்்பா்லட, ழ்சய்னா்கா்பாலழமன், 
்ப்யாடடின் மற்றும் ்பான்்தானிக அமிலம் 
ஆகியழை அ்டஙகும். இழை க்பரும்்பாலும் 
நிழலயற்்றழை. இது தண்ணீர, கைப்பம், காற்று 
மற்றும் ஒளி ஆகியைற்றின் ்்சரகழகயால் எளிதில் 
அழிககப்படும் சிறுநீரில் எளிதில் கழரேயக கூடியது.

றவட்டமின் ‘C’
்பல ்பைஙகள் மற்றும் காய்கறிகளில் ழைட்டமின் 

‘C’ நிழ்றந்திருககி்றது. இது அஸ்காரபிக அமிலம் 
என்று அழைககப்படுகி்றது. ழைட்டமின் ‘C’ உகந்த 
உ்டலியல் க்சயல்்பாடழ்ட உறுதிக்சய்ைதற்கும் 
மற்றும் உ்டற்கூறு குழ்ற்பாடுகழளத் தடுப்பதற்கும் 
உதவுகி்றது. ஒவகைாரு நாளும் ழைட்டமின் ‘C’ 
நிழ்றந்த உணழை எடுத்துக ககாள்ள ்ைண்டும். 
ஏகனனில் சிறிய அளவு மடடு்ம உ்டலில் ்்சமித்து 
ழைககப்படுகி்றது.

ழைட்டமின் C ஆதாரே உணவுகள்

ேணி்கள்
 • இழணபபுத்திசுவில் ககால்லஜன், ஊகக 

ைார்மான்கழளயும், காரனிடடின் 
்்பான்்றைற்ழ்ற உருைாகக ்பயன்்படுகின்்றது.

 • ககாழுபழ்ப பித்த அமிலமாக மாற்றுைதற்கு 
ழைட்டமின் ‘C’ ்தழைப்படுகின்்றது.

 • இரும்புச்சத்தின் உயிரப்பரேைழல 
(bioavailability) ஊககவிககி்றது.

 • இது ஒரு மிகசசி்றந்த ஆகஸ்ஜ்னற்்ற 
தடுப்பானாக இருந்து உ்டழல மாசுகளில் 
இருந்து ்பாதுகாககி்றது.
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றவட்டமின் ்்சயல்ோடு்கள் தின்சரி ்்காடுபேளவு

ழைட்டமின் ‘C’

Collagen,nor epinephrine
ககா்லாஜன் மற்றும் நார எபிகநஃபரின் 
்்பான்்றைற்ழ்ற உருைாககவும் ்நாய் எதிரபபு 
மண்்டலத்தின் க்சயல் -்பாடழ்ட உயரத்தவும்ஆன்டி 
ஆகஸிக்டன்்டாக க்சயல்்படுகி்றது (Anti oxidant).

60-70 மி.கிரோம்

தயாமின் இந்த இழணகநாதி (துழண ஊககி) ைளரசிழத 
மாற்்றம் க்சய்து ஆற்்றழல உருைாககுகி்றது.

ரி்்பாபலாவின்
(Riboflavin)

இந்த இழணகநாதி ்பல ஆற்்றழல உருைாககும் 
்பாழதகளில் க்சயல்்படுகின்்றது.

ஆண் 1.4 - 1.9 மி.கி
க்பண் 1.1 – 1.5 மி.கி

Niacin
நியாசின்

இந்த இழணகநாதியும் ்பல ஆற்்றழல 
உருைாககும் ்பாழதகளில் க்சயல்்படுைது மற்றும் 
ககாழுபழ்ப உழ்டப்பது மற்றும் உருைாககுதல்

ஆண் 16 - 12 மி.கி.
க்பண் 12-16 மி.கி.

Pyridoxine
ழ்பரி்டாகஸின்

இந்த இழணகநாதி புரேதம், மற்றும் அமி்னா 
அமிலம் உருைாககப ்பயன்்படுகின்்றது 2.0 மி.கி

Folate
ஃ்்பா்லட

இந்த இழணகநாதி அமி்னா அமிலத்தின் 
ைளரசிழத மாற்்றம் மற்றும் டி.என்.ஏ. (DNA) 
உருைாககுைதற்கும்

100 ழமக்ரோ கிரோம்

cyanocobalamine
ழ்சய்னா்கா்பாலழமன்

்பல்்ைறு ைழகயான இழணகநாதிகளு்டன் 
்்சரந்து ைளரசிழத மாற்்றத்திற்கு உதவி ஆற்்றழல 
ககாடுககி்றது கமத்தி்யாஃழன்்பா்லடடு்டன் 
்்சரந்து கதாகுகக க்சயல்்படுகின்்றது (methionince)

20-10 ழம.கி

Biotine
ஃழ்ப்யாடடின்

இந்த இழணகநாதி கார்்பாழைட்ரேட மற்றும் 
ககாழுபபுச ்சத்து ைளரசிழத மாற்்றத்திற்கும், 
ஃபியூரின் (Purine) கட்டழமபபு உருைாகவும் 
லூசின் (Leucine) ைளரசிழத மாற்்றத்திற்கும்(glueo 
neogenisis), குழ்றக்காநி்யாகஜனிஸிஸ் மற்றும் 
ககாழுபபு அமிலம் உருைாகவும் உதவுகின்்றது.

30-100 ழமகி.

Pantothenic acid
ஃ்்பணி்்டாகதனிக 
அமிலம்.

இந்த இழணகநாதி கார்்பாழைட்ரேட, 
ககாழுபபு, புரேதம் ்்பான்்றைற்றின் ைளரசசிழத 
மாற்்றத்திற்கு உதவுகின்்றது.

4-7 மி.கி

அட்டவறண – 9
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ஆைா�ங்்கள் குறைோடு ப�ாயககுறி �சசுத் ைன்றம
சிைந்ை உணவு ஆைா�ங்்கள்
சிடரேஸ் ்பைஙகள் மற்றும் அதன் ்சாறுகள், 
்பசழ்ச மற்றும் ைால் மிளகு, ்பரேஙகி 
ஸ்டரோக்பபரி, கிழளக்காசுகள் (Brussels 
sprouts) ்பப்பாளி (காலிபபிளைர) பூக்காசு, 
�ன்றம உணவு ஆைா�ங்்கள்
உருழள, தககாளி, ்பட்டாணி, ஆஸ்்பரோகஸ் 
முடழ்ட்காஸ்

ஸ்கரவி, ்்சாரவு, ஈரில் இரேத்தப்்பாககு 
்பசியின்ழம, கமதுைாக காயம் ஆறுதல், 
தழ்ச்காரவு.

ஒபபிடடு ்பாரத்தால் க்பாதுைாக 
நசசுத் தன்ழம கிழ்டயாது 
அதிகமாக எடுத்தால் ையிற்றுப 
்்பாககு ஏற்்படும்.

ஆண் 1.2 – 1.6 mg
க்பண் 1.1-1.5மிக
சிைந்ை உணவு ஆைா�ங்்கள்
்பன்றி இழ்றசசி, சூரியகாந்தி விழத, க்சறி 
முழளகடடிய தானியைழககள், ்பட்டாணி,
�ன்றம உணவு ஆைா�ங்்கள்
்பருபபு ைழககள், முழு மற்றும் முழளகடடிய 
தானியஙகள்

க்பரிக்பரி, தழ்ச ்பலவீனம் உ்டல்வீககம் இருதய 
க்சயல்்பாடு மாறுதல்

ஊசி மருந்தின் அளவு 
அதிகமானால் தவிரே நசசுத் 
தன்ழம இல்ழல.

சிைந்ை உணவு ஆைா�ங்்கள்
கல்லீரேல், ்பால் மற்றும் ்பால் க்பாருடகள்
�ன்றம உணவு ஆைா�ங்்கள்
சிபபி காளான், ்பசழ்ச காய்கறிகள்

Ariboflavinosis
ற�போபிபளவின் ்சத்துககுறை
நாககு மற்றும் ைாயில் சிைந்த ைலி வீககம், உதடு 
மற்றும் ைாயின் ஓரேத்தில் கைடிபபுகள் 
இரேத்்்சாழக ்தால் அைற்சி, கண்களில் 
்காளாறு.

நசசு தன்ழம இல்ழல

சிைந்ை உணவு ஆைா�ங்்கள்
்காழி இழ்றசசி, கல்லீரேல், மாடடு இழ்றசசி, 
முழளகடடிய தானியஙகள்
�ன்றம உணவு ஆைா�ங்்கள்
காளான், முழு தானியஙகள்.

ை்றடடுத் ்தால் ையிற்றுப ்்பாககு ்தால் அைற்சி 
டிகமன்டியா (dementia) இ்றபபு(HDS) ஆபபிரிகக 
மற்றும் ஆசியாவில் க்பரும்்பாலாக காணப்படும்.

நிக்காடினிக ஆசிட 
அ்சாதாரேணமான உளவு எடுத்துக 
ககாண்்டால் (>100மி.கி) முகம் 
சிைந்து்்பாதல் கல்லீரேல் சிழதவு 
இரேத்தத்தில் குளுக்காஸ் மற்றும் 
யூரிக ஆசிட அதிகமாதல் (>3கி).

சிைந்ை உணவு ஆைா�ங்்கள்
 ஈரேல், உருழள, ைாழை, ரூ்னா ரே்சம் 
(Prunejuice) நாடடுக்காழி, க்சறிவூடடிய 
தானியஙகள்.
�ன்றம உணவு ஆைா�ங்்கள்
்சரககழரே உருழளககிைஙகு தரபபூ்சணி.

ைலிபபு ்தால் அைற்சி, சிைந்த நாககு இரேத்த 
்்சாழக, குடிப்பைககம் இருப்பைர மற்றும் 
கருத்தழ்ட மாத்திழரே எடுககும் ்்பாதும் 
ையதானைரகளுககும் குழ்றப்பாடுகள் ைரேலாம்.

>1கி/நாள் இருந்தால் நசசு 
நரேம்்பனு சிழதவு தழ்ச 
குழ்ற்பாடு.

சிைந்ை உணவு ஆைா�ங்்கள்
அைழரே, ஈரேல், ்ப்சழலகீழரே, நூல்்கால் 
கீழரே, உண்கிைஙகு (artichoice)
�ன்றம உணவு ஆைா�ங்்கள்
தண்ணீர விட்டான் க்பாடி, ஆரேஞ்சு, 
்பசழ்சப்பட்டாணி, ப்ரோக்காலி, கிைஙகு, 
பீன்ஸ், மககாச்்சாளம்.

்மக்ரோழ்சபடிக கமக்லா பிளாஸ்டிக அன்மியா, 
ையிற்றுப ்்பாககு, மனஅழுத்தம், மன்்சாரவு, 
கழளபபு

நசசு இல்ழல.

சிைந்ை உணவு ஆைா�ங்்கள்
்பால் மற்றும் ்பால் க்பாருடகள் கிளிஞ்்சல் பூசசி 
இழ்றசசி

நசசு இரேத்த்்சாழக (pernicious anaemia) 
்மக்ரோழ்சடடிக கமக்லாபிளாஸ்டிக 
இரேத்த்்சாழக உ்டன் நரேம்்பணு சிழதவு 
இன்டரின்சிக ்்பக்டர குழ்றைதால் உறிஞ்சும் 
தன்ழம குழ்றகி்றது.

நசசு இல்ழல.

சிைந்ை உணவு ஆைா�ங்்கள்
கல்லீரேல், ்்சாளமாவு, முடழ்ட உடகரு
�ன்றம உணவு ஆைா�ங்்கள்
தானியஙகள்
உணவு அல்ைாை ்பாகடீரியாைால் 
கு்டல்்பாழதயில்
உருைாககப்படுகின்்றது.

்பசியின்ழம, குமட்டல் நாககுபுண் மன்்சாரவு, 
கைளிரிப்்பாதல் முடி உதிரதல் ்தால் உலரதல் 
இரேத்தத்தில் ககாழுபபின் அளவு அதிகரித்தல்.Aw

நசசு இல்ழல.

சிைந்ை உணவு ஆைா�ங்்கள்
 ஈரேல், சிறுநீரேகம் முடழ்டயின் மஞ்்சள்கரு
�ல்ை உணவு ஆைா�ங்்கள்
இழ்றசசி, ்பருபபு, முழுதானியம்.

இந்த இழணகநாதி குழ்றவினால் க்பரிய 
்பாதிபபு எதுவும் இல்ழல. ஊட்டச்சத்து குழ்ற்பாடு 
உள்ளைரகளுககு கால்க்பருவிரேல் மற்றும் 
உள்ளஙகாலில் உணரசசி அதிகமாதல், 
உள்ளஙகால் எரிச்சல், கழளபபு, தூககமின்ழம, 
மன்்சாரவு ்்பான்்றழை ைரேலாம்.

நசசு இல்ழல.
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 • ழைட்டமின் ‘C’ அணுககளின் ஆ்ரோககியமான 
ைளரசசிககு உதவுகின்்றது.

 • ்மலும் இழை அணுககளின் உள்்ள உள்ள 
முககிய க்பாருடகளான எலும்பு மஜழஜ (bone 
matrix) குருத்கதலும்பு ்பன்முதல் (cartilage 
dentine) இழணபபு திசு உருைாககத்திற்கு 
உதவுகி்றது.

 • ழைட்டமின் ‘C’ ்நாய்த்கதாற்றுகளுககும் 
எதிரோக ஈறுகழள ்பாதுகாககவும் 
்பயன்்படுகின்்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
்பசழ்ச காய்கறிகள், சிடரிக ்பைஙகள், ககாய்யா, 

தககாளி, ்பப்பாளி, க்பஃரரிஸ், முலாம்்பைம் 
்்பான்்றைற்றில் அதிக அளவு உள்ளது.

குறைோடு்கள்
இது குைந்ழதகளுககு குழ்றைாக இருந்தால் 

எலும்பு உருைாகுைதில் இழ்டயூறு ஏற்்படடு 
ைளரசசிழய குழ்றககி்றது.

‘B’ ்ைாகுபபு றவட்டமின்
‘B’ கதாகுபபு ழைட்டமினில் கமாத்த 8 

ழைட்டமின்கள் உள்ளன. அழை ழதயமின் 
thiamine (B1) riboflavin (B2) ரி்்பாஃபி்ளவின், 
நியாசின் (Niacin B3), ஃழ்பரி்டாகஸின் (Pyridoxine 
B6), ழ்சய்னா்கா்பாலழமன் (Cyanocobalamine 
B12) ஃ்்பாலிக அமிலம் (folicacid), ஃழ்ப்யாடடின் 
(biotin B7) மற்றும் ஃ்்பன்்்டாகதனிக அமிலம் 
ஆகியழை ஆகும். இந்த ‘பி’ ழைட்டமின்கள் 
்சழமககும்்்பாது அழிந்துவிடுகி்றது ஏகனன்்றால் 
இழை நீரில் எளிதில் கழரேந்துவிடும். நியாசிழன 
தவிரே மற்்ற அழனத்தும் கநருபபு, ஆகஸிஜன், 
கைளிச்சம் மற்றும் அமிலம் இைற்றில் ்பட்டால் அழை 
தன் க்சயல்்படும் தி்றழன இைந்துவிடும்.

Thiamine (றவட்டமின் B1)
ழதயமிழன ழைட்டமின் B1 என்று 

அழைககலாம். இது நமது உ்டலில் ்பல்்ைறு 
ைழகயான க்சயல்்பாடுகளுககு உதவுகின்்றது. நமது 
உ்டலில் மிகவும் குழ்றந்த அள்ை ்்சமிககப்படுகி்றது. 
என்ை 14 நாடகளில் ழைட்டமின் B1 அளவு உ்டலில் 
இருந்து குழ்றந்து விடும். இதன் இழண கநாதி 
கார்்பாழைட்ரேட ைளரசிழத மாற்்றத்தில் 
்பஙகுக்பற்று ஆற்்றழல நமது உ்டலுககு அளிககின்்றது.

ேணி்கள்
 • நரேம்பு மண்்டலத்தின் ஆ்ரோககியத்திற்கு 

இழை ்தழைப்படுகின்்றன.

 • ழைட்ரோகு்ளாரிக அமிலத்ழத உருைாககி 
க்சரிமானத்தில் முககிய ்பஙகு ைகிககின்்றது.

 • குைந்ழதகளுககு ்பசிழய தூண்டி ைளரசசிககு 
உதவுகின்்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
சூரியகாந்தி விழத, நிலகக்டழல, ்காதுழம 

தவிடு, மாடடிழ்றசசி, கல்லீரேல், ்பன்றி இழ்றசசி, 
க்டல் உணவு, முடழ்ட மஞ்்சள் கரு, முழு 
தானியஙகள், பீன்ஸ் மற்றும் ஈஸ்ட ஆகியைற்றில் 
ழதயமின் நிழ்றந்துள்ளது.

ழைட்டமின் B ஆதாரே உணவுகள்
குறைோடு (Deficiency)

க்பரிக்பரி காய்ந்த (dry), க்பரிக்பரி ஈரேமான (wet) 
என்று க்பரிக்பரி இரேண்டு ைழககளாக பிரிககலாம். 
இதழன முககியமான அறிகுறிகள் மாறு்படும்.

ரிபோஃபிபளவின் (றவட்டமின் B2)
இழை இழணகநாதி கார்்பாழைட்ரேட, 

புரேதம் மற்றும் ககாழுபபு ் ்பான்்றைற்றின் ைளரசிழத 
மாற்்றத்திற்கு உதவுகின்்றது. ஒரு மனிதனின் 
தின்சரி ்தழைப்படும் குழ்றந்தப்பட்ச 1.2 மிகி 
ரி்்பாஃபி்ளவின் நமது உ்டலில் தினமும் 
உருைாககப்படுகின்்றது.

ேணி்கள்
 • கார்்பாழைட்ரேட, புரேதம் மற்றும் ககாழுபபின் 

ைளரசிழத மாற்்றத்திற்கு ்தழையான 
ஆகஸிஜழன ககாடுககின்்றது.

 • ்மலும் இது இரேத்த சிைப்பணுககள், ்நாய் 
எதிரபபு க்சல் (Antibody) திசுககளின் சுைா்சம் 
மற்றும் ைளரசசிககு உதவுகின்்றது.

 • இது கண்புழரே்நாழய தடுககவும், சிகிசழ்ச 
அளிககவும் உதவுகின்்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
இழ்றசசி, முடழ்ட, ்பால், ்பாலாழ்டககடடி, 

விழதகள், கமல்லிய ்சழதகள் ்்பான்்றைற்றில் 
ரி்்பாஃபி்ளவின் அதிக அளவில் உள்ளன மற்றும் 
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்பசழ்ச கீழரே, காய்கறி, மீன், ்பருபபுைழககள் 
முழுதானியஙகள், தயிர ஆகியைற்றிலும் உள்ளன.

குறைோடு
இந்த ்சத்து குழ்றவினால் 

ஏரி்்பாஃபி்ளவி்னாஸிஸ் என்்ற ்நாய் 
ைருைதற்கு ைாய்பபுள்ளது.

நியாசின் (B3)
நியாசின் நமது உ்டலில் ்தழையான அளவு 

உருைாககப்படுகி்றது. இதில் இரேண்டு கதாகுபபுகள் 
உள்ளது. அழை,

 • நிக்காடினிக அமிலம் (nicotinic acid)
 • நியாசின் ழமடு (niacin amide)

ேணி்கள்
 • நியாசின் ஒரு இழணகநாதியாக இருந்து 

கார்்பாழைட்ரேட புரேதம் மற்றும் ககாழுபபு 
மது ்்பான்்றைற்றில் இருந்து ஆற்்றழல 
ககாடுககி்றது.

 • திசு சுைா்சத்திற்கு இது முககிய ்பஙகு 
ைகிககின்்றது.

 • எளிய ககாழுபபு உணழை உழ்டத்து 
ஆற்்றழல உருைாககி ஆ்ரோககியமான 
்தாழல ்பரோமரிகக உதவுகின்்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
ஈரேல், கமல்லிய இழ்றசசி, மீன், ககாடழ்டகள், 

தானியஙகள், ்பருபபு, அஸ்்பாரேகஸ் (asparagus) 
்பால், ்பசழ்ச காய்கறிகள், கீழரேகள். ஒரு ்டம்ளர 
காபபியில் 3 மிகி நியாசின் உள்ளது.

குறைோடு்கள்
ை்றடடுத்்தால் – க்சா்றக்சா்றப்பான ்தால்
க்பல்லாகரோ → க்பல்லி + ஆகரோ.
Pellagra என்்பது இத்தாலி க்சால். க்பல்லி 

என்்றால் ்தால், ஆகரோ என்்றால் க்சாரேக்சாரேபபு 
ஆகும்.

ஃறேரி்டாகஸின் (Pyridoxine (B6))
நீரில் கழரேயும் ழைட்டமினில் ஒரு 

ைழகயானது இது உ்டல் மற்றும் மன 
ஆ்ரோககியத்திற்கு முககியமானது.

ேணி்கள்
 • க்பண்களுககு ைரும் ைார்மான்கள் 

மாற்்றத்ழத ்சமநிழலப்படுத்த 
்தழைப்படுகின்்றது.

 • கார்்பாழைட்ரேட, புரேதம் மற்றும் 
ககாழுபபுகளில் ைளரசிழத மாற்்றத்திற்கு 
உதவுகின்்றது.

 • இரேத்தத்தில் ்்சாடியம் மற்றும் க்பாட்டாசியம் 
்்பான்்ற தாது உபபுகள் அளழை ்பரோமரிகக 
உதவுகி்றது.

 • இரேத்த சிைப்பணுககள் உருைாக உதவுகி்றது.
 • புற்று்நாழய எதிரககும் எதிரபபு ்சகதிழய 

உருைாககி அதனு்டன் ்்சரந்து நசசுத் 
தன்ழமயுள்ள ்ைதியியல் ்ைா்மாசிஸ்டீன் 
உருைாகுைழத எதிரககி்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
ழ்பரி்டாகஸின் அதிக அளவில், ைடிபபுகநாதி 

(brewer’s yeart) முடழ்ட, ்காழி இழ்றசசி, காரேட, 
மீன், கல்லீரேல், சிறுநீரேகம், ்பட்டாணி, ்காதுழம 
ைால்நட (walnuts) ்்பான்்றைற்றில் உள்ளது.

முடழ்ட்காஸ் ்பருபபுைழககள், 
முழுதானியஙகள், ்ைர மற்றும் கிைஙகுகள், 
கைல்லப்பாகு ்்பான்்றைற்றில் குழ்றந்த அளவில் 
உள்ளது.

குறைோடு
எரிச்சல் (Irritability), ்பதற்்றம் (nervousness), 

தூககமின்ழம (Insomnia), இரேத்த்்சாழக, க்பாது 
்பலவீனம் (general weakness), ்தால் அைற்சி 
்்பான்்ற ்நாய்கள் ைரும். 

ஃபோலிக அமிைம் (Folic acid) 
(றவட்டமின் B9) – ஃபோலிஸின், 
ஃபோபைட

இதழன ஃ்்பாலஸின், ஃ்்பா்லட என்றும் 
அழைககலாம். இது நமது உ்டலில் சுரேந்து 
கல்லீரேலில் ்்சமித்து ழைககப்படுகின்்றது. இதன் 
்ைதிபக்பயர க்ட்ரோகு்ளாட்டமிக அமிலம். 
இவழைட்டமின் உ்டலில் உருைாககப்படுகி்றது. 
கல்லீரேலில் ்்சமித்து ழைககப்படுகி்றது.

்்சயல்ோடு்கள்
DNA, இரேத்த சிைப்பணுககள், அமி்னா அமிலம் 

்்பான்்றைற்ழ்ற உருைாககவும், ஆற்்றழல 
ககாடுககவும் ்தழைப்படுகின்்றது.

Heme (ஹீம்) உருைாகக முககியமாக 
அழமகின்்றது. ஹீம் இரேத்தத்தில் 
ஹீ்மாகு்ளாபினில் இரும்புச ்சத்ழத காககவும், 
ஆகஸிஜழன எடுத்துசக்சல்லவும் ்பயன்்படுகி்றது.
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்மலும் சிசு ைளரும்்்பாது நரேம்பு மண்்டலம் 
ைளரசசியழ்டய மிகவும் முககியமாக 
அழமகின்்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
்பைஙகள், பீன்ஸ், ்ப்சழலககீழரே (Spinach), 

முழுதானியஙகள், ஈரேல், ஃபிரோக்காலி (broccoli), 
ஆடடின் சிறுநீரேகம், முடழ்ட, ஈஸ்ட, ஸ்்டாரச 
காய்கறிகள் ்்பான்்றைற்றில் ஃ்்பாலிக அமிலம் 
உள்ளது.

குறைோடு
்மக்ரோழ்சடடிக, கமக்லாஃபிளாஸ்டிக 

இரேத்த ்்சாழக, ையிற்றுப்்பாககு, ்்சாரவு, 
மன்்சாரவு மற்றும் மன குைப்பம் ்்பான்்றழை 
ஏற்்படும்.

ற்சயபனாஃப்காோைறமன் 
(Cyanocobalamin) (றவட்டமின் B12)

ழ்சய்னா்கா்பாலழமன் என்்பதழன 
்கா்பாலழமன் என்றும் ஆற்்றல் ழைட்டமின் 
என்றும் அழைககலாம். இது க்பரும்அளவில் 
ஆரோய்சசி க்சய்யப்படடு அதிக அளவில் நமது 
உ்டலுககு ்தழையான ழைட்டமின் எனக 
கண்்டறியப்படடுள்ளது.

ேணி்கள்
 • கார்்பாழைட்ரேட, புரேதம், ககாழுபபு 

்்பான்்றைற்றின் ைளரசிழத மாற்்றத்திற்கு 
்தழைப்படுகின்்றது.

 • இரேத்த சிைபபு அணுககள் உருைாககத்திற்கும், 
்பரோமரிபபுககும் ்தழைப்படுகின்்றது.

 • இது ்பசிழய தூண்டி ைளரசசிழய 
அதிகரிககின்்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
கல்லீரேல், இழ்றசசி, தழ்ச இழ்றசசி, shell fish, 

முடழ்ட, ்பாலாழ்டககடடி, மீன் ்்பான்்றைற்றில் 
அதிக அளவில் உள்ளது. நமது உ்ட்ல இதழன 
தயாரித்துக ககாள்கி்றது. ்பாலில் ழைட்டமின் B12 
இருந்தாலும் ்பாழல க்சயல்முழ்ற ்படுத்தும் ்்பாது 
இது அழிககப்படுகின்்றது.

குறைோடு
ழைட்டமின் B12 குழ்ற்பாடு ்்பால் 

்மக்ரோழ்சடடிக மற்றும் கமக்லா ஃபிளாஸ்டிக 
இரேத்த்்சாழகழய உருைாககுகி்றது.

ஃறேபயாடடின் (Biotin) றவட்டமின் B7
ஃழ்ப்யாடடின் முடழ்ட கைள்ழளககருழை 

அழிககும் காரேணி என்றும் அழைப்பர.

உணவு ைழககளில் காணப்படும் 
ழ்ப்யாடடின் ஒளியினால் கு்டலில் காணப்படும் 
்பாகடீரியாைால் ழ்ப்யாடடின் உற்்பத்தி 
க்சய்யப்படுகி்றது.

ேணி்கள்
 • கார்்பாழைட்ரேட மற்றும் ககாழுபபு 

ைளரசிழத மாற்்றத்திற்கு உதவுகின்்றது.
 • ஆ்ரோககியமான ்தால், முடி, வியரழை 

்ைரழை சுரேபபி, நரேம்புத் திசு, எலும்பு 
மஞ்ழ்ச ்்பான்்றைற்றிற்கு காரேணமாக 
அழமகின்்றது.

 • நமது உ்டலில் இரேத்தத்தில் ்சரககழரே அளழை 
கடடுககுள் ழைகக உதவுகி்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
தாைரேஙகள் மற்றும் விலஙகு உணவுகளில் 

க்பருமளவு காணப்படுகின்்றது. ஈரேல், ஆடடின் 
சிறுநீரேகம், முடழ்ட, மஞ்்சள் கரு, ்பால், தககாளி 
்்பான்்றைற்றில் அழமந்துள்ளது.

குறைோடு்கள்
ழ்ப்யாடடின் குழ்ற்பாடு- ்பசியின்ழம, 

ைாந்தி, நாககில் வீககம், மன அழுத்தம், முடி 
உதிரதல்.

 ஃபேன்ப்டாதினிக அமிைம் (Pantothenic 
acid) றவட்டமின் B6

இதழன “மனஅழுத்தத்திற்கு எதிரோன 
ழைட்டமின்” என்றும் அழைககலாம். இது நமது 
சிறு கு்டலில் உள்ள உயிரினஙகளால் ழைட்டமின் 
B6 உற்்பத்தி க்சய்யப்படுகின்்றது.

ேணி்கள்
 • அடரினல் சுரேபபி, ைார்மான் காரடி்்சன் 

சுரேத்தல் மற்றும் ைார்மான் சுரேத்தலுககு 
உதவுகி்றது.

 • கார்்பாழைட்ரேட, புரேதம், ககாழுபபு 
்்பான்்றைற்றின் ைளரசிழத மாற்்றத்திற்கு 
உதவி ஆற்்றழல ககாடுககின்்றது.

 • ககாழுபபுகள், நரேம்புகக்டத்திகள் மற்றும் 
ஹீ்மாகு்ளாபின் உருைாககத்தில் 
உதவுகி்றது.
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 5.9  ைாதுஉபபு்கள்

அத்தியாைசிய தாதுஉபபுகள், ்பரிந்துழரேந்த 
உடககாள்ளும அளவுககு ஏற்்ப இரேண்டு 
ைழககளாகப பிரிககப்படுகி்றது. ஒரு நாளில் 100 
மி.கி. அளவுககு அதிகமாக ்தழை உள்ள 
தாதுஉபபுககழள க்பரும (அ) முககிய என்றும், 
தாதுஉபபுகள் எனப்படும். ஒரு நாளுககு 100 மி.கி. 
அளவுககு குழ்றைாக ்தழைப்படும் தாது 
உபபுககழள நுண் தாது உபபுகள் என்றும் 
ைழகப்படுத்தப்படுகி்றது.

அட்டவறண: 10. தாதுஉபபுகளின் ைழகப்பாடு
்ேரும ைாதுஉபபு்கள் 

(> 100 மி.கி/�ாள்)
நுண் ைாதுஉபபு்கள் 
(<100 மி.கி/ �ாள்)

கால்சியம்
்பாஸ்்பரேஸ்

கமகனீசியம்
்சல்்பர

்்சாடியம்
க்பாட்டாசியம்
கு்ளாழரேடு

இருபபு
துத்தநாகம்

காப்பர (தாமிரேம்)
அ்யாடின்
ஃபுளுழரேடு
மாஙகனீசு
க்சலினியம்
கு்ரோமியம்

்மாலிபடினம்
நாள் ஒன்றுககு ்பரிந்துழரேந்த உடககாள்ளும் 

அளவு 100 மி.கி. அளவுககு (அல்லது) குழ்றைாக.

்ேரும ைாதுஉபபு்கள்
க்பரும தாதுஉபபுகள் உ்டலின் கமாத்த 

எழ்டயில் 0.01 ்சதவீதமாகும். கால்சியம், ்பாஸ்்பரேஸ், 
கமகனீசியம், ்சல்்பர, ்்சாடியம், க்பாட்டாசியம் 
மற்றும் கு்ளாழரேடு ஆகியழை க்பரும 
தாதுஉபபுகள் ஆகும். ஒரு நாளுககு 100 மி.கிககு 
்மல் க்பரும தாதுஉபபுகள் ்தழைப்படுகின்்றன.

்கால்சியம்
உ்டலில் அதிகமாக காணப்படும் தாதுஉபபு 

கால்சியம். 1200 கிரோம் கால்சியம் தாதுஉபபில் 
98% உ்டல் எலும்பில் காணப்படுகி்றது. 1% 
கால்சியம் கைளிபபு்றக்சல் திரேைம், உடக்சல் மற்றும் 
க்சல் கட்டழமபபில் காணப்படும்.

்்சயல்ோடு
1. எலும்புகளின் ைளரசசிககும் ைலிழமககும் 

கால்சியம் ்தழைப்படுகி்றது.
2. தழ்ச சுருககம் அழ்டய ்தழைப்படுகி்றது.
3. இரேத்த உழ்றதலுககு ்தழைப்படுகி்றது.

4. நரேம்பியகக்டத்திகள் க்சயல்்படுைதற்கு 
்தழைப்படுகி்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
்பால் மற்றும் ்பால் க்பாருடகள், சி்றந்த உணவு 

ஆதாரேமாக விளககுகி்றது. கீழரேகள், சிறிய மீன் 
மற்றும் மீன் ைழககளில் கால்சியம் உள்ளது.

குறைோடு
கால்சியம் குழ்ற்பாடடினால் குைந்ழதகளுககு 

ரிகககடஸ் மற்றும் க்பரியைரகளுககு 
ஆஸ்டி்யாம்லசியா (எலும்பு கமலிவு) ஏற்்படும்.

ோஸே�ஸ
உ்டலில் உள்ள 700 கிரோம் ்பாஸ்்பரேஸில் 85 

்சதவீதம் எலும்பில் உள்ளது எலும்பில் கால்சிய 
்பாஸ்்பரேஸ் விகிதம் 2:1 ஆக உள்ளது. கால்சியத்துககு 
அடுத்தப்படியாக உ்டலில் காணப்படும் தாதுஉபபு 
்பாஸ்்பரேஸ் ஆகும்.

ேணி்கள்
 • ்பாஸ்்பரேஸ் உ்டலில் ந்டககும் ்பல்்ைறு 

இரே்சாயன எதிரவிழனககு ்தழைப்படுகி்றது. 
குறிப்பாக ்சகதி ைளரசசிழத மாற்்றத்தில் 
்பாஸ்்பரேஸின் ்பஙகு முககியமாக உள்ளது.

 • எலும்பு மற்றும் ்பல் தாது ஏற்்றம்
 • ்சகதி ்பரிமாற்்றத்ழத ஊககுவிககி்றது.
 • ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதல் மற்றும் க்டத்துதலுககு 

்பயன்்படுகி்றது.
 • புரேதஙகளின் க்சயல்்பாடழ்ட ஒழுஙகுப்படுகி்றது.
 • உ்டலின் அத்தியைாசிய கூறுகளில் உள்ளது.

உணவு ஆைா�ங்்கள் 
 • புரேத உணவு ஆதாரேஙகள் அழனத்திலும் 

்பாஸ்்பரேஸ் அதிகமாக காணப்படும்.
 • மாமி்சம், மீன் மற்றும் முடழ்ட
 • ்பால் மற்றும் ்பால் க்பாருடகள், ககாடழ்டகள், 

்பருபபுைழககள், தானியஙகள்

ோஸே�ஸ குறைோடடின் அறிகுறி்கள்.
• தளரசசி • ்பசியின்ழம
• மயககம் • தழ்ச ைலி

்மகனீசியம்
உ்டல் எலும்பில் 60 ்சதவீதம் கமகனீசியம் 

உள்ளது. மீதமுள்ள கமகனீசியம் தழ்ச மற்றும் 
திசுககளில் உள்ளது. 1% கமகனீசியம் கைளிபபு்ற 
க்சல் திரேைத்தில் உள்ளது.
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ேணி்கள்
 • நுற்றுககணககான உ்டல் என்ழ்சம்களின் 

க்சயல்்பாடுகள் கமகனீசியம் ்சாரந்துள்ளது.
 • இரேத்தத்தில் கால்சியம் மற்றும் 

க்பாட்டாசியத்தின் அளழை ்சமன்ப்படுத்த 
உதவுகி்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
ககாடழ்டகள், ்பருபபு ைழககள், கீழரேகள், 

்்சாயா பீன்ஸ் மற்றும் ்பால்.

குறைோடு ்மகனீசிய குறைோடடின் 
அறிகுறி்கள்
 • தளரசசி
 • குைப்பம்
 • ்பசியின்ழம
 • குமட்டல்
 • ஒருஙகிழணபபு குழ்ற்பாடு.

்சல்ேர்
அத்தியாைசிய அமி்னா அமிலம் 

(மீத்்யாழனன்) மற்றும் அத்தியாைசியம் இல்லாத 
அமி்னா அமிலம் (சிஸ்ழ்டன்) ஆகியைற்றில் முககிய 
்பகுதியாக ்சல்்பர உள்ளது. இது உ்டல் புரேதஙகளில் 
உள்ளது. புரேதஙகளின் அழமபபு முக்காண ைடிைம் 
அழமய உதவியாக இருப்பது ்சல்்பர ஆகும்.

மின்ேகு ்ோருள்்கள் (Electrolytes)
க்பரும தாதுஉபபுகளில் ்்சாடியம், க்பாட்டாசியம் 

மற்றும் கு்ளாழரேடு ஆகியழை முககிய 
மின்்பகுனிகளாகும். மின்்பகு க்பாருடகளின் முககிய 
்பணி க்சல்லின் உடபு்றம் மற்றும் கைளிபு்றம் 
இழ்ட்யயான நீர ்பகிரமானமாகும். நீர ்சமநிழல 
்சரியாக இல்ழலகயனில் க்சல்கள் சுருககமழ்டயும் 
அல்லது வீககமழ்டயும். ்்சாடியம் மற்றும் கு்ளாழரேடு 
க்சல்லின் கைளிபபு்ற திரேைத்தில் காணப்படும். 
க்பாட்டாசியம் க்சல்லின் உடபு்றத்தில் காணப்படும்.

ப்சாடியம்
க்சல்லின் கைளிபபு்ற திரேைத்தில் முககிய எதிர 

மின்னாக இருப்பது ்்சாடியம். உ்டலில் ்சரோ்சரியாக 
1 கி.கி. உ்டல் எழ்டககு 1.8 கிரோம் ் ்சாடியம் உள்ளது. 
கைளிபபு்றசக்சல் திரேைத்தில் ் ்சாடியத்தின் அளழை 
உ்டல் ்சரியான கடடுககுள் ழைககி்றது.

ேணி்கள்
1. உ்டலின் நீர ்சமநிழலழய ்பரோமரித்தல்.
2. க்சல்லின் கைளிபபு்ற திரேை அளழை 

்பரோமரித்தல்.

3. உ்டலின் அமில-காரே தன்ழம ்சமநிழலழயக 
கடடு்படுத்துதல்.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
்்சாடியத்தின் முககிய உணவு ஆதாரேம் – 

்்சாடியம் கு்ளாழரேடு. இது ்சாதாரேண உபபு ஆகும். 
1 டீஸ்பூன் உபபு/2132 மி.கிரோம் ்்சாடியத்ழத 
தருகி்றது.

குறைோடு
அதிகமான ் ்சாடியம் இைபபு, ் ்சாடியம் குழ்றந்த 

உணவு உடககாள்ளுைதால் ஏற்்படுைதில்ழல. 
நீண்்ட கால ையிற்றுப்்பாககு, ைாந்தி மற்றும் 
சிறுநீரேக ் நாய் ஆகியழை அதிகப்படியான ் ்சாடியம் 
இைபபுகளுககு ைழிைகுககும். இழை்ய 
குழ்ற்பாடடிற்கு முககிய காரேணமாகும். ்்சாடியம் 
்பற்்றாககுழ்ற உ்டன் நிழலயான அல்லது அதிகரித்து 
ைரும் திரேை அளவு, க்சல்கைளிபபு்ற ்்சாடியத்தின் 
அளழை குழ்றகக ைழிைகுககி்றது. இதனால் நீர 
க்சல்லுள் உடபுகுந்து, நீர நசசுத்தன்ழமககு (Water 
intoxication) ைழிைகுககி்றது. நீர நசசுத்தன்ழம, 
்பசியின்ழம, தழ்சபபிடிபபு, மனநிழ்றவு, ்காமா 
மற்றும் ைலிபபு ஆகியைற்ழ்ற விழளவிககும்.

்ோட்டாசியம்
மின்்பகுளி க்பாட்டாசியம் க்சல்லின் உடபு்ற 

திரேைத்தல் உள்ளது.

ேணி்கள்
1. ்்சாடியத்ழத ்்பால்ை க்பாட்டாசியமும், திரேை 

்சமநிழலழய ்பரோமரிககி்றது.
2. இயல்்பான இதய துடிபழ்ப ்பரோமரிகக 

க்பாட்டாசியம் ்தழைப்படுகி்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
்பைஙகள் மற்றும் காய்கறிகள் – க்பாட்டாசியம் 

நிழ்றந்த உணவு ஆதாரேஙகள்.

குறைோடு
்்சாடியம் ்்பால்ை, க்பாட்டாசியம் 

குழ்ற்பாடுகளும் க்பாதுைாக அதிக இைபபுகளால் 
ஏற்்படுகின்்றன. இைபபுகள் முதன்ழமயாக சிறுநீர 
ைழியாக ஏற்்படுகின்்றன. குழ்றைான அளவு 
வியரழையில் இைககப்படுகி்றது சிறுநீரேகஙகள் 
ைழியாக அதிகப்படியான க்பாட்டாசிய இைபபுகள் ஏற்்ப்ட 
காரேணம் க்பாட்டாசியத்ழத குழ்றககும் ழ்டயூரிடிகஸ் 
்பயன்்படுத்துைதால் ஆகும். இது க்பரும்்பாலும் உயர 
இரேத்த அழுத்த சிகிசழ்சககு ்பரிந்துழரேககப்படுகி்றது. 
அதிக அளவிலான க்சயல்்பாடுகள் வியரழை ைழியாக 
அதிகப்படியான க்பாட்டாசியம் இைபழ்ப ஏற்்படுத்தும். 
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நீண்்ட கால ைாந்தி அல்லது ையிற்றுப்்பாககு மூலமும் 
க்பாட்டாசியம் இைபபு ஏற்்ப்டலாம்.

அறிகுறி்கள்
்பலவீனம், ்பசியின்ழம, குமட்டல், உறுதியற்்ற 

தன்ழம, அச்சம், ்்சாரவு, ்பகுத்தறிைற்்ற ந்டத்ழத, 
தழ்ச ்பலவீனம் மற்றும் தழ்சபபிடிபபு ஆகியழை 
அ்டஙகும். கடுழமயான குழ்ற்பாடு அ்சாதாரேணமான 
இதய துடிபபு மற்றும் மரேணத்ழத 
ஏற்்படுத்தககூடியது.

குபளாற�டு
கு்ளாழரேடு முதன்ழமயாக க்சல்கைளிபபு்ற 

திரேைத்தில் காணப்படுகி்றது.

ேணி்கள்
1. கு்ளாழரேடடின் முககிய க்சயல்்பாடுகள் 

உ்டலின் நீர மற்றும் மின்்பகு க்பாருள்களின் 
்சமநிழலழய ்பரோமரிப்பது ஆகும்.

2. கு்ளாழரேடு முககியமாக ையிற்றில் சுரேககும் 
ழைட்ரோகு்ளாரிக அமிலத்தின் ஒரு 
்பகுதியாகும். இது புரேதம் க்சரிமானத்திற்கு 
உதவுகி்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
கு்ளாழரேடடின் முககிய உணவு ஆதாரேஙகள் 

்்சாடியம் – கு்ளாழரேடு, அதாைது உபபு. ்மலும் 
உபபு ககாண்டிருககும் ்பதப்படுத்தப்பட்ட 
உணவுகளில் கு்ளாழரேடு காணப்படுகி்றது.

குறைோடு
்்சாடியம், க்பாட்டாசியம் ்்பால்ை கு்ளாழரேடு 

குழ்ற்பாடு குழ்றைாக உடககாள்ளுைதால் அரிதாக 
ஏற்்படுகி்றது. மா்றாக கு்ளாழரேடு குழ்ற்பாடு 
க்பாதுைாக ையிற்றுப்்பாககு அல்லது ைாந்தி, அதிக 
வியரழை அல்லது சிறுநீரேக ் நாய் காரேணமாக அதிக 
இைபபு ஏற்்படுகின்்றன.

நுண் ைாதுஉபபு்கள்
நாகளான்றுககு 100 மில்லிகிரோம் அளவுககு 

குழ்றைாக ்தழைப்படும் தாதுஉபபுகள், நுண் 
தாதுஉபபுகள் ஆகும். இரும்பு, துத்தநாகம், தாமிரேம், 
அ்யாடின், மாஙகனீசு ஃபுளுழரேடு, கு்ரோமியம், 
க்சலினியம் மற்றும் ்மாலிப்படினம் ஆகியழை 
நுண் தாதுஉபபுகள் ஆகும்.

இரும்பு
உ்டலில் சுமார 30% இரும்புச ்சத்து, கல்லீரேல் 

மற்றும் எலும்பு மஜழஜயில் ்்சமிககப்படுகி்றது. 
இரும்்பானது ஹீ்மாகு்ளாபின் மற்றும் 

ழம்யாகு்ளாபின் ஆகியைற்றில் ஒரு 
அஙகமாகும். இது இரேத்த சிைப்பணுககள் மற்றும் 
தழ்சகளில் காணப்படும் இரும்பு பிழணபபு 
புரேதஙகள் ஆகும். இரும்பு ்பல கநாதிகளுககு ஒரு 
இழணப்பாளரோகவும் க்சயல்்படுகி்றது மற்றும் 
அைற்றின் க்சயல்்பாடடிற்கும் ்தழைப்படுகி்றது.

குறைோடு
இரும்பு குழ்ற்பாடு ்பல்்ைறு நிழலகளில் 

ஏற்்படுகி்றது. கழ்டசி நிழல இரும்பு குழ்ற்பாடு 
இரேத்த ்்சாழக ஆகும்.

துத்ை�ா்கம்
உ்டலில் உள்ள க்பரும்்பாலான துத்தநாகம் 

எலும்புகள் மற்றும் தழ்சகளில் காணப்படுகி்றது. 
இது ்பல கநாதிகளின் உகந்த க்சயல்்பாடடிற்கும் 
மற்றும் ்பல்்ைறு உ்டல் க்சயல்்பாடுகளுககும் 
்தழைப்படுகி்றது. அைற்றின் க்சயல்கள் 
பின்ைருமாறு,

1. புரேதைளரசிழத மாற்்றம், காயம் 
குணப்படுத்துதல் மற்றும் ைளரசசி

2. டி.என்.ஏ.வின் ைளரசிழத மாற்்றம் 
3. ்பாலியல் உறுபபுகள் மற்றும் எலும்புகழள 

உருைாககுதல்
4. ்நாய்த்தடுபபு
5. நிழனைக உருைாககம்
6. ஆல்கைால் ைளரசிழத மாற்்றம்
7. குறிப்பாக ைளரசசி மற்றும் அபிவிருத்திககு 

துத்தநாகம் மிகவும் அைசியம்.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
இழ்றசசி, மீன், முடழ்ட, ்பால் மற்றும் 

ககாடழ்டகள் ஆகியழை ைளமான ஆதாரேஙகள் 
ஆகும்.

குறைோடு
துத்தநாக குழ்ற்பாடு, உ்டலில் புரேதம் 

ஒருஙகிழணபபு, ககாலாஜன் உருைாககம், ஆற்்றல் 
உற்்பத்தி மற்றும் மது ்சகிபபுத்தன்ழம ஆகியைற்ழ்ற 
குழ்றககி்றது.

்காபேர்
உ்டலில் இரும்பு மற்றும் சில கநாதிகளின் 

க்சயல்்பாடடிற்கு காப்பர ்தழைப்படுகி்றது. இது 
இழணபபு திசு, இரேத்த நாளஙகள், 
்பாஸ்்்பாலிபபிடுகள் மற்றும் கமலனின் நி்றமி 
உற்்பத்திககும் உதவுகி்றது.
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உணவு ஆைா�ங்்கள்
க்சம்பு அ்டஙகிய பிரேதான உணவு மூலஙகள், 

சிபபி, முழு தானியஙகள், ்பருபபுைழககள் மற்றும் 
ககாடழ்டகள்.

குறைோடு
 • இரேத்ததில் க்சம்பின் அளவு குழ்றவு
 • குழ்றைான இரேத்த கைள்ழள அணுககள்
 • இரேத்த ்்சாழக
 • எலும்பில் கனிம நீககம்
 • நரேம்பு மண்்டலத்தின் ்சரிவு.

அபயாடின் 
ழதரோய்டு சுரேபபி (ழதரோகஸின் மற்றும் டழரே 

அ்யா்்டா ழத்ரோழனன்) தயாரிககும் இரேண்டு 
ைார்மான்களுககு, அ்யாடின் அைசியமான ஒரு 
கூறு ஆகும். உ்டலின் ைளரசிழத மாற்று 
விகிதத்ழத ஒழுஙகுப்படுத்துைதில் ழதரோய்டு 
ைார்மான்கள் முககியப ்பஙகு ைகிககி்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
அ்யாடின் ்சத்து அ்டஙகிய சூழ்நிழலயில் 

ைளரககப்படும் உணவு அ்யாடின் ்சத்து 
அ்டஙகிழையாக இருககும் சூழ்நிழலயில் 
உணவிழன ைைஙகும். க்டல் நண்டு, சிபபிகள், 
மத்தி மீன் ஆகியழை சி்றந்த உணவு 
ஆதாரேஙகளாகும்.

குறைோடு
அ்யாடினின் நீண்்ட கால குழ்ற்பாடு, 

முன்கழுத்து கைழல (ழதரோய்டு சுரேபபி க்பரிதாகுதல்) 
உண்்டாகி்றது.

ஃபுளுற�டு
ஃபுளுழரேடு ஒரு அத்தியாைசிய ஊட்டச்சத்தாக 

கருதப்படுகி்றது. இதன் முககிய க்சயல்்பாடு எலும்புகள் 
மற்றும் ்பற்கழள ைலிழமயாககுைது ஆகும்.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
ஃபுளுழரேடு நீர, க்டல் உணவு, க்டற்்பாசி, 

்தநீர மற்றும் சில இயற்ழக நீர ஆதாரேஙகளில் 
ஃபுளுழரேடு அதிகமாக உள்ளது.

குறைோடு
ஃபுளுழரேடு குழ்ற்பாடு ்பல் க்சாத்ழதழய 

ஏற்்படுத்தும்.

மாங்்கனீசு
இயல்்பான மூழள க்சயல்்பாடடிற்கும் எலும்பு 

ைளரசசி மற்றும் புரேத க்சரிமானத்திற்கும் மாஙகனீசு 

்தழைப்படுகி்றது. ககாலகஜன், யூரியா, 
ககாலஸ்டிரோல் உருைாககத்திற்கும் உதவுகி்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
மாஙகனீசு ்பல காய்கறி உணவுகளில் 

உள்ளது.

குறைோடு
மாஙகனீசு குழ்ற்பாடு மனித உயிரினஙகளில் 

காணப்ப்டவில்ழல

்்சலினியம்
க்சலினியம், கநாதி அழமபபுகளில் முககிய 

்பஙகு ைகிககி்றது. இது க்சல் ்சவவுகழள 
ஆகஸிஜ்னற்்ற ்்சதத்திலிருந்து ்பாதுகாககி்றது. 
க்சலினியம், ழைட்டமின் ‘இ‘ ்்பான்்ற எதிர 
ஆகசிஜ்னற்றியாக க்சயல்்படுகி்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
க்சலினியம் மாமி்சம் மற்றும் தாைரே 

உணவுகளில் ்பரேைலாக உள்ளது.

குறைோடு
உணவு ஆதாரேஙகள் ்பரேைலாக இருப்பதால் 

குழ்ற்பாடு குழ்றைாக்ை உள்ளது.

குப�ாமியம்
கு்ரோமியம், குளுக்காஸ் மற்றும் இரேத்த 

லிபபிடுகளின் இயல்்பான ்பயன்்பாடு மற்றும் 
இன்சுலின் க்சயல்்பாடடில் ஈடுப்படடுள்ளது. உ்டல் 
க்சயலில் இருககும் கு்ரோமியம், குளுக்காஸ் 
்சகிபபுத்தன்ழம காரேணி (GTF) என்று 
அழைககப்படுகி்றது.

பமாலிபடினம்
உ்டலில் ்பல கநாதி அழமபபுகளுககு 

்மாலிபடினம் ்தழைப்படுகி்றது. யூரிக அமிலம் 
உருைாதலில் ்மாலிபடினம் முககிய 
்பஙகுைகிககி்றது. புரேத ைளரசசிழத மாற்்றத்தின் 
கழிவு க்பாருளாக யூரிக அமிலம் உருைாகி்றது. இது 
சிறுநீர ைழியாக கைளி்யற்்றப்படுகி்றது.

உணவு ஆைா�ங்்கள்
தாைரேஙகளில் உள்ள ்மாலிபடினம் அழை 

ைளரககப்படும் மண்ணின் ைழககழள 
்சாரந்துள்ளது.

குறைோடு
்மாலிபடினம் குழ்ற்பாடு மனித அல்லது 

்ைறு எந்த உயிரினஙகளிலும் காணப்ப்டவில்ழல.
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 நுண்சுவடு ைாதுஉபபு்கள் (Ultra trace 
Minerals)

மனித உ்டலில் காணப்படும் 7 ைழக 
அத்தியாைசிய தாதுககள் விலஙகுகளி்டமும் 
காணப்படுகி்றது. இழை மனிதனுககு மிகவும் 
்தழையான தாதுககள். அ்த்சமயம் இவைழக 
தாதுககள் மனிதனுககு ்தழைப்படும் அளவு 
அறியப்ப்டவில்ழல. அதனால் இவைழக தாது 
குழுககள் நுண்சுைடு தாது உபபுகள் என்று 
அழைககப்படுகி்றது. ஆரக்சனிக, ்்பாரோன், 
்கா்பால்ட, நிககல், சிலிககான், டின் மற்றும் 
கைனடியம் ஆகியழை அல்டரோ ட்ரேஸ் 
தாதுஉபபுகள் ஆகும்.

அட்டவறண: 11. – நுண்சுவடு ைாதுஉபபு்களின் 
்்சயல்ோடு்கள் மறறும் உணவு ஆைா�ங்்கள்

க்சயல்்பாடுகள் மற்றும் உணவு ஆதாரேஙகள்.

 5.10.  உணவு சிகிசற்ச முறை
உணவு சிகிசற்ச முறையில் ப�ாயாளியின் 
ஊட்டச்சத்து மாறறியறமபபு

ஊட்டச்சத்து கதா்டர்பான ககாள்ழககள் 
சுகாதாரே ்மம்்பாடடு மற்றும் ்நாயினால் 
்பாதிககப்பட்டைரகளுககு சிகிசழ்ச அளிககப 
்பயன்்படுகி்றது. ்நாயாளியின் முழுழமயான 
கைனிபபின் ஒரு ்பகுதியாக ் நாயாளியின் உணவு 
திட்டமி்டப்ப்ட ்ைண்டும்.

்நாயின் தன்ழம மற்றும் ்நாயாளியின் 
நிழலழயப க்பாறுத்து ஊட்டச்சத்து முழ்றயில் ்பல 
மாற்்றஙகள் க்சய்யப்படும். ்மலும் சில க்பாதுைான 
ககாள்ழககள் அதற்கு ைழிகாடடியாக உள்ளன.

ைாதுஉபபு்கள் அத்தியாவசியம் ்்சயல்ோடு்கள் உணவு ஆைா�ங்்கள்
ஆரக்சனிக விலஙகுகள் 

(மனிதரகளுககும் 
இருககலாம்)

இயல்்பான ைளரசசி, இரும்பு ்பயன்்பாடு, 
மீத்்யாழனனிலிருந்து சிஸ்டின் 
மாற்்றத்திற்கு ்தழைப்படுகி்றது.

்பைஙகள், காய்கறிகள், மீன், 
க்டல் நண்டு, 
தானியஙகள்.

்்பாரோன் தாைரேஙகளுககு 
(விலஙகுகளுககும் 
இருககலாம்)

கால்சியம் ்பயன்்பாடழ்ட ்பாதிககி்றது. 
கமகனீசியம், காப்பர மற்றும் புரேத 
ைளரசிழத மாற்்றத்திற்குத் 
்தழைப்படுகி்றது. சிறுநீரேக மற்றும் 
மூழளயின் கலழையாக உள்ளது; ்சவவு 
க்சயல்்பாடடிற்கு ்தழை; மாதவி்டாய் 
சுைற்சி நின்்ற க்பண்களுககு 
எலும்பிலிருந்து ஏற்்படும் கால்சிய 
இைபழ்ப தடுககி்றது.

புளிப்பற்்ற ்பைஙகள், 
கீழரேகள், ககாடழ்டகள், 
தானியஙகள், திரோம்ழ்ச 
ரே்சம் (wine), குளிர 
மது்பானம்(bear)

்கா்பால்ட விலஙகுகளுககு 
(மனிதரகளுககு 
இருககலாம்)

இது ழைட்டமின் பி12 –ன் ஒரு ்பகுதி 
ஆகும். இது இரேத்த சிைபபு அணுககள் 
உருைாககத்திற்கு ்தழைப்படுகி்றது.

கல்லீரேல் மற்றும் 
மாடடிழ்றசசி.

நிககல் ்காழி, எலி, ்பன்றி 
மற்றும் ஆடு. 
(மனிதரகளுககு 
இருககலாம்)

இரும்பு உறிஞ்சுதல், கால்சியம், 
துத்தநாகம் மற்றும் ழைட்டமின் ‘பி12’ 
்பயன்்பாடு, மரே்பணு ைளரசிழத மாற்்றம் 
ஆகியைற்றில் கதா்டரபுழ்டயது.

ககாடழ்டகள், 
சிறுதானியஙகள், 
முழுதானியஙகள்.

சிலிகான் விலஙகுகள்
(மனிதரகளுககும் 
இருககலாம்)

தாதுஉபபுகள் உ்டலில் ்படிதலுககு 
்தழைப்படுகி்றது. க்பாதுைாக எலும்பில் 
கால்சியம் ்படிதலுககு, ககாலாஜன் மற்றும் 
எலாஸ்டீன் உருைாககத்திற்கும் 
்தழைப்படுகி்றது.

முழு தானியஙகள், ்பருபபு 
ைழககள், கிைஙகு 
ைழககள். (எ.கா: உருழள 
்கரேட)

டின் எலிகள் இயல்்பான ைளரசசிககு ்தழை ககாழுபபுகளில் உள்ளது.

கைனடியம் ்்சாதழன 
விலஙகுகள்

அ்யாடின் மற்றும் குளுக்காஸ் 
ைளரசிழத மாற்்றத்தில் கதா்டரபுழ்டயது.

முழு தானியஙகள், 
இழ்றசசி (ஆடு மற்றும் 
்காழி) மீன்.
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உணவு சிகிசற்ச முறையின் 
்்காள்ற்க்கள்

1. கார்்பா ழைட்ரேடடுகள் க்பாதுைாக உ்டலில் 
நன்கு ்சகிபபுத் தன்ழம ககாண்்டதாக உள்ளது. 
்மலும் கல்லீரேலில் கிழளக்காஜன் ்்சரத்து 
ழைத்து ்பரோமரிகக கார்்பாழைட்ரேட 
்தழைப்படுகி்றது.

2. ககாழுபபுகளின் ்சகிபபுத்தன்ழம ஒவகைாரு 
ந்பரகழளப க்பாறுத்து மாறு்படுகி்றது. ்மலும் 
குமட்டல் மற்றும் ைாந்தி இருந்தால் ககாழுபபு 
்சத்து நிழ்றந்த உணழை எடுத்துகககாள்ள 
கட்டாயப ்படுத்தககூ்டாது.

3. உ்டல் நிழல ்சரியில்லாத ்நரேத்தில் இைபபின் 
காரேணமாக உ்டலுககு புரேதஙகளின் ்தழை 
அதிகமாகி்றது. இந்நிழலயில் ்பால், முடழ்ட, 
்காழி மற்றும் மீன் ்்பான்்ற எளிதில் 
க்சரிககககூடிய ைடிைஙகளில் புரேதஙகள் 
ககாடுககப்ப்ட ்ைண்டும்.

4. ்நாயின் ்்பாது கால்சியம் மற்றும் இரும்புச 
்சத்துவின் ்தழையான அளவு ்பரோமரிபபு 
அைசியம் என்்பதால் அதன் அளழை இரேத்தப 
்பரி்்சாதழன மூலம் கண்்டறிய ்ைண்டும்.

5. நீண்்ட காலமாக ககாழுபபு கடடுப்படுத்தப்பட்ட 
உணவு உடககாள்ளும் முழ்றயில் இருககும் 
்நாயாளிககு ககாழுபபில் கழரேயககூடிய 
ழைட்டமின்கள் க்பரும்்பாலும் ்்சரத்து 
ககாடுககப்ப்ட ்ைண்டும். காய்ச்சலின் ்்பாது 
ழைட்டமின் ‘c’ நிழ்றந்த உணவு ்தழைப்படும் 
மற்றும் அறுழை சிகிசழ்சககு பி்றகு காயஙகள் 
எளிதில் ஆற்றுைதற்கு ழைட்டமின் ‘c’ 
்தழைப்படுகி்றது.

6. நார்சத்து மிகக உணவு (Rouphage): ஊடுருவி 
அதிக்படியான நார்சத்துள்ள க்பாருடகள் 
இருபபின் இழரேபழ்ப சுரேபபு நீர ஊடுருவி 
க்சயலாற்்ற முடியாது. ஆனால் குறிபபிட்ட அளவு 
நார்சத்துமிகக உணவு எடுத்துக 
ககாள்ளவில்ழல எனில் உணவு க்சரிமான 
குழ்றவு ஏற்்ப்ட ைாய்பபுள்ளது.

7. தாைரே உணவு இதன் அதிக்படியான க்பருககம் 
க்சரிமான ்சாறு ஊடுருைழலத் தடுககி்றது. 
ஆனால் தின்சரி கு்டல் இயககத்திற்குத் 
்தழையான மிதமான உயர எச்சம் 
்்பான்்றைற்ழ்ற உணவு்டன் ்்சரகக 
உதவுகி்றது.

8. திரேைஙகள் உ்டலுககு மிகவும் முககியம் 
க்பாதுைாக காய்ச்சல், ைாந்தி, ையிற்றுப்்பாககு 
்்பான்்ற ்சமயத்தில் திரேைஙகள் உ்டல் 
ை்றடசிழய தடுகக உதவுகி்றது. இந்த நிழலயில் 
2500 – 3000 மி.லி திரேைத்ழத ்பல்்ைறு 
்தாற்்றத்தில் முடிந்தைழரே ்பல்்ைறு ைழககளில் 
24 மணி ்நரேத்தில் ககாடுகக ்ைண்டும்.

நீரிழிவு ப�ாய
கழணயத்தில் உள்ள லாஙகரைாரனில் 

(islets of Langerhans) இன்சுலின் சுரேபபு குழ்றைதால் 
(அ) இல்லாமல் ்்பாைதால் ஏற்்ப்டககூடிய ்நாய் 
நீரிழிவு ்நாய் எனப்படும். நீரிழிவு ்நாயில், 
இரேத்தத்தில் குளுக்காஸ் அளவு அதிகமாகவும் 
மற்றும் சிறுநீரில் குளுக்காஸ் கைளி்யறியும் 
காணப்படும். இதில் அதிக்படியான சிறுநீர 
கைளி்யற்்றம், அதிகப்படியான தண்ணீர தாகம் 
மற்றும் அதிகப்படியான உணவு உடககாள்ளுதல் 
்்பான்்ற அறிகுறிகள் இருககும்.
 அட்டவறண: 12
ற்சவம் உண்ேவர்்கள் அற்சவம் உணேவர்்கள்

காழல
்தநீர (அ) காபபி 
(்சரககழரே இல்லாமல்)

்தநீர (அ) காபபி  (்சரககழரே 
இல்லாமல்)

்காறை உணவு
்்சாள அைல் – ்பாலு்டன் 
்்சரத்து
்பாலாழ்டககடடி
கைண்ழண கலந்த 
சிற்றுண்டி (ைாட்டப்பட்ட 
கரோடடி)
்தநீர (ம) காபபி.

்்சாள அைல் – ்பாலு்டன் 
்்சரத்து
்ைகழைத்த முடழ்ட
கைண்கணய் கலந்த 
ைாட்டப்பட்ட கரோடடி 
்தநீர (அ) காபபி.

�ண்ே்கல்
்தநீர (அ) காபபி 
(்சரககழரே இல்லாமல்).

்தநீர (அ) காபபி (்சரககழரே 
இல்லாமல்).

மதிய உணவு
்சழமத்த அரிசி ்சாதம் (அ) 
்சப்பாத்தி (அ) கரோடடி.
்சழமத்த சூப.
காய்கறி சூப.
அப்பளம்.
தயிர.
ைறுத்த ்ைரக்டழல (அ) 
முந்திரிப்பருபபு.
்பைஙகள் (்பாதி ஆபபிள் 
(அ) ஒரு துண்டு ்பப்பாளி 
(அ) மாம்்பைம்).

்சழமத்த அரிசி ்சாதம் 
(அ) ்சப்பாத்தி (அ) கரோடடி.
்சழமத்த ்பருபபு ைழககளில் 
ஒன்று.
ஆடடிழ்றசசி (அ) மீன் கறி.
அப்பளம்.
தயிர.
ைறுத்த ்ைரக்டழல 
(அ) முந்திரிப ்பருபபு.
்பைஙகள் (அழரே ஆபபிள் 
(அ) ஒரு துண்டு ்பப்பாளி 
(அ) மாம்்பைம்).

பைநீர் ப��ம் உணவு (மாறை ப��ம்)
உபபு பிஸ்கடகள்.
ைறுத்த ககாடழ்டகள்.
்தநீர (அ) காபபி 
(்சரககழரே இல்லாமல்).

உபபு பிஸ்கடடுகள்
ைறுத்த ககாடழ்டகள்
்தநீர (அ) காபபி (்சரககழரே 
இல்லாமல்).

இ�வு உணவு
்பகலுணவு ்்பான்்றது.
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உயர் இ�த்ை அழத்ைம்
சில காரேணஙகளால் இரேத்த ஓட்டத்தின் 

்சாதாரேண சுைற்சிககு எதிரபபு அதிகரிககும் ்்பாது 
உயர இரேத்த அழுத்தம் உருைாகி்றது. இது உ்டற் 
்பயிற்சி, கரப்பம், இறுதி மாதவி்டாய் ்நரேத்தில் 

தற்காலிகமாக ஏற்்ப்டலாம். இது நிரேந்தரேமாக 
க்பருந்தமனி தடிபபு, இதய க்சயலிைபபு (அ) 
நீண்்டகால சிறுநீரேக ்நாய் ்்பான்்றைற்்றால் 
ஏற்்ப்டலாம்.

குறிபபு
 • ்சழமயலில் உபபு ்்சரககக கூ்டாது.
 • தின்சரி ழைட்டமின்கள் ்தழைழய பூரத்தி 

க்சய்ய அத்தியாைசிய ழைட்டமின்கள் அ்டஙகிய 
்பன்முக ழைட்டமின் (Multi vitamin) மாத்திழரே
உண்ைாடு ்்சரககப்ப்ட ்ைண்டும்.

 • ைலுைான (தி்டமான) காஃபி அருந்த 
அனுமதிககக கூ்டாது.

அட்டவறண: 14. உயர் இ�த்ை அழுத்ைத்திற்கான 
தின்சரி உணவுப ேடடியல்

உணவு ்ோருட்கள் ற்சவம் அற்சவம்
• திழண தானியஙகள்.
•  கைண்ழண எடுககப்பட்ட 

்பால் (திரேைம்).
•  ்பருபபு ைழககள்.
• ்பாலாழ்டக கடடி.
• இழ்றசசி அல்லது மீன்.
• கீழரே ைழககள்.
• மற்்ற காய்கறிகள்.
• ்பைஙகள்.
•  காய்கறி எண்கணய்கள். 

(சூரியகாந்தி விழத 
எண்கணய்).

• ்சரககழரே மற்றும் ஜாம்

200
1000

60
60
-

100
100
300
60

40

200
1000

40
20
20

100
100
300
60

40

இைய இ�த்ைககுழாய ப�ாய
இதய இரேத்தககுைாய் ்நாய், இரேத்த 

தமனிசசுைர ்பாதிபபு மற்றும் க்பருந்தமனி தடிபபு 
ஆகியைற்்றால் ஏற்்படுகி்றது. இதில் இரேத்த 
குைாய்களின் உடபு்றத்தில் ககாழுபபு ்படிந்திருப்பழத 
குறிககி்றது. க்லாரிகள் – 1850 – 2000 கி்லா 
க்லாரி; ககாழுபபு (அத்தியாைசியமான ககாழுபபு 
அமிலஙகள் அதிகம் அ்டஙகிய) – 60 கிரோம்; புரேதம் 
50 கிரோம்

குறிபபு
உ்டலுககு ்தழையான ழைட்டமின்கள் 

்தழைழய பூரத்தி க்சய்ய ஒரு அத்தியாைசிய 
ழைட்டமின்கள் அ்டஙகிய ்பன்முக ழைட்டமின் 
(Multi vitamin) மாத்திழரேழய தின்சரி உண்ைாடு 
்்சரத்து ககாள்ள ்ைண்டும்.

 அட்டவறண: 13
உயர் இ�த்ை அழுத்ைத்திற்கான தின்சரி 

உணவுப ேடடியல்
ழ்சைம் அழ்சைம்

காழல
கருபபு ்தநீர – 1 ்கபழ்ப கருபபு ்தநீர – 1 

்காபழ்ப
்காறை உணவு

கரோடடி (அ) கைண்ழண 
எடுககப்பட்ட ்பாலு்டன் (அ) 
இடலியு்டன் கலந்த ்்சாள 
அைல் – 1 ்பரிமாறுதல் 
(்சரககழரேயு்டன் மற்றும் 
ஜாம்) – உபபு இல்லாமல்.
்பைஙகள் – 1 ்பரிமாறுதல்.
கருபபு ்தநீர – 1 
்காபழ்ப.

கரோடடி (அ) 
கைண்ழண 
எடுககப்பட்ட ்பாலு்டன் 
(அ) இடலியு்டன் 
கலந்த்்சாள அளவு – 
1 ்பரிமாறுதல்.
்பைஙகள் – 1 
்பரிமாறுதல்.
கருபபு ்தநீர – 1 
்காபழ்ப.

நண்்பகல்
்பைச்சாறு – 1 ்காபழ்ப 
(குைழள)

்பைச்சாறு – 1 
்காபழ்ப.

மதிய உணவு
்சழமத்த அரிசி்சாதம் – 1 
்பரிமாறுதல்.
்சழமத்த ்பருபபு – அழரே 
்காபழ்ப.
தயிர – 2 ்காபழ்பகள்.
்சழமத்த காய்கறிகள் 
மற்றும் உருழள கிைஙகு 
– 1 ்பரிமாறுதல்.
்பைஙகள் – 1 ்பரிமாறுதல்.
கைண்ழண எடுககப்பட்ட 
்பாலில் க்சய்த களி (பிடடு) 
– 1 ்காபழ்ப.

்சழமத்த அரிசி (அ) 
்சப்பாத்தி – 1 
்பரிமாறுதல்.
இழ்றசசி (அ) மீன் கறி 
– ்பாதியளவு 
தயிர – 1 ்காபழ்ப
்சழமத்த காய்கறிகள் 
(அ) உருழள கிைஙகு 
– 1 ்பரிமாறுதல்.
்பைஙகள் – 1 
்பரிமாறுதல்.
கைண்ழண 
எடுககப்பட்ட ்பாலில் 
க்சய்த களி – 1 
்காபழ்ப.

மாறை உணவு
பிஸ்கடடுகள் – 2.
்பைச்சாறு – 1 குைழள 
(glass).

பிஸ்கடடுகள் – 2.
்பைச்சாறு – 1 குைழள.

இ�வு உணவு
மதிய உணவு ்்பான்்றது.
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அட்டவறண: 15. இைய இ�த்ைககுழாய ப�ாயினால் 
ோதிக்கபேட்டவர்்களுக்கான தின்சரி உணவு 
ேடடியல்

்காறை
கருபபு ்தநீர. கருபபு ்தநீர.

்காறை உணவு
கைண்ழண எடுககப்பட்ட 
்பாலு்டன் கலந்த ்்சாள 
அைல் (அ) கரோடடி (அ) 
இடலி – 1 ்பரிமாறுதல்.
்பாலாழ்டககடடி – 2 
துண்டுகள்.
்பைஙகள் – 1 ்பரிமாறுதல்.
கருபபு ்தநீர – 1 
்காபழ்ப.

கைண்ழண 
எடுககப்பட்ட ்பாலு்டன் 
கலந்த ்்சாள அைல் (அ) 
கரோடடி (அ) இடலி – 1 
்பரிமாறுதல்.
்பாலாழ்டககடடி – 2 
துண்டுகள்.
்பைஙகள் – 1 
்பரிமாறுதல்.
கருபபு ்தநீர – 1 
்காபழ்ப.

 மதிய உணவு
்ைகழைத்த ்சாதம் (அ) 
்சப்பாத்தி 
– 1 ்பரிமாறுதல்.
்பருபபு சூப – 1 ்காபழ்ப.
்ைகழைத்த காய்கறிகள் 
–1 ்பரிமாறுதல்.
்பாலாழ்டககடடி – 2 
துண்டுகள்.
தயிர – 2 ்காபழ்ப.
்பைஙகள் – 1 ்பரிமாறுதல்.
கைண்ழண எடுககப்பட்ட 
்பாலில் க்சய்யப்பட்ட களி 
(பிடடு) – அழரே ்காபழ்ப.

்ைகழைத்த ்சாதம் (அ) 
்சப்பாத்தி 
– 1 ்பரிமாறுதல்.
ஆடடிழ்றசசி சூப – 1 
்காபழ்ப.
ஆடடிழ்றசசி (அ)மீன் 
கறி – 1 ்பரிமாறுதல்.
தயிர – 1 ்காபழ்ப.
்பைஙகள் – 1 
்பரிமாறுதல்.
கைண்ழண 
எடுககப்பட்ட ்பாலில் 
க்சய்யப்பட்ட களி (பிடடு) 
– அழரே ்காபழ்ப.

பைநீர் ப��ம்
பிஸ்கடடுகள் – 2.
்பைஙகள் – 1 ்பரிமாறுதல்.
கருபபு ்தநீர – 1 
்காபழ்ப.

பிஸ்கடடுகள் – 2.
்பைஙகள் – 1 
்பரிமாறுதல்.
கருபபு ்தநீர – 1 
்காபழ்ப.

இ�வு உணவு
மதிய உணவு ்்பான்்றது.

�ாள்ேட்ட சிறுநீ�்க ்்சயலிழபபு
க்ளாமரூலர அைற்சி மற்றும் நாள்்பட்ட 

ழ்ப்லா கநபழரேடடிஸ் ஆகியைற்்றால் நாள்்பட்ட 
சிறுநீரேக க்சயலிைபபு ஏற்்படுகி்றது. இந்த நிழலயில் 
க்ளாமரூழல மற்றும் சிறுநீரேக குைாய்கள் க்பரிதும் 
்்சதம் அழ்டகின்்றன.

உணவு
உணவில் புரேத உடககாள்ளல் அளவு 

அதிகரிககும் ்்பாது இரேத்தத்தில் யூரிக அமில உபபு 
அதிகரிககும். 
அட்டவறண: 16

நாள்்பட்ட சிறுநீரேக க்சயலிைபபு ்நாயால் 
்பாதிககப்பட்ட க்பரியைருககு ்தழையான 
உணவு. (க்லாரி – 1500 – 200 கி்லா க்லாரி; 
புரேதம் – 15 – 20 கிரோம்; கார்்பாழைட்ரே்ட 300 – 
400 கிரோம்; உபபு இல்லாமல்) 

உணவு ்ோருட்கள் கி�ாம்/ைறை/�ாள்

தானியஙகள்
காய்கறிகள் (உருழள 
கிைஙகு, ்கரேட)
்பால்
முடழ்ட
கைண்ழண மற்றும் 
காய்கறி ககாழுபபுகள்‘
்சரககழரே
குளுக்காஸ்
்பைச்சாறு

200
100
200
30

40-50
50

200
1000 மி.லி

அட்டவறண:17.
�ாள்ேட்ட சிறுநீ�்க ்்சயலிழபபுககு தின்சரி 

உணவு ேடடியல்
்காறை குளுக்காஸ் கலந்த ்பைச்சாறு – 1 ்டம்ளர

்காறை 
உணவு

கரோடடி – 2 துண்டுகள்
கைண்கணய் – 2 ்தககரேண்டி
ஜாம் – 2 ்தககரேண்டி
குளுக்காஸ் கலந்த ்பைச்சாறு – 1 
்காபழ்ப

மதிய 
உணவு

்ைகழைத்த ்சாதம் அல்லது கரோடடி – 1 
்பரிமாறுதல்
கைண்கணய் அல்லது கநய் – 2 
்தககரேண்டி
உருழள அல்லது ்கரேட குழும்பு – 1 
்பரிமாறுதல்
தயிர – 1 கப
குளுக்காஸ் கலந்த ்பைச்சாறு – 1 ்டம்ளர

பைநீர் 
ப��ம்

பிஸ்கடகள் – 3
கைண்கணய் – 1 ்தககரேண்டி
குளுக்காஸ் கலந்த ்பைச்சாறு – 1 ் காபழ்ப

இ�வு 
உணவு

மதிய உணவு ்்பான்்றது
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குறிபபு
ஒரு ழைட்டமின் ‘c’ (மாத்திழரே 100 மி.கிரோம்) 

தினமும் எடுத்துக ககாள்ள ்ைண்டும்.

அட்டவறண 18
உணவின் ்ேயர் மூைப்ோருட்கள்

i.  சிபபியின் உணவு 
மற்றும் அதனின் 
மாற்றியழமபபு 
(sippy’s diet by 
Hurst)

ii.  கலன்ைாரடஸ் 
உணவு (Lenhartz 
diet)

iii.  மியூகலன்கிரோம் 
உணவு 
(Neulengracht Diet)

அமில நீககி (ஆன்்டசிட) 
மருந்து்டன் கலந்த ்பால், 
கரீம் (்பா்லடு) மற்றும் 
ஆலிவ எண்கணய் ஒரு 
மணி ்நரேத்திற்குள் ஒரு 
முழ்ற ககாடுத்தல்.

்பால் மற்றும் முடழ்டகள் 
்சாரந்த திரேவு உணவு.

இரேண்டு மணி ்நரேத்திற்கு 
ஒரு முழ்ற ்பால், முடழ்ட, 
இழ்றசசி மற்்றம் மீன் 
(ைடிகடடிய மற்்ற அழரேத்த/
துண்டு துண்்டாக கைடடிய) 
கலந்த கமன்ழமயான 
உணவு.

சிபபியின் உணவில் ்பால் மற்றும் ஆலிவ 
எண்கணய் கலந்த உணவு அதிக்படியாக 
உ்ப்யாகப ்படுத்தப்படுகி்றது. ஆனால் இது 
்்பாதுமான அளவு க்லாரிழய பூரத்தி க்சய்யாது. 
என்ை அதிக அளவு ்பால் அ்டஙகிய கமன்ழமயான 
உணவு அதற்கு ்பதிலாக ்பயன்்படுத்தலாம்.

அட்டவறண: 20
ற்சவம் அற்சவம்

்காறை 6 மணிககு
்பால் – 2 ்காபழ்ப (2 
்தககரேண்டி ்சரககழரேக 
கலந்தது)

்பால் – 2 ்காபழ்ப (2 
்தககரேண்டி ்சரககழரேக 
கலந்தது)

்காறை உணவு – 8 மணி
கரோடடிகள் – 2
கைண்கணய் – 2 
்தககரேண்டி
்பாலாழ்டககடடி – 2 
துண்டுகள்
்பால் – 1 ்காபழ்ப

கரோடடிகள் – 2 
துண்டுகள்
கைண்கணய் – 2 
்தககரேண்டி
அவித்த முடழ்ட – 1
்பால் - 1 ்காபழ்ப

காழல – 10 மணி
்பால் – 2 ்காபழ்ப 
(்சரககழரேயு்டன்)

்பால் – 2 ்காபழ்ப 
(்சரககழரேயு்டன்)

�ண்ே்கல் – 12 (மதிய உணவு)

குறிபபு
உணவு ்சழமககும் ்்பாது அல்லது ்சழமத்த 

பி்றகு ்சாதாரேண உபபு உணவில் ்்சரகக கூ்டாது. 
தின்சரி உ்டலின் ழைட்டமின் ்தழை பூரத்தி 
க்சய்ய ்பன்முக ழைட்டமின் மாத்திழரே தினமும் 
உடககாள்ள கைண்டும்.

வயிறறு புண்
இழரேபழ்ப ்சாறு, இழரேபழ்ப ்சளிப்ப்டலத்து்டன் 

்நரேடியாக கதா்டரபு ககாள்ளுைதால் இழரேபழ்ப 
கு்டல் ்பாழதயில் உருைாகும் நாள் ்பட்ட புண் ையிற்று 
புண் உருைாக காரேணமாகி்றது. இத்தழகய புண்கள் 
க்பாதுைாக முன்சிறுகு்டல் மற்றும் ையிற்றில் 
இழரேபழ்ப புண் ஏற்்படுகின்்றன. முன் சிறுகு்டல் 
புண் அதிக்படியான அமில தன்ழமயு்டன் 
கதா்டரபுழ்டயது. இழரேபழ்ப புண் அப்படி அல்ல.

வயிறறுபபுண் உணவு முறை
ையிற்றுப புண் ்சரி க்சய்ைதில் உணவு ஒரு 

முககிய காரேணியாக விளஙகுகி்றது. மூன்று 
முககிய உணவு ைழககள் இதில் 
்பயன்்படுத்தப்படுகின்்றது.

அட்டவறண: 19
ையிற்றுப புண்ணால் ்பாதிககப்பட்ட 

க்பரியைரகளுககுகான உணவு முழ்ற (கிரோம்/
தழல/நாள்)

உணவு ்ோருட்கள் ற்சவம் அற்சவம்
•  அழரேககப்பட்ட அரிசி 

மற்றும் சுத்திகரிககப்பட்ட 
்காதுழம மாவு அல்லது 
கரோடடி மற்றும் பிஸ்கட.

•  ்பருபபு ைழககள்(உழ்டத்த 
்பருபபு ைழககள்)

• ்பால்
• ்பாலாழ்டககடடி
• முடழ்டகள்
•  இழ்றசசி அல்லது 

கமல்லிய மீன் ைழக
•  ககாழுபபு மற்றும் 

எண்கணய்கள். (2/3 
அளவு அத்தியாைசிய 
ககாழுபபு அமிலம் 
அ்டஙகிய காய்கறி 
எண்கணய்கள்)

• ்சரககழரே
• இளம் (பிஞ்சு) காய்கறிகள்
• உருழள கிைஙகு
•  ்சழதபபிடிப்பான ்பைஙகள் 

(ைாழைப்பைம், ஆபபிள் 
மற்றும் மாம்்பைம்)

200

50

1800
50
-
-

60

60
50
50
100

200

50

1500
-

30
60

60

60
50
50
100
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 5.11  உணவு ்கைபே்டம்

ஊட்டச்சத்து அல்லாத க்பாருழள 
உள்்நாககத்து்டன் உணவு க்பாருளு்டன் சிறிதளவு 
கலந்து அதன் ்தாற்்றம், சுழை, அளவு அல்லது 
்்சமிபபு குணஙகழள அதிகரிகக க்சய்ைது உணவு 
கலப்ப்டம் எனப்படும். உணவு கலப்ப்டம் இரேண்டு 
ைழகயாக பிரிககப்படும்.
்கைபே்டம் ்சார்ந்ை முைல் வற்க:
 • ்சாயம் ஏற்றும் காரேணிகள்: (எ.கா) குஙகுமபபூ, 

மஞ்்சள் க்பாடி.
 • சுழை கூடடிகள் (எ.கா) கைண்ணிலா ்சாரேம்.
 • இனிபபுகள் (எ.கா) க்சயற்ழகச ்சரககழரே.
 • ்பதப்படுத்தப்படும் முழ்ற (எ.கா) அஸ்காரபிக 

அமிலம், ்்சாடியம் க்பன்்்சா்ைட,
 • அமிலத்தன்ழம ககாடுககும் காரேணிகள் (எ.கா) 

சிடரிக அமிலம், அசிடடிக அமிலம் ்்பான்்றழை.
இழைகள் க்பாதுைாக உ்டலுககு நன்ழம 

க்சய்யககூடியழைகளாக கருதப்படுகின்்றன. 
கலப்ப்டம் ்பற்றிய இரேண்்டாைது ைழகயானது பூசசி 
மருந்து உ்ப்யாகத்தின் ்்பாது, க்சயல்்படுத்தும் 
்்பாது, அழ்டப்பான்களில் அழ்டககும் ்்பாது 
மற்றும் சுற்றுபபு்ற சூைல் ்்பான்்றைற்்றால் 
தற்க்சயலாக கலப்ப்டம் ந்டப்பதாகும்

அளவுககு அதிக்படியான உணவு கலப்ப்டம் 
க்பாருடகள் ்சாபபிடுைதால் உ்டல் நிழல 
்பாதிககப்படுகி்றது. (எ.கா) சில ்பதப்படுத்தப 
்பயன்்படும் ழநடழரேட மற்்றம் ழநட்ரேட 
்்பான்்றழை நசசுத் தன்ழமழய உருைாககுகி்றது. 
(எ.கா) ்பதப்படுத்தப்பயன்்படும் ழநட்ரோஸ்ழமன்ஸ் 
புற்று்நாய் உருைாக காரேணமாகி்றது.

உணவு வலுவூட்டல்
உணவு ைலுவூட்டல் என்்பது ஒரு க்பாது 

சுகாதாரே ந்டைடிகழகயாகும். இதன் ்நாககம் 
ைைககமான உணவு உடககாள்ளுதலில் 
்தழையான ஊட்டச்சத்து ்்சரத்தல் அல்லது சில 
ஊட்டச்சத்து ் காளாறுகழள கடடு்படுத்துதல் ஆகும்.

ஒரு குழு, ்சமூகம் அல்லது மககள் கதாழகயின் 
இழ்டயில் உ்ப்யாகப ்படுத்தப்படும் உணவு 
முழ்றயில் சிறிதளவு ்சத்துககழள ்்சரத்து அந்த 
உணவின் தரேத்ழத உயரத்துைது உணவு 
ைலுவூட்டல் என்று உலக சுகாதாரே அழமபபு 
ைழரேயறுககி்றது.(எ.்கா)
 • க்சயற்ழகயான முழ்றயில் ழைட்டமின் ‘டி’ 

உணவு ைலுவூட்டல்
(எ.கா) ்பால், க்சயற்ழக கைண்கணய், 

ைனஸ்்பதி மற்றும் குைந்ழத உணவு.
 • ழைட்டமின் ‘ஏ’ உணவு ைலுவூட்டல்

்சழமத்த அரிசி அல்லது 
கரோடடி – 1 ்பகிரமானம்
பிழ்சந்த ்பருபபு – 1 
்காபழ்ப
்பாலாழ்டககடடி – 2 
துண்டுகள்
அவித்த 
உருழளகிைஙகு – 2 
்பால் கலந்த களி (பிடடு) 
– 1 ்காபழ்ப

்சழமத்த அரிசி அல்லது 
கரோடடி – 1 ்பகிரமானம்
பிழ்சந்த ்பருபபு – 1 
்காபழ்ப
்சழமத்து அழரேத்த 
இழ்றசசி – 1 ்பகிரமானம்
அவித்த 
உருழளகிைஙகு – 2 
்பால் கலந்த களி (பிடடு) 
– 1 ்காபழ்ப

மதியம் – 2 மணி
்பால் – 1 ்காபழ்ப ்பால் – 1 ்காபழ்ப

4 மணி
பிஸ்கடடுகள் – 2 
்பால் (்சரககழரேக 
கலந்தது) – 1 ்காபழ்ப

பிஸ்கடடுகள் – 2 
்பால் (்சரககழரேக 
கலந்தது) – 1 ்காபழ்ப

6 மணி
்பால் (்சரககழரேக 
கலந்தது) – 2 ்காபழ்ப

்பால் (்சரககழரேக 
கலந்தது) – 2 ்காபழ்ப

8 மணி இ�வு உணவு மதிய உணவு போன்று
10 மணி
்பால் – 1 ்காபழ்ப ்பால் – 1 ்காபழ்ப

அட்டவறண: 21
ையிற்றுப புண்ணுககு அனுமதிககக கூடிய 

மற்றும் அனுமதிகக கூ்டாத உணவுகள்.

அனுமதிக்கக கூடியறவ அனுமதிக்கக கூ்டாைறவ
1) அழரேத்த தானியஙகள் 

(அழரேத்த அரிசி, 
சுத்திகரககப்பட்ட 
்காதுழம மாவு 
மற்றும் ரேழை)

2) ்பருபபு (உழ்டத்த 
்பருபபுகள்)

3) ்பால்
4) முடழ்டகள்
5) இளம் காய்கறிகள் நார 

க்பாருள் இல்லாதது
6) குழ்றைான அளவு 

இழ்றசசி மற்றும் மீன் 
ைழககள்

7) நார க்பாருள் இல்லாத 
்பைஙகள்

8) ககாழுபபு மற்றும் 
எண்கணய்

9) ்சரககழரே

1) முழு தானியஙகள் மற்றும் 
முழு திழன ைழககள்.

2) உமியு்டன் கூடிய 
்பருபபுகள் (க்டழல ்பருபபு, 
பீன்ஸ், காரோமணி ்பருபபு, 
உலரந்த ்பட்டாணி, 
்மலும்…)

3) நார க்பாருள் அ்டஙகிய 
காய்கறிகள், 
்சழமககப்ப்டாத 
கைஙகாயம், பூண்டு 
்மலும்…

4) காரேத்தன்ழம மற்றும் 
நறுமணப க்பாருள்கள் 
மற்றும் ஊறுகாய்

5) இழ்றசசி, சூப மற்றும் 
அதிலிருந்து பிரித்தழை

6) ைறுத்த உணவுகள்
7) மது்பானம் மற்றும் அழை 

அ்டஙகிய ்பானஙகள்
8) கைற்றிழல ்சாபபிடுதல் 

மற்றும் புழகயிழல.
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உணவு ்கைபே்டம்:
உணவு கலப்ப்டம் என்்பது ஒரு நீண்்டகால 

்பைகக ைைககம். இது ஒரு க்பரிய எண்ணிகழகயில் 
நழ்டமுழ்றயில் க்சய்யப்படுகி்றது.
 • கலககுதல்
 • ்பதிலாக
 • உணவு ்சாரோம்்சம் கைளி்யற்றுதல்
 • தரேம் மழ்றத்தல்
 • சிழதந்த உணவு 

க்பாருழள விற்்பழனககு 
ழைத்தல்

 • தரே அழ்டயாளம் இல்லாத
 • தை்றான அழ்டயான 

அடழ்ட ஒடடுதல்
 • அதிக்படியான நசசுதன்ழம 

கூடடுதல்.
 • உணவு கலப்ப்ட க்சயல் நாடடின் 

ஒவகைாரு ்பகுதிககும் காலத்திற்கு காலம் 
மாறு்படுகி்றது.

 • இந்தியாவில் காணப்படும் ்பல ைழக 
உணவு கலப்ப்டஙகள்

1) ோல்: தண்ணீர கலப்பது, ககாழுபபு நீககுதல் 
மற்றும் ஸ்்டாரச ்்சரத்து ்பாலின் ககடடி 
தன்ழமழய அதிகரிப்பது ்்பான்்ற 
கலப்ப்டஙகள் ்பாலில் க்சய்யப ்படுகி்றது.

2) ்�ய: ்டால்்டா மற்றும் ்பன்றிக ககாழுபபு ் ்பான்்ற 
விலஙகுகளின் ககாழுபழ்ப ்்சரப்பது.

3) அரிசி மறறும் ப்காதுறம: கல் சில்லுகள் மற்றும் 
மண் ்்பான்்றைற்ழ்ற கலந்து அதன் அளழை 
அதிகரித்து காடடுதல்.

4) மாவு: ்காதுழம மாவு்டன், ்்சாபபு தூள் மற்றும் 
சிஙகாரே மாவு, மலிைான மாவு கலத்தல்.

5) ேருபபு வற்க்கள்: ்பழைய ்பருபபு ைழககளு்டன் 
ரே்சாயனம் கலந்து அதன் ்தாற்்றத்ழத மிழகப 
்படுத்துதல்.

6) பைநீர் மறறும் ்காஃபி: ்பழைய ்தயிழல 
இழலழய புது ் தயிழலயு்டன் கலத்தல், ் தால் 
மற்றும் இரேப்பர தூள், காஃபி தூளு்டன் சிககரி 
கலத்தல். 

7) பைன்: ்சரககழரே அல்லது கைல்லப்பாகு 
்தனு்டன் ்்சரத்தல்.

8) மாத்திற�்கள்: மருந்துகளிலும் கலப்ப்டம் 
உள்ளது.

உணவு ்கைபே்ட ைடுபபுச ்சட்டம் 1954.
ஒரு உணவில் குழ்றந்த ்பட்ச தரேம் இல்ழல 

என்்றால் அழத கலப்ப்ட நிழலயில் உள்ள உணவு 

என்்பர. ்பல்்ைறு உணவுகள் இந்த ்சட்டத்தின் கீழ் 
அ்டஙகும்.

1954 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரே்சாஙகத்தினால், 
மத்திய உணவு கலப்ப்ட தடுபபு ்சட்டம் இயற்்றப்பட்டது. 
இந்த ்சட்டம் ்பல்்ைறு முழ்ற திருத்தப்பட்டது. 
்சமீ்பத்திய திருத்தம் 1976 – ல் மற்றும் 1986 – ல் 
கண்டிப்பான முழ்றயில் இயற்்றப்பட்டது.

்மலும் இது ஒரு மத்திய ்சட்டம். இது க்பரிய 
அளவில் உள்ளூர மற்றும் அரே்சாஙகத்தால் 
க்சயற்்படுத்தப்படுகி்றது.

உணவு ை� நியமம்.
உணவு மற்றும் ்ைளாண்ழம அழமபபு / 

உலக சுகாதாரே அழமபபு இரேண்டும் ்சரை்த்ச 
்சந்ழத அளவில் உணவு தரேத்ழத 
முழ்ற்படுத்துகி்றது.

்காக்டகஸ் அளிகமன்்டரிஸ் கமிஷன் என்்பது 
உணவு மற்றும் ்ைளாண்ழம அழமபபு / உலக 
சுகாதாரே அழமபபு ஆகிய இரேண்டு திட்டத்தின் 
முககிய உறுப்பாக உள்ளது. ்காக்டகஸ் 
அளிகமன்்டரிஸ் கமிஷன் நிரணயித்த தரே்ம 
இந்திய அரே்சால் ஏற்றுக ககாண்்ட தரேமாகும்

உணவு ்கைபே்ட ைடுபபு ்சட்டம் நியமம்.
உணவு கலப்ப்ட தடுபபு ்சட்டத்தின் கீழ், 1954 

– ல் தரேநிழலகள் நிறுைப்பட்டன, இழை உணவு 
தரேத்திற்கான மத்திய குழுவில் முழ்றயாக 
திருத்தப்பட்டழை.

இந்தியாவின் க்பாருளாதாரே நிழலயின் 
அடிப்பழ்டயில் மககள், குழ்றந்த அளைாைது தரேம் 
மிகக உணழை க்ப்ற ்ைண்டும் என்்ப்த உணவு 
கலப்ப்ட தடுபபு ்சட்டத்தின் ்நாககம்.

அகமார்க ை�நிறை
இந்த தரேநிழல அழமபபு இந்திய 

அரே்சாஙகத்தின் ்சந்ழத மற்றும் ஆய்வு இயககுனரோல் 
இயற்்றப்பட்டது.

நுகர்ைாருககு, அகமாரக முத்திழரே உணவு 
தரேமானது என்்ற நம்பிகழகழய அளிககி்றது.

இந்திய ை�நிறை்களின் ஆறணயம்
இந்திய தரேநிழலய ஆழணயத்தால் 

ைைஙகப்பட்ட இந்திய தரேநிழலய நிறுைன 
முத்திழரே அ்டஙகிய உணவுப க்பாருள் தரேமிககது 
என்்ற உத்திரேைாதம் உழ்டயது.
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 � உணவூட்டவியல் என்்பது உ்டல்நலம் மற்றும் உணவு கதா்டர்பான அறிவியல் ்பற்றியது. இது 
உ்டல்ைளரசசி, அபிவிருத்தி மற்றும் ்பரோமரிபபு ஆகியைற்றில் ஊட்டச்சத்துகளின் முககிய ்பஙகு ்பற்றி 
விளககுகின்்றன.

 � கருைளரசசி மற்றும் குைந்ழத ்பருைத்தில் ்சரியான ைளரசசி மற்றும் ஆககைளம் அழ்டைதற்கு நல்ல 
ஊட்டச்சத்து அைசியம். உ்டல் ைளரசசி, அறிைாற்்றல் ைளரசசி மற்றும் ந்டத்ழத ஆகியழை ஊட்டச்சத்து 
குழ்ற்பாடுகளால் ்பாதிககப்படுகின்்றன.

 � ையதுைந்்தாரின் சுகாதாரேம் மற்றும் க்சயல்தி்றன் ்பரோமரிபபுககு ்்பாதுமான ஊட்டச்சத்து 
்தழைப்படுகி்றது.

 � நமது உ்டலின் க்பரும்்பான்ழமயான க்சயல்்பாடுகளுககு ஆதாரேமான ்சகதி கார்்பாழைட்ரேட ஆகும். 
கார்்பாழைட்ரேட, குழ்றந்த விழலயில், மிகுந்த அளவில் கிழ்டககக கூடிய, எளிதில் ைாஙகக கூடிய 
மற்றும் உ்டனடியாக ஜீரேணிககககூடிய ஊட்டச்சத்து ஆகும்.

 � லிபபிடுகள் (ககாழுபபுகள்) என்்பழை தாைரேம் மற்றும் விலஙகு திசுககளில் காணப்ப்டககூடிய 
கூடடுபக்பாருள்கள் ஆகும். இது நீரில் கழரேயாது. இது கரிம கழரேப்பான்களாகிய ஈதர, கு்ளா்ரோஃ்பாரேம் 
மற்றும் க்பன்சீன் ஆகியைற்றில் கழரேயும் தன்ழம ககாண்்டது.

 � புரேதஙகள் ்பாலிமர ்சஙகிலிகளால் ஆனழை. இழை ழ்பபழ்டடடுகளால் இழணககப்பட்ட அமி்னா 
அமிலஙகள் ஆகும். அமி்னா அமிலஙகள் இரேண்்டாக பிரிககப்படுகி்றது. அழை அத்தியாைசிய அமி்னா 
அமிலஙகள் மற்றும் அத்தியாைசியம் அல்லாத அமி்னா அமிலஙகள் ஆகும். 1 கிரோம் புரேதம் மற்றும் 
கார்்பாழைட்ரேட 4 கி்லா க்லாரி ்சகதிழய ககாடுககி்றது. ஆனால் 1 கிரோம் ககாழுபபு 9 கி்லா 
க்லாரி ்சகதிழய ககாடுககி்றது.

 � ழைட்டமின்கள் அத்தியாைசிய கரிம ்்சரமஙகள் ஆகும். இழை உணவுப்பைககத்தில் சிறிய அளவில் 
்தழைப்படுகின்்றன. குழ்ற்பாடு ் நாய்கழளத் தடுககவும், மற்றும் உகந்த ஆ்ரோககியத்ழத ஆதரிககவும் 
ழைட்டமின்கள் உதவுகின்்றன. ழைட்டமின் (vital + amines) என்்ற ைாரத்ழத காஸ்மீர ஃ்பஙக (casmir 
Funk) என்்பைரோல் உருைாககப்பட்டது. இதில் ழைட்டல் (vital) என்்பது ைாழ்கழகககு அத்தியாைசியமானது 
என்றும், அழமன் (amines) என்்பது இககலழையில் அழமன் என்்ற க்சயல்்பாடடு குழுழை ககாண்டுள்ளது 
என்்பழதயும் குறிககி்றது.

 � ககாழுபபில் கழரேயககூடிய ழைட்டமின்கள் A, D, E மற்றும் K ஆகும். இழை உணவில் ககாழுபபு 
்பகுதியில் உள்ளன. இழை உணவிலிருந்து எளிதில் இைககப்படுைதில்ழல மற்றும் தண்ணீர, கைப்பம், 
காற்று (அ) ஒளி ஆகியைற்்றால் ்பாதிககப்படுைதில்ழல.

 � நீரில் கழரேயககூடிய ழைட்டமின்கள்: ழைட்டமின் ‘C’ மற்றும் ழைட்டமின் ‘B’ – நியாசின், ழ்பரி்டாகசின், 
ஃ்்பா்லட, ழ்சய்னா்கா்பாலழமன், ்ப்யாடடின் மற்றும் ்பான்்்டா்தானிக அமிலம் ஆகியழை 
அ்டஙகும். இழை க்பரும்்பாலும நிழலயற்்றழை. இது தண்ணீர, கைப்பம், காற்று மற்றும் ஒளி 
ஆகியைற்றின் ்்சரகழகயால் எளிதில் அழிககப்படும்.

 � உலக சுகாதாரே அழமபபு (WHO) ்படி, உணவு ைலுவூட்டல் என்்பது ஒரு குழு, ்சமூகம், அல்லது மககள் 
கதாழகயின் இழ்டயில் உ்ப்யாகப்படுத்தப்படும உணவு முழ்றயில் சிறிதளவு ்சத்துககழள ்்சரத்து 
அந்த உணவின் தரேத்ழத உயரத்துைது ஆகும்.

்பா்டசுருககம்

Assimilates தன்மயமாககு
Organic கரிம
Inorganic கனிம
Resistance எதிரபபு
Metabolism ைளரசிழத மாற்்றம்
Heterogenous ்பலைழகப்பட்ட
Steroid ஊகக மருந்து
Bruising சிரோய்பபு
Sedantary 
work

உ்டல் உழைபபு 
்தழைப்ப்டாத

Pigment நி்றமி

Flaking க்சதில் க்சதிலாக
Degenarating ககாஞ்்சம் ககாஞ்்சமாக சீரேழிந்த
enzyme கநாதிகள்
Goiter முன்கழுத்துக கைழல ்நாய்
Fortification ைலுவூட்டல் / ஊட்ட்மற்றுதல்
Adulteration கலப்ப்டம்
Additives ்்சரகழகப க்பாருடகள்
Anabolism ைளரசிழத மாற்்றம்
Lactation ்பாலூடடும்
Pastries மாவுப்பண்்டம்/்கக

்கறைச்்சாற்கள்
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10. மன அழுத்தத்திற்கு எதிரோன ழைட்டமின்.
அ) ்்பன்்்டாதனிக அமிலம்
ஆ) ்ப்யாடின்
இ) நியாசின்
ஈ) ழ்சய்னா்கா்பாலழமன்

II. குறுகிய ேதில் அளிக்கவும்:-
1. ஊட்டச்சத்துகழள ்பாதிககககூடிய 

காரேணிகழள குறிபபிடுக.
2. உயர இரேத்த அழுத்தம் ைழரேயறு.
3. ையிற்றுபபுண் உள்்ளார எடுத்துகககாள்ள 

்ைண்டிய மற்றும் எடுத்துகககாள்ள கூ்டாத 
உணவுகழள அட்டைழணப்படுத்துக

4. சுழைககூடடிககு இரேண்டு எ.கா. தருக?
5. உணவு ைலுவூட்டல் என்்றால் என்ன?
6. ழைட்டமின் க்சயல்்பாடுகழள குறிபபிடுக.
7. கால்சிக்பரோல் ்பற்றி குறிபபு ைழரேக.
8. ழைட்டமின் ‘பி12’ குறிபபு ைழரேக.
9. ழைட்டமின் ‘பி6’ உணவு ஆதாரேஙகழள 

எழுதுக.

III. சிறுகுறிபபு வற�்க
1. உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்துகழள 

்பாதிககககூடிய காரேணிகழள குறிபபிடுக.
2. ICMR உணவு பிரேமிடு ்பற்றி எழுதுக.
3. கார்்பாழைட்ரேடடின் க்சயல்்பாடுகழள ்பற்றி 

சிறு குறிபபு ைழரேக.
4. கிழளக்காழலஸிஸ் என்்றால் என்ன?
5. ரி்்பாபி்ளவின் க்சயல்்பாடுகள் குறிபபிடுக?
6. நுண்தாது உபபுகள் குறிபபு ைழரேக.
7. உ்டலில் துத்தநாகத்தின் ்பயன்்பாடு என்ன?
8. ்்பாரோன், ்கா்பால்ட, நிககல் மற்றும் சிலிகான் 

க்சயல்்பாடுகழள அட்டைழணயிடுக.

IV. விரிவான விற்டயளிக்கவும்:-
1. ககாழுபபு மற்றும் அதன் ைழகப்பாடுகழள 

விைரிககவும்.
2. நீரிழிவு ்நாய்ககான உணவு ்படடியழல 

எழுதுக.
3. 4 முககிய தாதுஉபபுகழள ்பற்றி விைரிககவும்.
4. உணவு கலப்ப்டம் ்பற்றி விைரிககவும்.

l.  ்சரியான விற்டறய பைர்ந்்ைடுத்து எழுது்க.
1. புரேதம், கார்்பாழைட்ரேட மற்றும் ககாழுபபு 

ஆகியழை .
அ) நுண்ணூட்டச்சத்துகள்
ஆ) ்்பரூட்டச்சத்துகள்
இ) ்பாதுகாபபு உணவுகள்
ஈ) உணவு

2. ஊட்டச்சத்து ைழகப்பாடு இதழன க்பாருத்து 
அல்ல.
அ) உ்டழல ைளரப்பழை
ஆ) ்சகதி அளிப்பழை
இ) உ்டழல ்பாதுகாப்பழை
ஈ) ஆ்ரோககிய உணவு

3. நீரில் கழரேயககூடிய 
ழைட்டமின் .
அ)  ழைட்டமின் ‘A’ ஆ)  ழைட்டமின் ‘B’ 
இ)  ழைட்டமின் ‘K’ ஈ)  ழைட்டமின் ‘D’

4. கரோ்டாபசின் உருைாககத்தில் ்பஙகு க்பறும் 
ழைட்டமின் .
அ) ழைட்டமின் ‘B’ ஆ) ழைட்டமின் ‘A’
இ) ழைட்டமின் ‘D’ ஈ) ழைட்டமின் ‘K’

5. சுருள் சிழரே நரேம்பு வீககம் எந்த ழைட்டமின் 
குழ்ற்பாடடினால் ஏற்்படுகி்றது.
அ) ழைட்டமின் ‘K’ ஆ) ழைட்டமின் ‘E’
இ) ழைட்டமின் ‘D’ ஈ) ழைட்டமின் ‘B’

6. சிசுவின் நரேம்பு மண்்டல ைளரசசிககு 
க்பாறுபபுழ்டய ழைட்டமின்
அ) ்்பாலிக அமிலம் ஆ) நியாசின்
இ) ழ்பரி்டாகஸின் ஈ) ழ்சய்னா 

்கா்பாலழமன்
7. 1 கிரோம் கார்்பாழைட்ரேட ைைஙகும் ஆற்்றல்.

அ) 2 கி.க்லாரி ஆ) 4 கி.க்லாரி
இ) 6 கி.க்லாரி ஈ) 8 கி.க்லாரி

8. விலஙகுகளில் கார்்பாழைட்ரேட எந்த 
ைடிைத்தில் ்்சமிககப்படுகி்றது.
அ) மாவுச்சத்து (ஸ்்டாரச) ஆ) கிழள்காஜன்
இ) மால்ட ்சரககழரே ஈ) இரேடழ்ட ்சரககழரே

9. 1 கிரோம் ககாழுபபு ைைஙகும் ஆற்்றல்.
அ) 40 கி.ஜீல் ஆ) 50 கி.ஜீல்
இ) 35 கி.ஜீல் ஈ) 37 கி.ஜீல்

மதிபபீடு

Unit_5_Applied_nutrition_Gen_Nur_TM.indd   148 05-03-2020   17:25:20



149
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Publications Pvt. Ltd., New Delhi, India.

3. Queen Mary Machendar (2011), “Text Book 
on Food & Nutrition for Nurses” 1st edition, 
EMMESS Medical Publishers., B, India.

4. TK.Indrani (2008), “Nursing Manual of 
Nutrition & Th erapeutic Diet” 1st edition, 
Jaypee Brothers Medical Publishers Pvt. 
Ltd. New Delhi, India.

5. Dr.Shrinandan Bansal (2014), “Food & 
Nutrition” 2nd edition, Aitbs Medical 
Publishers., Delhi, India.

6. Deepti Chauhan (2011), “Nutrition” 1st 
edition, Lotus Publishers., Jalandhar city, India.

 இறணயவளங்்கள் 

1. seafood.ucdavis.edu/sanitation/Ch5points.rtf 
2. www.fda.gov/oc/history/historyoffda/

default.htm - 8k 
3. www.itrcindia.org/services2.html - 13k
4. http://www.perstorp.se/pnet/ext/septp370.

nsf/EnvRep/ 
5. http://people.cornellcollege.edu/cliberko/

OrgLabManual

• ேடி 1 :  கீழ்ககாணும்  உரேலி/விழரேவுககுறியீடழ்டப ்பயன்்படுத்தி இசக்சயல்்பாடடிற்கான இழணயப 
்பககத்திற்குச க்சல்க.

• ேடி 2 :  ‘START’ க்பாத்தாழன அழுத்தி க்சயல்்பாடடிழனத் கதா்டஙகவும்.
• ேடி 3 :  சுடடிழயப ்பயன்்படுத்தி ்ப்டவுருககழளச க்சவைகப க்பட்டகத்தினுள் ழைககவும். 
• ேடி 4:  ் மற்கண்்ட க்சயழலத் கதா்டரந்து க்சய்து பிரேமிழ்ட நிழ்றவு க்சய்யவும்.

இசக்சயல்்பாடடின் மூலம் உணவூட்டத்தின் 
ைழகப்பாடழ்ட புரிந்து ககாள்ைர 

உரேலி : https://www.brainpop.com/games/sortifynutrition/
*்ப்டஙகள் அழ்டயாளத்திற்கு மடடு்ம .
*்தழைகயனில் Adobe Flash ழய அனுமதிகக.

இறணயச ்்சயல்ோடு உணவூட்டவியல்

ேடிநிறை்கள்

்படி 1 ்படி 2 ்படி 4்படி 3

Unit_5_Applied_nutrition_Gen_Nur_TM.indd   149 05-03-2020   17:25:22



150

 அறிமு்கம் 

இநதிய ைக்களசதொமகக் சகொளமக, 
வலியுறுத்தும கருத்து “வளர் இளம 
்பருவத்தினரிம்டவய ்பொதுகொப்பில்்லொ 
உ்டலு்றவினொல் ஏற்படும ஆ்பத்துகமளப் ்பறறிய 
கல்வி அவசியைொனது. துரதிஷ்்டவ�ைொக இநதிய 
்பளளிகளில் ்பொலியல் கல்விமய ஓர் வழக்கைொன 
்பொ்டப் ்பகுதியொக அறிமுகப்்படுத்தவில்ம்ல”.

உ்லகசுகொதொர நிறுவனம தகவல் 
சவளியீடடின்்படி, ்பொலியல் கல்வி 12 வயதுக்கு 
வைல், உளள குழநமதகளுக்கு 
வழஙகப்்ப்டவவண்டும என்று கூ்றப்்படுகி்றது.

 6.1   வறரயற்

்பொலியல் கல்வி என்்பது ்பொலியல் சதொ்டர்்பொன 
பிரச்�மனகள ்பறறி அறிவுறுத்தும 
உணர்வுபூர்வைொன ச�ொநதைொன ச்பொறுப்புகள, 
ைனித்பொலியல் உ்டலியல், ்பொலியல் ச�யல்்பொடு, 
இனப்ச்பருக்கம, ஒப்புதல் அளிக்கும வயது, 

இனப்ச்பருக்க ஆவரொக்கியம, இனப்ச்பருக்க உரிமை, 
்பொதுகொப்்பொன உ்டலு்றவு, பி்றப்பு கடடுப்்பொடு, ்பொலியல் 
சதொ்டர்பு தவிர்த்தல் இமவகள ்பறறிய அறிவுறுத்தல் 
ஆகும. ்பொலியல் கல்வி இமவ அமனத்மதயும 
உளள்டக்கியவத முழுமையொன ்பொலியல் கல்வி.

பாலியல ்கலவியின சநாக்்கங்கள்
 • இமளஞர்கமள வளரிளம ்பருவநிம்ல 

ைொற்றஙகளுக்கு தயொர்்படுத்துவது்டன், 
இயறமகயொன உ்டல் ைறறும உ்டலியல் 
ச�யல்ைொற்றஙகமள அமைதியொகவும, 
இயறமகயொகவும, உணர்ச்சி ரீதியி்லொன 
தீர்ப்புகள எதுவும இல்்லொைல் 
ஏறறுக்சகொளவதறகொன தி்றமன உருவொக்குதல்.

 • ்பொலியல் ைறறும குடும்ப வொழ்க்மகக்கு உளள 
சதொ்டர்புகமள வளர்இளம்பருவத்தினர் 
புரிநதுசகொளள உதவுதல் ைறறும ்பயம குற்ற 
உணர்வு அவைதிப்பு இல்்லொைல் ைனிதஉ்றவுகமள 
விருமபுவதறகு தயொர்்படுத்தவவண்டும.

 • வயதுமுதிர்ச்சி இம்டயிலுளள சதொ்டர்புகள 
ைறறும ்பொலியல் வொழ்க்மக ்பறறிய 
எண்ணஙகமள ஏறறு சகொளளுவதறகு வளர் 

இப்்பொ்டத்மதக் கற்றபின் ைொணவர்கள ச்பறும தி்றன்கள
 ➢ ்பொலியல் கல்வி ்பறறிய புரிதல்
 ➢ �ல்்ல ைறறும சகட்ட சதொடுதல்கமள வவறு்படுத்தக் கறறுக்சகொளளல் 
 ➢ ்பொலியல் சதொநதரவு ைறறும குழநமத ்பொதுகொப்புத் திட்டஙகளின் அடிப்்பம்டகமள 

விவரித்தல்.

6
அ்லகு பாலியல ்கலவி 

ைறறும் குடும்ப 
வாழ்க்ற்க

்கற்ல சநாக்்கங்கள்

ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும்.

ஒழுக்்கம், ஒருவரக்கு உயரறவத் �ருவ�ால, அஃது உயிறரவி்ட சை்லாை�ாகும்.
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இளம்பருவத்தினருக்கு உதவுதல் வவண்டும. 
அவரவரின் ச�ொநத ஆளுமைக்கு ஏற்றவொறு 
வொழ கறறுக் சகொளள வவண்டும.

 • உணர்ச்சி ைறறும ்பொலியல் மும்றகமள தொவை 
வதர்வு ச�யவதறகு உதவுதல்.

 • ்பொலியல் உ்றவுகமள ைதித்தல் ைறறும 
ச்பொறுப்பின் முக்கியத்துவத்மத வலியுறுத்தல்.

ப ாலியல ்கலவி   ப ற ் ா க் குற்ய ா ல 
உருவாகும் பிரச்சிறை்கள்
 • விரும்பத்தகொத கர்ப்்பம
 • ்பொலியல் வ�ொயகள ்பரவுதல்
 • ்பொலியல் துஷ்பிரவயொகம
 • ்பொலியியல் வ�ொய ்பறறிய அறியொமை
பாலியல பிரச்சிறை்கறை எதிர்்காள்ளும் 
அறியாறை
 • �ல்்லசதொடுதல் ைறறும சகட்டசதொடுதல் என்்ற 

வொர்த்மதகள, ச்பொதுவொக ஏறறுக்சகொளளக் 
கூடியமவ எமவ என்றும ஏறறுக் 
சகொளளக்கூ்டொதமவகள எமவ என்றும 
விளக்குவதறகு ்பயன்்படுகி்றது.

 • எநத சூழ்நிம்லகளில் உதவி வகடகவவண்டும 
ைற்றவர்கமள எப்்படி �்டத்தவவண்டும 
என்்பமத புரிநதுசகொளள உதவுதல்.

 • �ல்்லசதொடுதல் அல்்லது ்பொ�ம என்்பமவ 
குழநமதகளு்டன் பிமணப்பு ஏற்படுத்த உதவும 
ஒரு அறபுைொன வழியொகும.

 6.2   நல்ல்�ாடு�ல (Good Touch)

 • நீஙகள விருமபியவர்கமள கடடியமணத்து 
முத்தமிடுதல் �ல்்லது.

உ�ாரணைா்க.
 • நீஙகள விழித்சதழுமவ்பொது அமைொ 

கடடியமணத்து முத்தமிடுதல்.
 • நீஙகள தூஙகுவதறகு முன் அப்்பொ 

கடடியமணத்து முத்தமிடுதல்.
 • தொத்தொ ைறறும ்பொடடி உஙகமள ்பொர்க்கவரும 

வ்பொது கடடியமணத்து முத்தமிடுதல்.

 6.3   ்்கட்ட்�ாடு�ல

நீஙகள �ஙக்டைொக உணரும எநதசவொரு 
சதொடுதலும சகட்டசதொடுத்லொகும.

உங்களுக்கு ்�ரியுைா ்்கட்ட ்�ாடு�ல எனபது.
 • உஙகளுக்கு சதொநதரவொக இருநதொல்.
 • நீஙகள சதொ்டவிரும்பொத உஙகள உ்டல் 

்பொகஙகமள ைற்றவர் சதொட்டொல்.
 • உஙகள உளளொம்டகமள ைற்றவர்சதொடுதல். 

உஙகள ஆம்டகளுக்கு கீழ்சதொடுதல் அல்்லது 
ஆம்டகளுக்கு கிசுகிசு மூட்டல்.

 • நீஙகள �ஙக்டைொக உணரும வமகயில் 
சதொடுதல் 

 • சதொடுதல் உஙகளுக்கு ்பயைொகவும, தப்்பொகவும 
வதொன்றினொல்.

 • ஒரு �்பர் உஙகமள கட்டொய்படுத்தி 
அவமரசதொ்டச் ச�யதல்.

 • ஒரு �்பர் சதொடுதம்லப் ்பறறிய விவரஙகமள 
யொரி்டமும ச�ொல்்லவவண்்டொம என்று வகடடுக் 
சகொண்்டொல்.

 • யொரி்டமும ச�ொல்்லக்கூ்டொது என்று 
்பயமுறுத்தினொல்.

நல்ல ்�ாடு�ல ்்கட்ட ்�ாடு�ல

1. ச்பறவ்றொர்கள கடடியமணத்தல் ைறறும முத்தம 
சகொடுத்தல்.

்பயைொக, ்பதட்டைொக ைறறும சவடகப்்படுைொறு 
உணர்தல்

2. தொத்தொ, ்பொடடியின் அன்பு. கட்டொயப் ்படுத்துதல்

3. ஆசிரியர் உஙகள தம்லயில் மக மவத்து �ன்்றொக 
ச�யதிருக்கி்றொய என்று உஙகமளப் ்பொரொடடுதல்.

கொயப் ்படுத்துதல் 
�ம்பவஙகமள இரகசியைொக மவக்கச் ச�ொல்வது

4. குடும்ப உறுப்பினர்கள �ட்பொக கடடியமணத்தல். நீச்�ல் உம்டயில் மூ்டப்்பட்ட ்பொகஙகமள சதொடுதல் 
அல்்லது தடடுதல்.

5. குடும்ப உறுப்பினர்கள கன்னம ைறறும ச�றறியில் 
முத்தம சகொடுத்தல். வொயில் முத்தம சகொடுத்தல்

6. மககுலுக்குதல் ைறறும மகசகொடுத்தல். புட்டத்மத சதொடுதல்

7. ்பயமுறுத்தல் அல்்லது வைொ�ைொக உணர்தல் இல்்லொ 
சதடுதல்.

தொக்குதல், அம்றதல், துப்புதல், தளளுதல் ைறறும 
குத்துதல்.
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தைல

�க�

க��� ம���
ேதா� ப�ைட

வ��

ெதாைட

கா�
	��ப	�ைல
ந�ல� 

ேக�ட� 

மா��

��ட� ம��� கா���
இைட�ப�ட ப�� 

வா�

ைக

ைக

இைம் பருவத்திைருக்்காை பாது்காப்பு விதி்கள்
உங்கள்  பிள்றை்களுக்கு  பினவரும்  பாது்காப்பு 
விதி்கறை ்கறறுக்்்காடுங்கள்
இது சரி இலற்ல
 • ைற்றவரின் தனிப்்பட்ட உ்டல்்பொகஙகமள 

சதொடுவது.
 • ஒருவர் தன்னும்டய தனிப்்பட்ட உ்டல் 

்பொகஙகமள உஙகளுக்கு முன்னொல் 
சதொடுவது.

 • ஒருவர் தன்னும்டய தனிப்்பட்ட 
உ்டல்்பொகஙகமள சதொடுைொறு உஙகமளக் 
வகட்டல்.

 • ஒருவர் உஙகள ஆம்டகமள அகறறுைொறு 
வகடகுதல். (ைருத்துவமர தவிர).

 • யொரொவது உஙகமள உ்டமபில் துணி 
இல்்லொைல் புமகப்்ப்டஙகள அல்்லது 
வீடிவயொக்கள எடுத்தல்.

எ�ைன
ெதாடாேத!

ச�த��வத�� அ�சாேத
எ�ைன ெதாடாேத

எ�� 
�

உ்லகளவில் 15 முதல் 19 
வயது வமரயுளள 15-19 
மில்லியன் இளமச்பண்கள தம 

வொழ்�ொளில் கட்டொயம ்பொலியல் 
வன்சகொடுமைகமள அனு்பவித்துளளனர்.

 6.4   பாலியல துனபுறுத்�ல

்பொலியல் துன்புறுத்தல் என்்பது ஒருவரது 
்பணியி்டத்தில் அல்்லது சதொழில்தும்றயில் அல்்லது 
�மூகத்தின் ்பல்வவறு �நதர்ப்்பஙகளில் ஏற்படும 
விரும்பத்தகொத ைறறும ச்பொருத்தைற்ற ்பொலியல் 

கருத்துகள அல்்லது வயது வரம்பற்ற உ்டல்ரீதியொன 
துன்புறுத்தல் ஆகும.

(பாலியல  குற்ங்களிலிருந்து 
குழந்ற�்கறை பாது்காக்கும் சட்டம்)

குழநமதகளுக்கு எதிரொன ்பொலியல் 
வி�யஙகமளப் ்பறறி வி�ொரிக்க சி்றப்புச் �ட்டம 
(POCSO Act protection of children from 
sexual offences) 14.11.12 அன்று இயற்றப்்பட்டது. 
இச்�ட்டம 14 வது �வம்பர் 2012 விதிகமள 
உ்டன் இமணத்து அைலுக்கு வநதது. 
விதிகளின் கீழ்கட்டமைக்கப்்பட்டது
1. குழநமதகளுக்கு ்பொதுகொப்பு சகொடுப்்பதில் 

இது ஒரு முழுமையொன �ட்டைொகும.
2. ்பொலியல் வன்மும்ற, ்பொலியல் துன்புறுத்தல் 

ைறறும ஆ்பொ�்ப்டம எடுத்தல் வ்பொன்்றக் 
குற்றஙகளில் ஈடு்படுதல்.

3. ஒவசவொறு நீதித்தும்ற ச�யல்மும்றயின் 
�ட்டத்தில் குழநமதயின் �்லன்கமள 
்பொதுகொத்தல். குழநமதயின் �ரியொன 
வளர்ச்சி ்பொதுகொப்பு ைறறும உரிமை என்்பது 
அவரது தனியுரிமை ைறறும இரகசியத்மதப் 
்பொதுகொத்தல் ஆகும

பாலியல  துனபுறுத்�ல்கள்  ப்லவழி்களில 
நற்ட்பறுகி்து. அறவயாவை
1. ச�ொறகள மூ்லம ்பொலியல் துன்புறுத்தல்.
2. �மிக்ம� வழி ்பொலியல் துன்புறுத்தல்.
3. உ்டல் ரீதியொன ்பொலியல் துன்புறுத்தல்
I. வாயவழி பாலியல துனபுறுத்�ல
1. வயது வநத ச்பண்மண 

ச்பொமமை, குழநமத, வதன் 
என்று குறிப்பிடுவது.

2. ஒரு �்பமர விசில் அடித்து 
அமழப்்பது.

3. ஒரு �்பரின் உ்டறகூறு ்பறறி 
்பொலியல் கருத்துகள 
உருவொக்குதல்.

4. ்பொலியல் கருத்துக்கள அல்்லது குத்திவ்பசுதல்
5. ்பணி விவொதஙகமள ்பொலியல் விஷயஙகளில் 

திருமபி வ்பசுவது.
6. ்பொலியல் �மகச்சுமவ அல்்லது கமதகள 

ச�ொல்வது.
7. ்பொலியல் கற்பமன, விருப்்பம அல்்லது வர்லொறு 

்பறறி வகட்டல்.
8. �மூக அல்்லது ்பொலியல் வொழ்க்மக குறித்து 

தனிப்்பட்ட விதத்தில் வகளவி வகட்டல்.
9. ஒருவரின் ஆம்ட, உ்டறகூறு ைறறும வதொற்றம 

்பறறிய கருத்துகமள ்பொலியல் ரீதியில் 
ச�ொல்வது.
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10. விருப்்பமில்்லொத ஒரு�்பமர மீண்டும மீண்டும 
வகட்பது.

11. ்பொலியலில் ஈடு்பொ்டற்ற �்பரி்டம திரும்பத் 
திருப்்பப் ்பொலியல் கருத்துக்கமளப்்பறறி 
வ்பசுவது.

இநதியொவில் ஒரு வலுவொன 
தடுப்புச்�ட்டம உளளது. கவனிப்பு 
ைறறும சிகிச்ம�யும இச்�ட்டத்தில் 

உளள்டஙகும.
�ொம 0.31 �தவீதம சதொறறு வ�ொயகளொல் 

்பொதிக்கப்்படடுளவளொம. இமத �மைொல் 
கடடுப்்படுத்த முடியும. இதனொல் ஒருவரு்டத்தில் 
50% �தவீதம புதிய சதொறறுவ�ொயகள 
கும்றநதுளளன.

II. சமிக்ற்க வழி பாலியல துனபுறுத்�ல
1. ஒரு �்பமர வைலிருநது கீழ்வமர கண் 

இமைகமள உயர்த்தி ்பொர்ப்்பது.
2. யொவரொ ஒருவர் ்பொர்த்துக்சகொண்வ்ட இருப்்பது.
3. ஒருவர் �்டக்கும வ்பொது ்பொமதமய தடுத்து 

நிறுத்துவது 
4. ஒருவமர பின்சதொ்டர்வது.
5. தனிப்்பட்டமும்றயில் ்பரிசுகமள வழஙகுவது.

ச்பண்கள ்பணியி்டத்தில் 
்பொலியல் துன்புறுத்தல்களுக்கொன 
(தடுப்புமும்ற, தம்டச�யதல், 

கும்றநிவர்த்திகொன) �ட்டம 2013.
(�ட்டஎண் 14 – ன் 2013.) இநத �ட்டத்தில் 

ச்பண்களின் ்பணியி்டத்தில் ச்பண்களுக்கு 
்பொலியல் துன்புறுத்தல்களுக்கு எதிரொன 
தடுப்புமும்றகள ்பொலியல் துன்புறுத்தல் 
குற்றஙகள ைறறும அதன் சதொ்டர்்பொன 
நிகழ்வுகளில் கும்றநிவர்த்திகள ச�யவது.

III. உ்டலரீதியாை பாலியல துனபுறுத்�ல:
1. கழுத்து அல்்லது வதொள்படம்டமயச் சுறறி த்டவி 

விடுதல்
2. ஒரு �்பரின் ஆம்டகள, முடி அல்்லது உ்டல்்பொகம 

சதொடுதல்.
3. கடடிப்பிடித்தல், முத்தமிடுதல், தடடிக்சகொடுத்தல் 

அல்்லது வருடிவிடுதல்.
4. ஒருவர் வதயத்தல் வ்பொன்்ற ்பொலியல் 

சதொநதரவுகமள ைறச்றொருவருக்குத் தருதல்.
5. ஒரு �்பருக்கு எதிரில் மிகவும ச�ருக்கைொக 

நின்று கிளர்ச்சிமய ஏற்படுத்துதல்.

1. கு ழ ந ம த க ளி ன் 
துஷ்பிரவயொகத்திறகொக Pocso 
�ட்டத்தின் கீழ்்பதிவு ச�யயப்்பட்ட 

வழக்குகளின் எண்ணிக்மக 
அதிகரித்துளளது. 2014ல் 8904, 2015ல் 
14913 குற்றஙகளும ்பதிவொகியுளளது.

2. 18 வயதிறகுட்படவ்டொருக்கு எதிரொன 
குற்றத்தில் 81% ்பொலியல் குற்றஙகள 
ைறறும குழநமத க்டத்தல் குற்றஙகள 
ஆகும.

3. அநநியர்கள நுமழவமத தடுப்்பதறகொக 
வடிவமைக்கப்்பட்ட தடுப்பு �்டவடிக்மககள 
்பயனுளளதொக இருக்கும. (CCTV வகைரொ 
நிறுவுதல் ைறறும சுய்பொதுகொப்பு ்பயிறசி 
அளித்தல். குழநமதகள தஙகளுக்கு சதரிநத 
உ்றவினர்கள, ்பணியி்ட மூத்தவர்கள 
ைறறும அவர்கள �மபுகி்றவர்களி்டமிருநது 
வதமவயற்ற ்பொலியல் வன்மும்றகள, 
குற்றஙகளிலிருநது எப்்படி தப்பித்துக் 
சகொளவது என்று சதரியொது.

POCSO: ைாநி்ல வாரியாை வழக்கு்கள்
குழநமத துஷ்பிரவயொக வழக்குகள 

அதிகப்்படியொக உளள ைொநி்லம உத்திரபிரவத�ம 
(13078 வழக்குகள), அடுத்த்படியொக 
ைத்தியபிரவத�ம (1687 வழக்குகள), தமிழ்�ொடு 
(1544 வழக்குகள), கர்�ொ்டகொ (1480) ைறறும 
குஜரொத் (1416 வழக்குகள).

்பணியி்ட வழக்குகளு்டன் 
கற்பழித்தவர்கள, கற்பழிப்பு வழக்குகளில் 
94.8% குழநமதகமள கற்பழித்தவர்கள 
அமனவரும குழநமதகளுக்கு 
அறிமுகைொனவர்கவள அநநியர்கள அல்்ல.

 அண்ம்ட வீட்டொரொல் ்பொலியல் ்ப்லொத்கொரம 
ச�யயப்்பட்ட வழக்குகள (3149) ஆகும. இவர்கள 
மிகப்ச்பரிய துஷ்பிரவயொகம ச�யதவர்கள. (10% 
வழக்குகள குழநமதகள தஙகள ச�ொநத குடும்ப 
உறுப்பினர்கள ைறறும உ்றவினர்களொல் 
்பொலியல் ்ப்லொத்கொரம ச�யயப்்படுகி்றொர்கள)

குழநமத ்பொலியல் ்ப்லொத்கொரம 
வழக்குகளில் 10% வழக்குகளுக்கு 
கொரணைொனவர்கள தஙகள ச�ொநத குடும்ப 
உறுப்பினர்கள ைறறும உ்றவினர்கள ஆவொர்கள.

 6.5    குழந்ற�்கள் பாது்காப்பிற்காை 
திட்டங்கள்

இநதிய அர�ொஙகம ்ப்லவமகயொன 
திட்டமுயறசிகளின் மூ்லம குழநமதகளின் 
பிரச்�மனகமள கண்்டறிநது அவறம்ற தடுக்க 
்ப்ல திட்டஙகமள ச�யல்்படுத்துகி்றது. ஒரு 
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சி்லதிட்டஙகளின் திட்டவமரவு 
கீழ்சகொடுக்கப்்படடுளளது.
1. ஒருஙகிறணந்�  குழந்ற�்களின  ஆக்்க 

வைசசறவ்கள் (Integrated Child Development 
Services).
இது ைத்திய அர�ொஙகத்தொல் ஆதரவு 

அளிக்கப்்பட்ட திட்டம. இதில் 6 வயதிறகுகீழ் உளள 
குழநமதகள ைறறும கர்ப்பிணி ச்பண்கள. ்பொலூடடும 
தொயைொர்களுக்கொன 6 வமகயொன சதொகுப்பு 
வ�மவகளு்டன் கூடுதல் �த்துணவுகமளயும 
இம்டயிம்டவய இமணத்து வழஙகுகி்றது.
2. ஒருஙகிறணந்� குழந்ற�்கள் பாது்காப்புத் 

திட்டம்: (Integrated Child Protection Scheme)
2009 ைறறும 2010 ஆம ஆண்டுகளில் 

இத்திட்டம அறிமுகப்்படுத்தப்்பட்டது. இதன் வ�ொக்கம 
கடினைொன சூழ்நிம்லயில் வொழும குழநமதகளின் 
�்லமன வைம்படுத்தவும, அத்து்டன் ்பொதிக்கப் 
்ப்டக்கூடிய குழநமதகமள அதன் சூழ்நிம்லயில் 
தவ்றொக ்பயன்்படுத்துதல், பு்றக்கணித்தல், சுரண்்டல், 
மகவிடுதல் ைறறும தஙகள குடும்ப 
உறுப்பினர்களி்டமிருநது பிரித்தல் வ்பொன்்றவறம்ற 
கும்றத்து அவர்களின் எல்்லொ �்லன்கமளயும 
வைம்படுத்துவதொகும.
3. உறழக்கும்  குழந்ற�்களின 

்பாதுந்லபராைரிப்பு  ச�றவ  ைறறும் 
பாது்காப்பிற்காைத் திட்டம் (Scheme for Welfare 
of Working children):
உமழக்கும குழநமதகளுக்கு கல்வியில் 

நுமழய ைறறும திரும்ப நுமழவதறகொன மும்றயற்ற 
கல்வி (non-formal education) ைறறும சதொழிறகல்வி 
்பயிறசி வழஙகுதல் ைறறும உமழக்கும குழநமதகள 
மும்ற�ொர் கல்வியில் இமணய வொயப்்பளித்தல்.
4. வைர  இைம்்பண்களின  அதி்காரைளிப்ப�ற்காை 

ராஜீவ்காந்தி திட்டம் (Rajiv Gandhi Scheme  for 
empowerment of Adolescent Girls):
11 முதல் 18 வயதி்லொன வளர்இளமச்பண்களின் 

ஒருஙகிமணநத ஆளுமைமய வளர்க்க, 
சுய�ொர்பும்டயவர்களொக ைொற்ற, ஆவரொக்கியம, 
கல்வி, சதொழிற்பயிறசி ைறறும ்ப்லவொயப்புகளின் 
மூ்லம எல்்லொவித ஆக்கவளத்மதயும வழஙக 
வழிவமக ச�யகி்றது. குழநமத திருைணம என்்ற 
பிரச்�மனமய எதிர்சகொளள தி்றனளிக்கி்றது.
5. இந்திரா்காந்தி ைாடரிடவா ஷக்யாக் சயாஜைா 

(Indira  Gandhi  Matritva  Sahyog  yojana): இது 
2010 ஆண்டு அறிமுகப்்படுத்தப்்பட்ட திட்டம. 
இதன் மூ்லம நி்பநதமனயொன 
்பண்பரிைொற்றத்தொல் கர்பிணிப்ச்பண்கள 
ைறறும ்பொலூடடும தொயைொர்களின் 

உ்டல்�்லமனயும, ஊட்ட�த்து ்பழக்கத்மதயும 
வைம்படுத்த்லொம.

6. ்க்டத்�லஉஜாவா்லா – (Ujjawala):
வர்த்தக ்பொலியல் சுரண்்டலில் 

்பொதிக்கப்்பட்டவர்கமள மீடடு, புனர்வொழ்வு அளித்து 
ைறுஒருஙகிமணப்பு ைறறும மீளதிருத்தப்்படுதல் 
வழஙகவும அவர்கள க்டத்தப்்படுவமத தடுக்கவும 
ச�யல்்படும விரிவொனதிட்டம ஆகும.
7. பாலியல குற்ங்களில இருந்து குழந்ற�்கறை 

பாது்காக்கும் சட்டம் (POCSO Act )
இச்�ட்டம 18 வயதிறகுட்பட்ட குழநமதகமள 

்பொலியல் ரீதியொன சதொநதவுகளில் இருநதும 
வன்சகொடுமைகளில் இருநதும ்பொதுகொக்க 
உதவுகி்றது. 18 வயதிறகு உட்பட்ட குழநமதகள 
கருகம்லப்பிறகு ைருத்துவமர அணுகினொல், 
கொவல் நிம்லயத்தில் ்பொலியல் சகொடுமைக்கொன 
புகொர் அளிக்கவவண்டும.
8. குழந்ற� ்�ாழி்லாைர்களின புைரவாழ்வு 

(Rehabilitation of Child Labour):
வதசிய குழநமத சதொழி்லொளர்கள திட்டம (NCLP) 

குழநமத சதொழி்லொளர்கமள அவர்களின் சதொழில்கள 
மூ்லம ஏற்படும பிரச்�மனகளிலிருநதும அதன் 
ச�யல்மும்றகளிலிருநதும திரும்பப்ச்பறறு 
அவர்களுக்கு மும்றயொன கல்விமய வழஙகுவவத 
இத்திட்டத்தின் வ�ொக்கம ஆகும. 9 முதல் 14 
வயதிறகுட்பட்ட எல்்லொ குழநமத சதொழி்லொளர்கமளயும 
சதொழிற்பயிறசிநிறுவனஙகளில் ்பணிபுரியும 
குழநமதகமளயும மீடடு, அவர்களின் கற்றல் தி்றமன 
வைம்படுத்த வவண்டும. சதொழிற்பயிறசி, ைதிய உணவு 
சுகொதொர்பரொைரிப்பு ைறறும உதவித்சதொமகயும வழஙகி 
சதொ்டர் கல்விமய அளிப்்பதறகொன திட்டம ஆகும. 
இத்து்டன் கூடுத்லொக இநதிய அர�ொஙகம 
சி்லவமகயொன �ட்டமும்றகமளயும இத்திட்டத்தில் 
அறிமுகப்்படுத்தி ச�யல்்படுத்துகி்றது.
1. குழநமதகள ்பொலியல் குற்றஙகளிலிருநது 

்பொதுகொக்கப்்படுவதறகொன �ட்டம (POCSO Act 
2012).

2. குழநமதத் திருைணத் தடுப்பு �ட்டம (PCMA - 
2006).

3. ஒழுக்கக்வக்டொன க்டத்தல் தடுப்பு �ட்டம (Act - 
1956).

4. குழநமதகள சதொழி்லொளர் தடுப்பு �ட்டம (Act 
-1986).

5. இ்லவ� ைறறும கட்டொய குழநமதகள கல்வி 
உரிமை�ட்டம (Act - 2009).

6. ்பட்டம்றகள கருத்தரஙகுகள �ட்டவிழிப்புணர்வு 
முகொமகள ைறறும ஆவ்லொ�மனகள ஆகியமவ 
அர�ொஙகம ைறறும அரசு�ொரொஅமைப்புகள 
ைறறும ைற்ற ்பஙகுதொரர்களிலிருநது விரிவொன 
ச்பொது�்லவிழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல்.
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I குறுகிய குறிப்பு்கறை எழுது்க
1. ஆவரொக்கியம வமரயம்ற.
2. �ல்்லசதொடுதம்ல விளக்குக.
3. சகட்டசதொடுதம்ல விவரிக்கவும.
4. துன்புறுத்தம்ல விளக்குதல்.

 சைறபாரறவ நூல்கள் 

1. Swarnkar k. Community health nursing, 2nd ed 
2008, N.R. Brothers, indore, page no.639-642

2.	  Park k., essentials of community health 
nursing, 4th ed, 2004,m/s Banarasidas Bhanot 
Publishers, Jabalpur, page no. 225-226  
Kumari Neelam, essentials of community health 
nursing, 1st ed, 2011,

3. PV books, Jalandhar, page no.-225-227 
4.	  Chalkey A. M., A text book for the health 

worker, 1st ed, 1985, N.A, I. Limited, publishers, 
New Delhi, page no.- 330-340.

5.	  Basavanthappa BT, Community health 
nursing, 1st ed , 1998, jaypee brothers, delhi,page 
no.-319 -321. BIBLIOGRAPHY

ைதிப்பீடு

  இறணயவைங்கள் 

1. h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / 
watch?v=1JUk2_bkHHs

2. https:// sexdrescure.com/sex.education-
videos/#sexed

3. https://www.youtube.com /watch?v=WYr_
Bp53PcQ

உ்லகிவ்லவய முதன்முத்லொக 
1952-ஆம ஆண்டு இநதியொவில் 
குடும்பக் கடடுப்்பொடடு திட்டம 

�ம்டமும்றப்்படுத்தப்்பட்டது. 2011-ஆம ஆண்டு 
குடும்ப �்லவொழ்வு திட்டத்தின் சவறறிகளொவன:

ஒன்று அல்்லது அதறகு வைற்பட்ட கருத்தம்ட 
�ொதனஙகமளப் ்பறறிய விழிப்புணர்மவ 
ஏற்படுத்துதல்.

கருத்தம்ட �ொதனஙகமள ்பயன்்படுத்த 
ஆரமபித்தல்.
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உரலி :  http://owensborohealthse3.adam.com/content.aspx?productId = 147&isArticleLink = 
false&pid=17&gid=000087&Category=Interactive%20Tool

• ்படி 1 :  கீழ்க்கொணும  உரலி/விமரவுக் குறியீடம்டப் ்பயன்்படுத்தி இச்ச�யல்்பொடடிறகொன 
இமணயப் ்பக்கத்திறகுச் ச�ல்்லவும.

• ்படி 2 :  திமரயின் கீவழ கொணப்்படும  �ழுவிப் ்படம்டமயச் ச�ொடுக்கிச் ச�யல்்பொடம்டத் 
சதொ்டஙகவும. 

• ்படி 3 :  ைொதவி்டொய சுழறசியின் வ்பொது ஏற்படும ைொற்றஙகமள, ‘ Temperature change, Hormonal 
change, Folicular change, Uterine lining change என்று தம்லப்பிட்ட கட்டஙகளுக்குள 
கொணவும.

• ்படி 4 :  28 �ொள சுழறசியில் ஏற்படும ைொற்றஙகமள உறறு வ�ொக்கி ஒரு �ொளொடு ைறச்றொரு 
�ொமள ஒப்பிடடுப் ்பொர்க்க �ழுவிப் ்படம்டமயப் ்பயன்்படுத்திக் சகொளளவும.

இச்ச�யல்்பொடடின் மூ்லம  ைொதவி்டொய 
சுழறசியின் வ்பொது ஏற்படும ்பல்வவறு 

ைொற்றஙகள ்பறறி அறிதல். 

பாலியல ்கலவி

்படி 1 ்படி 2 ்படி 4்படி 3

இறணயச் ்சயலபாடு

*்ப்டஙகள அம்டயொளத்திறகு ைடடுவை.
*வதமவசயனில் Adobe Flash மய அனுைதிக்க.

படிநிற்ல்கள்
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 முன்னுபர 

இன்ர்ய ்கடாலததில் ம்கப்பபறு பரடாமரிப்பு 
என்பது உயர்தரம் வடாயந்த சதடாழில் மற்றும் 
தடாயபசய படாது்கடாப்படாகும். பமலும் இச்சசயலடால் 
குடும்பததில் ஒருரமப்படாடு உருவடாகி்து. 
சசவிலியரின் முக்கிய பணி, ்கர்ப்ப்கடாலதரத 
பமற்படார்ரவயிடுவபதடாடு சபணணின் ்கர்ப்ப 
்கடாலம் பிரசவததின் பபடாதும் அதற்கு பின்பும் 
ஆபலடாசரை கூறுதல். சசவிலியர் என்பவர் 
முழுப்சபடாறுப்பு்ன் பிரசவம் படார்தது பி்ந்த 
பச்சிளஙகுழந்ரதரய பரடாமரிப்பவரும் ஆவர்.

படாது்கடாப்பு முர்யில் பநடாய சதடாற்றுவரடாமல், 
பநடாயதடுப்பு ந்வடிக்ர்க்கள் பமற்ச்கடாள்ளுதல் 
தடாயபசய ஆபரடாக்கியததில் அசடாதடாரணநிரலரய 
்கணடுபிடிததல் பதரவயடாை மருததுவ 
உப்கரணங்கரள வடாஙகுதல் மருததுவர் இல்லடாத 

பநரததில் அவசர்கடால ந்வடிக்ர்க்கரள 
பமற்ச்கடாள்ளுதல், மருததுவ ஆபலடாசரை கூறுதல் 
மற்றும் ம்கப்பபறு சதடா்ர்புர்ய ்கல்விரய 
்கற்பிததல் பபடான்்வற்றிலும் பஙகுச்கடாள்கி்டார்்கள்.

 7.1.  வபரயப்ற

ம்கப்பபறு மருததுவ பணி என்பது 
ம்களிருக்்கடாை ்கர்ப்ப ்கடாலம் மற்றும் 
பிள்ரளபபற்று்ன் கூடிய ்கரல நலதது்ன் கூடிய 
அறிவியல் ஆகும்.

சாதாரண கர்ப்பம்:
சடாதடாரணமடா்க சமடாதத ்கர்ப்பக் ்கடாலதரத 

மூம்மூன்று மடாதங்களடா்க பிரிக்்கலடாம் .
முதல் மூன்று மடாதங்கள் (0 – 12 வடாரங்கள்)

இப்படா்தரத ்கற்்பின் மடாணவர்்கள் சபறும் தி்ன்்களடாவை
 ➢ ம்கப்பபறு சசவிலியதரதப்பற்றி வரரயறுக்்க.
 ➢ ம்கப்பபறின் பபடாது ஏற்படும் உ்லியல் மடாற்்ங்கரள விவரிக்்க முடியும்.
 ➢ சடாதடாரண ்கர்ப்ப ்கடாலதரதப் பற்றி  விரிவடா்க விவடாதிக்்க முடியும்.
 ➢ பிரசவததின் நி்கழ்வு்கரளப் பற்றி விவரிக்்கமுடியும்.
 ➢ பிரசவ்கடால ்கவனிப்பிரைப்பற்றி ்கணக்ச்கடுக்்க முடியும்.
 ➢ இைப்சபறுக்்க ்கடால ்கவனிப்பு மற்றும் குடும்ப ்கடடுப்படாடு முர்்கரளப் பற்றி விவரிக்்கமுடியும்.

கற்றலில் யநாககஙகள்

ெபறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்ைல அறிவறிந்த
ெதய்வத்துள் ைவக்கப் படும்.

அறிவுப்ய குழந்பத பசல்வத்பதத் தவிர பி்ற பசல்வத்பத பசல்வமாக மதி்ப்பதில்பல.

7 மக்பய்பறு பசவிலியம்
அலகு
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இரண்டாவது மூன்று மடாதங்கள் (13 – 24 
வடாரங்கள்)

மூன்்டாவது மூன்று மடாதங்கள் (25 வடாரம் 
முதல் பிரசவிக்கும் ்கடாலம் வரர)

முதல் மூன்று மாதத்தின் நிகழ்வுகள் (0-12 
வாரஙகள்)
 • ்கருததரிததல்.

 • ்கருததரிதத முடர், சசல் பகுப்பிற்கு பின் 
பந்துபபடான்் வடிவம் ச்கடாண் 
பிளடாஸப்டாசிஸட (Blastocyst) ஆ்க மடாறுகி்து.

 • பனிகு் சிசுப்ரப உருவடாக்்கத சதடா்ஙகுகி்து.

 • மூரள மற்றும் முதுகு தணடுவ்ம் உருவடா்கத 
சதடா்ஙகுகி்து.

 • இதயம் மற்றும் சபரிய இரதத நடாளங்கள் 
உருவடா்கத சதடா்ஙகுகி்து.

 •  ர்க மற்றும் ்கடால்்கள் வளரத சதடா்ஙகுகி்து.

 • எலும்பு மற்றும் தரச்கள் உருவடாகி்து.

 • சிறுநீர்கம் பவரல சசயய ஆரம்பிக்கி்து.

 • அரைதது உறுப்பு்களும், முழுரமயடா்க 
உருவடாகிவிடுகி்து.

இரண்ாவது மூன்று மாதஙகள்: (13-24 
வாரஙகள்)
 • சிசுவின் படாலிைதரத அர்யடாளம் 

்கணடுபிடிக்்க முடியும்.

 • சிசுவின் அரசரவ, தடாயடால் உணரமுடியும்.

 • தரல மற்றும் பதடாலில் முடி வளர ஆரம்பிக்கி்து.

 • ்கணபுருவம் மற்றும் இரம்களில் முடி 
பதடான்றுகி்து.

 • நஞ்சுச்கடாடி முழுரமயடா்க உருவடாகி்து.

 • ்கர்ப்பிணி சபணணின் எர் அதி்கரிக்கி்து.

 • மூன்்டாவது மூன்று மடாதங்கள் 
(25-வடாரததிலிருந்து பிரசவிக்கும் ்கடாலம் 
வரர)

 • சிசு சுறுசுறுப்பு்னும், அடிக்்கடி சுழன்று தன் 
நிரலரய மடாற்றிக்ச்கடாணடிருததல்.

 • நுரரயீரல் சதடா்ர்ந்து முதிர்சியர்தல்.

 • சிசுவின் தரல பிரசவபடாரத பநடாக்கி ந்கர்தல்.

 7.2.   தாயின் கர்ப்பகால உ்லியல் 
மாற்றஙகள் 

்கர்ப்ப்கடால உ்லியல் மடாற்்ங்கள்

பி்ற்பபு உறு்பபு மாற்றஙகள்:
ப்பணணின் கருவாய்: வீக்்கமடா்க இருததல், 

பலபியடா ரமபைடாரடா, சபரியதடா்கவும், நி்மடாற்்ம் 
அர்ந்தும் ்கடாணப்படும்.

யயானி (Vagina): பயடானி அல்லது ்கருப்படாரத 
வீக்்கமடா்க இருததல்.  அதி்கமடாை இரதத ஒட்ததின் 
்கடாரணமடா்க, பயடானியின் உள்பகுதி நீலநி்ததில் 
இருததல்.

கர்ப்பப்ப: ்கர்ப்பததிற்கு முன் ்கர்ப்பப்ரபயின் 
எர் 60 கிரடாம், நிர்மடாத ்கர்ப்பததின் பபடாது, 
அதன் எர் 10-12கிபலடாவடா்க விரிவடாகுதல்.
கர்ப்ப்பப்ப வாய்

6வது வடாரததில் ்கர்ப்பப்ரபவடாய 
சமன்ரமயடா்க மடாறுகி்து.  அதி்க இரதத ஓட்ததின் 
்கடாரணமடா்க fibrous திசுக்்களில் நீர் பச்கரம் 
ஆவதடால் இம்மடாற்்ம் நர்சபறுகி்து. 

சாதாரண க��ைப
வா�

க���ற க��ைப
வா� 

பி்ற உறு்பபுகள்: 
்கருமுடர் குழடாய (Fallopian tube): நீளம்  

மற்றும் இரதத சசரிவு (congestion) அதி்கமடாகி்து.
சிரைப்ரப (Ovary): சிரைப்ரப மற்றும் 

்கருப்ரபயில் ஏற்படும்  மடாதவி்டாயின் நி்கழ்வு்கள் 
நின்றுவிடும்.

மார்பகத்தில் ஏற்படும் மாற்றம்:
 • ்கர்ப்பததின் ஆரம்ப ்கடாலததில், மடார்ப்கம் 

சபரியதடா்கவும், அதி்க எர்யு்ன் 
இருப்பதடா்கவும் உணர்தல், ்கர்ப்பததின் 
மடாதங்கள் அதி்கமடாகும் பபடாது, மடார்ப்கததின் 
அளவு அதி்கமடாகுதல்.
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 • முரல்கடாம்பின் ்கருப்புபகுதி நி்ம் மடாற்்ம் 
அர்ந்து அதன் விட்ம் அதி்கரிததல்.

 • மடார்ப்க ச்கடாழுப்பு சுரம்பி்கள் (Montgomery 
tubercle) சபரியதடா்கவும்,புர்ததுக் ச்கடாணடு  
சதளிவடா்க சதரிதல்.

 • அதி்க இரதத ஓட்ததின் ்கடாரணமடா்க, 
மடார்ப்கததின் பமற்பு்ததில் இரதத நடாளங்கள் 
சவளிப்பர்யடா்க சதரியும்.  16-வது 
வடாரததிலிருந்து மடார்ப்கததில் சீம்படால் சுரக்்க 
சதடா்ஙகுகி்து. ்கர்ப்ப ்கடால மடாதங்கள் 
அதி்கரிக்கும்பபடாது சீம்படாலின் தன்ரம தணணீர் 
பபடான்் குர்ந்த அ்ர்ந்திலிருந்து மஞ்சள் நி்ம்  
்கலந்த அதி்க அ்ர்ததிக்கு மடாறுகி்து. சில 
சமயங்களில் சீம்படால் ்கசிவு ஏற்ப்லடாம்.

யதால்களில் ஏற்படும் மாற்றஙகள்
பிடயூட்ரி சுரப்பியில் இருந்து அதி்கமடா்க 

சுரக்கும் சமலபைடாரசடடு ஹடார்பமடான் 
தூணடுதலின் ்கடாரணமடா்க பதடாலில் மடாற்்ங்கள் 
ஏற்படுகி்து.

முகம்: ்கன்ைம் சநற்றி மற்றும் ்கணரண 
சுற்றிலும், அதி்கப்படியடாை  நி்மடாற்்ம் ஏற்படுகி்து. 
இரத ்கர்ப்ப்கடால மு்கமூடி என்றும் அரழக்கிப்டாம் 
(Chloasma gravidarum).

வயிறு: வயிற்றில் பழுப்பு நி்ம் ்கலந்த ்கருப்பு 
நி்மடாற்்ம் ப்கடாடு்கள்  வயிற்றின் பமல் 
பகுதியிலிருந்து கீழ்  வயிறு வரர சதரியும். 
(Xiphisternum – Symphysis pubis) பிரசவததிற்கு 
பின்பு இந்த மடாற்்ம் தடாைடா்கபவ மர்ந்துவிடும்.  
இரத லீனியடா நய்கரடா (Linea nigra) என்று 
அரழக்கிப்டாம்.

ஸடரியடாகிரடாவி்ம் Striae gravidarum: இந்த 
மடாற்்ம், ்கர்ப்பப்ரப பவ்கமடா்க விரிவர்வதடால் 
ஏற்படுகி்து. முதல் ்கர்ப்பததில் இளம்சிவப்பு 
நி்மடா்கவும்  அடுததடுதத ்கர்ப்ப ்கடாலததில் 
இளஞ்சிவப்பு சவள்ரள நி்மடா்கத சதரியும்.

தாயின் எப் அதிகரி்பபு:
்கர்ப்பததில் ஒரு குழந்ரத ஒரு 

்கருததரிததிருப்பின் (Single baby), ்கர்ப்ப ்கடாலததின் 
்கர்சியில் ்கர்ப்பததிற்கு முன் உள்ள எர்யு்ன் 
குர்ந்த படசம் 11 கிபலடா எர் அதி்கரிததடால் 
ஆபரடாக்கியமடாை வளர்ச்சியடாகும்.

கர்ப்ப காலத்தின் எப் அதிகரி்பபு என்்பது 
ப்பணணின் கர்ப்பத்தின் முன்பு உள்்ள உ்ல் 
நிப்ற குறியீடப் ப்பாறுத்தது. (body mass index)

மடாதங்கள் / ்கடால 
இர்சவளி

_ எர் அதி்கரிப்பு

முதல் மூன்று மடாதம் _ 1 கிபலடா
இரண்டாவது மூன்று மடாதம் _ 5 கிபலடா
மூன்்டாவது மூன்று மடாதம் _ 5 கிபலடா

சாதாரண ப்பணணின் எப் அதிகரி்பபு  என்்பது 
உ்ல் நிப்ற குறியீடப் ப்பாறுத்தது

உ்ல் நிர் 
குறியீடு (BMI)

_ எர் அதி்கரிப்பு

20 லிருந்து 26 
வரர (Normal)

_ 11 முதல் 16 கிபலடா

29.க்கு பமல் 
(Obese)

_ 17கிபலடாவுக்கு குர்வடா்க
7 கிபலடாக்கு மி்கக் கூ்டாது

19-க்கு குர்வடா்க 
(Underweight)

_ 18 கிபலடா வரர 
இருக்்கலடாம்

கர்ப்ப காலத்தில் தாயின் எப் அதிகரி்பபு – 6 கியலா 
அதில்

உ்லளவிலடாை 
மடாற்்ங்கள்

_ அதி்கரிக்கும் 
எர்யின் அளவு

இரதத அளவு 
அதி்கரிப்பதடால்

_ 1 – 3 கிபலடா

சசல்லிற்கு சவளியில் 
இருக்கும் நீரின் அளவு 
அதி்கமடாகுதலடால்

_ 2 கிபலடா (ECF)

ச்கடாழுப்பு மற்றும் புரதம் 
பசர்வதடால்  அதி்கமடாகும்  
எர்

_ 3 – 5 கிகி

ப்பாதுவான எப் அதிகரி்பபு – 6 கியலா அதில்

உ்லளவிலடாை 
மடாற்்ங்கள்

_ எர் அதி்கரிப்பு

சிசு / குழந்ரத _ 3.3 கிகி
நஞ்சுக்ச்கடாடியின் 
அளவிைடால்

_  0.6 கிகி

பனிக்கு் நீரிைடால் _ 0.8 கிகி
்கர்ப்பரப 
விரிவர்வதடால்

_ 0,9 கிகி
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மடார்ப்க அதி்கரிப்பு _ 0.4 கிகி

உ்ல் அபம்பபில் ஏற்படும் மாற்றஙகள்
சுவாச மண்லம்

்கர்ப்பரப விரிவர்வதன் ்கடாரணமடா்க 
மூன்்டாவது மூன்று மடாதததில் உதரவிதடாை தரச 
பமல் பநடாக்கி தள்ளப்படுவதடால், சடாதடாரண சுவடாசம் 
உதரவிதடாை சுவடாசமடா்க மடாறுகி்து. பமல் சுவடாசக் 
குழடாயின் உள்பகுதியில் உள்ள ப்கடாரழப்ப்லததில் 
இறுக்்க உணர்வு (congestion) ஏற்படுகி்து. 
அதைடால் சிசுவின் பதரவக்கு ஏற்ப தடாயின் சுவடாச 
விகிதம் 18 – 20 ஆ்க உயர்கி்து.

்கர்ப்பரப உதரவிதடாை தரசரய 
அழுததுவதடால் நுரரயீரலின் பவரல சசயயும் 
தி்ன் 1.7 முதல் 1.35 லிட்ரடா்க குர்கி்து.

இரத்த ஓட் மண்லம்:
இதய சுவர் தடிமைவதடாலும் சிரர பவ்கமடா்க 

நிரப்புவதடாலும் இருதயததில் இரதததின் ச்கடாள்ளவு 

70 – 80 மில்லி லிட்ர் (ml) ஆ்க மடாறுகி்து. 
இதயததிலிருந்து சவளிச்சசல்லும் இரதத அளவு 
4.5 முதல் 6 லிட்ர்/நிமி்ம் அதி்கரிக்கி்து. ஆ்கபவ 
இதயததுடிப்பு ்கர்ப்பததிற்கு முன் 70/நி ்கர்ப்ப 
்கடாலததின் 20 வடாரக்ளில் 78நி ்கர்ப்ப ்கடால 
்கர்சியில் 85/ நி ஆ்க அதி்கரிக்கி்து.

இரத்தவியல் மாற்றஙகள்
30 – 32 வடார ்கர்ப்ப ்கடாலததில் இரதத சசல்்கள் 

குர்வடா்கவும் 40-50 இரதத அளவு அதி்கரிப்பரத  
(Haemodilution) இரதத நீர்ப்பு தன்ரமரய 
அர்கி்து.  அதபதடாடு பநடாய சதடாற்ர் தடுக்கும் 
சவள்ரள அணுக்்களின் எணணிக்ர்க சற்று 
அதி்கரிக்கி்து, இரதத பிளடாஸமடா-வின் அளவு 
(Glomerular filtration rate) 2.5 லிட்ரிலிருந்து – 
3.750 லிட்ர் அதி்கரிக்கி்து.

சிறுநீர மண்லத்தின் மாற்றஙகள்
குபளடாசமருலர் வடி்கடடுதலின் விகிதம் ்கர்ப்ப 

்கடாலம் முழுவதும் 50 % அதி்கரிக்கி்து.  இடுப்பு 
பகுதியில் உ்ற்கூறியலில் ஏற்படும் மடாற்்ததிைடால் 
்கர்ப்பததின் ஆரம்ப ்கடாலததில், அடிக்்கடி சிறுநீர் 
்கழிததல் ஏற்படுகி்து.  புபரடாசெஸடிரடான் 
ஹடார்பமடான் சுரப்பதடால், சிறுநீர்கததின் 
சமன்ரமயடாை தரச்களின் சசயல்தி்ன் 
குர்ந்து. சிறுநீர்கம் மற்றும் சிறுநீர் குழடாய்களில் 
சிறுநீர் பச்கரமடாகி்து. அதைடால் எர் அதி்கரிதத 
்கர்ப்பப்ரப சிறுநீர் குழடாரய அழுததுவதடால் பமலும் 
பமடாசமடாகி்து.

சவசிக்ப்கடாயூரி்ரிக் எதுக்குதல் அதி்கரிப்பதடால் 
சிறுநீர் படாரதயில் சதடாற்று ஏற்ப் வடாயப்புள்ளது. 
சிறுநீரில் சர்க்்கரர சவளிபயறுதலின் அளவு 35 % 
முதல் 50 % வரரயில் அதி்கரிததடாலும் மீணடும் 
அரவ உறிஞ்சப்படுகின்்து.

பசரிமான மண்லம்.
 • ஈறு்கள் அதி்க சநரிசலு்ன் இருப்பதடாலும், 

பஞ்சுபபடான்று இருப்பதடாலும், இரததக் ்கசிவு 
ஏற்ப் வடாயப்பு அதி்கமடா்க உள்ளது.

 • உணவுக்குழடாயின் அடிபகுதியின் தரச, 
தளர்ந்த நிரலயில் இருப்பதடால், உணவு 
சபடாருட்கள் பமல் பநடாக்கி சவளிபய 
தள்ளுப்படுவதடால், சநஞ்சசரிச்சல் ஏற்படுகி்து.

 • இரரப்ரபயின் சுரப்பு சற்று குர்வதடாலும், 
இரரப்ரபயின் சசரிமடாைம் குர்வதடாலும் 
குமட்ல் ஏற்படுகி்து.

 • சபருஙகு்ல் இயக்்கம் குர்தல் மற்றும் நீர் 
உறிஞ்சுதல் தன்ரம அதி்கரிப்படால் மலச்சிக்்கல் 
ஏற்ப் வடாயப்பு உள்ளது.
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நரம்பியல் மண்லம்
 • ரவட்மின் B (தயமின்) குர்வின் 

்கடாரணமடா்க ந்யூரரடடிஸ நரம்பு சம்பந்தமடாை 
குர்படாடு ஏற்ப் வடாயப்பு உள்ளது.

 • மணிக்்கடடில் உள்ள ்கடார்பல் தரசநடார் கீழ் 
பகுதியில் உள்ள மீடியன் நரம்ரப 
அழுததுவதடால் இதைடால் ர்க்களில் வலி 
ஏற்படுகி்து.  இரத ்கடார்பல் ்ைல் சிணடபரடாம்  
(carpal tunnel syndrome) என்று 
அரழக்்கப்படுகி்து. 

 • குமட்ல், வடாந்தி, மை உளச்சல் எரிச்சல் மற்றும் 
தூக்்கமின்ரம இரவ யடாவும் உளவியல் 
ரீதியடா்க ஏற்ப்க்கூடியரவயடாகும்.

 7.3.   Diagnosis of Pregnancy 
(கர்ப்பத்பத கண்றிதலுககான 
அறிகுறிகள்)

முதல் மூன்று மாத காலம்: உத்யதசமான 
அறிகுறிகள் (Presumptive sing)
 • மடாதவி்டாய இல்லடாதிருததல் (Amenorrhea)
 • ்கடாரல சு்கவீைம் (Morning sickness), 

்கடாரலயில் குமட்ல், வடாந்தி ஏற்படுதல், 
பசியின்ரம.

 • அடிக்்கடி சிறுநீர் ்கழிததல்.

 • மடார்ப்கததில் ஊசி குததுவது பபடான்றும், அதி்க 
எர் இருப்பதடா்கவும் உணர்தல்.

 • முரலக்்கடாம்பு்கரள சுற்றியுள்ள ்கருதத பகுதி 
பமலும் மடாற்்ம் சபறுதல்.

 • உ்ல் பசடார்வு
சாத்தியமான அறிகுறிகள் (Probable sign)
 • மடார்ப்கததில் ஏற்படும் மடாற்்ங்கள்: 6 முதல் 8 

வடாரங்களில் மடார்ப்க அளவு அதி்கரிததல்.
 • பயடானியில் ஏற்படும் மடாற்்ங்கள்: பயடானியின் 

சுவர் சமன்ரமயடா்கவும், நீல நி்மடா்க 
மடாறுகி்து.  இபலசடாை எரிச்சல் இல்லடாத 
மியூ்கஸ பபடான்் ்கழிவு சவளிபயற்்ம்.

 • ஓசியடாண்ர் அறிகுறி (Osiander’s sign): 8 வது 
வடாரம் முதல் பயடானியின் பக்்கவடாடடில் 
அதி்கமடா்க நடாடிததுடிப்பு உணர்தல் (Lateral 
fornices).

 • Jacquemier’s or Chadwicks sign அறிகுறி: 
்கர்ப்ப்ப்ரப வடாய, பயடானி மற்றும் பலபியடா 
நீலநி்மடா்க மடாறுதல். 

 • பஹ்கடார் அறிகுறி (Hegar’s sign): ்கர்ப்பரப-
யின் பமல் பகுதியில், ்கருததரிதத முடர் 
வளர்வதடால் ்கர்ப்பரப விரிவர்கி்து.  
்கர்ப்பரபயின் கீழ்பகுதி ்கடாலியடா்கவும், 
சமன்ரமயடா்கவும் இருக்கும்.

சாதகமான அறிகுறிகள் (Positive Signs)
 • சிசுவின் இதய துடிப்பு
 • சிசுவின் அரசவு
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 • சிசுவின் உ்ற் படா்கங்கள் தடடுப்படும்
கர்ப்பத்பத கண்றியும் யசாதபன
 • இரததம் மற்றும்  சிறுநீர் பரிபசடாதரை்கள்  
 • பீட்டா  HCG ஹடார்பமடான் பசடாதரை  (Beta 

HCG)
 • ஸப்கன் (USG Abdomen - Ultra sonogram) 

இரண்ாவது மூன்று மாத காலம்: (13 – 28 
வாரஙகள்)
 • 18 – 20 வடாரங்கள் உயிர்ப்பிக்கும் அளவு 

(Quickening) 18 – 20 தடாயிைடால் சிசுவின் 
அரசரவ உணர முடியும். 18 – 28 ்கர்ப்ப 
வடாரததில்.

 • சிசு வளர்ச்சியடால் சதடா்ர்ச்சியடா்க வயிற்றின் 
அடிபகுதி விரிவர்கி்து.

 • மு்கம் மற்றும்  பதடால் மடாற்்ங்கள் ஏற்படுதல் 24 
வடாரம் முதல்

 • 18 வடாரததிற்கு பின் Braxton hick’s contraction: 
்கர்ப்பரப தரச இறுக்்க 1 அல்லது 2 நிமி்ம் 
ஏற்படுகி்து. இந்த தரச இறுக்கும் பிரசவ 
வலிபபடால் தடாயடால் உணரதல்.

 • ்கர்ப்பரப பலடாடசமணட (Ballottment)
 • 20வது வடாரம் முதல் சிசுவின் இருதய துடிப்ரப, 

Foetoscope ்கருவி மூலம் 20 வது வடாரம் முதல் 
ப்கட்கலடாம்

 • 16 வது வடாரம் முதல், ்டாப்லர் சிசுவின் இதய 
துடிப்ரப ்கருவி மூலம் இதய துடிப்ரபக் 
ப்கட்கலடாம் (Doppler)

மூன்்றாவது மூன்று மாத காலம் (29 முதல் 
40வது வாரம்)
அறிகுறிகள்
 • மடாதவி்டாய தர்படுதல் (அமிபைடாரியடா)
 • வயிறு பகுதி விரிபர்தல்
 • Lightening (சிசுவின் தரல, இடுப்பு எலும்பு கீழ் 

பநடாக்கி ந்கர்தல்)
 • அடிக்்கடி சிறுநீர் ்கழிததல்

பவளிபு்ற மாறுதல்கள்
 • பதடாலில் ஏற்படும் மடாற்்ங்கள் அதி்கமடாதல்
 • ்கர்ப்பரபயின் வடிவ உருரள வடிவததில் 

இருந்து ப்கடாள வடிவமடா்க மடாறுதல்
 • பிரடாக்ஸ்ன் கிக் ்கன்ரடாக்ஸசன்
 • சிசுவின் அரசரவ மி்க எளிதடா்க உணரலடாம்.
 • சிசுவின் உ்ல் படா்கங்கரள சதடாடடு உணரதல்
 • சிசுவின் இருதய துடிப்ரப ப்கட்க முடியும்.

எதிர்ப்பாரகக்ப்படும் பிரசவ யததிபய 

கணககிடுதல்
1. Naegle’s Formula:

 • ்கர்சி மடாதவி்டாயின் முதல் நடாள் + 7 
நடாட்கள் + 9 ்கடாலண்ர் மடாதம்.

 • Gestational age: (்கருவளர்ச்சியின் வயது)
 • முழுரமயடாை நிர்வர்ந்த வடாரங்கரள 

்கணக்கிடுதல்.

 • ்கர்ப்ப்கடாலததில் சமலனின் 
அதி்கமடா்க சுரப்பதைடால் 10-ல் 9 
சபண்கள் பதடாலில் நி் மடாற்்ம் 

ஏற்படுவதடா்க உணர்கி்டார்்கள் ஏற்படுகி்து.
 • ்கருவுற்் ்கடாலததில் சிசுவின் உ்ல்  முடி 

உருவடாகும். அரத லடானுப்கடா (Lanugo) 
என்்ரழக்கிப்டாம்.  இந்த முடி சிசு 
பி்ப்பதற்கு முன்பு உதிர்ந்து விடும்.

 • பபரிக்்கடாய வடிவததில் இருந்த ்கர்ப்பப்ரப, 
விரிவர்ந்து, ்கர்ப்பததின் ்கர்சியில் 
தர்பூசணி வடிவததில் மடாறிவிடும்.

 • ்கடாரல சு்கவீைம், மூன்று மடாதததிற்கு 
பி்கு படிப்படியடா்க குர்ந்துவிடும்.  
குமட்ல், வடாந்தி இருக்கும் பபடாது, 
சடாதுவடாை(Bland)  உணரவ அதடாவது 
வடாரழப்பழம், சடாதம் பபடான்்ரவ்கரள 
சடாப்பி்பவணடும். அதி்க எணசணய, 
வறுதத உணவு்கள் அதி்க ்கடாரம் உள்ள 
உணவு்கரள இரவில் தவிர்ப்பது நல்லது.

கர்ப்பகால கவனி்பபு (Antental Care)
வபரயப்ற: ்கர்ப்ப்கடால ்கவனிப்பு என்பது, 

்கருததரிதத நடாள் முதல், பிரசவம் ஆரம்பிக்கும் 
வரர உள்ள ்கடால்கவனிப்பு ஆகும். இதில் 
அ்ஙகுபரவ,
 • தடாயின் ஆபரடாக்கியதரத பரிபசடாதிததல்
 • சிசுவின் ஆபரடாக்கியம் மற்றும் வளர்ச்சிரய 

மதிப்பீடு சசயதல்.
 • அபடாய்கரமடாை ்கர்ப்பதரத பநடாய திரரயீ்ல்  
 • ்கர்ப்ப ்கடாலததில் ஏற்படும் சிக்்கல்்கரள 

்கருததில் ச்கடாணடு சிகிச்ரச சசயதல்.
 • அறிவுரர வழஙகுதல் மற்றும் நல ்கல்விரய 

்கற்பிததல்.

யநாககம்
 • தடாய மற்றும் பசயின் ஆபரடாக்கியதரத 

உறுதிசசயதல்.
 • சபணணிற்கும், அவள் குடும்பததிைர்க்கும் 

மைரீதியடாை ஆதரவு வழஙகுதல்.
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 • ்கர்ப்ப ்கடாலததில் உ்ல் பரடாமரிப்பிரையும் 
ஆபரடாக்கியதரதப் பற்றியும் ்கற்ப்பிததல்.

 • ்கர்ப்ப ்கடாலததில் தடாய மற்றும் குழந்ரதயின் 
முன்பைற்்தரத ்கண்கடாணிததல்.

 • அசடாதடாரணதரத அர்யடாளம் ்கணடு, அதற்கு 
முர்யடாை சிகிச்ரச அறிததல்.

 • பிரசவம், பபறு்கடாலம், குழந்ரத வளர்ப்பு மற்றும் 
பரடாமரிப்பு ஆகியவற்றிற்கு உ்ல் ரீதியடா்கவும், 
மைரீதியடா்கவும் தயடார் சசயதல்

 • பி்வி குர்படாடு்கரள தடுப்பரதப்பற்றி 
்கற்பிததல்: புர்கப்பிடிததல், பபடாரத மருந்து 
சபடாருட்கரள பயன்படுததுதல் மற்றும் 
பதரவயில்லடாத மருந்து்கள் உடச்கடாள்ள 
கூ்டாது எை உறுதிசசயதல்.

கர்ப்பகால ்பரியசாதபன (Antenatal visit)
 • ்கர்ப்ப்கடால ஆரம்பநிரல முதல் பரிபசடாதரை 

என்பது (எதிர்படார்தத மடாதவி்டாய தவறியவு்ன் 
சசயவதடாகும்)

 • மடாதததிற்கு ஒரு முர் – 7 மடாதங்கள் வரர.
 • இரணடு வடாரததிற்கு ஒருமுர் 9 மடாதங்கள் 

வரர
 • வடாரம் ஒருமுர் பிரசவம் ஆகும் வரர

ஒவபவாரு ்பரியசாதபனயின் ய்பாதும் 
பசய்ய யவணடியபவ
1. வரலடாறு பச்கரிப்பு (History collection)
2. பரிபசடாதரை
3. விசடாரரண (ஆரம்பததில் பரிபசடாதரை சசயய 

பவணடியரவ)

வரலாறு யசகரி்பபு
1. சமூக ப்பாரு்ளாதார நிபல: குர்ந்த 

சபடாருளடாதடாரததில் பின் தஙகிய நிரலயில் 
உள்ள சபண்களுக்குததடான் பநடாயுற்் தன்ரம 
மற்றும் இ்ப்பிற்்கடாை ஆபதது அதி்கம்.

2. வயது: ்கருவுற்் தடாயின் வயது 20 க்கும் 
குர்வடா்க இருப்பின் குர்மடாத பிரசவம், 
எர் குர்வடாை குழந்ரத, ்கர்ப்பரப 
சசயலிழப்பு, சிசு இ்ந்து விடுதல் மற்றும் 
பச்சிளஙகுழந்ரத இ்ந்துவிடும் ஆபதது ஏற்ப் 
வடாயப்பு்கள் அதி்கமடா்க உள்ளது.
்கருவுற்் சபணணின் வயது 35 க்கு பமல் 

இருப்பின், முதல் மூன்று மடாதததில் ்கருச்சிரதவு, 
மரபணு அசடாதடாரண குழந்ரத உருவடாதல் மருததுவ 
சிக்்கல்்கள் (இரதத ச்கடாதிப்பு, சர்க்்கரரபநடாய, 
பபறு்கடால வலிப்பு பநடாய), இரணடு குழந்ரதக்கு 

பமல் ்கருததரிததடால், சிசுவின் பநடாயுயின் தன்ரம 
மற்றும் இ்ப்பு விகிதததிற்்கடாை ஆபதது அதி்கம்.

மாதவி்ாய் வரலாறு ்பறறி பதரிந்து 
பகாள்ளுதல்
1. முதல் மடாதவி்டாய வந்த வயது.
2. மடாதவி்டாய சுழற்சி: வழக்்கமடாை / வழக்்கமற்்
3. மடாதவி்டாயின் பபடாது ஏற்படும் இரதத பபடாக்கின் 

அளவு / ்கடாலம்
4. மடாதவி்டாய வந்த ்கர்சி பததி
5. எதிர்ப்படார்க்்கப்படும் பிரசவ பததி

கருத்தப் முப்றகப்ள ்பறறிய வரலாறு
 • ்கடாப்பர் டி, அல்லது மடாததிரர பயன்படாடு

க்ந்த மக்பய்பறு ்பறறிய வரலாறு
 • முந்ரதய ்கருச்சிரதவு
 • முந்ரதய ஆபரடாக்கியமடாை குழந்ரத பபறு
 • இ்ந்து பி்ந்த குழந்ரத /பச்சிளஙகுழந்ரத 

இ்ப்பு
 • முந்ரதய பிரசவிதத முர்
 • ்கர்ப்பததின் வயது / குழந்ரதயின் படாலிைம் / 

எர்
 • ்கர்ப்ப்கடால சிக்்கல்்கள் / பபறு்கடால சிக்்கல்்கள் 

அல்லது குழந்ரத பி்ந்த பின் சிக்்கல்்கள்
முந்பதய மருத்துவ வரலாறு
 • சர்க்்கரர பநடாய
 • இருதய பநடாய
 • இரததக் ச்கடாதிப்பு
 • சிறுநீர்க பநடாய
 • சதடாற்று பநடாய்கள் (எச்.ஐ.வி, மஞ்சட ்கடாமடாரல 

B அல்லது C)
சுய வரலாறு
 • சி்கசரட பிடிததல்
 • புர்கததல்
 • மது அருந்துதல்
 • பபடாரத சபடாருள் துஷ்பிரபயடா்கம்

குடும்்ப வரலாறு
 • சர்க்்கரர பநடாய
 • இரததக் ச்கடாதிப்பு
 • ்கடாசபநடாய
 • இரடர் குழந்ரத

ப்பாது சுகாதார நிபல ்பரியசாதபன 
்கட்ரமப்பு :  பருமைடா்க / சரடாசரி / 

சமல்லிய
ஊட்ச்சதது நிரல :  நல்ல / சரடாசரி / குர்ந்த
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நர் :  சடாதடாரண / மடாறுபட் நர்
பதடாரரண்கள் :  ர்கபபடாசிஸ / 

ஸ ப ்க டா லி ப ய டா சி ஸ /
லடார்ப்டாசிஸ

உயரம்: உயரம் குர்வடா்க உள்ள 
சபணணிற்கு (145 சச.மீ குர்வடா்க), இடுப்பு எலும்பு 
சிறியதடா்க இருப்பதடால், பிரசவம் ்கடிைமடா்க 
இருக்கும்.

எப்: ்கர்ப்ப்கடாலததில் 11 – 12 கி.கி  முர்யடாை 
எர் அதி்கரிப்பு
 • பபடாதுமடாை எர் அதி்கரிப்பு இல்லடாதிருந்தடால், 

எர் குர்வுள்ள குழந்ரத, வளர்ச்சி 
குர்வுள்ள குழந்ரத மற்றும் பி்ப்பு சடார்ந்த 
விரளவு்கள் ஏற்ப் வடாயப்பு்கள் அதி்கம்.

 • அதி்கப்படியடாை எர் அதி்கரிப்பு,  உ்ம்பில், நீர் 
தஙகுதல், ்கர்ப்ப்கடால இரததக் ச்கடாதிப்பு, 
இரணடிற்கும் பமற்பட் குழந்ரத்கள் (Twins), 
பனிகு் நீர் அதி்கமடா்க இருததல் (்கர்ப்ப்கடாலததில்) 
ஆகியவற்்டால் ஏற்படுகின்்து.
நி்றமிழ்பபு: நி்மிழப்பு இருந்தடால் அது இரதத 

பசடார்கக்்கடாை அறிகுறி.
கண்றிய்ப்படும் இ்ம்: சவணப்லம், நடாக்கு, 

மற்றும் ந்கங்கள் 
மஞசடகாமாபல: ்கண விழி, பமல் தடார் 

மற்றும் பதடாலில் மஞ்சள் நி்மடாற்்ம் மடாறுவதன்  
மூலம் ்கண்றியலடாம்.

நீரககடடு (Oedema): ்கடால்்களின் நீர்க்்கடடிரை 
அறிய (மீடியல், மடாலிபயடாலஸ) ்கணுக்்கடால் மற்றும் 
படாதங்களில் பரிபசடாதரை சசயய பவணடும்.

மார்பகம் மறறும் காம்புகள்: மடார்ப்கததில் 
பதடாலில் மடாற்்ங்கள் இருக்கி்தடா என்று படார்க்்க 
பவணடும். சிறிய ்கடடி இருக்கி்தடா என்று 
மடார்ப்கதரத சதடாடடு பசடாதரை சசயய பவணடும்.  
்கடாம்பு்களில், விரிசல், அல்லது உள்பநடாக்கி 
இருக்கி்தடா என்று படார்க்்க பவணடும்.

்பறகள் மறறும் ஈறுகள்: ஈறு்களில் வீக்்கம், 
சசடாதரதப்பல், வடாயவழி சு்கடாதரமின்ரம.  
இருப்பின் மருததுவரி்ம் சதரிவிக்்க பவணடும்.

சுருள் சிபர நா்ளஙகள்: ்கடாலில் சுருள் சிரர 
இருக்கி்தடா என்று ்கவனிக்்க பவணடும் 
(வடாரிப்கடாஸ சவயின்)

உயிர ஆதார அறிகுறிகள் (Vital Signs): 
நடாடிததுடிப்பு, சுவடாசம், சவப்பநிரல, இரதத 
அழுததம் இவற்றின் ஏபதனும் அசடாதடாரணம் 
இருந்தடால் மருததுவரி்ம் சதரிவிக்்க பவணடும்.

வயிறு ்பரியசாதபனகள்: ஒவசவடாரு முர் 
வருர்கயின் பபடாது வயிறு பரிபசடாதரை 
சசயயபவணடும்.

வயிறு ்பரியசாதபனயின் ்படிகள்: 
 • படார்ரவயி்ல் 
 • பரிபசடாதரை (சதடாடடு படார்ததல்) 
 • ஒலிச்பசடாதரை

்பாரபவயி்ல்
 • வயிற்றின் அளவு, ப்கடாள வடிவம், உருரள 

வடிவம், சதடாஙகுகி்துபபடால், சபரிதடா்க அல்லது 
சிறியதடா்க.

 • பதடால் ஸடரடாய கிரடாவி்ம், லினியடா ரநய்கரடா
 • முந்ரதய அறுரவ சிகிச்ரசயின் தழும்பு
 • பதடால் சதடாற்று பநடாயக்்கடாை ஆதடாரங்கள் 

மற்றும் புர்தத சிரர்கள்.
 • சதடாப்புள் – தடர்யடா்க மற்றும் உள்பு்மடா்க 

இருததல்.
கர்ப்ப்பப்ப அ்ளவு:
12 வது வடாரம் → சிம்ரபசிஸ பூபிஸ
16 வது வடாரம் →  சிம்ரபசிஸ பூபிஸ-க்கும், 

சதடாப்புளுக்கும் நடுவில்
22 வது வடாரம் → சதடாப்புள் அளவில்
28 வது வடாரம் →  ச ந ஞ் சு கு ழி க் கு ம் , 

சதடாப்புளுக்கும் நடுவில்
32 வது வடாரம் → சநஞ்சுகுழிக்குக் கீழ்
வது வடாரம் → சநஞ்சுகுழி அளவில்
40 வது வடாரம் →  சநஞ்சுக்குழிக்குக் கீழ் 

்கர்ப்பப்ரப இருததல், 
குழந்ரதயின் தரல தடாயின் 
இடுப்பு எலும்புக்குள் நுரழந்து 
இருக்கி்தடா என்று சதடாடடு 
படார்ததல் (பரிச பரிபசடாதரை)

பதாடடு ்பாரத்து ்பரியசாதபன பசய்தல்

A. �த� நடவ��ைக C. ��றா நடவ��ைக D. நா�கா நடவ��ைகB. இர�டா நடவ��ைகA. �த� நடவ��ைக C. ��றா நடவ��ைக D. நா�கா நடவ��ைகB. இர�டா நடவ��ைக

A. �த� நடவ��ைக C. ��றா நடவ��ைக D. நா�கா நடவ��ைகB. இர�டா நடவ��ைகA. �த� நடவ��ைக C. ��றா நடவ��ைக D. நா�கா நடவ��ைகB. இர�டா நடவ��ைக
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 • சிம்ரபசிஸ பூபிஸ ஃபண்ஸ உயரதரத 
அளவி்ல் (SFH) (18 – 34 வடாரம் – அளவிடடு, 
SFH அளவீடர் ்கர்ப்ப்கடால வடாரதது்ன் 
ஒப்பிடுதல்)

வயிறு ்பரிச ்பரியசாதபன (வயிப்ற பதாடடு 
்பாரத்து ்பரியசாதபன பசய்தல்)
 • ஃபண்ஸ உயரதரத அளவி்ல் (லிபயடாபடால்டு 

(Leopald’s)  படி்கள்)
 • ஃபண்ஸ பரிச பரிபசடாதரை (சதடாடடு 

படார்ததல்) (முதல் படி )
 • பக்்கவடாடடின் பரிச பரிபசடாதரை்கள் 

(இரண்டாம் படி)
 • சபல்விக் கிரிப் – 1
 • சபல்விக் கிரிப் – 2  

குழந்பதயின் நிபல அறிதல்
குழந்ரத அமர்ந்திருக்கும் நிரல (நீளவடாக்கில் 

உள்ள ்கர்ப்பப்ரபக்குத தகுந்தடாற்பபடால்)

 • ்கர்ப்பப்ரபயின் கீழ்பகுதியில் குழந்ரதயின் 
எந்த உறுப்பின் பகுதி உள்ளது என்பரத 
அறிதல்.

 • குழந்ரதயின் தரல கீபழ இ்ஙகியுள்ளதடா 
எைப் படார்ததல்.

ஒலிசயசாதபன
குழந்ரதயின் இருதய துடிப்ரப ்டாப்ளர் 

ஸப்கன் மூலம் 12 – 24 வடாரததிலும் 
ஃபீடப்டாஸப்கடாப் மூலம் 18 – 24 வடாரததிலும் 
ப்கட்கலடாம். 

்பரியசாதபனகள்
சிறுநீர ்பரியசாதபன
 • ்கர்ப்பதரத சிறுநீர் பசடாதரை மூலம் உறுதி 

சசயதல்.
 • சிறுநீரில் உப்பு மற்றும் சர்க்்கரர ்கண்றிதல்

இரத்த ்பரியசாதபனகள்
 • இரதத வர்கரய (பிரிவு) ்கண்றிதல்
 • இரதத சர்க்்கரரயின் அளவு
 • இரதத அணுக்்களின் அளவு (ஹீபமடாகுபளடாபின்)
 • எச்.ஐ.வி (H.I.V.) சதடாற்று
 • வி.டி.ஆர்.எல் (VDRL) சதடாற்று
 • மஞ்சள் ்கடாமடாரல

கர்ப்பகால அறிவுபர
ஊட்சசத்து
 • எர் அதி்கரிப்பு: சடாதடாரண ்கர்ப்ப ்கடால எர் 

அதி்கரிப்பு 11.5 – 16 கிபலடா
 • தடாயின் எர் ்கர்ப்ப்கடாலததில் குர்வடா்க 

இருப்பின், வயிற்றில் இருக்கும் குழந்ரதயின் 
வளர்ச்சி குர்வடா்கவும், குழந்ரதயின் எர் 
குர்வடா்கவும் இருக்கும்.  ஆபததடாை 
விரளவு்களும் ஏற்படுததும்.

 • எர் அதி்கரிப்பு அதி்கமடா்க இருந்தடால், 
்கர்ப்ப்கடால சர்க்்கரர பநடாய மற்றும் ்கர்ப்ப்கடால 
இரதத ச்கடாதிப்பு பநடாய்களின் அறிகுறியடாகும்.

 • புரதம் மற்றும் ்கபலடாரி: தடாயக்கு ்கர்ப்ப்கடாலததில் 
ஒரு நடாரளக்கு, 300 கிபலடா ்கபலடாரி அளவு 
உணவு அதி்கமடா்க பதரவப்படுகி்து. 
புரதச்சததும்  அதி்கமடா்க பதரவப்படுகி்து.  
அதி்கமடாை புரச்சதது, குழந்ரதயின் 
வளர்ச்சிக்கும், நஞ்சுக்ச்கடாடி, ்கர்ப்பப்ரப, 
மடார்ப்க வளர்ச்சிக்கும், இரதத சிவப்பணு 
உருவடாக்்கததிற்கும், பதரவப்படுகி்து.  
்கடார்ப்ப்கடாலததில் 1 கிரடாம்  புரதம்  
பதரவப்படுகி்து. இது சரிபடாதியடா்க தடாய 
மற்றும் பசயின் உ்லில் பசர்க்்கப்படுகி்து 
(Deposited).

 • ச்கடாழுப்பு:  ச்கடாழுப்பு சதது நம் உ்லுக்கு 
ஆற்்ல் தரக்கூடிய முக்கிய ஆதடாரமடாகும்.

 • ச்கடாழுப்பு சததிலுள்ள படாஸபபடா லிப்டஸ,  
படாஸபபடாலிடஸ நுரரயீரலின் ஒடடும் தி்ரை 
குர்க்கி்து.

 •  இரும்புச் சதது: ்கர்ப்ப்கடாலததில் தடாயின் 
உ்லில் உள்ள இரும்புச்சதது 
குர்ந்துவிடுகி்து.  அதைடால், கூடுதல் இரும்பு 
சதரத, மடாததிரரயடா்கபவடா, உணவடா்கபவடா  
ச்கடாடுக்்க பவணடும். கூடுதல் இரும்புசதது 
தடாயக்கும் பசயக்கும் பதரவப்படுகி்து.

 • ஒரு நடாள் தடாயின் இரும்புச்சதது பதரவ 30 – 
60 மில்லி கிரடாம்.

 • ்கடால்சியம்: தடாயின் ஒரு நடாள் ்கடால்சிய பதரவ 
– 1200 மில்லிகிரடாம்

 • ரவட்மின்: ஹீம் (Heme) உருவடாவதற்கு 
பபடாலிக் அமிலம் பதரவப்படுகி்து.  பபடாலிக் 
அமிலததின் அளவு குர்யுமடாயிை, இரதத 
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பசடார்க மற்றும் முதுகு தணடு வ்க்குர்படாடு 
சிசுவிற்கு ஏற்படுகி்து.

வாழ்கபக முப்றபய மாறறியபமத்தல்
உ்ற்பயிறசி:  ்கர்ப்ப்கடாலததில் 

உ்ற்பயிற்ச்சிரய குர்க்்க பவணடிய அவசியம் 
இல்ரல. ஆைடால், ஆைடால் நஞ்சுச்கடாடி கீழ் 
இருந்தடால், ்கர்ப்பப்ரப வடாய திருந்திருந்தல், 
்கர்ப்ப்கடால இரததக் ச்கடாதிப்பு ஏற்பட்டால், குர்மடாத 
பிரசவம் மற்றும் ஒரு பிரசவததில் இரணடு 
குழந்ரதக்கு பமல், இருப்பின், மருததுவரின் 
பரிந்துரரப்படி உ்ற்பயிற்சி சசயதல் அவசியம்.

்பயணம்:  ்கர்ப்ப்கடாலததில் தடாயக்கு 
பயணததிைடால் படாதிப்பு ஏற்படுவதில்ரல.  
்கர்ப்பிணி சபண இரணடு மணி பநரததிற்கு ஒரு 
முர் ந்ததல் பவணடும், இதைடால் ்கடாலில் நீர் 
மற்றும் இரதத ்கடடு மற்றும் பதக்்கதரதயும், 
தவிர்க்்க முடியும்.

கு்ல் ்பழககம்: ்கர்ப்ப்கடாலததில் 
ப்பரடாசெஸடிரடான் ஹடார்பமடானின் அளவு 
அதி்கரிப்பதடால் சசரிமடாை மண்லததின் 
சமன்ரமயடாை தரச்கள் தளர்ந்து விடுகி்து.  
பமலும் ்கர்ப்ப்கடால ்கர்யில்  குழந்ரதயின் தரலப் 
பகுதி கு்ரல அழுததுவதிைடால், மலச்சிக்்கல் 
ஏற்படுகி்து.  இதரை அதி்கமடா்க தணணீர் 
குடிப்பதிைடாலும், உ்ற்பயிற்சி சசயவதடாலும், 
உணவில் அதி்க நடார்ச்சதது பசர்தது ச்கடாள்வதடால் 
மலச்சிக்்கரல தவிர்க்்கலடாம்.

குமட்ல் மறறும் வாந்தி:  ்கர்ப்பததின் ஆரம்ப 
்கடாலததில் இது சடாதடாரண அறிகுறியடாகும் 
இக்்கடாலததில் அடிக்்கடி குர்வடாை உணரவ 
உணணபவணடும்.  வடாசரைப் சபடாருட்கரள 
தவிர்ததல் நல்லது.

தாம்்பத்தியம்: 7 மடாதம் வரர தடாம்பததிய 
உ்வு எந்த பிரச்சரைரயயும் ஏற்படுததுவதில்ரல. 
ஏபதனும் ்கர்ப்ப்கடால சிக்்கல்்கள் இருந்தடால் ஆரம்ப 
முதல் தடாம்பததிய உ்ரவ தவிர்ததல் நல்லது.

புபக பிடித்தல்: ்கர்ப்ப்கடாலம் முழுவதும் 
புர்கபிடிததரல தவிர்ததல் நல்லது. புர்கப்பிடிக்கும் 
சபண்களுக்கு குழந்ரத சிறியதடா்கவும், பி்ப்பு 
சடார்ந்த பநடாயுற்் தன்ரமயு்னும்  பி்க்கும் விகிதம் 
அதி்கமடாகி்து.

மதுஅருந்துதல்:  ்கர்ப்ப்கடாலம் முழுவதும் மது 
அருந்துவரத தவிர்ததல் நல்லது. மது 
அருந்துவதிைடால் சிசுக்கு ஏற்படும் குர்படாடு 
(பீட்ல் ஆல்்கஹடால் சிணடபரடாம் – Fetal Alcoholic 
Syndrome) மூரள, மு்கம், ர்க, ்கடால்்கள் நரம்பு 
மண்லததில் குர்படாடு ஏற்ப் வடாயப்பு உள்ளது. 
பமலும் ்கர்ப்ப ்கடாலததிபலடா அல்லது குழந்ரத 

பி்ந்த பின்பு உ்ல் வளர்ச்சிக்குர்படாடு மற்றும் 
மூரளவளர்ச்சி குர்வடா்க இருக்்க வடாயப்புள்ளது.  

Caffeine: ்கபபன் அல்லது ்கடாபி உள்ள 
சபடாருட்களிைடால் தடாயக்ப்கடா / குழந்ரதக்ப்கடா எந்த 
ஆபததும் ஏற்ப்டாது.

சில முக்கியமடாை ்கர்ப்ப்கடால 
குறிப்பு்கள்

 • 5 மற்றும் 6 முர் சடாப்பி்பவணடும்
 • ரவட்மின் மடாததிரரரய மருததுவரின் 

பரிந்துரரயின் படி சடாப்பிடுதல்.
 • அதி்கமடா்க தணணீர் குடிததல் பவணடும்.
 • நன்்டா்க, பபடாதுமடாை அளவு தூங்க பவணடும்.
 • சரியடாை உ்ற்பயிற்சிரய சசயதல் பவணடும்
 • வசதியடாை ஆர்்கரள அணியவும்
 • மருததுவரின் அனுமதியில்லடாமல், மடாததிரர 

சடாப்பி்க் கூ்டாது.
 • பயணததின் பபடாது படாது்கடாப்பு படர்்கரள 

அணியவும்
 • புர்கபிடிப்பவர் அருகில் சசல்வரத தவிர்ததல் 

நல்லது.

 7.4.   உயிருககு ஆ்பத்தான கர்ப்பம் 
(High risk Pregnancy)

வபரயப்ற
உயிருக்கு ஆபதது ஏற்படும் ்கர்ப்பம் என்பது 

பநடாயுற்் மற்றும் உ்லின் சமநிரல சீர்குரலவில் 
இருக்கும் தருவடாயில் ்கர்ப்பம் தரிப்பதடாகும். இது 
தடாயின் அல்லது குழந்ரதயின் உயிருக்கு ஆபதரத 
விரளவிக்கும். பமலும் குழந்ரதயின் 
வளர்ச்சிரயயும் படாதிக்கும்.

மக்பய்பறு இ்ற்பபு விகிதம்
வபரயப்ற
 • ம்கப்பபறு இ்ப்பு என்பது ்கர்ப்ப்கடாலததில்  

அல்லது ்கருக்்கரலப்பு சசயததில்  இருந்து 42 
நடாட்களுக்குள் இ்ததல், ்கர்ப்ப்கடாலததில் 
ஏற்படும் உ்ல்நிரலக் ப்கடாளடாறு்களடால் 
ஏற்படும் இ்ப்பு (WHO)

 • 20 – 25 % ம்கப்பபறு இ்ப்பு நி்கழ்வு 
்கர்ப்ப்கடாலததில் ஏற்படும் இ்ப்பு

 • 40 – 50 % பிரசவததின்பபடாபதடா மற்றும் 
பிரசவததிற்கு பின் உள்ள இ்ப்பு

 • 25 – 40 % குழந்ரத பி்ந்த முதல் வடாரததில் 
இ்ப்பு

 • வரு்ததிற்கு 585000 சபண்களின், 
்கர்ப்பததில் ஏற்படும் ப்கடாளடாறு்களிைடால் 
இ்ப்பர்.
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வபரயப்ற
உயிருக்கு ஆபததுக்குள்ளடாகும் ்கர்ப்பிணி்கள் 

என்பவர்
 • முதல் ்கர்ப்பம் தரிததல் 18 – வயதிற்கு கீழ், 

மற்றும் 35 வயதுக்கும் பமல் உள்ளவர்்கள்.
 • நடான்கு மற்றும் அதற்குபமல் ்கருததரிததல்
 • உயரம் குர்வடா்க இருததல் (< 145 cm மற்றும் 

அதற்கு கீழ் இருததல்)
 • இரடர் குழந்ரத்கள்
 • இரதத பசடார்க
 • இதற்குமுன்பு ்கருக்்கரலப்பு/்கருச்சிரதவு, 

வயிற்றில் குழந்ரத இ்ததல்
 • ஊட்ச்சதது குர்வுள்ள தடாய

நஞசுபகாடி கீழ் இருத்தல் (Placenta 
Praevia)

1) வபரயப்ற
நஞ்சுச்கடாடி கீழ் இருததல் என்பது, நஞ்சுச்கடாடி 

முழுரமயடா்க அல்லது ஒரளவு ்கர்ப்பரபயின் 
கீழ்பகுதியில் தஙகியிருததல்.
காரணஙகள்: அறிய்ப்ப்வில்பல / அறிய்ப்ப்ாத 
காரணஙகள்

ஆ்பத்து காரணிகள்:  மூன்று பிரசவததிற்கும் 
பமல், இரணடு குழந்ரதக்கு பமல் ்கருததரிததல், 
இதற்கு முன்பு ்கர்ப்பரப அறுரவ சிகிச்ரச 
பமற்ச்கடாணடிருததல்.
பவளி்ப்பாடுகள்:
 • 20 வடாரததிற்கு பி்கு வலி இல்லடாத 

இரததப்பபடாக்கு.
 • எச்சரிக்ர்க அறிகுறி இல்லடாமல், இரததப்பபடாக்கு 

வருவதும், நிற்பதுமடா்க இருததல்.

30%

�� 40% ப�� 30% ���� �ைல
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நஞசுகபகாடி கீழ் இருத்தலின் வபககள்
1. முதல் வபக: நஞ்சுக் ச்கடாடி கீழ் இருததல் 
நஞ்சுக்ச்கடாடியின் ஒரு பகுதி, ்கர்ப்ப்ரபயின் 
கீழ்ப்பகுதியில் ்கர்ப்பப்ரப உள் வடாரய சதடாடும் 
அளவிற்கு இருததல்.
2. இரண்ாம் வபக: (மடார்ஜிைல்) நஞ்சுக் 
ச்கடாடியின் ஒரு பகுதி, ்கர்ப்பரபயின் உள் வடாயில், 

சற்று சதடாடடு இருததல் ஆைடால் முழுவதுமடா்க 
சதடாடுவது இல்ரல.
3. மூன்்றாம் வபக:  நஞ்சுக்ச்கடாடி ்கர்ப்பரபயின் 
உள்வடாய பகுதிரய படாதியளவு மூடியிருததல் 
இதரை முழுரமயற்் வர்க எைக் கூ்லடாம்.
4. நான்காம் நிபல:  நஞ்சுக்ச்கடாடி முழுவதுமடா்க 
்கர்ப்பரப வடாய பகுதிரய மூடி இருததல்.
பமலடாணரம:
 • சிசுவின் இருதய துடிப்பு மற்றும் தடாயின் உயிர் 

ஆதடாரம் (Vitalsings) ்கண்கடாணிததல், 
 • பிரடாண வடாயு ச்கடாடுததல் (O2 admistration)
 • சிரர வழியடா்க திரவம் சசலுததுதல் ( IV Fluids)
 • I/O Chart 
 • இரததப்பபடாக்கின் அளரவ மதிப்பீடு சசயதல் 
 • இரததப் பரிபசடாதரை சசயதல்
 • இரதத வர்க படார்ததல் (Grouping, typing)
 • இரததம் சசலுததுவதற்்கடாை பரிபசடாதரை 

சசயதல்
 • ஸப்கன் எடுததல் (USG Abdomen)
 • சு்கப்பிரசவதரத தவிர்தது அறுரவ சிகிச்ரச 

முர்க்கு தயடார்சசயதல்
 • இடுப்பு பகுதி பரிபசடாதரை தவிர்ததல் (No 

Pelvic examination)

யநாய் முன்கணி்பபு: இரததப்பபடாக்கின் அளவு 
மற்றும் ்கர்ப்ப்கடாலததின் வயரத சபடாறுததது

பிரசவத்திறகு முன்பு நஞசுகபகாடி பிரிதல் 
(Abruptio placenta)

சடாதடாரண நிரலயில் இருந்த நஞ்சுக்ச்கடாடி 
பிரசவததிற்கு முன்பு ்கர்ப்பப்ரபயில் இருந்து 
பிரிதல். ்கடாரணம்: அறியப்ப்டாத ்கடாரணங்கள்

இய�பான / சாதாரணமான
ந�� ெகா �� இ
	த�

�� ந�� ெகா �� இ
	த�

ப�� ந�� ெகா �� இ
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	த�
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வபககள்
Concealed இரதத பபடாக்கு மர்ந்து இருக்கும் 

அல்லது சதரியடாமல் இருக்கும்.  இது ஒரு அரிதடாை 
வர்க.

பிரிந்த நஞ்சுக் ச்கடாடிக்கு பின்பு்ம் இரததம் 
பசர்ந்திருக்கும் அதடாவது ்கர்ப்பப்ரபக்கும் (decidua)
க்கும், சவவுக்கும் இர்பய இரததம் பதஙகி 
இருக்கும். (இரததம் சவளியில் சதரியடாது).

Revealed (சவளிப்படுததிய வர்க)
 இரததப் பபடாக்கு நஞ்சுக் ச்கடாடி பிரிந்தவு்ன் 

இரததம் ்கருப்படாரத வழியடா்க சவளிபய வரும். 
இரததப் பபடாக்ர்க சவளிபு்ததில் இருந்து படார்க்்க 
முடியும். இது சபடாதுவடாை வர்க ஆகும்.

ஆ்பத்து காரணிகள்
 • புர்கப்பிடிததல்
 • சதடாப்புள் ச்கடாடி சிறியதடா்க இருததல்
 • வயது முதிர்ந்த ்கடாலததில் ்கருததரிததல்
 • இரதத அழுததம் அதி்கமடா்க இருததல்
 • ்கர்ப்ப்கடால இரதத ச்கடாதிப்பு
 • ச்கடாக்ர்கன் (cocaine) பயன்படுததுதல்
 • வயிற்றில் ஏற்படும் உட்கடாயங்கள்

பவளி்ப்பாடு
 • சதடா்ர்ந்து வயிற்றில் வலி
 • மிதமடாை இரததப்பபடாக்கு

மருத்துவ சிகிசபச முப்ற:
 • சிசுவின் இருதய துடிப்ரபக் ்கண்கடாணிததல் 
 • சிரர வழியடா்க திரவம் சசலுததுதல் (IV Fluids)
 • பிரடாணவடாயு ((O2 ) ச்கடாடுததல்
 • இரததப்பபடாக்ர்க மதிப்பீடு சசயது, அரத 

்கடடுப்படுததுதல்
 • இரதத பரிபசடாதரை சசயதல்
 • ஸப்கன் பரிபசடாதரை சசயதல்
 • அறுரவ சிகிச்ரசக்குத தயடார் சசயதல்
 • சு்கப் பிரசவதரத தவிர்ததல்
 • இடுப்பு பகுதி பரிபசடாதரைரய தவிர்ததல்.

்பனிகு் திரவம்
வபரயப்ற: பனிகு் திரவம் என்பது 

சதளிவடாை சற்று மஞ்சள் நி்ததில் சிசுரவ சுற்றி 
இருக்கும் திரவம்  ஆகும். இது ்கர்ப்ப ்கடாலததில் 
சிசுரவப் படாது்கடாக்கி்து. சடாதடாரணமடா்க பனிக்கு் 
திரவததின்அளவு சுமடாரடா்க 800 .மிலி

்பனிகு் நீர: பனிகு் நீர் என்பது ்கர்ப்பிணியின் 
இரதத சுழற்சியில்  நஞ்சுக்ச்கடாடி மூலம் சிசுவிற்கு 

சசல்லும் திரவம் மற்றும் இதில் சிசுவின் சிறுநீர்  
்கலந்திருக்கும்.பனிகு் நீர் அதி்கமடா்க இருததல்: 
(Poly Hydramnios)

வபரயப்ற: பனிகு் நீர் 2000 மிலி பமல் 
இருததல்.
ஆ்பத்து காரணிகள்
 • இரணடு குழந்ரதக்குபமல் ்கருததரிததல்
 • சிசுவின் பி்ப்பு குர்படாடு்கள்
 • எர் அதி்கமடா்க உள்ள குழந்ரத /சபரிய 

குழந்ரத 
 • சிசுவின் எலும்பு வளர்ச்சி குர்படாடு
 • எலும்பு குர்படாடு: பி்வி இடுப்சபலும்பு 

இ்ப்சபயர்வு, பி்வி வரளபடாதம், 
லிம்ப்ரி்க்்ஸன் 

 • சிசுவின் இரரப்ரப மற்றும் கு்ல் படாரதயில் 
ஏபதனும் அர்ப்பு இருததல்

 • தடாயிக்கு சர்க்்கரர பநடாய இருததல்
 • தணடு வ்ததில் குர்படாடு (spina bifida, 

Anencephaly, Hydrocephaly).

யநாய் கண்றிதல்:
ஸப்கன்:  பனிக்கு் நீரில் அளவு  >20 சச.

மீக்கு பமல் இருததல்.(சரியடாை தணணீரின் அளவு 
8-18 சச.மீ)

யமலாணபம: சிகிச்ரசயின் தன்ரம
 • ஓயவு 
 • எர் அதி்கரிததரல ்கவனிததல்
 • இரணடு வடாரததிற்கு ஒருமுர் அதி்கமடா்க 

இருக்கும் பனிக்கு் நீரர சவளிபய எடுததல்.
 • மிதமடாை பனிகு்ம் நீர் இருக்கும் சபரும்படாலடாை 

சபண்கள் ஆபரடாக்கியமடாை குழந்ரதரய 
சபற்ச்டுப்பர்.

ஆலியகா பைடராமிணியாஸ் (Oligo 
Hydramnios)

பனிக்கு் ரபயில் பனிகு் நீரின் அளவு 500 
மி.லிட்ருக்கு குர்வடா்க இருததல்.

காரணஙகள்:
 • குழந்ரதயின் சீறுநீர்க பிரச்சரை 
 • சிசுவின் சிறுநீர் படாரதயில் அர்ப்பு இருததல்
 • சிசுவின் வளர்ச்சியின்ரம
 • பிரசவ பததி முடிந்து இருததல்
 • பிரசவததிற்கு முன்பு பனிகு்ம் நீர் உர்தல்
 •  சிசுவின் பி்ப்பு குர்படாடு, 
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 • நஞ்சுக்ச்கடாடி சசயல்படாடு குர்ந்து இருததல்.

யநாய் கண்றிதல்: AFI 5 – 6 சச.மீ. குர்வடா்க 
(AFI – Amniotic fluid index பனிக்கு் நீரின் குறியீடு)

்கர்ப்பரப சிறியதடா்க இருததல்
 • குழந்ரதயின் அரசவு குர்வடா்க இருததல்
 • வயிற்றுப்பகுதியில், குழந்ரதயின் உ்ல் 

படா்கங்கள் எளிதடா்க சதரிதல்
 • வயிற்றில் குழந்ரத இ்ந்துவிட் நிரல
 • ்கர்ப்ப்ரப சிறியதடா்க சதரிவது 
 • ஸப்கன் பரிபசடாதரை

யநாய் முன் கணி்பபு: பநடாயின் தீவிரதரத 
சபடாறுததது
சிகிசபச முப்ற
 • தடாய மற்றும் சிசுரவ ்கவைமடா்க ்கவனிததல்
 • ்கர்ப்ப்கடாலததில் அடிக்்கடி ்கவனிததல், 

பரிபசடாதரை சசயதல்
 • உ்கந்த பிரசவ பததிரய ்கண்றிதல்
 • பநடாய எதிர்ப்பு மருந்து்கரள பரிந்துரரததல்.

இ்ம் மாறிய கர்ப்பம் (Ectopic pregnancy)
்கருததரிதத சிரைமுடர் ்கர்ப்பப்ரபக்கு 

சவளியில் அதடாவது ்கருக்குழடாயில் தஙகியிருக்கும். 
அரிதடா்க சிரைப்ரப, ்கர்ப்பப்ரபவடாய அல்லது 
வயிற்றுப்பகுதியில்  தஙகியிருக்கும். 

நிகழ்வு (Incidence):
1. ்கர்ப்ப ்கடாலததில் இரதத பபடாக்கிைடால் ஏற்படும் 

இ்ப்புக்கு இது ஒரு முக்கிய சதடாற்று 
்கடாரணமடாகும்.

2. சதடா்ர்ச்சியடாை ்கருவுறுதரல குர்க்கி்து.
3. 100ல் ஒரு ்கர்ப்பிணி சபணணிற்கு இ்ம் 

மடாறிய ்கர்ப்பம் ஏற்படும்

காரணஙகள்:
 • சபல்பலடாப்பியன் டியூபில் 

(Fallopian tube)  
(்கருக்குழடாயில்) வடு 
இருததல்

 • ்கருததரிதத  ஓவம் 
( சி ர ை மு ட ர ் ) 
்கர்ப்பப்ரபக்கு சவளியில் 
தஙகியிருததல், சடாதடாரணமடா்க சபல்பலடாப்பியன் 
டியூப், ்கர்ப்பப்ரப, ்கர்ப்பப்ரப வடாய மற்றும் 
வயிற்றுப்பகுதி

 • தூண்ப்பட் பல ்கருச்சிரதவு்களிைடால்
 • சபல்பலடாப்பியன் டியூப்பில் சதடாற்று 

கிருமிதடாக்குதல்

 • ்கருக்குழடாயில் அறுரவ சிகிச்ரச
 • ர் ஈதரதயல் ஸடில்சபஸடரடால்(DES) 

சவளிப்படாடு சிகிச்ரச
அறிகுறிகள்:
 • படாதிக்்கப்பட் பகுதியில் வயிற்றுவலி, 

தரசப்பிடிப்பு வலி, 
 • ்கருக்குழடாய முறிவு (Tubal Rupture) :  

உ்ைடியடாை,  நிரலயடாை வலி  பி்கு இடுப்பு 
மற்றும் வயிறு பகுதியில் பரவுதல்

 • அதி்கமடாை இரததப்பபடாக்கு ்கடாரணமடா்க, 
பதடாள்படர் வலி மற்றும் ஆசைவடாய அழுததம்

 • தரலசுததல், பலவீைம் – டியூப் முறிந்து 
இருந்தடால், பலவீைமடாை நடாடிதுடிப்பு, கிளடாமி 
பதடால் (மிகுந்த ஈரம்) மயக்்கம், அதிர்ச்சிக்்கடாை 
அறிகுறி்கரள மதிப்பீடு சசயதல்

யநாய் கண்றிதல் 
பீட்டா HCG ஹடார்பமடான் பரிபசடாதரை 

சசயதல். (500 1U / லிட்ருக்கு பமல் இருந்தடால்) 
ஸப்கன் பரிபசடாதரை சசயதல்

சிகிசபச
 • உ்ைடியடா்க அறுரவ சிகிச்ரச சசயது 

்கருக்குழடாரய நீக்குதல் அல்லது சரிசசயதல்
 • ்கருக்குழடாய முறியவில்ரலசயன்்டால் – 

Methotrexate மீபதடாடிரடாக்சிப்கட மருந்து 
ச்கடாடுததடால், ்கருததரித முடர்யில் உள்ள 
சசல்்கள் பிரிவதற்குப் பதிலடா்க , சசல்்கள் 
இ்ந்துவிடும். பி்கு இ்ந்த சசல்்கள், 
இரததப்பபடாக்்கடா்க சவளிபயறும்

கர்ப்பகால இரத்தக பகாதி்பபு
உல்க அளவில், ம்கப்பபறு இ்ப்பு, சிசு இ்ப்பு, 

சிசு உ்ல்நலக்குர்படாடு ஆகியரவற்றிக்கு 
்கர்ப்ப்கடால இரததக் ச்கடாதிப்பு ஒரு முக்கிய 
்கடாரணமடாகும், 76000 பபர் இதைடால் 1 வரு்ததில் 
இ்ந்து பபடாகின்்ைர். சரியடாை இரததஅழுததம் 
உள்ள ்கருததரிதத சபண்களுக்கும் ்கர்ப்ப்கடால 
இரததக் ச்கடாதிப்படாைது  ்கர்ப்பததின் ்கர்சியிலும் 
பிரசவததின் பின்பு 24 மணி பநரததிபலடா வரலடாம்.

முன் சூல் வலி்பபு (Pre Eclampsia)
வபரயப்ற

முன் சூல் வலிப்பு என்பது இரததக் ச்கடாதிப்பு, 
சிறுநீரில் புரதம் சவளிபயறுதல், ்கடால்வீக்்கம் 
ஏற்படுதல்.
 • இரதத அழுததம்140/90 mmHg பமல்
 • ்கருததரிப்பதற்கு முன்பு இருந்த இரதத 

அழுதததரதவி் அதி்கமடா்க இருததல் 
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(சிஸப்டாலிக் (Systolic) 30 mmHg diastolic 15 
mmHg) 

 • சிறுநீரில் புரதம் சவளிவருதல்
 • மு்கம் வீக்்கமடா்க இருததல்
 • இரததம் அழுததம் அதி்கமடாை இருததல்.  ர்க, 

மற்றும் ்கடால்்களில் நீர் பசர்ந்திருததல்
 • ்கர்ப்ப்கடாலததில் 20 வடாரததிற்கு பி்கு எப்பபடாது 

பவணடுமடாைடாலும் நி்கழலடாம் 
 • சடாதடாரணமடா்க பிரசவ பததிக்கு சற்று முன்பு 

இரததக் ச்கடாதிப்பு வருவதற்்கடாை வடாயப்பு்கள் 
அதி்கம். பமலும் பிரசவம் ஆகும்வரர 
குணப்படுதத முடியடாது.

ப்பாது அப்யா்ளம்
 • விரரவடாை எர் அதி்கரிப்பு, மு்கம் மற்றும் 

ர்க்களில் வீக்்கம்
 • தரலவலி படார்ரவ மடாற்்ங்கள் (மங்கலடாை 

படார்ரவ, படார்ரவ இரண்டா்க சதரிவது, 
புள்ளி்கள் படார்ப்பது)

 • மயக்்கம், தரலச்சுற்்ல், ்கடாது்களில் ஒலி 
ப்கடபது, குழப்பம், வலிப்பு

 • மயக்்கம்/ தரலச்சுற்்ல், ்கடாது்களில் ஒலி 
ப்கடபது, குழப்பம்/ வலிப்பு

ஆ்பத்தான அறிகுறிகள்
 • Urine- சிறுநீர் சவளிப்படாடு குர்தல்
 • Sleep- தூஙகுவதில் சிரமம் / சதடாந்தரவு
 • Head ache- தரலவலி 
 • Epigastric- இரரப்ரப பமற்பகுதி வலி மற்றும் 

்கண  அசடாதடாரண அறிகுறி்கள்

நிகழ்வு:
உயர் இரதத அழுததததடால் மூரளயில் படாதிப்பு 

ஏற்படடு சதடா்ர் வலிப்பு அல்லது சுயநிரைரவ 
இழததல் தடான் பபறு்கடால வலிப்பு எைப்படுகின்்து.

எகலாம்்பளியா: [Eclampsia] ய்பறுகால 
வலி்பபு
நிகழ்வு:
 • ்கர்ப்பததில் 0.2% பபர் படாதிக்்கப்படுவர்
 • மி்கவும் தீவிர சிக்்கல்்கள்
 • அதி்கமடாை ம்கப்பபறு இ்ப்பு. மூரளயில் 

இரததம் ்கசிவதிைடால்  ஏற்படுகி்து
 • ம்கப்பபறு இ்ப்பு விகிதம் 8 – 36%

ஆ்பத்து காரணிகள்:
 • 20 வயதுக்கும் கீழ் மற்றும் 40 வயதுக்கும் 

பமல்

 • இரணடு குழந்ரத மற்றும் அதற்குபமல்
 • முதல் குழந்ரத
 • முதது பிள்ரள
 • ்கருததரிப்பதற்கு முன்பு உயர் இரதத அழுததம், 

சர்க்்கரர பநடாய
 • சிறுநீர் , இரததக்குழடாய பநடாய  சதடா்ர்படாை 

பநடாய்கள் 
 • முந்ரதய ்கர்ப்பததில், ்கர்ப்ப்கடால இரதத 

ச்கடாதிப்பு, பிரிஎக்லடாம்பிஸியடா (முன்சூல் வலிப்பு) 
இருந்திருந்தடால்

காரணஙகள்: சதரியடாத ்கடாரணங்கள்
சிகிசபச/யமலாணபம:  பமலடாணரம 

சிகிச்ரச அறிகுறி்கரளப் சபடாறுததது. சபடாதுவடா்க 
்கர்ப்பம் முடிததல்/ சு்கப்பிரசவம் அல்லது அறுரவ 
சிகிச்ரச மூலமடா்க  குழந்ரதரய அவசரமடா்க 
சவளிபய எடுததல்.
சிகிசபச அறிகுறிகப்ள ப்பாறுத்தது
 • பலசடாை பநடாய: ஒயவு
 • வீடடில் அல்லது மருததுவமரையில் 

்கண்கடாணிததல் 
 • பிரசவ பததி வரர ்கடாததிருந்து பிரசவம் 

படார்ததல்
 • அடிக்்கடி இரதத அழுததம், 24 மணிபநர 

சிறுநீரின் அளவு, ்கல்லீரல் சுரப்பி்கள், சிசுவின் 
இருதய துடிப்பு பசடாதிததல்

 • ஸப்கன் பரிபசடாதரை

கடுபமயான யநாய்
 • இரதத அழுததம் – 160/110 mmHg அதி்கரிததல்
 • இரரப்ரப  பமற்பகுதியில் வலி
 • சிறுநீரில் புரதம் சவளிவருதல்
 • ்கல்லீரல் சுரப்பி்கள் அளவு அதி்கமடா்க இருததல்
 • தட்ணுக்்கள் குர்வடா்க இருப்பது.

இலககு: வலிப்பு வரடாமல் தடுப்பது
 • இரதத அழுதததரத ்கடடுப்படுததல்
 • மக்னீசியம் சல்பபட மருந்து ச்கடாடுததல்

மகனீசியம் நசசுத்தன்பமயின் அறிகுறிகள்
 • இரதத அழுததம் உ்ைடியடா்க குர்வது
 • சுவடாச தரச்கள் சசயலிழப்பு
 • பபட்லடார் ரிப்ளக்ஸ மர்வது (Patellar Reflex)

இரவ ஏபதனும் இருந்தடால், மக்னீசியம் 
மருந்ரத நிறுததி வி்வும்
 • பதரவப்பட்டால் ்கடால்சியம் மருந்து ச்கடாடுததல். 

ஆக்சிென் ச்கடாடுததல்.
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 கர்ப்பகால சரககபர யநாய் (GDM 
Gestational diabetes Mellofes)

குளுக்ப்கடாஸ வளர்சிரத மடாற்்ம் ஆரம்ப ்கடால 
்கர்ப்பததில் ஆரம்பிதது, பின்பு இரணடு மற்றும் 
மூன்்டாவது மூன்று மடாதம் ்கர்ப்பம் வரர இருக்கும்.  
சடாப்பிடுவதற்கு முன்பு குளுக்ப்கடாஸ அளவு 90 mg/
dl, சடாப்பிட்ப்பின் 120 mg/dl பமல் இருததல்.

கர்ப்பகாலத்தில் 
தாய்ககான ஆ்பத்து

குழந்பதககான  
ஆ்பத்து

 • இரததக் ச்கடாதிப்பு 
ப்கடாளடாறு்கள்

 • பனிகு் தணணீர் 
அதி்கமடா்க இருததல் 

 • அறுரவ 
சிகிச்ரசயின் மூலம் 
பிரசவம் (எர் 
அதி்கமடாை குழந்ரத)

 • குர் பிரசவம்

 • பிரசவததின் பபடாது 
சிசுவிற்கு ்கடாயம் 
(Birth trauma)

 • பிரசவததின் பபடாது 
பதடாள்படர் 
சவளிவருதல் 
்கடிைம்.

 • குழந்ரதக்கு மஞ்சட 
்கடாமடாரல அதி்கமடா்க 
இருததல்

 • மூச்சுவிடுதல் ்கடிைம்
 • தட்ணுக்்கள் 
குர்வடா்க இருததல்

 • ்கடால்சியம் குர்வடா்க 
இருப்பது

 • சிசு இ்ப்பு

உ்ல்உறு:
 • 20 வடாரம் ்கர்ப்பததிற்கு பமல் ்கர்ப்ப்கடால 

்கடார்பமடான் ஈஸடபரடாென் (Oestrogen) கியூமன் 
்கடார்டிபசடால்,  புரெஸடரடான், ஆகியை 
இன்சுலின் பவரலரய  20 வடாரம் 
்கர்ப்பததிற்கு பமலடா்க தடுததல் .

 • இதன் ்கடாரணமடா்க இரதத சுழற்சியின் 
குளுக்ப்கடாஸ அளவு அதி்கரிததல்.

 • இன்சுலின் அதி்கமடா்க இரததததில் அதி்கரிதது.  
 • இரததததில் குளுக்ப்கடாஸின் அளரவ 

பரடாமரிக்கி்து.
 • அதி்கமடாை பசி - அதி்கமடா்க சடாப்பிடுவது
 • ்கர்சியில் எர் அதி்கரிததல்.

யநாய் கண்றிதல்
 • குளுக்ப்கடாஸ பரிபசடாதரை சசயதல் (OGCT 

Oral Glucose Challengo Test)
 • 24 – 28 வடாரததில் அரைதது சபண்கரளயும் 

திரரயி்ல் பரிபசடாதரை சசயதல்.

 • ்கர்ப்ப்கடால ஆரம்பததில் அதி்க ஆபதது 
பநடாயடாளி்கரள பரிபசடாதரை சசயதல், மற்றும் 
24 – 28 வடாரததிலும். மறுபரிபசடாதரை 
சசயதல்.

அதிக ஆ்பத்து யநாயாளிகப்ள கண்றிதல்:
 • குடும்ப வரலடாறு: சர்க்்கரர பநடாய,
 • முந்ரதய ்கர்ப்ப்கடால சர்க்்கரர பநடாய
 • பருமைடா்க இருததல்
 • சிறுநீரில் குளுக்ப்கடாஸ சவளிபயறுதல்
 • தடாயின் வயது 30-க்கும் பமல் இருததல்.
 • முதல் பிரசவததின் குழந்ரத 4 கிபலடா-கும் 

பமல்
 • அரைதது ்கர்ப்பிணி்களுக்கும் 24 – 28 

வடாரததில் பரிபசடாதரை சசயதல்.
 • அதி்க ஆபததிற்குள்ளடாை இைதரதச் 

சடார்ந்தவர் அசமரிக்்கர், சதன் கிழக்கு ஆசியடா, 
ஆப்பிரிக்்கடா அசமரிக்்கர்்கள் பசிபிக் பகுதி.

சிகிசபச
கர்ப்பகாலத்தின் இலககு:குளுக்ப்கடாஸ 

அளரவ ்கடடுப்படுததல்
 • பநடாயடாளி மற்றும் உ்விைர்்களுக்கு 

பிரசவ்கடால பிரச்சரை்கரள சதளிவுபடுததுதல்
 • சர்க்்கரர பநடாய உணவு (2000 – 2500 cal / 

day)
 • சடாதடாரண எர்யு்ன் உள்ள ்கர்ப்பிணி்களுக்கு 
 • சமடாதத ்கபலடாரி: 30 ்கபலடாரி/kg (கிபலடா)
 • சரடாசரி எர்யு்ன் உள்ள ்கர்ப்பிணி்கள்.

கயலாரிகளின் விநியயாகம்:
 • ்கடார்பபடாரஹடபரட 40 – 50 % 
 • புரதம் 20 %, ச்கடாழுப்புச்சதது 30 – 40 %.

்பரிந்துபரகக்ப்பட் உணவு:
 • மூன்று முர் உணவு மற்றும் மூன்று முர் 

சிற்றுணடி குறிப்பிட் ்கடால இர்சவளியில் 
 • தூஙகுவதற்கு முன்பு சிற்றுணடி
 • 1200 mg/day ்கடால்சியம், 30 mg/dl இரும்புச்சதது, 

40 mcg /ஒரு நடாளின் பபடாபலட.(folate)

பிரசவத்தின் ய்பாது
குளுக்ப்கடாஸின் அளரவ ்கண்கடாணிதது, 

பதரவப்படின் இன்சுலின் ச்கடாடுததல்

பிரசவத்திறகு பின்பு
 • குளுக்ப்கடாஸின் அளவு சடாதடாரண நிரலக்கு 

வரும்.
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 • ஆறு (6) வடாரததிற்கு பி்கு, சடாப்பிட்பின் 
குளுக்ப்கடாஸ அளரவ பரிபசடாதரை சசயதல்.

 • 50% சபண்கள், பிரசவததிற்கு பின்  
எதிர்்கடாலததில், சர்க்்கரர பநடாயடாளியடா்க மடா் 
வடாயப்பு்கள் அதி்கம்.

 • பி்ந்த குழந்ரத, உ்ல் பருமைடா்கவும், 
சர்க்்கரர பநடாயு்னும் இருக்்க வடாயப்பு்கள் 
அதி்கம்.

திட்மிடடு கருத்தரித்தல் 
 • HbA1c – அளரவ, 3 – 6 மடாதம் ்கருததரிப்பதற்கு 

முன்பு சடாதடாரண நிரலயில் பரடாமரிக்்கவும்.
 • ்கருததரிதத முதல் 6 முதல் 8 வடாரங்களில், 

குளுக்ப்கடாஸின் அளரவ ்கடடுபடாடடில் 
ரவததல்.  இதைடால், பி்ப்பு குர்படாடு்கரள 
தவிர்க்்கலடாம்.

 • HbA1c <7 க்கும் பமல் இருந்தடால், ்கருச்சிரதவு 
மற்றும் பி்ப்பு குர்படாடு்கள் அதி்கமடா்க 
வடாயப்புள்ளது.

 • உணவு ்கடடுப்படாடு, பவரல சசயவது பற்றி, 
இன்சுலின், மற்றும் உ்ற்பயிற்சி குறிதது 
்கற்பிததல்.  பலதுர் நிபுணர்்களின் 
பரிந்துரரரய பின்பற்றுதல்.

 • திைம் சடாப்பிடும் உணரவ படடியல் இடுதல் 
ச்கடாடுததல்.

 • சரடாசரி அளவு HbAlC= 4-6%

 7.5.  பிரசவம்: வபரயப்ற:

பிரசவம் என்பது ்கர்ப்பப்ரப சுருஙகுதலின் 
விரளவடா்க, ்கர்ப்பப்ரபயில் இருக்கும் குழந்ரத 
மற்றும் நஞ்சுச்கடாடி பி்ப்பு உறுப்பு வழியடா்க வரும 
நி்கழ்வு. 

முப்றயான சுக்பபிரசவம் என்்பது,
 • தன்னிச்ரசயடா்க பிரசவ வலி துவக்்கம்
 • பிரசவம் 38 – 40 வடாரததில் தடாைடா்க 

ஆரம்பிததல்
 • 38 – 40 வடாரததில் பிரசவ வலி துவஙக்குவது.
 • குழந்ரதயின் தரல ்கர்ப்பரபயின் 

கீழ்பகுதியில் இருததல்
 • குழந்ரதயின் தரலயின் முன்பகுதி முதலில் 

வருவது.
 • பிரசவ ்கடால பநரம் 12 மணி பநரததிற்கு பமல் 

இல்லடாமல் இருப்பது.
 • தடாய மற்றும் சிசுவிற்கு எந்த சிக்்க்கலும் 

இல்லடாமல் இருப்பது.

பிரசவம் ஆரம்பித்தலின் காரணஙகள்
 • சரியடாை வழிமுர்்கள் ஏதும் கிர்யடாது,

யகாட்பாடுகள் உணடு (Theory)
 • உயிரியல்: குழந்ரதயின் வளர்சி (முதிர்ந்த 

நிரல) சசல் சீர்ப்கடு அர்தல், குர்வடாை 
இரதத ஆக்ஸிென் அளவு (ரஹப்பபடாக்ஸியடா-
Hypoxia)

 • இயந்திரத்தனமாக: ்கர்ப்பரபயின் தரச்கள் 
விரிவர்தல், (ரமபயடாசமடரியல்), ச்சிடுவல் 
சசல் இ்ப்பு (decidual).

 • ைாரயமான்கள்: புரடாஸப்டாகிளடான்டின், 
சவளியீடு, ஆக்ஸிப்டாசின் தூணடுதல், சிசுவின் 
்கடார்டிபசடால் தயடாரிப்பு, புரெஸடிரடான் அளவு 
குர்தல்.

கர்ப்பப்ப சுருஙகுதலின் ்பணபுகள்
 • பயனுள்ள ்கர்ப்பப்ரப சுருக்்கம் 30 முதல் 90 

விநடாடி்கள் (seconds), ்கர்ப்பரபயில் 20 – 30 
mmHg அளவு அழுதததரத உருவடாக்குகி்து, 
இது 2 – 4 நிமி்ம் ஏற்படும்.

 • ்கர்ப்பரப சுருஙகுதலடால்  வலி ஏற்படும் பிரசவம் 
முழுவதும் இருக்கும், 

அதறகான காரணஙகள் பின்வருமாறு:
1. ரமபயடாசமடரியம் சுருஙகுவதிைடால், 

ர்கப்படாக்ஸியடா அர்கி்து
2. ்கர்ப்பரப வடாயின் உள்ள நரம்பு முடிச்சு்களில் 

ஏற்படுதல் அழுததம், ்கர்ப்பரபயின் 
அடிப்பகுதியின் உள்ள தரச்கள் பிரைப்பூட்ல் 
(பிரணப்பு ஏற்படுதல்).

3. ்கர்ப்பரப – வடாய விரிவர்தல்
4. ்கர்ப்பரப-யின் பமல் உள்ள வயிற்றின் தரச 

விரிவர்தல்.

கர்ப்பப்ப-வாயில் ஏற்படும் மாற்றஙகள்
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எய்பஸ்மணட பமன்பமயப்ந்து 
விரிவப்தல் (Effacement): ்கர்ப்பப்ரப வடாய 
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சிறியதடா்க மடாறுதல், ்கர்ப்பரபவடாய பமல் பநடாக்கி 
சசல்வதடால் ்கர்ப்பப்ரப வடாய, ்கர்ப்பப்ரபயின் 
அடிப்பகுதியடா்க மடாறுதல். இதரை சதவீதம் மூலம் 
அளவி்லடாம். 0 – 100%, இரத, ்கர்ப்பப்ரப 
அடிபகுதியில் இருக்கும் குழந்ரதயின் பகுதிக்கு கீழ் 
உணர முடியும். 

கர்ப்பப்ப்ப வாய் விரிவப்தல்: அதி்கபடச 
்கர்ப்பரப வடாய 10 சச.மீ விரிவர்ந்து, இது 
குழந்ரதயின் தரல சவளிவருவதற்கு பபடாதிய 
இ்மளிக்கி்து.
பிரசவத்பத கண்றிதல்:
உணபமயான பிரசவ வலி:
 • வலி அடிமுதுகில் ஆரம்பிதது, அடி வயிறு மற்றும் 

சதடார் பகுதி வரர வலி பரவுதல்
 • வலி விடடுவிடடு அதி்கமடா்க வருதல்
 • படிப்படியடா்க வலியின் தீவிரம், ்கடாலம், மற்றும் 

அடிக்்கடி ்கர்ப்பரப சுருஙகுதல் பபடான்்ரவ 
அதி்கரிக்கும்.

 • ்கர்ப்பரப சுருஙகுதரல சபடாறுதது, வலியின் 
தீவிரம் அர்யும்

 • எனிமடா ச்கடாடுததடாலும், வலி நிற்்கடாது
கர்ப்ப்பப்ப வாய் விரிவப்தல் – முறய்பாககான 
விரிவப்தல் மறறும் கர்ப்ப்பப்ப வாய் மப்றந்து 
கர்ப்ப்பப்ப அடி்ப்பகுதியாக மாறுதல்

Show: பசடா (இரததம் ்கலந்த மற்றும் 
சளிபபடான்் ்கழிவு பயடானி (Vagina)) வழியடா்க 
சவளிவருதல், இது ்கர்ப்பப்ரப வடாய 
விரிவர்வதடால் சவளிவருகி்து.
பிரசவத்தின் நிபலகள் மறறும் கட்ஙகள்

முதல் நிபல: உணரமயடாை பிரசவ வலி 
முதல் ்கர்ப்பப்ரப வடாய 10 சச.மீ வரர முழுரமயடா்க 
விரிவர்தல். ்கடாலபநரம் 6 – 12 மணிபநரம்.

முதல் நிரலரய இரணடு ்கட்ங்களடா்க 
பிரிக்்கலடாம்.
1. பலட்ன்ட ்கட்ங்கள் (Latent Phase)

உணரமயடாை பிரசவ வலி ஆரம்பிதது முதல் 
்கர்ப்பப்ரப வடாய 3 – 4 சச.மீ, வரர விரிவர்தல் 
வரர. இந்த ்கட்ததில் ்கர்ப்ப்ப்ரப சுருஙகி விரிதல் 
பலடாசடாைதடா்கவும் மற்றும் ஒழுங்கற்்தடா்கவும் 
இருக்கும். பமலும் இந்த மடாற்்ங்கள் தீவிரமடா்கவும், 
அடிக்்கடி மற்றும் சதடா்ர்ச்சியடா்க இருக்கும். 
2. ஆக்டிவ ்கட்ங்கள் (Active Phase)

இந்த ்கட்ததில் ்கர்ப்பப்ரப வடாய விரிவர்தல் 
அதி்கமடாகும்.

இரண்ாம் நிபல: ்கர்ப்பப்ரப முழு விரிவர்தல் 
முதல், குழந்ரத சவளிவருதல் வரர.

காலயநரம்: – 2 மணி பநரம், முதல் பிரசவம்
30 நிமி்ம் இரணடு குழந்ரதக்கு பமல் 

்கர்ப்ப்ப்ரப முழு விரிவர்தல் முதல், குழந்ரத 
சவளிவருதல் வரர.
கண்றியும் முப்ற:
 • வலுவடாை ்கர்ப்பப்ரப சுருஙகுதல் மற்றும், 

கீழ்பநடாக்கி அழுததுவது பபடான்் வலி‘
 • ஆசை வடாய விரிவர்தல், மற்றும் சபரிணீயல் 

தரச்கள் வீக்்கமடா்க சதரிதல்.
 • ்கர்ப்பப்ரப வடாய முழுவதுமடா்க விரிவர்தல்.

மூன்்றாம் நிபல:
 • குழந்ரத பி்ந்த முதல், நஞ்சுச்கடாடி 

சவளிவருதல் வரர. இதன் ்கடால அளவு 15 – 
30  நிமி்ம் வரர

 • சதடா்ர்ந்து ்கர்ப்பப்ரப சுருஙகுவதடால், நஞ்சு 
ச்கடாடி பிரிந்து, சவளிவருகி்து,

 • சதடா்ர்ந்து ்கர்ப்பப்ரப சுருஙகுவதிைடால், சுழல் 
பபடான்் தமனி அழுததம் மற்றும் சுருஙகுதலின் 
்கடாரணமடா்க இரததப்பபடாக்கு 
்கடடுப்படுததப்படுகி்து.

 • சுழல் தமனி என்பது ்கர்ப்பரபயின் பமல் 
மற்றும் கீழ் பகுதி, ்கர்ப்பரப வடாய, மற்றும் 
பயடானிக்கு இரதததரத எடுததுக் சசல்வது.

நான்காம் நிபல:
 • நஞ்சுக் ச்கடாடி சவளிவந்த பின்பு, குர்ந்த 

படசம், ஒரு மணிபநரம், தடாரய தீவிரமடா்க 
்கண்கடாணிததல்.

முப்றயான பிரசவத்தின் இயல்முப்ற:
வபரயப்ற: குழந்ரதயின் படா்கம் மற்றும் 

நிரல, சதடா்ர் இரண அரசவடா்க, பி்ப்புறுப்பின் 
வழியடா்க சவளிவருதல்.
பிரசவத்தின் இயல்முப்றபய மூன்று 
வபகயாக பிரிககலாம்
1. Power → ்கர்ப்பப்ரப சுருஙகுதலின் வலிரம
2. Passage →  பி்ப்புப் படாரதயின் அரமப்ரபப் 

சபடாறுதது
3. Passenger →  குழந்ரதயின் அளவு அல்லது 

எர்
வழிமுப்ற (Mechanism):

என்யகஜமணட (Engagement): சந்திப்பு்கள்: 
இடுப்பு எலும்பின் விளிம்பில் குழந்ரதயின் 
மி்கப்சபரிய விட்மடாைது (ரபரபரரட்ல் விட்ம்) 
கீழ் பநடாக்கி அமர்வது.  இது ந்ப்பது ்கர்ப்ப்கடால 
்கர்சியில் (முதல் பிரசவம்) அல்லது பிரசவ வலி 
ஆரமபிதத பி்கு (இரண்டாவது பிரசவம்)
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இ்றககம் (Descent)
கீழ் இருக்கும் குழந்ரதயின் பகுதி, 

சமதுவடா்கவும், படிப்படியடா்கவும் இ்ஙகுதல். இது 
தரல மற்றும் இடுப்சபலும்பின் அரமப்ரபப் 
சபடாறுததது. 

பநகிழ்வு (Flexion)
நல்ல சநகிழ்வு, குழந்ரதயின் தரல 

இடுப்சபலும்பின் விளிம்பில் சதடாடுதல்  மற்றும் 
இ்ஙகுதலுக்கு சடாத்கமடா்க அரமகி்து.

உள் சுழறசி (Internal rotation) 
குழந்ரதயின் தரல, முன்பைடாக்கி (அல்லது 

பின்பைடாக்கி) சுழன்று, இஸகியல் ஃரபயின் 
வழியடா்க சவளிபயறுகி்து.இது இடுப்பு பகுதியில் 
ஏற்படுகி்து.

மணிமகு்ம் (Crowning)
உடபு் சுழற்சிக்குப் பின், குழந்ரத மீணடும் 

இ்ஙகுதலில்  குழந்ரதயின் ரபசபரரட்ல் 
விட்மடாைது, சபணணின் ்கருவடாய மூலம் 
(வல்வடா-Vulva), ்கர்ப்ப்ப்ரப சுருஙகுதல் முடிந்தும், 
எந்த மந்த நிரலயும் இல்லடாமல் சவளிவருதல் 
இதரை நம்மடால் ்கடாண முடியும். 

நீடடி்பபு: (Extension)
சபரினியம் தரச்கள் விரிவர்வது.  

குழந்ரதயின் உச்சிபடா்கம் சபரினிய தரச்கரளயும் 
விரிவர்கி்து.
 • தரல பின்பகுதி, சிம்பசிஸ பிபில் கீழ்பநடாக்கி 

வருதல்
 • மு்கம், தடார், மு்கவடாய ்கடர், சபரிணியம் 

தரச்கரள ஊருவி வருதல்.
Restitution: குழந்ரத வயிற்றில் இருக்கும் 

நிரலரயப் சபடாறுதது தரல வலப்பக்்கமடா்கபவடா 
(அ) இ்ப்பக்்கமடா்கபவடா திரும்பும்.

பவளிபு்ற சுழறசி:
 • தரல கீழ் இ்ஙகியது பபடான்், பதடாள்படர்யும் 

கீழ் இ்ஙகுதல், பின்பு, முன்பு்மடா்கபவடா 
பின்பு்மடா்கபவடா திரும்புதல்.

 • தரல ஊசலடாடுகி்து.

்பககவாடடு சுழறசி:
 • முன்பு் பதடாள்படர், சிம்பசஸ பீபுஸ வழியடா்க 

வருதல்
 • முதலில் சவளிவரும் பின்பு் பதடாள்படர் 

ஆசைவடாரய தழுவியபடி இருக்கும்

 • Expulsion: சவளிபயற்்ப்படுதல்:  பதடாள்படர் 
சவளிவந்த பி்கு, முழு உ்ம்பும் உ்ைடியடா்க 
சவளிவருகி்து.

குழந்ரத பி்ந்த உ்ன், 
குழந்ரதயின் இரததததின் அளவு 
1/3 பஙகுதடான் இருக்கும்.  90 

சநடாடி்கள் தடாமதமடா்க சதடாப்புள் ச்கடாடிரய 
இறுக்்கம் சசயதடால், 60% (இரததம் சசல்்கள்) 
குழந்ரதக்கு பமற்படியடா்க கிர்க்கும்.  
இதைடால், முதல் ஒரு வரு்ததிற்கு பதரவயடாை 
இரும்புச்சதது குழந்ரதக்கு கிர்க்கும் மற்றும் 
சவள்ரள அணுக்்கள், பநடாயகிருமி 
உள்நுரழவரத தடுக்்க உதவுகி்து.  
குழந்ரதக்கு ஆணடிபடாடி-்கள் (Antibodies) 
கிர்க்கும்.  உ்ரல சரிசசயய பதரவயடாை 
தணடு சசல்்கள் கிர்க்கும்.

 7.7.  பிரசவத்தி்றகு பிந்பதய காலம்

(பிரசவததிற்கு பிந்ரதய ்கடாலம் (Normal 
puerperium) என்பது, குழந்ரத பி்ந்தபின்பு உ்லில் 
உள்ள திசுக்்கள் இடுப்பு உறுப்பு்கள், உ்ற்கூறியல் 
மற்றும் உ்லியல் ரீதியடாை, ்கர்ப்படா்கடால முந்ரதய 
நிரலக்கு மடாறுவபத ஆகும்.

உ்றகூறு, மறறும் உ்லியல் மாற்றஙகள்
 • ்கர்ப்பப்ரப சுருஙகுதல் (முந்ரதய நிரலக்கு 

சசல்லுதல்)
 • ்கர்ப்பப்ரபயின் உள்பகுதி  மறுஉற்பததியடாகுதல்.

(எணப்டாசமடரியம்).
 • சிறுநீர்ப்ரப, சபரியதடாகுதல் மற்றும் 

விரிவர்தரல உணரும் தன்ரம 
குர்ந்துவிடுகி்து.

 • இரததம் உர்யும் தன்ரம அதி்கரிததல்
 • பிளடாஸமடா அளவு குர்ந்து விடுகி்து

கர்ப்ப்பப்ப இன்வலுசன் (Uterine Involution)
 • ்கர்ப்ப்கடாலததில், ்கர்ப்ப்பரபயின் அளவு மற்றும் 

எர் 11 முர் அதி்கரிக்கி்து.
 • விரரவடாை இன்வலுசன் (Ragid involution) 
 • குழந்ரத பி்ந்தவு்க் 1 கிபலடாவிலிருந்த 100 

கிரடாமடா்க ஆ்க 6 வடாரததிற்குள் குர்க்கி்து.
 • படாலியல் ஹடார்பமடான் குர்வதன் ்கடாரணமடா்க 

ரஹப்பர்டபரடாபிக் நிறுததப்படுகி்து. இதன் 
விரரவடா்க, ச்கடாலடாெபைஸ அதி்கரிக்கி்து. 
புபரடாடடிபயடாலிடிக் என்ைசம் ஊடு்கதிர் 
புரதததின் தடானிய்கதரத ஏற்படுததுகி்து.
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 • அதி்கமடாை ரமபயடாசமடரியல் அழுததம் 
மற்றும் ்கர்ப்பப்ரபயின் உள்பகுதியின் 
அழுததம் (150 mmHg) ்கர்ப்பப்ரபயின் 
ச்கடாள்ளளவு குர்கி்து.

 • After pains (ஆப்்ர் சபயின்)à 2 – 3 நடாட்கள் 
இந்த வலி இருக்கும் இரணடு குழந்ரத்களுக்கு 
பமல் பிரசவிதத தடாயக்கு அதி்கமடா்க இருக்கும். 
வலியடாைது குழந்ரத படால் குடிக்கும் பபடாது 
ஆக்ளிப்டாசின் ஹடார்பமடான் அதி்கமடா்க 
சுரப்பதிைடால் வலி அதி்கமடாகி்து.

 • ்கருப்ரப குழி:பிரசவததிற்கு பின் ்கருகுழி 
நுணணுயிர் தடாக்்கததிற்கு வடாயப்புள்ளது.

யலாகியா: (LOCHIA) 
பிரசவததிற்கு பின் சவளிபயறும் ்கழிவு

ப்பயர நாடகள் காண்ப்படும் கழிவு 
ப்பாருடகள்

Rubra 
(ரூப்ரடா)

0 - 3 புதிய இரததல் மற்றும், 
இ்ந்த சிசுக்்கள்

Serosa: 
(சீபரடாசடா)

4 – 9 இரததம், இரதத சவள்ரள 
அணுக்்கள் இரதத திரவம் 
இதன் நி்மடாைது 
சசம்மணணி்ம்

Alba 
(ஆல்படா)

10 – 15 மியூ்கஸ, ச்சிடுவல் 
சசல்்கள், மஞ்சள் சவள்ரள 
நி்மடா்க இருக்கும் 
(சவளிபயற்்ம்)

கர்ப்பப்ப வாய்:
 • முதல் வடாரம் – சுமடாரடா்க 1 சச.மீ அளவு 

்கடாணப்படும்
 • சவளிப்பு் வடாய – குறுக்குபு்மடா்க ஒரு பிளவு 

பபடான்று இருததல்
 • முழுவதுமடா்க குணமர்தல் 6 – 12 வடாரம் 

யயானி (vagina)
 • சமன்ரமயடா்கவும், வீக்்கமடா்கவும், பமடாசமடாை 

சதடாளிவு்னும் இருததல்.
 • முதல் 3 வடாரம், உள்பகுதியில் இருக்கும் (rugae) 

ரூப்க மர்ந்துவிடுதல்.
 • 6 – 10வது வடாரததில் – எபிதீலியம் சடாதடாரண 

நிரலக்கு மடாறுதல்.
கீழ்்பகுதி யயானி பமபலடாட்மடாை கீ்ல் 

்கடாயததடால் படாதிக்்கப்படடிருக்கும்.

இடு்பபின் தபர்பாகம்: Pelvic Floor
தரச்கள் மற்றும் எலும்பு்களில் கீ்ல்்கடாயங்கள் 

பல்பவறு நிரல்களில் இருக்கும், இரத தவிர 

மற்்ரவ்கள் சடாதடாரண நிரலக்கு  திரும்புவதற்கு 
6 வடாரங்கள் ஆகும்.

சிறுநீர ்பாபத: 
 • பிரசவததிற்கு பின் சிறுநீர்ரபயின் உள்பகுதி 

வீக்்கமடா்க இருததல்.
 • சிறுநீர்்ப ரப அதி்கமடா்க விரிவர்வது 

முழுரமயடா்க சிறுநீர் சவளிபயற்்தடாலும் 
மீதமுள்ள சிறுநீரின் அளவு அதி்கமடா்க இருக்கும்.  
அதைடால் சிறுநீர் சதடாற்று வருவதற்கு 
வடாயப்பு்கள் அதி்கம்.

 • 50% சபண்களுக்கு, 1 – 2 நடாட்களுக்கு 
சிறுநீரில் புரதம் சவளிபயறும்.

 • 8 – வடாரங்களில் – சிறுநீர்கததின் பிளடாஸமடா 
ஓட்ம் குர்ந்து சடாதடாரண நிரலக்கு வருதல்.

 • குபளடாமரூலர் வடி்கடடுதல் முர்யடாை 
நிரலக்கு திருப்புதல்.

 • கிரிபயடடிரைன் அனுமதி அளவு சரியடாை  
சடாதடாரண நிரலக்கு திரும்புவதற்கு ஒரு வடாரம் 
பதரவயடாகி்து.

ப்பபலாபியன் டியூ்ப ( Fallobian Tube):
 • 2 வடாரங்களில்- எபிதிலியம் சசயல்நலிவு 

சமன்ரம அர்கி்து.
 • 6-8 வடாரங்களில்- எபிதிலியம் மீட்கப்படுகி்து.

திரவம், எலகயராபலட (Fluids, electrolytes)
எப் இழ்பபு:  5-5 கிபலடா -குழந்ரத, நஞ்சு 

மற்றும் பனிகு்ம் தணணீர்  4 kg – திரவம் மற்றும் 
தடாதுஉப்பு்கள் ( எலக்பரடாரலட) சவளிபயறும்.

திரவம் இழ்பபு:  2 லிட்ர் முதல் வடாரங்களில் 
1.5 லிட்ர் அடுதத 5 வடாரங்களில் 
எலகயராபலட:
 • முழுவதுமடா்க மடாற்்ததக்்க பசடாடியம் 

குர்கி்து. ஆைடால் உ்ம்பின் தணணீர் 
இழப்பு, பசடாடியம் இழப்ரப வி் அதி்கமடா்க 
இருக்கி்து. 

 • புசரடாெஸடரடான் குர்வடா்க இருப்பதடால் 
அல்பரடாஸடிரடான் ஆண்ப்கடானி்ஸம் 
குர்கி்து.  இதைடால் பசடாடியததின் அளவு 
அதி்கரிக்கி்து.

திசுககள் இன்வலுசன் (Tissue involution)
சசல்்கள் உர்வதடால், அதிலிருந்த 

சபடாட்டாசியம் சவளியடாகி அதன் அளவு அதி்கமடாகி்து.

இருதயத்தில் ஏற்படும் மாற்றஙகள்:
இரத்தம் உபரதல்: இரததம் உரரதல்  

விரரவடா்கவும் வியக்்கததக்்க வர்கயிலும் 
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மடாற்்ங்கள் யடாசதனில், இரததம் உர்தல் 
்கடாரணி்களின் சசயல்படாடு விரிவடாை நிரலக்கு 
உள்ளது.
Blood volume:  (இரத்ததின் பகாள்்ள்ளவு)

பிரசவததின் பபடாபதடா அல்லது பிரசவம் 
முடிந்தவு்பைடா இரததததின் ச்கடாள்ளளவு 1/5 ஆ்க 
குர்கி்து, சபடாதுவடா்க சு்கப்பிரசவததின்பபடாது 
400 ml, அறுரவ சிகிச்ரசயின் பபடாது 
இரததக்பபடாக்கு 1000 ml ஆ்கவும் இருக்கும்.

அம்மடாவின் இரதத சுழற்சியின் அளவு 10 – 15 
% குர்கி்து.

Haematopoiesis: (பகமடய்ா்பாஸ்சஸிஸ்)
 • பிரசவததின்பபடாதும், பிரசவததிற்கு பின்பும் 

சவள்ரள அணுக்்களின் எணணிக்ர்க – 
25000/mm3 ஆ்க இருக்கும்.

 • எலும்பு மஞ்ரஞையின் சசயல்படாடு, அதி்கப்படியடா்க 
இருக்கும்.

 • பிரசவததின் பபடாது இரும்புச்சதது அளவு 
குர்வடா்க இருக்கும்.  பின் 2 – வது வடாரததில் 
சடாதடாரண நிரலக்கும் வரும்.

Respiratory Changes: (சுவாச மண்லத்தில் 
ஏற்படும் மாற்றஙகள்)
 • நுரரயீரலின் எஞ்சிய ச்கடாள்ளளவு அதி்கமடா்க 

இருததல்
 • நுரரயீரலின் ்கடாற்று ச்கடாள்ளளவு தி்ன் 

மற்றும் உள்ளிளுததல் தி்ன் குர்கி்து
 • பிரசவததிற்குப்பி்கு, புரஸடிரடான் ஹடார்பமடான் 

அளவு குர்வதடால், சுவடாசம் விகிதம் குர்ந்து, 
்கடார்பன்ர் ஆக்ர்ஸடு அழுததம் அதி்கமடாகி்து.

மாதவி்ாய்
 • படால் ச்கடாடுக்்கடாத தடாயமடார்்களுக்கு, 6 வடாரததில் 

மடாதவி்டாய  ஏற்படும்.
 • படால் ச்கடாடுக்கும் தடாய்களுக்கு, 12 மடாதததில் 

மடாதவி்டாய ஏற்படும்.
 • முதல் சுழற்சி அண்விடுப்பு இல்லடாமல், அல்லது 

பபடாதிய அண்விடுப்பு இல்லடாமல் வரும்.

்பாலூடடும்ய்பாது
 • புரலடாக்டீன் ஒரு முக்கியமடாை படாலூடடும் 

்கடார்பமடான் இது, ்கர்ப்ப ்கடாலம் அதி்கரிக்கும் 
பபடாது அதி்கமடா்க சுரக்கும்.

 • நஞ்சு ச்கடாடியில் படாலியல் ஸடீரடாயடு ்கடார்பமடான் 
சுரததல் புபரடாபலக்டின் மூலம் 
தூண்ப்படுகி்து.

 • குழந்ரத பி்ந்த பி்கு, படாலியல் ஸடீரடாயடு 
ஹடார்பமடான் பவரலயும் குர்ந்துவிடுகி்து.

 • ரமபயடா எப்பிததியல் சசல்்கள் 
சுருஙகுவதிைடால், படால் சவளிபயறுகி்து.  
தனிததுவமடாை திசுக்கு அடியில் (லடாக்டிசபரஸ) 
மற்றும் குழய மூலமடா்க படால் சவளிபயறுகி்து.
நீயரா ைாரயமானல் ரி்பலகஸ்: Neuro 

hormonal reflex: 4 மற்றும் 6-வது விலடா நரம்பு்களின் 
வழியடா்க சசல்லும், குழந்ரத உறிஞ்சுதலின் 
்கடாரணமடாக்க் ரஹப்பபடாதலடாமஸக்கு சசல்லும் 
படாரத தூண்ப்படுகி்து.
 • ரஹப்பபடாதலடாமஸசில் இருந்து சவளிபயறும் 

படாரத மூலம், ஆக்ஸிப்டாசின் ஹடார்பமடான் 
சவளிபயகி்து.
்பராமரி்பபு: உறிஞ்சுவதில் மற்றும், படால் 

சவளிபயறுவரதப் சபடாறுததது.
பிரசவத்திறகு்பபின் ஏற்படும் சிககல்கள்:
 • பி்ப்பு உறுப்புபடாரதயில் பநடாய சதடாற்று
 • சிறுநீர் படாரத பநடாய சதடாற்று
 • ்கடாயம் சதடாற்று
 • மடார்ப்கததில் பநடாய சதடாற்று
 • உர்க்்கடடி (துபரடாம்பபடா எம்படாலிசம்)
 • சிறுநீர் ்கடடுபடுதத முடியடாத நிரல
 • சிறுநீர் பதக்்கம்
 • ஆசைவடாய சுருக்குததரச சசயலிழந்த நிரல
 • எபிசியடாட்மி பநடாய சதடாற்று ரதயல் 

கூ்டாநிரல (Episiotomy)

 7.8.  பிரசவகால கவனி்பபு/்பராமரி்பபு:

அம்மா:
ஒய்வு மறறும் தூககம்: அம்மடாவின் 

ஆபரடாக்கியததிற்கும் பபடாதுமடாை அளவு ஒயவு 
மற்றும் தூக்்கம் முக்கியமடாைது.

உணவு: சரிவிகித உணவு, கூடுதல் ்கபலடாரி 
படாலூடடும்பபடாது பதரவப்படுகி்து (500 ்கபலடாரி)
ந்்ப்பது: (Ambulation) (ஆம்புலுயலசன்)

பிரசவததிற்கு பி்கு ந்ப்பரத 
சவகுவிரரவடா்க ஊக்்கப்படுதத பவணடும். 
சு்கப்பிரசவம் என்்டால் 6 மணி பநரததிற்குள் 
மற்றும் அறுரவ சிகிச்ரச என்்டால் 24 மணி 
பநரததிற்குள் ந்ப்பது நல்லது. இதன் மூலம் இரதத 
உர்தல், மற்றும் அதைடால் ஏற்படும் சிக்்கல்்கரள 
தடுக்கி்து. பமலும் சிரரயில் இருந்து சசல்லும் 
இரதத ஒட்தரத பமம்படுதத உதவுகி்து.
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சிறுநீர்பப்ப: பிரசவிதத தடாயமடார்்கள் 
சபடாதுவடா்க 6 மணிபநரததிற்குள் சிறுநீர் ்கழிததல் 
பவணடும். 

ஏபதனும் ்கடிைம் அல்லது ்கஷ்்ம் இருந்தடால், 
ந்ப்பதின் முக்கியதுவதரதப் பற்றி கூறி 
ஊக்்கப்படுததுதல் அவசியம்.
 • தணணீர் அதி்கமடா்க குடிததல் பவணடும்
 • சிறுநீர் ்கழிப்பதற்கு முன்பு, தணணீர் குழடாரய 

தி்ந்து வி்ல் பவணடும். பமலும், சூ்டாை 
மற்றும் குளிர்ந்த நீரர சபணணின் ்கருவடாய 
பகுதிக்கும் பமல் ஊற்் பவணடும். 
கு்ல்:மலச்சிக்்கல் என்பது சபடாதுவடாை 

பிரச்சரை ஹடார்பமடான் ்கடாரணமடா்கவும், 
சபரினியல் தரச்களில் வலி இருப்பதடாலும் 
ஏற்ப்படுகி்து. அதி்கமடா்க தணணீர் குடிததல், பச்ரச 
்கடாய்கறி்கள் மற்றும் நடார்ச்சதது சபடாருட்கள் 
சடாப்பிடுவதடால் இப்பிரச்சரைரய சரிசசயயலடாம்.

சுகாதாரம்: துணி்கள் அரைததும் சுததமடா்க 
இருததல் அவசியம். இது பநடாயத சதடாற்ர் 
தவிர்க்கும். மடார்ப்கம், சபரினிய தரச்கரள 
சுததமடா்க ரவததல் பவணடும். பமலும் திைமும் 
குளிப்பது அவசியம்.

உ்ற்பயிறசி: இடுப்பு தரர மற்றும் வயிறு 
உ்ற்பயிற்சி சசயவதிைடால், தரச வளதரத 
மீடச்டுக்்க உதவுகி்து.

்பசசி்ளஙகுழந்பத ்பராமரி்பபு:
்பசசி்ளஙகுழந்பதககு முதல் 24 மணியநரம் 

முககியமானது. இசசமயத்தில் தான், ப்பரும்்பாலான 
சிககல்கள் ஏற்படும்.

உயிர ஆதார அறிகுறிகள்: இருதயம் மற்றும், 
நுரரயீரலின் சசயல்படாடு்கரள, தீவிரமடா்க அடிக்்கடி 
்கண்கடாணிக்்க பவணடும்.

பவ்ப்பநிபல: ஒரு நடாரளக்கு ஒருமுர் 
குழந்ரதயின் சவப்பநிரலரய பதிவு சசயதல் 
பவணடும். பதரவப்படின் 6 மணிபநரததிற்கு 
ஒருமுர் பதிவு சசயதல் அவசியம்.

சுவாசம்: சுவடாசம், சடாதடாரணமடா்க, 
சமன்ரமயடா்கவும், வழக்்கமடா்கவும் நிமி்ததிற்கு 
சுமடார் 60 சுவடாசவிகிதம் இருக்கும்.அசடாதடாரணமடா்கக் 
்கருதப்படும் இருமல், ்கஷ்்ப்படடு மூச்சு விடுதல் 
பபடான்்ரவ்கள்.
யதால்:

பதடாலில் ்கவனிக்்க பவணடியரவ, நீல 
நி்மடா்க இருததல், மஞ்சட்கடாமடாரல மற்றும் உ்ல் 
வ்டசி.

தபல, கண மறறும் வாய்: 
அசடாதடாரணங்கரளயும், சதடாற்றுபநடாய்களயும் 
ஆயவு சசயயப்ப் பவணடும்.

பதா்பபுள் பகாடி: திைசரி பரிபசடாதரை சசயய 
பவணடியரவ வீக்்கம், சவளிபயற்்ம், வடாசரை 
6 – 7 வது நடாளில் சதடாப்புள் ச்கடாடி வழக்்கமடா்க 
வீழுந்து விடும்.
Stool: மலம்

மலம் ்கழிததலின் எணணிக்ர்க, நி்ம் 
மற்றும் அதன் தன்ரம ஆகியவற்ர் குறிப்பிடுதல் 
அவசியம்.

முதல் மலதரத ்கடாடடு மலம் (சமக்ப்கடானியம்) 
என்று அரழப்பர். இது ்கருப்பு ்கலந்த 
பச்ரசநி்தது்ன் இருக்கும். உணவுக்குப்பின் 
அல்லது தடாயப்படால் குடிதத பின்பு மலம் மஞ்சள் 
நி்ததில் மடாறும்.

சிறுநீர:
 • வழக்்கமடா்க பிரசவததின்பபடாது அல்லது அதன் 

பி்கு சிறுநீர் ்கழிததல் ஏற்படும்.
 • சபரும்படாலடாை குழந்ரத்கள் பி்ந்த 24 

மணிபநரததில் சிறுநீர் ்கழிக்கும்.
 • சிறுநீரில் யூபரட ்கடாரணமடா்க நடாப்கின்்களில் 

இளஞ்சிவப்பு நி்மடா்க மடாறும்.
 • நடாப்கின்்கரள உ்ைடியடா்க மடாற்றுதல் 

அவசியம்.
 • இல்ரலசயனில் பி்ப்புறுப்ரப பநடாயக்கிருமி 

தடாக்கும். 

உணவு (்பால்)
 • மூன்று முதல் நடான்கு மணி பநரததிற்கு 

ஒருமுர் தடாயப்படால் ச்கடாடுக்்க பவணடும்.
 • வடாந்தி, வயிறு, வீக்்கம் பபடான்் 

அசடாதடாரணங்கரளக் குறிப்பிடுதல் அவசியம்.

உணவு ்பற்றாககுப்ற (underfeeding)
கண்றியும் முப்ற
அதிகமானஉணவு / ஊட்சசத்து (overfeeding)

சபடாதுவடா்க முதல் வடார இறுதியில் ஏற்படும்.

கண்றியும்முப்ற
 • படால் குடிதத பின் வடாந்தி எடுததல்.
 • அடிக்்கடி பருமைடாை சசரிக்்கடாத தயிர் பபடான்் 

மலம்.
 • புட்ததில்பமல் பதடால் உரிதல் பபடான்் நிரல.

ஆப் (துணி): ்கடாலநிரலக்கு ஏற்்டாற் பபடால் 
ஆர் அணிய பவணடும்.
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 7.9.   இன்பப்பருகக ஆயராககியம் மறறும் 
குடும்்பக கடடு்ப்பாடு (Reproductive 
health care and family planning)

இன்பப்பருகக ஆயராககிய்பராமரி்பபு 
(reproductive health care)
வபரயப்ற

இைப்சபருக்்கம் சசயயவும் மற்றும் 
்கடடுப்படுததும் தி்ன் படாது்கடாப்படாை தடாயரம – 
படாது்கடாப்படாை ்கர்ப்பம், தடாய மற்றும் குழந்ரதயின் 
படாது்கடாப்பு. ்கர்ப்பம் மற்றும் சதடாற்றுபநடாய்களின் 
சதடாற்று பயமில்லடாமல் படாது்கடாப்படாை உ்லு்வு.

இன்பப்பருகக ஆயராககியத்தின் கூறுகள்

இன்பப்பருகக 
காலத்திறகு 
முந்பதய 
நிபல

வ்ளர இ்ளம்்பருவத்தின் உ்ல் 
நல பிரசசபன
 • ஊட்ச்சதது
 • படாலியல்்கல்வி
 • ்கருததர்மற்றும்
 • இளரம்கர்ப்பம்

இன்பப்பருகக 
காலம் 
(வரு்ம்)

 • திருமண வயது 
(ஏற்்வயது: சபண 21-25 
& ஆண 26-30)

 • குடும்ப்கடடுப்படாடு
 • பநடாயசதடாற்று
 • சட்பூர்வமடாை 

்கருக்்கரலப்பு 
குழந்ரதயின்ரம

மாதவி்ாய் 
நின்று ய்பான 
ஆணடுகள்

 • மடாதவி்டாய நின்்ரதப் 
பற்றி ்கற்பிததல்

 • பி்ப்புறுப்பு 
புற்றுபநடாய்கரளப் பற்றி 
திரரயி்ல்

 • பி்ப்புறுப்பு 
புற்றுபநடாய்களுக்்கடாை 
தடுப்பு மற்றும் 
குணப்படுததுதல்

குடும்்பகடடு்ப்பாடு
வபரயப்ற

தனிந்பரகள் அல்லது தம்்பதிகளுககு உதவக 
கூடிய நப்முப்றகள் பின்வருமாறு
 • பதரவயற்் ்கர்ப்பதரதத தவிர்ததல்
 • பதரவயடாை ்கர்ப்பம் மற்றும் குழந்ரத 

பி்ப்ரப ஏற்றுக் ச்கடாள்ளுதல்

 • இரணடு ்கர்ப்பததிற்கும் இர்பய 
இர்சவளிரய பரடாமரிததல்

 • குடும்பததிற்கு பதரவயடாை குழந்ரத்களின் 
எணணிக்ர்கரய நிர்ணயம் சசயதல்

 • ்கர்பததின் வயரத பதர்வு சசயயவும். 

கருத்தப் (Contraception)
்கர்ப்ப நி்கழ்ரவ தற்்கடாலி்கமடா்க அல்லது 

நிரந்தரமடா்க தடுக்்க வடிவரமக்்கப்பட் 
ந்வடிக்ர்க்கரள ்கருததர் என்்ரழகிப்டாம்.

தறகாலிக கருத்தப்யின் முப்றகள் 
(Temporary method of contraception)
இயறபகயான முப்றகள்
1. ரிதம் முப்ற (Rhythm method):

மடாதவி்டாயசுழற்சி 3 ்கட்ங்களடா்க 
பிரிக்்கப்படடுள்ளது. எக்்கட்ததில் ்கருததரிக்்க 
முடியும் என்பரத சதரிந்து ச்கடாள்ளலடாம்.

முதல்கட்ம்
மலடடுத தன்ரம்கட்ம் என்பது மடாதவி்டாய 

சுழற்சி துவஙகுவதற்கு முன்பிருந்து அண் விடுப்பு 
நடாள்வரும் வரர.

இரண்ாம்கட்ம்
வளமடாை ்கட்ம். இது அண்விடுப்புக்கு 7 

நடாட்களுக்கு முன்பும், 48 மணிபநரததிற்கு பின்பும் 
ஆகும்.

மல���
த�ைம

மாத�டா�
மல���
த�ைம

க����
கால�

மூன்்றாம்கட்ம்
முற்றிலும் மலடடுததன்ரம ்கட்ம். 

அண்விடுப்பிற்கு பின் 48 மணிபநரம் முதல் 
அடுதத மடாதவி்டாய வரும் வரர. இது 10 முதல் 16 
நடாட்களடாகும். 
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மாதவி்ாய் கட்ஙகப்ள கண்றியும் முப்ற 
(கர்ப்ப்பப்ப வாய் மியூகஸ் ய்பான்்ற பவளியீடடில் 
்பரியசாதபன பசய்தல்)

்கர்ப்பப்ரப வடாயில் இருந்து வரும் சளிரய 
பரிபசடாதரை சசயதல். ்கட்ம் ஒன்று மற்றும் 
மூன்றில் சளி பபடான்் சவளிபயற்்ம் 
மி்கக்குர்வடா்கவும் இருக்கும் மற்றும் நீடிக்கும் 
பபடாது ்கடிைமடா்கவும் மி்கஎளிதடா்க உர்ய 
கூடியதடா்க இருக்கும்.

இரண்ாம்கட்ம்
சளிபபடான்் சவளிபயற்்ம் அதி்கமடா்கவும், 

்கடிைமடா்கவும்,சதளிவடா்கவும் மற்றும் எளிதடா்க 
நீடடிக்்க கூடியதடா்கவும் இருக்கும்.

அடி்ப்பப் உ்ல் பவ்ப்பநிபலபய 
அ்ளவிடுதல் (basal body temperature)

உ்ல் சவப்பநிரலரய ்கடாரலயில் 
அளவி்பவணடும். சதடா்ர்ச்சியடா்க சவப்பநிரல 
உயர்வு 0.2 - 0.6oC இருந்தடால் அண் விடுப்பு 
ந்ந்ததற்்கடாை அறிகுறி.

நன்பமகள் தீபமகள்

உ்ல் பக்்கவிரளவு்கள் 
இல்ரல.

உயர் பதடால்வி விகிதம்.

சிக்்கைமடாைது படாலியல் பநடாய்களுக்கு 
படாது்கடாப்பு ஏதுமில்ரல 
(உதடாரணமடா்க எச்ஐவி, 
மஞ்சள் ்கடாமடாரல).

முர் சடார்ந்த சு்கடாதடார 
அபடாயங்கள் இல்ரல.

தவிர்பபு (Abstinence)
 • படாலியல் உ்வுமுர்ரய முழுவதுமடா்க 

தவிர்ததல்.
 • படாலியல் குறுக்கீடு (Coitus Interruptus)
 • படாலியல் உ்வின் பபடாது ஆண தன் 

ஆணகுறிரய விந்து சவளிவருவதற்கு முன் 
பயடானியில் இருந்து சவளிபய எடுததல்.

்பாலூடடும்ய்பாது மாதவி்ாய் 
சுழறசியின்பம முப்ற: (Lactational 
Amenorrhea Method)
்பாலூடடும் ய்பாது முதல் 6 வாரஙகளுககு

்கருமுடர் சவளி வருவரதத தடுதது 
்கர்ப்பப்ரப வடாயில் சுரக்கும் நீரர தடிமைடா்க 
மடாற்றுகி்து. படாலூடடும் தடாய மடார்்களுக்கு மி்கவும் 
சி்ந்த முர்யடாகும்.

அவசரகால கருத்தப்
இது விந்து பபடாக்குவரதரத குர்க்கி்து. 

்கர்ப்ப்ப்ரபயின் உள்பகுதியில் மடாற்்ங்கரள 
ஏற்படுததி ்கருதரிததலுக்கு சடாத்கமற்்தடா்க மடாற்றுகி்து. 
இது படாது்கடாப்பு இல்லடாத உ்லு்வு ச்கடாண் மற்றும் 
படாலியல் தடாக்குதலிைடால் படாதிக்்கப்பட் 72 மணி 
பநரததிற்குள் ்கருததர் உப்கரணம் சபடாறுததுவதன் 
மூலம் ்கர்பதரத தடுக்கும்.

இயறபகயான கருத்தப் முப்றகளின் 
்பயன்கள்
 • இயற்ர்கயடாை முர்க்கு எந்தசவடாரு சடாதைம் 

அல்லது மருந்தும் மருந்த உ்ம்பில் 
பதரவயில்ரல.

 • பக்்க விரளவு்கள் இல்லடாதரவ
 • சசலவு இல்ரல
 • அ்சநறி மற்றும் ்கலடாச்சடார முர்ப்படியும் 

ஏற்்கததக்்கது.
 • மற்் ்கருததர் முர்்கரள தவிர சி்ந்த 

முர்யடாகும்.
ய்பரியா்முப்றகள் (barrier method)
ஆணுப்றகள் (Condoms)

வர்க்கள்: சவறுரமயடாை ஆணுர் (Latex)
விந்துக் ச்கடால்லி
சசலுததப்பட் ஆணுர்

ஸ்ப்பரமிபசடு (விந்து பகால்லி) என்பது 
விந்துரவ ந்கரடாமபலடா அல்லது ச்கடால்லக் 
கூடியதடா்கபவடா இருக்கும். 

்பயன்்படுத்தும் முப்ற
்பயன்கள் தீபமகள்

்கர்ப்பதரதத 
தடுப்பதில் மி்கவும் 
தி்ரமயடாைது.

100 சபண்களில் 3 முதல் 15 
பபருக்கு ஆணுர் 
பயன்படாடு பயைற்்தடாகி்து

படாலியல் 
பநடாய்களில் இருந்து 
படாது்கடாப்பு தரும் ஒரு 
சி்ந்த ்கருததர் 
சடாதைம் ஆகும்.

சசயற்ர்க (சிந்தடிக்)
ஆணுர்மடடும் படாலியல் 
பநடாய்களிலிருந்து 
படாது்கடாப்பு அளிக்கும். (HIV, 
Hepatitis B)
ஏபதனும் ஒரு 
தம்பதி்களுக்கு பலட்க்ஸ 
ஒவவடாரம இருந்தடால் 
பலட்க்ஸ (latex) இல்லடாத 
ஆணுர் 
பயன்படுததபவணடும்.
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 • படாப்ஸபியர் (Pap smear test) முடிவு்கள் 
படாத்கமற்்ரவயடாைடால் மடடுபம 
பயன்படுததலடாம்.

ஸ்ப்பரமிபசடு (விந்து பகால்லி)
ஸசபர்மிரசடு விந்துசசல்்களின் சசல் சுவரர 

அழிக்்ககூடியது.இதன் மூலம் இது விந்தணுவின் 
இ்ம் சபயர்தரல ந்கரும் பவ்கதரதயும் 
படாதிக்கி்து.
1. ஏபரடாபசடால்பபடாம் (Aerosol Foam)
2. க்ரீம்மற்றும்செல் (Creams & Gels)
3. பயடானியில் ரவக்கும் குளிர்க பபடான்் 

மருந்து(vaginal suppositories).
4. ஃபிலிம்ஸ (Films)
5. ்க்ற்படாசி்கள் (sponges)

சபடாதுவடா்க அரைதது ஸசபர்மிரசடு 
மருந்தும் நச்சுத தன்ரமயற்்து.

நன்பமகள் தீபமகள்
 • இது ஒரு மசகு 

எணசணயடா்கவும் மற்றும் 
படாலியல் பநடாய்களுக்கு 
படாது்கடாப்பு 
வரளயமடா்கவும் 
இருக்கும்.

 • பதடால்வி 
விகிதம் 
அதி்கம்.

 • ்கர்ப்பப்ரப வடாய 
புற்றுபநடாய வருவதற்்கடாை 
ஆபதது குர்வு.

 • முதல் 1 முதல் 
2 மணி பநரம் 
பயனுள்ளது.

உள்கருத்தப் சாதனஙகள் (intra-uterine 
devices)
நவீன முப்றகள் (modern method)

ஹடார்பமடான்்கரள சமதுவடா்க 
சவளியி்க்கூடிய சநகிழியடால் ஆை சடாதைம். 
திைமும் ்கடாப்பர் சவளியீடு ்கடாரணததிைடால் 
்கர்ப்பப்ரபக்கு விந்து வருவரத இது தடுக்கி்து. 
புபரடாஸச்ஸடின் சவளியீடு ்கடாரணததிைடால் 
்கர்ப்பப்ரப வடாயில் சவளிபயறும் சளி பபடான்் 
சவளிபயற்்ம் தடிமைடா்கவும், என்ப்டாசமடரியம் 
சமல்லியதடா்க மடாறுவதடால் ்கருததரிததரல 
தடுக்கி்து.

வபககள்
(B) கா்ப்பர
 • ்கடாப்பர் ‘டி’ 380 ஏ
 • பநடாவடா ‘டி’
 • பல்பணி 375

பமலும் உர்ப்பு அல்லது ்கசிவு 
இல்ரலசயன்்டால் கூடுதல் படாது்கடாப்பு ச்கடாடுக்கும். 
்கர்ப்பப்ரபயின் வடாயில் ஊடுருவதற்கு முன் 
ஆணுர் பயன்படுதத பவணடும். பபடாதுமடாை 
உரடாயவு மற்றும் மசகு எணசணயரய பயன்படுதத 
பவணடும் (லுப்ரிப்கன்ட) எழுப்பப்பட் ஆணகுறி 
முழுவதும் ஆணுர்ரய பயன்படுதத பவணடும். 
்கருப்ரபவடாயிலிருந்து ஆணகுறி சவளியில் 
வந்தவு்ன் ஆணுர்ரய உ்ைடியடா்க மற்றும் 
ஒழுங்கடா்க அ்கற்றி குப்ரபயில் பபடா்வும்.

உதரவிதான கருத்தப் (Diaphragm)
வபககள்: 
1. தடர் பபடான்் திருகுசுருள் (flat spring) 
2. சுருள்வில் அரமப்பு
3. ஆடா ் க்கிங சுருள்

உதரவிதடாைம் சிம்ரபசிஸபீபீஸக்கு 
பின்பு்மடா்கவும் (cul-de-sac-்கல்-டி-பசகில்) 
ஆழமடா்கவும் ்கர்ப்பப்ரபவடாய முழுவதும் 
மூடியிருக்கும். சவவு ரமயததிற்குப் பின்ைடால் 
்கர்ப்பப்ரபவடாய இருக்்க பவணடும். உதரவிதடாைம் 
பயன்படுததி ச்கடாண் பின், 8 மணி பநரம் ்கழிதது 
அதரை அ்கற்் பவணடும். பயன்படுததும் முன் 
விந்து ச்கடால்லிரய பி்ப்புறுப்பில் த்வ பவணடும்.

நன்பமகள் தீபமகள்

ஒழுங்கடா்க 
உபபயடா்கப்படுததிைடால் 
்கர்ப்பம் மற்றும் படாலியல் 
பநடாய்களிலிருந்து ஒருவர் 
தன்ரம படாது்கடாததுக் 
ச்கடாள்ள முடியும். 

பதடால்வி விகிதம் 
அதி்கம்.

்கர்ப்பப்ரப வடாயபுற்று 
பநடாய வருவதற்்கடாை 
ஆபதது குர்வு.

(Toxic shock syndrome) 
்டாக்ஸிக்டாக் 
சின்பரடாம் சற்று 
வருவதற்்கடாை ஆபதது 
அதி்கம்.

சிறுநீர் படாரதயில் 
சதடாற்று 
ஏற்படுவதற்்கடாை 
ஆபதது அதி்கம்.

கர்ப்ப்பப்ப வாய் பதா்பபி (cervical cap):
 • குவரளவடிவ குப்பிரய ்கர்ப்பப்ரப வடாய 

பகுதியில் சபடாருதத பவணடும்.
 • இரத 48 மணி பநரததிற்கு பமலடா்க 

்கருப்ரபயில் சபடாருததி இருக்்கக் கூ்டாது.
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 • அசடாதடாரணமடாை மடாதவி்டாய இரததப்பபடாக்கு

சிககல்கள்
 • ்கர்ப்பப்ரப மற்றும் இடுப்பு சதடாற்று.
 • ்கடாப்பர் T- சவளிபயற்்ப்படுதல்
 • ்கர்ப்பப்ரபரய துரளயிடடு சவளிபய 

சசல்லுதல்.
 • இ்ம்மடாறிய ்கர்ப்பம்.

ைாரயமான்கள் கருத்தப்
இபணந்த கருத்தப் மாத்திபர (combined oral 
contraceptive)

சசயற்ர்கயடாை ஈஸடபரடாென் மற்றும் 
புபரடாெடடிரடான் இரணந்த இந்த மடாததிரர 
படாலூடடும் தன்ரமரய ஒடுக்கி, ்கர்ப்பப்ரபயின் 
வடாயில் மியூக்ஸ பபடான்் சவளிபயற்்தரதத 
தடிமைடாக்கி ்கர்ப்பப்ரபயில் உள்ள 
எணப்டாசமடரியததில் மடாற்்ங்கரள 
ஏற்படுததுகி்து.

நன்பமகள் தீபமகள்

 • ்கர்ப்பதரத தடுப்பதில் 
மி்கவும்  பயைளிக்கி்து

 • படாலியல் 
பநடாய்களுக்கு 
எந்த ஒரு 
படாது்கடாப்பும் 
இல்ரல

 • எணப்டாசமணடரியல் 
புற்று பநடாரய தடுக்கும் 
(புற்று பநடாரய தடுக்கும் 
(Endometrial Cancer)

 • திைமும் 
எடுததல் 
பவணடும் 
(உடச்கடாள்ளல் 
பவணடும்)

 • மடார்ப்கபநடாய, 
இ்ம்மடாறிய ்கர்ப்பம், 
இரும்புச்சதது 
குர்வதிைடால் ஏற்படும் 
ரததபசடார்க 
குர்கி்து.

இக்்கருததர் சடாதைதரத கீழ்்கண்வர்்கள் 
பயன்படுதத கூ்டாது

(B) பசலாஸ்டிக
(B) ைாரயமான் பவளியீடு
 • புரஸச்ல்டிரடான் சவளியீடு
 • சலபைடாவடா ரமபரைடா

நுபழககும் முப்ற (insertion)
1. சிறுநீர்ரப ்கடாலியடா்க இருக்்க பவணடும்
2. லிதபதடா்டாமி நிரல (lithotomy position)
3. பயடானியின் பின்பு்ம் ்கர்ப்பப்ரப வடாரய 

posterior vaginal speculum ்கருவி ச்கடாணடு 
ஆன்டடி சசப்டிக்பலடாஷன் மூலம் சுததப்படுதத 
பவணடும்.

4. ்கர்ப்பப்ரப வடாயின் பமல் உதர் ஆர்டிரிபபடார் 
சசப்ஸ மூலம் பிடிததல் பவணடும். பின்ைர் 
யுடரரன் சவுணட என்் ்கருவிரய ்கர்ப்பப்ரப 
வடாய வழியடா்க உள் சசலுததி ்கர்ப்பப்ரபயின் 
சடாதடாரண நிரலரய மற்றும் குழியின் 
நீளதரத அளவீடு சசயதல்.

5. ்கடாப்பர்-டிரய ்கருப்ரபவடாயின் வழியடா்க 
்கருப்ரபயின் ரமயம் வரர நுரழக்்கவும். 
பின்ைர் ஒரு நிரலபடுததி நுரழக்கும் 
்கருவிரய திரும்ப சவளிபய இழுததல் 
பவணடும். அச்சமயததில் பிளன்ெரர அபத 
நிரலயில் ரவததல் அவசியம்.

6. அதி்கமடாை அல்லது நீளமடாை நூரல சவடடி 
எடுததல் பவணடும்.

நன்பமகள் தீபமகள்
 • ்கர்ப்பதரத தடுப்பதில் 
மி்கவும் பயனுள்ளது.

 • இடுப்பு அழற்சி 
பநடாய்களுக்்கடாை 
ஆபதது அதி்கம்.

 • நுரழந்தவு்ன் 
பயைளிக்கும்.

 • வலியு்ன் கூடிய 
மடாதவி்டாய

 • நீண் நடாட்கள் 
படாது்கடாப்பு.

 • மடாதவி்டாயின் பபடாது 
அதி்க ரததப்பபடாக்கு 
(முதல் இரணடு 
அல்லது மூன்று 
மடாதங்களுக்கு).

 • அவசர ்கடால 
்கருததர் சடாதைம் 
ஆகும்.

 • படாலியல் பநடாயக்கு 
எதிரடா்க எந்த 
படாது்கடாப்பும் இல்ரல.

 • தடாயப்படால் ச்கடாடுக்கும் 
அம்மடாக்்களுக்கு எந்த 
படாதிப்பும் இருக்்கடாது.

்பககவிப்ளவுகள்
 • தரசபிடிப்பு

முழுபமயான (Absolute)
கணடி்ப்பாக ்பயன்்படுத்தக 

கூ்ாதவரகள்

(Relative)
 ்பயன்்படுத்தக 
கூ்ாதவரகள்

 • மடார்ப்கபுற்றுபநடாய  • புர்கததல்
 • DVT deep vein thrombosis  • 35 

வயதுக்குபமல்
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்பகக விப்ளவுகள்
 • மடாதவி்டாய வரடாமல் இருததல்
 • மடார்ப்கம் முற்்டா்க (சஞ்சலம்) அல்லது வலியு்ன் 

இருததல்.
 • மைஅழுததம் மற்றும் ்கடுரமயடாை தரலவலி 
 • இரததக் ச்கடாதிப்பு
 • மடாதவி்டாய சுழற்சிக்கு இர்யில் 

இரததப்பபடாக்கு அல்லது சசடாடடு சசடாட்டா்க 
இரததம் வருதல்.

மாத்திபர தவ்ற விட்ால் / தவ்ற விட் 
மாத்திபரகள் (missed pills)
 • ஒரு மடாததிரரரய சடாப்பி் தவறிவிட்டால் 

அடுதத்கட் திட்மி்ப்பட் பநரததில் இரணடு 
மடாததிரர்கரள சடாப்பிடுமடாறு பநடாயடாளிரய 
அறிவுறுததவும். வழக்்கம்பபடால்அந்த மடாததிரர 
அடர்ரய முடிக்்கவும்.

 • இரணடுக்கும் பமற்பட் சதடா்ர்ச்சியடாை 
மடாததிரர்கரள உணணத தவறிைடால் 
்கர்சியடா்க தவ்விட் ஒரு மடாததிரரரயயும் 
அதனு்ன் அன்ர்ய திைம் எடுக்கும் 
மடாததிரரரயயும் பசர்தது சடாப்பி் பவணடும்.

 • மீதமுள்ள மடாததிரர்கரள வழக்்கம்பபடால் 
எடுததுக்ச்கடாள்ள அறிவுறுததவும்.

 • கூடுதல் ்கருததர் படாது்கடாப்பு சடாதைதரத 
அடுதத ஏழு நடாட்களுக்கு உபபயடாகிக்்கவும்  
(உதடாரணமடா்க ஆணுர்ரயப் 
பயன்படுததலடாம்).

புயராபெஸ்டின் மடடும் உள்்ள மாத்திபரகள் 
(progestron only pills)

அண்விடுப்பு நர்சப்டாமல் தடுததல் 
்கர்ப்பப்ரப வடாயின் சளி பபடான்் சவளிபயற்்தரத 
தடிமைடா்க மடாற்றுதல் மற்றும் ்கர்ப்பப்ரபயின் 

உடபகுதியில் எணப்டாசமடடிரியததில் 
மடாற்்ங்கரள ஏற்படுததுதல். 

நன்பமகள் தீபமகள்

 • மடாததிரர்கள் 
விரரவடா்க 
சசயல்படும்.

 • மடாதவி்டாய 
சுழற்சியின்ரம.

 • மடாததிரர நிறுததிய 
உ்ன் ்கருவுறுதல் 
நர்சபறும்.

 • மடாதவி்டாய 
சுழற்சியின் 
இர்யில் 
இரததப்பபடாக்கு.

 • தடாயப்படால் 
ச்கடாடுப்பதில் எந்த 
படாதிப்பும் இருக்்கடாது.

 • ்கட்டாயமடா்க 
திைமும் எடுததுக் 
ச்கடாள்ள பவணடும்.

 • இரததபசடார்கரயக் 
்கடடுப்படாடுததும்

 • மடாதவி்டாயின் 
சவளிபயற்்ம் 
குர்யும்.

 • ்கர்ப்பப்ரப 
புற்றுபநடாய்கள் 
மற்றும் இடுப்பு அழற்சி 
பநடாய்களில் இருந்து 
படாது்கடாக்கி்து

புயராபெஸ்டிரான் கருத்தப் ஊசி
 • ்கருமுடர் சவளிப்படுதரல தடுக்கி்து.
 • ்கர்ப்பப்ரபயின் வடாயில் சளிபபடான்் 

சவளிபயற்்தரத தடிைமடா்க மடாற்றுதல்.
 • குழடாய ந்கர்வு மற்றும் எணப்டாசமடடிரியததில் 

மடாற்்ங்கள் ஏற்படுததுதல்.
நன்பமகள் தீபமகள்

 • மி்க விரரவடா்க 
மற்றும் நீண்்கடால 
பயன்.

 • ஊசி்கரள 
நிறுததியவு்ன் 
்கருவுறுதல் சற்றுத 
தடாமதமடா்க இருக்கும் 
(5 முதல் 7 மடாதம்)

 • 35-வயதுக்கு 
பமல் உள்ள 
சபண்களும் 
பயன்படுததலடாம்.

 • சில பநடாயடாளி்களுக்கு 
எர் அதி்கரிப்பு 
ஒழுங்கற்் 
இரததப்பபடாக்கு 
மற்றும் மடாதவி்டாய 
சுழற்சியின்ரம 
அல்லது 
அதி்கப்படியடாை 
இரததப் பபடாக்கு.

 • சிரரயில் இரததம் 
உர்ந்து 
இருப்பதற்்கடாை வரலடாறு.

 • உ்ல் பருமைடா்க 
இருததல்

 • ்கல்லீரல்பநடாய  • இரததக்ச்கடாதிப்பு
 • தற்பபடாது 
்கடாசபநடாயக்்கடாை 
சிகிச்ரசயில் இருப்பவர்.

 • படாலூடடும் 
தடாயமடார்்கள்

 • இரததததில் ச்கடாழுப்பு 
அதி்கமடா்க இருப்பதற்்கடாை 
குடும்ப வரலடாறு.

 • ்கர்ப்பம்
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உள் ப்பாருத்திகள் / உள் பவ்பபுகள் 
(implants) 

இது ஒரு சமல்லிய சநகிழ்வடாை 
லிபவடாபுபரடாசெஸடரடால் (Levonoregesterl) மருந்து 
சபடாருந்திய ்கடாப்ஸயூல்்கள் (மடாததிரர்கள்) ஆகும்.  
இந்த ்கடாப்ஸயூல்்கரள சபணணின் முன் 
ர்க்களில் நுரழததல் பவணடும்.  ்கருமுடர் 
சவளிப்படுததரலத தவிர்ப்பது ்கர்ப்பப்ரப 
வடாயின்vசளிபபடான்் சவளிபயற்்தரத தடிமைடா்க 
மடாற்றுதல். குழடாயின் ந்கர்வு மற்றும் ்கர்ப்பப்ரபயின் 
எணப்டாசமடடிரியததில் மடாற்்ங்கள் ஏற்படுதல்.

நன்பமகள் தீபமகள்
 • மி்கவும் பயனுள்ளது 
பமலும் சபடாருததி 
24 மணி பநரததில் 
பவரல சசயய 
ஆரம்பிக்கும்.

 • உள் ரவப்பதற்கும் 
சவளிபய 
எடுப்பதற்கும் சிறிய 
அறுரவ சிகிச்ரச 
அவசியம்.

 • நீண் நடாள் 
படாது்கடாப்பு மூன்று 
முதல் ஐந்து 
வரு்ங்கள்.

 • படாலியல் 
பநடாய்களுக்கு 
எதிரடாை எந்த ஒரு 
படாது்கடாப்பும் இல்ரல.

 • ்கருவுற்்ரல தர் 
சசயய உதவும்

 • HBV, HIV மற்றும் STD 
சதடாற்று பநடாய ஏற்ப் 
வடாயப்பு உள்ளது.

 • எணப்டாசமடடிரிய 
புற்றுபநடாயரயத 
தடுக்கும்

 • இம்மடாததிரர்கரள 
திைமும் சடாப்பி் 
பவணடும்

 • ்கருக்குழடாயில் 
்கருததரிப்பு இரதத 
பசடார்க ஏற்ப் 
வடாயப்பு குர்வு

்பககவிப்ளவுகள்
 • மடார்ப்கததில் வலி
 • சமன்ரமயடாை மடார்ப்கம் 
 • எர் அதி்கரிப்பு அல்லது குர்ப்பு.
 • ஒழுங்கற்் மடாதவி்டாய.
 • மடாதவி்டாய சுழற்சியின்ரம.
 • மு்கததில் முடிவளர்தல்
 • தரலமுடிஉதிர்தல்

நிரந்தர கருத்தப் முப்றகள்
கருத்தப் அறுபவ சிகிசபச:
 • குழந்ரத பவண்டாம் என்று நிரைக்கும் 

தம்பதி்களுக்கு இது சரியடாை முர்யடாகும்.

ப்பண Female : Tubal ligation Or Tubectomy 
்கருக்குழடாரய இறுக்கிக்்கடடுதல் அல்லது 

்கருக்குழடாரய அ்கற்றுதல்.
வபககள்
 • Puerperal sterilization
 • Interval tubal ligatin

1. பிரசவத்திறகு பின் பசய்யும் அறுபவச சிகிசபச:
பிரசவததிற்கு பின் 7 நடாட்களில் சசயயும் 

அறுரவ சிகிச்ரச  இரணடு பக்்கமும்  ்கருக்குழடாயின் 
ஒரு பகுதிரய சவடடி எடுததல் அல்லது இறுக்கிக் 
்கடடுதல்.
2. நடுவில் பசய்யும் அறுபவ சிகிசபச:

இர்யில் சசயயும் அறுரவ சிகிச்ரச அல்லது 
்கருக்குழடாய இறுக்கிக்்கடடுதல்.

மினி யலா்பராட்மி (Mini Lapartomy)
சபடாமிரடாய சசயல்முர்யடாைது சுப்ரடாபியூரிக் 

பகுதியில் அந்த இ்ததிற்கு உரிய மயக்்க மருந்து 
ச்கடாடுதது மூன்று முதல் நடான்கு சசன்டிமீட்ர் 
வரர கீ்ல் சசயது அறுரவ சிகிச்ரச 
பமற்ச்கடாள்ளுதல்.

நுணதுப்ள கருவி மூலம் (யல்பராஸ்யகாபிக 
- Laproscopic):  

நன்பமகள் தீபமகள்

 • மி்கவும் பயனுள்ளது 
ஆைடால் நீண் நடாள் 
பக்்க விரளவு்கள் 
இல்ரல.

 • நிரந்தர சசயல்முர்.

 • சவளிப்பு் 
பநடாயடாளியடா்கவும் 
இருந்து அறுரவ 
சிகிச்ரச சசயயலடாம்.

 • படாலியல் 
பநடாய்களுக்கு 
எதிரடாை படாது்கடாப்பு 
இல்ரல.

 • இ்ம் மடாறிய 
்கர்ப்பததிற்கு 
ஆபததுஅதி்கம்.
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நுணதுரள ்கருவி மூலம் ரசளடாஸடிக் 
வரளயதரத (Silastic ring)சுற்றி இருததல்.  இதன் 
்கடாரணமடா்க குழடாய்களில் அர்ப்பு ஏற்படடு 
சசல்்களில் நசிவு ஏற்படும்.
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 •  உல்க மக்்கள் சதடார்க 711 
ப்கடாடி.

 • இந்திய மக்்கள் சதடார்க 
1,25,16,95,584 (ெூரல 2015).

 • இந்தியடா உல்க மக்்கள் சதடார்கயில் 
இரண்டாம் இ்தரத பிடிததுள்ளது.

 • 2022 இல் இந்தியடா உல்க மக்்கள் 
சதடார்கயில் முதலி்ம் பிடிக்கும்.

 • உல்க மக்்கள் சதடார்கயில் 17.5 சதவீதம் 
இந்தியடா ஆக்கிரமிததுள்ளது. பமலும் அதில் 
2.4% நிலப்பகுதியடாகும்.

 • மக்்கள் சதடார்க வளர்ச்சி விகிதம் 1.25 
சதவீதம்.

 • பி்ப்பு விகிதம் 20.22 சதவீதம்.
 • இ்ப்பு விகிதம் 7.4%.

்கர்சி மடாதவி்டாய சுழற்சி நடாள் 
16.06.2018. குழந்ரத பி்க்கும் நடாரள (EDD) 
்கணக்கிடு்க.

பசயல்்பாடு

நன்பமகள் தீபமகள்
 • அந்த இ்ததிற்கு 
உரிய மயக்்க மருந்து 
ச்கடாடுதது சவளிப்பு் 
பநடாயடாளியடா்கவும் 
சசயயலடாம்.

 • நிரந்தர சசயல் 
முர்

 • குர்ந்தசசலவு  • படாலியல் 
பநடாய்களுக்கு 
எதிரடாை எந்த 
படாது்கடாப்பும் இல்ரல.

 • சில சிக்்கல்்கள்
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 � ம்கப்பபறு மருததுவப் பணி என்பது, சபணணின் ்கர்ப்ப்கடாலம் பிரசவததின் பபடாதும், அதற்கு பின்பும் 
கிர்க்்க பவணடிய ்கரல மற்றும் அறிவியல் சடார்ந்த படாது்கடாப்பு.

 � சடாதடாரண ்கர்ப்பம் என்பது ஒரு சதடா்ர்ச்சியடாை சசயல்முர்யடாகும். இரத மூன்று மடாத ்கடால 
அட்வரணயடா்க பிரிக்்கலடாம்.

 � இந்த ்கடால அட்வரண ்கருததரிதத முதல், குழந்ரத பி்க்கும் வரர ஆகும்.
 � ்கர்ப்ப ்கடாலததில் ஏற்படும் உ்லியல் மடாற்்ங்களில் இைப்சபருக்்க மண்லததில் ஏற்படும் குறிக்்கப்பட் 

மடாற்்ங்கள் முக்கியமடாைதடாகும்.
 � ்கர்ப்பதரத முதலில் சிறுநீரில் பரிபசடாதரை சசயது பின்பு ஸப்கன் மூலம் உறுதி சசயய பவணடும்.
 � எதிர்படார்க்்கப்படும் பிரசவ பததிரய, ்கர்சி மடாதவி்டாய பததியில் இருந்து ்கணக்கீடு சசயதல் 

பவணடும். 
 � ்கர்ப்ப்கடால ்கவனிப்பு என்பது, ்கருததரிதத முதல் நடாள் முதல் பிரசவம் ஆரம்பிக்கும் வரர ஆகும்.
 � சதடா்ர்ந்து பரிபசடாதரை சசயதலின் முக்கியததுவதரத அறிவுறுததல் அவசியம்.
 � சதடா்ர்ந்து ்கடால்சியம், இரும்புச்சதது, பபடாலிக் அமிலம் மடாததிரரரய எடுக்்க பவணடும் என்று 

அறிவுறுததல் பவணடும்.
 � உயர் ஆபதது ்கர்ப்பதரத ்கண்றிந்து, பதரவயடாை சிகிச்ரச அளிப்பதன் மூலம் அம்மடா மற்றும் 

சிசுவின் பநடாயுற்் தன்ரம மற்றும் இ்ப்பு விகிததரத குர்க்்கலடாம். 
 � ஒவசவடாரு முர் பரிபசடாதரையின் பபடாது இரதத அழுததம் மற்றும் உ்ல் எர்ரய பசடாதிததல் 

பவணடும். இதன் மூலம் ்கர்ப்ப்கடால இரதத ச்கடாதிப்பின் ஆரம்ப அறிகுறி்கரள ்கண்றியலடாம். தடாய 
மற்றும் சிசுவின் இ்ப்பிற்கு இது முக்கிய ்கடாரணமடாகும்.

 � பிரசவம் என்பது ஒரு சசயல்முர் இதில் ்கர்ப்பப்ரப சுருஙகுதலின் விரளவடா்க, ்கர்ப்பப்ரபயில் 
இருக்கும் குழந்ரத மற்றும் நஞ்சுச்கடாடி பி்ப்பு உறுப்பின் மூலம் சவளியடாகி்து. ்கர்ப்ப்ரபரப 
சுருஙகுதல் மற்றும் ்கர்ப்பப்ரப விரிவர்தல் மூலம் பிரசவதரத ்கண்றியலடாம்.

 � குழந்ரதயின் படா்கம் மற்றும் நிரல சதடா்ர் இரணப்பு அரசவடா்க, பி்ப்புறுப்பின் வழியடா்க 
சவளிவருதல் இரத சடாதடாரண பிரசவததின் இயல்முர் ஆகும்.

இபத மூன்று வபகயாக்ப பிரிககலாம். 
சக்தி, இடுப்பு எலும்பின் தன்ரம மற்றும் குழந்ரத.

பிரசவத்பத மூன்று நிபலக்ளாக பிரிககலாம்.
 � முதல் நிபல

உணரமயடாை பிரசவ வலி முதல் ்கர்ப்பப்ரப வடாய முழுரமயடா்க 10 சச.மீ வரர விரிவர்தல். 
்கடாலபநரம் 6- 12 மணிபநரம்.

 � இரண்ாம் நிபல
்கர்ப்பப்ரப முழு விரிவர்தல் முதல் குழந்ரத சவளிவரும் வரரயிலடாை ்கடாலம்.

 � மூன்்றாம் நிபல 
 � குழந்ரத பி்ந்த முதல், நஞ்சுச்கடாடி சவளிவருதல் வரர இதன் ்கடாலபநரம் 15-30 நிமி்ம்
 � பிரசவததிற்கு பிந்ரதய ்கடாலம் என்பது, குழந்ரத பி்ந்த பின்பு இடுப்பு உறுப்பு்கள் உ்ற்கூறியல் 

மற்றும் உ்லியல் ரீதியடா்க ்கர்ப்ப்கடால முந்ரதய நிரலக்கு மடாறுதல்
 � பிரசவ்கடால பரடாமரிப்பு என்பது, ஓயவு, தூக்்கம், சீக்கிரமடா்க ந்ப்பது, உணவு மற்றும் சு்கடாதடாரம் 

ஆகும்.
 � குழந்ரத பி்ந்த முதல் 24 மணிபநரம் மி்க முக்கியமடாை பநரம் ஆகும். இந்த பநரததில்தடான் 

அதி்கப்படியடாை சிக்்கல்்கள் ஏற்படும். பமலும் 2-4 மணி பநரததிற்கு ஒரு முர் அல்லது 
பதரவபடும்பபடாது தடாயப்படால் ச்கடாடுக்்க அறிவுறுதத பவணடும்.

 � குழந்ரத பி்ந்த ஒரு மணி பநரததிற்குள் தடாயப்படால் ச்கடாடுக்்கபவணடும். முதல் 6 மடாதததிற்கு 
தடாயப்படால் மடடும் ச்கடாடுததல் பவணடும். இரணடு வரு்ததிற்கு இரண உணவு்ன் தடாயப்படால் 
ச்கடாடுக்்க அறிவுறுததபவணடும்.

 � சபண்களுக்கு ்கருததர் முர்்கரள பயன்படுதத அறிவுறுததல் பவணடும். இரணடு வர்கயடாை 
்கருததர் முர்்கள் அரவ்களில் தற்்கடாலி்க மற்றும் நிரந்தர முர்யடாகும்

 � தற்்கடாலி்க முர்்கரள, இயற்ர்க, ஹடார்பமடான் ்கருததர் சடாதைம் மற்றும் பபரியர் முர்்களடா்க 
பிரிக்்கலடாம். நிரந்தர முர்்கரள டியுப்சபக்்மி மற்றும் வடாசக்ச்மி என்று பிரிக்்கலடாம்.

படா்ச்சுருக்்கம்
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்கருததரிததல் (conception) : ்கருததரிததல் என்பது ்கரு உருவடாகுதல்.

்கர்ப்ப்கடாலம் (antenatal) : ஒரு குழந்ரதரய எதிர்படார்ததுக் ச்கடாணடிருக்கும் பபடாது சபண்களின் 
மருததுவ பரடாமரிப்பு சதடா்ர்படாைது

பிரசவம் (labour) : பிரசவம் என்பது ஒரு குழந்ரத மற்றும் நஞ்சுக்ச்கடாடி சவவு்கள் 
சவளிபய வருவதற்்கடாை சசயல்முர்

பியூர்சபரியம் (puerperium) : பிரசவததிற்கு பி்கு  முதல் ஆறு வடாரங்கரள புசபரியம் 
என்்ரழக்கிப்டாம்.  பிரசவததிற்கு பின் தடாயின் இைப்சபருக்்க 
உறுப்பு்கள் அரைததும் ்கர்ப்பமடாவதற்கு முன் உள்ள நிரலக்கு 
திரும்பிச் சசல்லுதல்.

தடாயரமநிரல (gravid) : விரளவு்கரள சபடாருடபடுததடாமல் உறுதி சசயயப்பட் சமடாதத 
்கருததரிததல்்களின் எணணிக்ர்க.

படாரிடடி (Parity) : 20 வடாரங்களுக்குப் பி்கு ஒரு சபணமணி சபற்் குழந்ரத்களின் 
எணணிக்ர்க.

்கருக்்கரலப்பு (abortion) : முதல் 28  வடாரங்களுக்குள் பவணடுசமன்ப் முடிக்்கப்பட் ்கர்ப்பம்.

அறுரவசிகிச்ரச (cesarean) : அறுரவ சிகிச்ரச மூலம் குழந்ரத பிரசவிததல்

படாலூடடுதல் ்கடாலம் (milk 
feeding)

: குழந்ரத பி்ந்த பி்கு சபண்களுக்கு படால் உற்பததி ஆகும் ்கடாலம்.

அசமபைடார்யடா 
(Ammenorrhoea)

: மடாதவி்டாய இல்லடாத அல்லது மடாதவி்டாய சுழற்சியின்ரம

கபலசபசாறகள்

விரிவாககுக விரிவாககம்
AF பனிக்கு் தணணீர் பனிக்கு் 

திரவம்
AFI பனிக்கு் திரவம் குறியீடடு
BP இரதத அழுததம்
C/S அறுரவ சிகிச்ரச மூலம் குழந்ரத 

எடுததல்
CBC முழுரமயடாை 

இரததஎணணிக்ர்க
CNS மததிய நரம்பு மண்லம்
DES ர் ஈதரதல் டில்சபஸரடால்
DM நீரழிவு பநடாய
EDD எதிர்படார்க்்கப்படும் பிரசவ பததி
FH ்கருவின் இதயம்

FHR ்கருவின் இதயத துடிப்பு
GDM ்கர்ப்ப்கடாலததில் பதடான்றும் 

நீரழிவுபநடாய
GI இரரப்ரப மற்றும் கு்ல்

HTN இரததக் ச்கடாதிப்பு
HIV மனித பநடாய தடுப்பு ரவரஸ

IUGR ்கர்ப்பப்ரபயில் இருக்கும் 
குழந்ரதயின் வளர்ச்சி குர்தல்.

IVF ஆயவுக் கூ்பசடாதரை முர்யில் 
்கருததரிததல்.

LMP ்கர்சி மடாதவி்டாயின் பததி
PP சடாப்பிட் பின்பு பரிபசடாதரை
RL ரிங்கர் லடாக்ப்ட

PPROM குர்மடாதம் ்கர்ப்பம் மற்றும் பிரசவ 
வலி வருவதற்கு முன்பு பனிக்கு்ம் 
உர்தல்.

WHO உல்க சு்கடாதடார நிறுவைம்
PTL குர் மடாத பிரசவம்
HPL கீயுமன் பிளசண்ல் லடாக்ப்டாசசன்
STD படாலியல்பநடாய்கள்
UTI சிறுநீர் படாரதயில் சதடாற்று
IUD ்கருததர் சடாதைம்
IM தரசயூ்டாை / தரசயின் 

உள்பகுதியில்
HBV மஞ்சள்்கடாமடாரல (B) தடுப்பூசி
DVT ஆழ்ந்த ஆழமடாை சிரரயில் இரதத 

உர்வு

Unit_7_Midwifery_Gen_Nur_TM.indd   186 06-03-2020   16:57:36



187

இ) இடுப்புஅழற்சிபநடாய
ஈ) இரததக்ச்கடாதிப்பு

9. அவசர்கடால ்கருததர்யின் 
பயனுள்ள மணிபநரம்.
அ) 48 ஆ) 24
இ) 72 ஈ) 6

10. வழக்்கமடா்க உடகிரகிக்்கப்பட் நஞ்சுக் ச்கடாடி 
திடீசரை சவளிபயறுதல்.
அ) நஞ்சுக் ச்கடாடி த்கர்வு
ஆ) நஞ்சுக் ச்கடாடி கீழ் இருததல்
இ) நஞ்சுக் ச்கடாடி அக்ரீட்டா
ஈ) நஞ்சுக் ச்கடாடி படா்கீரீட்டா

II பின்வரு்பவறப்ற வபரயறுககவும்
1. பபறு ்கடால மருததுவ பணியியல் வரரயர்.
2. பிரசவம் வரரயர்
3. பிரசவ்கடாலம் என்்டால் என்ை?
4. ்கர்ப்பதரத எப்படி ்கண்றிவடாய?
5. ்கர்ப்ப்கடால நீரழிவு பநடாயின் பமலடாணரம பற்றி 

எழுது்க.
6. நஞ்சுக்ச்கடாடி கீழ் இருததல் வரரயறுக்்க.
7. குடும்பக் ்கடடுப்படாடு வரரயறுக்்க.

III பின்வரு்பபவகளுககு விப் தருக
1. ்கர்ப்ப்கடாலததில் ஏற்படும் உ்லியல் மடாற்்ங்கள் 

என்ை?
2. பிரசவ நுடபங்கரளப் பற்றி விளக்கு்க.
3. பிரசவ்கடாலததில் ஏற்படும் மடாற்்ங்கரள 

விளக்கு்க.
4. பிரசவததிற்கு பின் ்கவனிப்பு்கள் யடாரவ?
5. ்கருததர் சடாதைததின் பயன்்கள் யடாரவ?
6. இரணந்த ்கருததர் மடாததிரர்களின் 

முக்கியததுவதரத எழுது்க.
7. அவசர ்கருததர் என்்டால் என்ை?
8. இைப்சபருக்்க ஆபரடாக்கியததின் கூறு்கள் 

என்ை?
9. உள் சபடாருததி்கள் என்்டால் என்ை?
10. நிரந்தரமடாை இரணடு ்கருததர் முர்்கள் 

என்ை?

 யமற்பாரபவ நூல்கள் 

1. Annamma Jacob,” A Comprehensive Text 
book of Midwifery”, 2nd edition, Jaypee 
Brothers Medical Publishers.

I சரியான விப்பய யதரவு பசய்யவும்.
1. ்கர்ப்ப்கடாலததில் ்கர்ப்பப்ரபயில் ஏற்படும் 

வியததகுமடாற்்ங்களுக்்கடாை ஹடார்பமடான்.
அ) ஈஸடரென்
ஆ) புரஜ்ஸடிரடான்
இ) ஆக்சிப்டாசின்
ஈ) புபரடாஸப்டாகிைடாணடின்

2. ்கர்சி ்கர்ப்ப்கடாலததில் ்கர்ப்பப்ரபயின் முழு  
எர் அதி்கரிப்பு.
அ) 10 kg ஆ) 11.5 kg
இ) 12.5 kg ஈ) 15 kg

3. ்கர்ப்பிணிததடாய ப்கட் முதல் ்கருவின் அரசவு.
அ) உயிர்பிக்கும் ஆ) சமன்ரம
இ) இரடடிப்படாக்்க ஈ) சமப்கடானியம்

4. சளி சவளிபயற்்ம் மற்றும் ்கர்ப்பப்ரப வடாயில் 
படாக்டீரியடாரவஎதிர்க்்க உதவும் ஒரு 
ப்கடாரழப்ப்லம் உருவடாக்குதல்.
அ) ச்கடாலடாஸமடா
ஆ) ஒபர்குலம்
இ) லினியடாரநய்கரடா
ஈ) பமபல குறிப்பிட் எதுவும் இல்ரல

5. பிரசவவலி ஆரம்பிததது முதல் ்கர்ப்பப்ரப வடாய 
மூன்று முதல் நடான்கு சசன்டி மீட்ர் வரர 
விரிவர்தல் வரர உள்ள நிரலயிரை 
_______ என்கிப்டாம்.
அ) உள்ளுர் ஆ) சசயலில் (ஆக்டிவ)
இ) அதி்கபடச வரளவு ஈ) அதி்கபடச சடாயவு

6. பி ர ச வ இ ய க் ்க த தி ல் கு ழ ந் ர த யி ன் ்க ழு த து 
இறுக்குவரத தடுததல்.
அ) மணிமகு்ம்
ஆ) இழப்பீடு்கள்
இ) கீபழ இ்ஙகி விடுதல்
ஈ) எஙப்கஜ்சமன்ட 

7. பிரசவததின் பிந்ரதய ்கடாலம் என்பது 
_________________   வடாரம்.
அ) 6  ஆ) 10
இ) 12 ஈ) 15

8. ்கர்ப்பப்ரபயில் சபடாருததப்படும் ்கருததர் 
சடாதைததடால் ஏற்படும் சபடாதுவடாை பக்்க 
விரளவு்கள்.
அ) தரசப்பிடிப்பு
ஆ) அசடாதடாரணமடாதவி்டாய, இரததப்பபடாக்கு

மதி்பபீடு
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2. Berish Ruth, “ Myles Textbook of Midwifery”, 
13th edition, B.I Publications Pvt Ltd.

3. Dutta D.C,” Text book of Obstetrics”, 5th 
edition, New Central Book Company, 
Calcutta 2001.

4. Parulekar V.S,” Textbook of Midwives”, 
2nd edition, New Central Book Company, 
Calcutta 2001.

5. Sir K. Chattopadhy and M. Narayanasamy,” 
Midwifery”, 1st edition, B.I Publications Pvt 
Ltd.

6. Varney Helen, “Nurse Midwifery”, 2nd 
edition, Jones and Barlett Publishers, Boston 
1996.

 இபணயவ்ளஙகள் 

1. https://images.google.co.in/imgres?imgurl=
https%3A%2F%2Fimg.webmd.
com%2Fdtmcms%2Flive%2Fwebmd%2
Fconsumer_assets%2Fsite_

images%2Farticles%2Fhealth_tools%2
Fbirth_control_overview_slideshow%2
Fgetty_rf_graphic_of_least_eff ective_birth
_control_methods.jpg

2. https://images.google.co.in/
imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fufh -
jax northside.sites.medinfo.ufl .
edu%2Ffi les%2F2017%2F04%2FWeek-3.jpg

3. https://images.google.co.in/
imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.
boredpanda.com%2Fblog%2Fwpcontent%
2Fuploads%2F2016%2F10%2F12045546_
731907343602705_4896914255634650962_
o-581180f749e66__700.jpg

4. https://images.google.co.in/
imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.
slidesharecdn.com%2Fpopulationexplossio
nandfamilyplanning-
160712163757%2F95%2Fpopulation-explo
ssion-and-family-planning-2-638.
jpg%3Fcb%3D1468341500

உரலி  : https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tn10283
https://www.webmd.com/baby/interactive-pregnancy-tool-fetal-development?week=3

• ்படி 1 :  கீழ்க்்கடாணும்  உரலி/விரரவுக்குறியீடர்ப் பயன்படுததி  இச்சசயல்படடிற்்கடாை 
இரணயப் பக்்கததிற்குச் சசல்்க.

• ்படி 2 :  ்கர்ப்ப ்கடாலததில் குறிப்பிட் வடாரததில் சிசுவின் வளர்ச்சிரயக் ்கடாடடும் ப்ம், ்கடாலவரிரசக் 
ப்கடாடு  பபடான்்ரவத திரரயில்  பதடான்றும். 

• ்படி 3 :  ்கடாலவரிரசக் ப்கடாடடில் விரும்பும் வடாரததிரைச் சசடாடுக்கி ்கருவின் வளர்ச்சி மற்றும் 
அது இருக்கும் நிரல பபடான்்வற்ர் அறியவும். 

• ்படி 4 :  ப்ததிரைச் சசடாடுக்கிப் சபரிதடாக்கிப் படார்க்்கவும்.

இச்சசயல்படாடடின் மூலம் ்கரு முதல் 
சிசு வரரயடாை வளர்ச்சி நிரல்கரள 

அறியலடாம். 

இபணயச பசயல்்பாடு

*ப்ங்கள் அர்யடாளததிற்கு மடடுபம.
*பதரவசயனில் Adobe Flash ரய அனுமதிக்்க.

்படிநிபலகள்

மக்பய்பறு பசவிலியம்

Unit_7_Midwifery_Gen_Nur_TM.indd   188 06-03-2020   16:57:36



189

குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்
 மழைலச்ெசால் ேகளா தவர்.

தம் குழந்ைதகளின் மழைலச் ெசாற்கைள ேகட்டு மகிழாதவர்,
குழல் ஓைசயும் யாழ் ஓைசயும் இனியைவ எனக் கூறுவர்.

இபபாடதர்தக ்கறறபின மாணவர்்கள் னபறும் திறன்கள்
 ➢ பச்சி்ளங்குழநர்த்கள் பறறி புரி்தல்
 ➢ பச்சி்ளங்குழநர்தயின மருததுவம் மறறும் சிறபபு பாது்காபரப பறறி வி்ளககு்தல்
 ➢ னபாதுவான ்தடுபபூசி அடடவரணரய வி்ளககு்தல்
 ➢ ்தாயபபால் ன்காடுபபததின முககியததுவதர்த வி்ளககு்தல்
 ➢ குழநர்த்களின வ்ளர்ச்சி மறறும் வ்ளர்்தல் (Growth and development) பறறி புரி்தல்
 ➢ இரண உணவு்கள் பறறி விவரித்தல்
 ➢ ்தாய மறறும் குழநர்த ந� வசரவ்கள் பறறி வி்ளககு்தல்

கற்ைலின் ம�ாக்கங்கள்

 முன்னு்�  

எவ்ெளவு சிறியெம�னும் ஒரு மனிதைன் மனிதைமன
(குழநர்தயாயினும் ஒரு நபர் ஒரு நபவை – Dr. 

சீயஸ்)
குழநர்த்கள் சிறியவர் ஆனாலும் 

்தனிததிறனுடனும் மறறும் நம்முரடய மி்கவும் 
விர� மதிபபிறகுரிய னசாத்தாகும். குழநர்த்கள் 
சமு்தாயததின னபாககிஷம் மறறும் வ்தசததின 
னசல்வம், குழநர்த்களின ந�ரன சார்நது 
அரமகிறது. குழநர்த்களின முழுவ்ளர்ச்சிககு 
ஆவைாககியமான சுறறுச் சூழல் மறறும் சிறபபான 
பைாமரிபபு வ்தரவபபடுகிறது. ஏனனனறால், அவர்்கள் 
சமு்தாயததின விர� மதிபபறற னசாத்தா்கவும் 
மறறவர்்கர்ளக ்காடடிலும் மி்கவும் ப�வீனமா்கவும் 
உ்ள்ளனர். குழநர்த்களின வ்தரவ்கள் மறறும் 
பிைச்சரன்கள் பறறிய ்த்கவல்்கள், அவர்்களுககு 

ஆவைாககியமான சுறறுச் சூழர� வழங்்கவும், 
வ்ளமான உ�்கதர்த உருவாக்கவும் உ்தவுகிறது.

 8.1  பச்சிளங்குழந்தை ெ்�ய்ை

பிறந்தவுடன குழநர்தரய “பச்சி்ளங்குழநர்த” 
எனறு அரழபபர். பச்சி்ளங்குழநர்த எனபது 
பிறந்தது மு்தல் 28 நாட்கள் வரை உள்்ள 
குழநர்தயாகும்.

8 குழந்தைகள் �ல 
செவிலியம்

அலகு
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பச்சிளங்குழந்தையின் கால அளவு
பிறந்த நாள் மு்தல் 28 நாட்கள் வரை உள்்ள 

குழநர்த்கள் பச்சி்ளங்குழநர்த்கள் என 
அரழக்கபபடுகினறனர். முன பச்சி்ளங்குழநர்த 
எனபது பிறநது 7 நாட்கள் வரை உள்்ள குழநர்த்கள். 
பின பச்சி்ளங்குழநர்த எனபது பிறநது 8 மு்தல் 28 
நாட்கள் வரை உள்்ள குழநர்த்கள் ஆகும். 
பச்சி்ளங்குழநர்தயிரன சரியா்க பைாமரிபபது 
மி்கவும் முககியமானது. ஏனனனறால் அதுவவ 
ஆவைாககியமான வாழகர்கயின அடித்த்ளமாகும்.

பச்சிளங்குழந்தையின் பண்புகள் 

உடல் பண்புகள் (Physical Characteristics)
 • நிரற மா்த குழநர்தயின உடல் எரட 2.5 

கிவ�ா மு்தல் 4 கிவ�ா வரை
 • நீ்ளம் 47னச.மீ மு்தல் 52 னச.மீ வரை
 • ்தர� சுறற்ளவு 34 னச.மீ மு்தல் 35 னச.மீ வரை, 

மார்பு சுறற்ளவு 31 னச.மீ மு்தல் 32 னச.மீ. வரை 
இருககும்.

 • மார்பு சுறற்ளவு ்தர� சுறற்ளரவவிட 2 னச.மீ 
மு்தல் 3 னச.மீ. வரை குரறவான்தா்க இருககும்

 • மார்பு வடடமா்கவும் வயிறு புரடததும் 
்காணபபடும்

 • குழநர்தயின உடல் னபரிய்தா்கவும் ர்க, 
்கால்்கள் சிறிய்தா்கவும் இருககும்

 • பச்சி்ளங்குழநர்த்கள் னநகிழவான (Flexed) 
அணுகுமுரற உரடயவர்்கள்

உடல் கூறியல் பண்புகள் (Physiological 
Characteristics)
 • உடலின னவபபம் 36.5°C மு்தல் 37.5°C வரை 

இருககும்.
 • இ்தய துடிபபு ஒரு நிமிடததிறகு 120 மு்தல் 160 

வரை இருககும்.
 • சுவாச விகி்தம் ஒரு நிமிடததிறகு 40 சுவாசம் 

மு்தல் 60 சுவாசம் வரை.
 • குழநர்த நனறா்க அழு்தல்.
 • குழநர்தயின இயல்பான சுவாசம், இ்ளஞ்சிவபபு 

நிறம், இயல்பான உறிஞ்சு்தல் மறறும் 
விழுங்கு்தல்.

 • குழநர்த பிறந்த 24 மணி வநைததிறகுள் ம�ம் 
்கழிக்க வவண்டும். அது அடர்ந்த பச்ரச 
நிறமா்கவும் ன்கடடியா்கவும் இருககும். இ்தறகு 
“்காடடும�ம்” (Meconium) எனறு னபயர். 
குழநர்தககு ்தாயபபால் ஊடடிய பின 
்காடடும�ததின நிறம் மாறும்.

 • குழநர்த பிறந்த உடன அல்�து பிறந்த சி� 
மணி வநைததிவ�ா மு்தல் சிறுநீர் ்கழிக்க 
வவண்டும்.

 • குழநர்த பிறந்த மு்தல் வாைததில் 10 ச்தவீ்தம் 
எரட குரறயும். இழந்த எரடரய 10வது 
நாளிலிருநது மீண்டும் னபறற பின எரட 
கூடிகன்காண்வட இருககும்.

 • ஹீவமாகுவ்ளாபின அ்ளவு அதி்கமா்க இருககும். 
(வ்தாைாயமா்க 18gmldl)

னபாதுவா்க பச்சி்ளங்குழநர்த ஒரு 
நார்ளககு 18 மணி வநைம் 
தூங்குகிறது.

பச்சிளங்குழந்தையின் முக்கியமான 
ரிபலக்ஸ் (Rooting Reflex)

ரூட்டிங் ரிபலக்ஸ்

ரூட்டிங் ரிபலக்ஸ் செய்யும் மு்ை 
்தாயின வழி்காடடு்தலினறி குழநர்தயின வாய 

பகுதி ்தாயின மார்ப்க ்காம்பு்கர்ள வ்தடிச் னசல்� 
இந்த தூண்டுச் னசயல் உ்தவுகிறது. குழநர்த 
வாயின ஒரு ஓைததில் ன்தாடுணர்வு ன்காடுககும் 
னபாழுது குழநர்தயின கீழவு்தடு கீழபபக்கமா்கவும், 
நாககு முனபுறமா்கவும் ன்தாடுணர்வு ன்காடுககும் 
பக்கததில் ஏறபடும்.

உறிஞ்சுதைல் மற்றும் விழுங்குதைல் தூண்டுச் செயல்

உறிஞ்சுதைல் மற்றும் விழுங்குதைல் தூண்டுச் 
செய்ல சபறுதைல்

சுத்தமான ர்க விைர� பச்சி்ளங்குழநர்தயின 
வாயில் விடும் னபாழுது பச்சி்ளங்குழநர்த ர்க 
விைர� உறிஞ்சுவ்தறகு ஆைம்பிககும்.
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மமாம�ா தூண்டுச் செயல் (Moro reflex)

ேமாேரா ��� ெசய�

மமாம�ா தூண்டுச் செய்ல 
செளிபபடுத்துதைல்

இந்த தூண்டுச் னசயர� னபறுவ்தறகு 
குழநர்தயின வ்தாள்படரடரய ்தரை்த்ளததில் 
இருநது 45° உயர்ததி பிறகு 30° அ்ளவிறகு கீவழ 
விழும் னபாழுது, குழநர்தயின ர்க விைல்்கள் விரித்த 
நிர�யில் ர்க்கர்ள னவளிபுறம் வநாககிய 
வண்ணம் நீடடும் அ்தரன ன்தாடர்நது ர்க்கர்ள 
உள்புறம் வநாககிய வண்ணம் மடககிக ன்காள்ளும்.

உள்ளங்்க்ய பற்றும் தூண்டுச் 
செய்ல சபறுதைல்

குழநர்தயின உள்்ளங்ர்கரய ர்கவிைல் 
மூ�மா்கவவா அல்�து ்தகுந்த னபாருள் மூ�மா்கவவா 
அல்னார் (Ulnar) பகுதி மு்தல் உள்்ளங்ர்க வநாககி 
ன்தாடும் னபாழுது குழநர்த ர்க விைல்்கர்ள 
மூடுவதுடன ன்கடடியா்க பிடிததுக ன்காள்ளும்.

 8.2.   பச்சிளங்குழந்தையின் மருத்துெம் 
மற்றும் சிைபபு ப�ாமரிபபு

குழநர்த பருவததில் குழநர்த பிறந்த மு்தல் 
வாைம் மி்கவும் முககியமான ்கா�மாகும் இநதியாவில் 
61.3 ச்தவீ்த ர்ககுழநர்த்கள் மு்தல் மா்த ்கா�ததில் 
இறநது விடுகினறனர். இதில் பாதி அ்ளவிறகு 
வம�ான குழநர்த்கள் பிறந்த மு்தல் வாைததிவ�வய 
இறநது விடுகினறனர். பச்சி்ளங்குழநர்த்கள் 
விரைவா்க, னவறறி்கைமா்க னவளிபபுறச் 
சுறறுச்சூழர� ஏறறுக ன்காள்்ள முடியா்த்தால் 
குழநர்த பிறந்த 24 மு்தல் 48 மணிவநைததில் 
இறபபிற்கான ஆபதது மி்க அதி்கமா்க உள்்ளது.

பச்சிளங்குழந்தை ப�ாமரிபபின் 
சகாள்்ககள்

 • வபாதுமான அ்ளவு பிைாண 
வாயுரவ (oxygen) னபற 
வழிவர்கச் னசய்தல்

 • ்தாழ னவபபநிர�ரய 
(Hypothermia) ்தடுத்தல்

 • குழநர்த பிறந்தவுடன 
வநைம் ்தாழத்தாமல் 
உடனடியா்க ்தாயபால் 
ஊடட ஊககுவித்தல்

 • பச்சி்ளங்குழநர்த ன்தாறறு வநாயககு 
ஆடபடு்தர�த ்தடுத்தல்

 • ஆபததில் உள்்ள பச்சி்ளங்குழநர்த்கர்ள 
அரடயா்ளம் ்காணு்தல் (At risk )

 • பச்சி்ளங்குழநர்த்களின ஆவைாககிய 
நிர�ரய சரியான வர்கயில் (Stabilization) 
பைாமரித்தல்.

பச்சிளங்குழந்தையின் ப�ாமரிபபு
இயல்பான சுொெம் மற்றும் பி�ாணொயு 
(oxygen) ப�ாமரிபபு

குழநர்த பிறந்தவுடன மு்தல் அழுர்க்தான 
சுவாசததிற்கான அரடயா்ளம் எல்�ா 
குழநர்த்களும் பிறந்த உடவனவய அழுதுவிடும். 
ஒரு வவர்ள குழநர்த அழவில்ர� எனில் 
உடனடியா்க சு்கா்தாை பைாமரிபபு பணியா்ளர்்களின 
்கவனததிறகு குழநர்தரய உடபடுத்த வவண்டும். 
குழநர்த பிறந்தவுடன சளி மறறும் மறற சுைபபு்கர்ள 
சுவாசப பார்தயிலிருநது பிைசவ அரறயிவ�வய 
நீககிவிட வவண்டும். அ்தரனத ன்தாடர்நது 
னவளிபபுற சுறறுச்சூழர� ஏறறுக ன்காள்ளும் வரை 
ஒவனவாரு 15 நிமிடததிறகும் சுவாசம் மறறும் இ்தய 
துடிபரப ன்தாடர்நது ்கண்்காணிக்க வவண்டும். 
மு்தலில் வாயிலும் பிறகு மூககிலும் உள்்ள சுைபபு 
நீர் மறறும் பனிககுட நீரையும் னமனரமயான 
உறிஞ்சு்தல் மூ�ம் அ்கறற வவண்டும். பிறந்த ஒரு 
நிமிடததிறகுள் சுவாசிக்க இய�ா்த அந்த 
குழநர்தககு (Resuscitation) ரிசஸ்ஸிவடஷன 
வ்தரவபபடுகிறது.

குழநர்த பிறந்த மு்தல் ஒரு நிமிடததிலும் 
அடுத்த 5வது நிமிடததிலும் அப்கார் மதிபபீடு 
னசயயபபடுகிறது. அப்கார் மதிபனபண்ணிறகு 
குழநர்தயின வ்தாறறம் (Appearance) இ்தய 
துடிபபு, ்தரச வலிரம, மூச்சுத திறன (சுவாசம்) 
னசயல்்களில் உடனடியான மறறும் ்கவனமான 
்கண்்காணிபபு வ்தரவபபடுகிறது. ஒவனவாரு 
அரடயா்ளததிறகும் மதிபனபண் முரறவய 0,1,2 
என இடபபடுகிறது. அது குழநர்தயின 
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உடல்நிர� பறறிய உடனடி மதிபபீடரட 
அளிககிறது. குழநர்தயின இயல்பான உடல் 
நிர�யின மதிபனபண் 9 அல்�து 10ஆ்க இருக்க 
வவண்டும். 5ககும் குரறவான மதிபனபண் 
இருந்தால் உடனடியான அவசை நடவடிகர்க 
வ்தரவபபடுகிறது.

உடல் செபபநி்ல ப�ாமரிபபு (செபபமாதைல்)
பச்சி்ளங்குழநர்த 4 வழிமுரற்களில் உடலின 

னவபபதர்த இழககிறது. அரவ்கள் கீழ வருமாறு-

ெவ�ப�சலன�
ஆ�யாத�

கட�த�

உ��த�

 • னவபபச்ச�னம் (Convection) – குழநர்தயின 
உடல் னவபபம் குளிர் ்காறறில் படும் னபாழுது

 • உமிழ்தல் (Radiation) – குழநர்தயின 
்தர�ரய மூடவில்ர� எனறால் உடலின 
னவபபமானது ்தர�வழியா்க ்காறறுககுள் 
னசல்லும். இ்தனால் உடல் னவபபம் குரறயும்.

 • ்கடத்தல் (Conduction) – குழநர்தயின உடல் 
னவபபம் குளிர் வமறபைபபு வழியா்க ்கடநது 
னசல்லு்தல்.

 • ஆவியா்தல் (Evaporation) – குழநர்த 
பிறந்தவுடன பனிககுட நீரை சுத்தமா்க 
துரடதது உ�ர்த்தாமல் இருககும் வபாது, 
பனிககுடத ்தண்ணீர் உடன உடல்னவபபம் 
மூ�ம் ஆவியாகிவிடும்.

 • குழநர்தயின உடல் னவபபநிர� 36.5°Cககு 
கீழ இருந்தால் ்தாழ னவபபநிர� (Hypothermia) 
என அரழக்கபபடுகிறது.

பச்சிளங்குழந்தையின் உடல் 
செபபநி்ல்ய ப�ாமரிக்க 
பின்ெருெனெற்்ை செய்ய மெண்டும்

குழநர்தரய ்தாயின வ்தாலுடன வ்தால் ஒடடி 
இருககுமாறு னசயய வவண்டும். வ்தாலுடன வ்தால் 
ஒடடிய நிர�ரய வழங்்க முடியவில்ர� எனறால்,

 • சுத்தமான உ�ர்ந்த துணியில் குழநர்தரய 
சுறறி ரவக்க வவண்டும்.

 • குழநர்தரய மு்கம் ்தவிை மறற உடல் 
பா்கங்்கர்ள நனறா்க சுறறி ரவக்க வவண்டும் 
(Mummify).

 • ன்தாபபிரய ன்காண்டு குழநர்தயின ்தர�ரய 
மூட வவண்டும்.

 • குழநர்தயின பா்ததர்த 4 மணி வநைததிறகும் 
ஒருமுரற ன்தாடடுபார்தது னவபபதர்த மதிபபிட 
வவண்டும்.

 • அரறரய ்க்த்க்தபபா்க ரவக்க வவண்டும்.
 • அரனதது ஈைததுணி்கர்ளயும் நீக்க வவண்டும்.
 • ஒவை அரறயில் ்தாரயயும் வசரயயும் 

ரவபப்தறகு ்தாரய ஊககுவிக்க வவண்டும்.

மதைாலுடன் மதைால் சதைாடர்பு எபபடி ெழங்க 
மெண்டும்

வ்தாலுடன வ்தால் ன்தாடர்பில் ்தாயின 
இைண்டு மார்ப்கங்்களுககு இரடயில் னவறறு 
மார்பில் குழநர்தரய துணியில்�ாமல் ரவக்க 
வவண்டும்.  ஒரு ்கம்பளிரய ன்காண்டு 
இருவரையும் சுறறி சூடாக்க வவண்டும்.  
அம்மாவினால் வ்தாலுடன வ்தால் ன்தாடர்பு 
ன்காடுக்க முடியவில்ர� எனில், அபபாரவ 
ஊககுவிக்க�ாம்.

அ்டயாளம் மதிபசபண்
0 1 2

வ்தாறறம் (குழநர்தயின நிறம்) நீ�ம் / னவளிர் நிறம் உடல், இ்ளஞ் சிவபபு நிறம் 
ர்க்கால் நீ� நிறம்

உடல் முழுவதும் 
இ்ளஞ்சிவபபு நிறம்

இ்தயத துடிபபு இல்ர� னமதுவா்க (100ககு குரறவா்க) 100ககு வமல்
தூண்டுச் னசயல் னசயல்பாடு 
(Reflex response) பதில் னசயல் இல்ர� தூண்டு்தல் மூ�ம் மு்க 

உணர்வு்கர்ள ்காடடு்தல் இருமல், தும்மல்

்தரசயின னசயல்பாடு (Activity) மந்தமான மறறும் நீடடிய 
ர்க, ்கால்்கள் ன்காஞ்சம் மடங்கிய ர்க ்கால்்கள் சுறுசுறுபபான (Active) 

இயக்கங்்கள்

சுவாசம் இல்ர� னமதுவான சீைறற சுவாசம் இயல்பான சுவாசம் 
மறறும் அழுர்க

அபகார் மதிபசபண் கணக்கிடுக (Apgar Score)
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தைாய்பபால் சகாடுத்தைல்
குழநர்த பிறந்தவுடன ்தாயபபால் ன்காடுபபர்த 

ஊககுவிக்க வவண்டும். மு்தலில் சுைககும் பால் 
சீம்பால் (Colostrum) என அரழக்கபபடுகிறது. 
சீம்பாலில் பச்சி்ளம்குழநர்தககு வ்தரவயான வநாய 
எதிர்பபு சகதி மி்க அதி்க அ்ளவிலும் எளிதில் 
னசரிமானமா்கககூடிய புை்த சதது்களும் உள்்ளன.

சதைாபபுள் சகாடி ப�ாமரிபபு

ன்தாபபுள் ன்காடியின அடிபபா்கம் சுத்தமா்கவும், 
உ�ர்நதும் இருக்க வவண்டும். ன்தாபபுள் ன்காடியின 
அடிபபா்கததில் எர்தயும் ரவக்க கூடாது. துணி்கர்ள 
ரவதது ்கடடு வபாடககூடாது. ன்தாபபுள் ன்காடியின 
அடிபபா்கததிறகு கீழ டயபபரை மடிதது ்கடட 
வவண்டும். ன்தாபபுள் ன்காடியின அடிபபா்கம் 
ஈைத்தனரமயுடன ்காணபபடடால் வசாபபுத 
்தண்ணீைால் ்கழுவி பினபு சுத்தமான துணியால் 
துரடக்க வவண்டும். பிறந்த 7 – 10 நாட்களுககுள் 
ன்தாபபுள் ன்காடி கீவழ விழுநது விடும். ன்தாபபுள் 
ன்காடியில் இருநது சிவபபா்கவவா, இைத்தவமா அல்�து 
சீவழா வடிந்தால் சு்கா்தாைப பணியா்ளரை 
உடனடியா்க அணு்க அறிவுறுத்த வவண்டும்.

கண் ப�ாமரிபபு
மருததுவமரனயில் ஈைமான ்கடடுத துணிரய 

ன்காண்டு ்கண்ணின உள்புறததிலிருநது 
னவளிபுறமா்க துரடக்க வவண்டும். குழநர்த வீடடில் 
இருந்தால் சுத்தமான துணிரயக ன்காண்டு 
வமறகூறியவாறு துரடக்க வவண்டும். மருததுவரின 
ஆவ�ாசரனயினறி எந்த வி்தமான னபாருர்ளயும் 
பச்சி்ளங்குழநர்தயின ்கண்ணிறகுள் ஊறற கூடாது.

்ெட்டமின் ‘K’ ஊசி (Vitamin ‘K’ injection): 
இைத்தக ்கசிரவ ்தடுக்க ்தரச வழியா்க ரவடடமின 
‘K’ ஊசி வபாடபபடுகிறது.

மதைால் ப�ாமரிபபு: குழநர்த பிறந்த 
இைண்டாவது வாைததிலிருநது இயல்பான குளியல் 
எடுபப்தறகு அறிவுறுத்தபபடுகிறது. இருபபினும் 
குழநர்த பிறந்த 24 மணி வநைததிறகு பிறகு 
துணியால் துரடக்க�ாம்.

சிறுநீர் மற்றும் காட்டுமலம்: குழநர்த சிறுநீர் 
மறறும் ்காடடும�ம் ்கழிககினற்தா எனபர்த 
்கவனிக்க வவண்டும்.

ம�ாய் தைடுபபு: மஞ்சள் ்காமார� ‘B’ (Hepatitis 
‘B’) ்தடுபபூசி, பூஜ்ஜிய வபாலிவயா னசாடடு மருநது 
(OPV) மறறும் ்காசவநாய ்தடுபபூசி (BCG) மு்தலிய 
்தடுபபூசி்கர்ள குழநர்தப பிறந்த உடவன வபாட 
வவண்டும். அ்தன பிறகு குழநர்தககு குறித்த 
வ்ததியில் ்தடுபபூசி மருநது்கர்ளப வபாட வவண்டும்.

பச்சிளங்குழந்தைகளுக்கு கீமழ 
குறிபபிட்டுள்ள தீங்கு வி்ளவிக்க கூடிய 
பழக்க ெழக்கங்க்ளப பின்பற்ைக் கூடாது

 • குழநர்த பிறந்த உடவன சர்க்கரை ்தண்ணீவைா, 
வ்தவனா, னவல்�த ்தண்ணீவைா மறறும் ்கழுர்த 
பாவ�ா சீம்பாலுககு முனன்தா்கவவா அல்�து 
பினவபா ஊறறக கூடாது.

 • சீம்பார� வீணாக்காமல் குழநர்தககு 
ன்காடுக்க வவண்டும்.

 • சாம்பல், சாணி பவுடர், புர்கக்கரி ஆகியவறரற 
குழநர்தயின ன்தாபபுள் ன்காடியில் ரவக்கக 
கூடாது.

 • குழநர்தயின மு்கததில் ்கண்ரம ்தடவக கூடாது.
 • ர்க, ்கால்்களில் ்கருபபு ்கயிவறா ்கருபபு 

வர்ளயவ�ா வபாடக கூடாது.
 • குழநர்த குளித்த பிறகு சாம்பிைாணி புர்கக 

்காண்பிக்கக கூடாது.
 • னசரிமானததிற்கா்க வசம்பு வபானற வீடடு 

ரவததிய னபாருட்கர்ள ன்காடுக்கக கூடாது.
 • ்கண் மறறும் ்காது்களில் எண்னணய ஊறறக 

கூடாது.
 • குழநர்தரய குளிக்க ரவககும்வபாது, ்காது 

மறறும் மூககில் ஊ்தக கூடாது.
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சிெபபு சகாடி அ்டயாளம் (Red flag signs)
பச்சி்ளங்குழநர்தயிடம் ்கண்டுபிடிக்கபபடடுள்்ள 

ஆபத்தான அரடயா்ளங்்கள். இந்த அரடயா்ளம் 
ஒனவறா அல்�து ஒனறுககு வமறபடட 
அரடயா்ளங்்கள் இருந்தால் மீண்டும் அககுழநர்த 
சரியான மதிபபீடு னசய்தல் மறறும் உடனடி சிகிச்ரச 
வ்தரவ எனப்தன என அறிய�ாம்.

 • பால் குடிபபதில் பிைச்சரன
 • ன்தாடர்நது வாநதி
 • வவ்கமான சுவாசம் (ஒரு நிமிடததிறகு 60 

சுவாசததிறகு வமல்)
 • ்தாழனவபபநிர� (Hypothermia) (Tem<35.5°C) 

உடலின னவபபம் 35.5°C கீழ இருத்தல்
 • உயர்னவபபநிர� அல்�து ்காயச்சல், உடல் 

னவபபநிர� 37.5°C வமல் இருத்தல்
 • வலிபபு
 • மந்தமான நிர�
 • வசார்வு
 • மஞ்சள் நிறமா்க இருத்தல்

இநதியாவில் 2016 
்க ண க ன ்க டு ப பி ன ப டி 
பச்சி்ளங்குழநர்தயின இறபபு 

விகி்தம் 25.4/1000 ஆகும்.

 8.3.   சபாதுொன ம�ாய்தை்டக்காபபு 
திட்டம் (Universal Immunization 
Progromme)

வநாயத ்தடுபபூசி எனபது னபரிய 
எண்ணிகர்கயி�ான மக்கர்ள பாது்காபப்தாகும். 
சூழநிர�யின வ்தரவகவ்கறபவும் சு்கா்தாைப 
பிைச்சரனக வ்கறபவும் இது திடடம் 
வரையறுக்கபபடுகிறது. ஒவனவாரு நாடடின 
வ்தரவகவ்கறப ்தனிபபடட வநாயத்தடுபபூசி 
அடடவரணரய பினபறறுகிறது. வநாயத்தடுபபூசி 
மருநது்கள், ஆண்டிசீைா (Antisera), னசயல்திறனமிக்க 
்தடுபபூசி்கள் (live vaccine) மறறும் னசயல்படா்த 
(Inactivated) அல்�து ன்கால்�பபடட (Killed) 
்தடுபபூசி்கள் னசலுத்தபபடுகிறது.

குளிர்ெங்கிலி மற்றும் உபக�ணங்கள் 
(Cold Chain and Equipments) 

்தடுபபூசி்கர்ள வசமிதது ரவககும் இடததில் 
சரியான னவபபநிர�ரயப பைாமரிக்க வவண்டும். 
்தடுபபூசி உறபததியாகும் இடததிலிருநது 
பயனபடுததும் இடததிறகு ன்காண்டு னசல்லும் 

வரையிலும் னபாருத்தமான னவபபநிர�ரயப 
(னபாதுவா்க ்தாழனவபப நிர�) பைாமரிக்க வவண்டும். 
இந்த முரறயி�ான வசமித்தல் மறறும் இடம் 
மாறறு்தலுக்கான ்தடுபபூசி மருநதுககு குளிர்சங்கிலி 
(Cold Chain) எனறு னபயர். னபாருத்தமான 
னவபபநிர�ரய ்தடுபபூசி மருநது்களுககு 
பைாமரிக்காவிடடால் ்தடுபபூசி மருநது்கள் னசயலிழக்க 
(Failure) கூடும். இவவர்க வசமிபபு மறறும் 
வபாககுவைதது முரறககு குளிர்சங்கிலிமுரற எனபர். 
குளிர் சங்கிலி முரறயில் கீழ்காணும் 6 சரியான 
நரடமுரற்கர்ள பினபறற எதிர்பார்க்கபபடுகிறது.

• சரியான ்தடுபபூசி • சரியான அ்ளவு
• சரியான இடம் • சரியான வநைம்
• சரியான னவபபநிர� • சரியான நபர்

னபாதுவான வநாயத்தடுபபூசி திடடததில் 
குளிர்சங்கிலிரய பைாமரிபப்தறகு சி� 
உப்கைணங்்கர்ள பயனபடுததுகினறனர். 
அரவயாவன:
 • உரறவிபபான (Walk in Freezers)
 • குளிரூடடல்்கள் (Walk in coolers)
 • ஆழமான உரறவிபபான (Deep Freezers)
 • பனி்கடடி இரணக்கபபடட குளிர்சா்தனப 

னபடடி (Ice Linked Refrigerator)
 • வீடடில் உபவயா்கபபடுததும் குளிர்சா்தனப 

னபடடி (Domestic Refrigerator)
 • குளிர் னபடடி்கள் (Cold Boxes)
 • ்தடுபபூசி எடுததுச் னசல்லும் னபடடி்கள் (Vaccine 

Carriers)
 • பனிக்கடடி்கள் (Ice)

ஆழமான 
உரறவிபபான

குளிர் னபடடி்கள் மறறும் 
்தடுபபூசி எடுததுச் னசல்லும் 

னபடடி்கள்

பனிபபடடி்கள்
்தடுபபூசி எடுததுச் 
னசல்லும் னபடடி்கள்

பனி்கடடி இரணக்கபபடட 
குளிர்சா்தனப னபடடி
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சபாதுொன ம�ாய்த்தைடுபபூசி திட்டம் 
(Universal Immunization Programme)

உ�்க வநாயத்தடுபபூசி திடடதர்த (Global 
Immunization Programme) 1974ஆம் ஆண்டு வம 
மா்தததில் உ�்க சு்கா்தாை நிறுவனம் அதி்காை 
பூர்வமா்க ன்தாடங்கியது. இ்தறகு 
வநாயத்தரடக்காபபு விரிவாக்கத திடடம் (EPI) 
எனறு னபயர். இது எல்�ா குழநர்த்கர்ளயும் ஆறு 
வர்கயான ்தடுக்கககூடிய வநாயிலிருநது 
பாது்காககினறது. அரவ்கள் முரறவய, ன்தாண்ரட 
அரடபபான (Diphtheria) ்கககுவான இருமல் 
(Whooping Cough) இைணஜனனி (Tetanus) 
இ்ளம்பிள்ர்ள வா்தம் (Polio) ்காசவநாய 
(Tuberculosis) மறறும் ்தடடம்ரம (Measles). 
1978ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மா்தததில் 
வநாயத்தரடக்காபபு விரிவாக்கத திடடம் 
இநதியாவில் நரடமுரறபபடுத்தபபடடது. இதுவவ 

இநதியாவின னபாதுவான வநாயத்தடுபபூசி திடடம் 
ஆகும்.

வமறகுறிபபிடட ்தடுபபூசி்களுடன குறிபபிடட 
மாநி�ங்்களில் வைாடடா ரவைஸ் மறறும் ஜபபானிய 
மூர்ளயழறசி ்தடுபபூசி வபாடபபடுகிறது.

தைடுபபூசி
ெயது 

(எபசபாழுது 
சகாடுபபது)

மருநதின் 
அளவு பா்தை தைடுபபூசி 

மபாடுமிடம்

BCG (Bacilli galmatte gnleis) பிறந்தவுடன 0.05ml வ்தால் வமல் இடது வமல் ர்க
மஞ்சள் ்காமார� ‘B’ 
(பிறந்தவுடன)

பிறந்தவுடன 0.5ml ்தரசயின உள்புறம் இடது புற பக்கவாடடு 
நடுதன்தாரட

வபாலிவயா பூஜ்ஜிய வடாஸ் பிறந்தவுடன 2 னசாடடு வாய வழியா்க -
வாயவழி வபாலிவயா ்தடுபபூசி 1, 2, 
& 3

6, 10 மறறும் 14 
வாைங்்களில்

2 னசாடடு வாய வழியா்க -

IPV னசயலிழந்த வபாலிவயா 
்தடுபபூசி

14 வாைததில் 0.5ml ்தரசயின உள்புறம் வ�துபுற பக்கவாடடு 
நடுத ன்தாரட

னபனடாவவ�ண்ட 1, 2, 3 
ன்தாண்ரட அரடபபான, 
்கககுவான இருமல், 
இைணஜனனி, மஞ்சள் ்காமார� 
(HIB ்தடுபபூசி) மூர்ள ்காயச்சல்

6, 10 மறறும்14 
வாைததில்

0.5ml ்தரசயின உள்புறம் இடது புற 
பக்கவாடடில் நடுத 
ன்தாரட

வைாடடா னசாடடு மருநது 
்தடடம்ரம மு்தல் ்தவரண

9 மா்த நிரறவில் 0.5ml வ்தால் மறறும் 
்தரசககு இரடயில்

வ�து வமல் ர்க

னசறிவூடடபபடட முத்தடுபபூசி – 1 16மு்தல் 24 
மா்தததில்

0.5ml ்தரசயின உள்புறம் இடதுபுற பக்கவாடடு 
நடுதன்தாரட

னசறிவூடடபபடட வபாலிவயா 
்தடுபபூசி

16 மு்தல் 24 
மா்தததில்

2 னசாடடு வாய வழியா்க

னசறிவூடடபபடட முத்தடுபபூசி – 2 5 மு்தல் 6 வயதில் 0.5ml ்தரசயின உள்புறம் இடது வமல் ர்க
இைணஜனனி ்தடுபபூசி 10 மு்தல் 16 

வயதுககுள்
0.5ml ்தரசயின உள்புறம் வமல் ர்க

குழந்தைகள் மற்றும் ்கக்குழந்தைக்கான மதைசிய ம�ாய்த்தைடுபபூசி அட்டெ்ண: இநதியா
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ம�ாய் மற்றும் அதைற்கான தைடுபபூசிகள்

தைடுபபூசி ம�ாயின் பாதுகாபபு

பி.சி.ஜி (BCG) ்காசவநாய

மஞ்சள் ்காமார� மஞ்சள் ்காமார�, 
்கல்லீைல் வநாயத ன்தாறறு

வாயவழி வபாலிவயா 
்தடுபபூசி

வபாலிவயா

னசயலிழந்த வபாலிவயா 
்தடுபபூசி

வபாலிவயா

னபண்டாயிவவ�ண்ட ன்தாண்ரட அரடபபான, 
்கககுவான இருமல், 
இைணஜனனி, மஞ்சள் 
்காமார�, மூர்ள 
்காயச்சல்

்தடடம்ரம ்தடுபபூசி ்தடடம்ரம

முத்தடுபபூசி ன்தாண்ரட அரடபபான, 
்கககுவான இருமல், 
இைணஜனனி

இைணஜனனி இைணஜனனி

வைாடடா ரவைஸ் 
்தடுபபூசி

வயிறறுபவபாககு

ஜபபானிய 
மூர்ளயழறசி ்தடுபபூசி

ஜபபானிய மூர்ளயழறசி, 
மூர்ளயில் வநாயத 
ன்தாறறு

 8.4.  தைாய்பபால்

குழநர்த பிறந்தவுடன விரைவில் ்தாயபபால் 
பு்கடட ஆைம்பிக்க வவண்டும். குழநர்த பிறந்தவுடன 
உணர்வுடனும் சுறுசுறுபபா்கவும் இருககும் 
இநவநைவம ்தாயபபால் ன்காடுபப்தறகு சிறந்த வநைம் 
ஆகும். குழநர்தரய ்தாயின உடவ�ாடு வசர்தது 
ரவககும்வபாது ்தானா்க மார்ப்கதர்த வ்தடும். 
பச்சி்ளங்குழநர்தககு ்தாயபபால் மடடுவம சிறந்த 
மறறும் னபாருத்தமான உணவு ஆகும். பிறபபுமு்தல் 
ஆறு மா்தங்்கள்வரை ஒரு குழநர்த்களின 
சா்தாைண வ்ளர்ச்சி மறறும் வ்ளர்்தல் வ்தரவயான 
அரனதது சதது்களும் ்தாயபபாலில் உள்்ளது.

பி�த்மயகத் தைாய்பபால் (Exclusive Breast 
Feeding)

பிைதவயா்கத ்தாயபபால் ஊடடு்தலில் 
ர்கககுழநர்தககு ்தாயபபால் மடடுவம ன்காடுக்க 
வவண்டும். ்தண்ணீர் ன்காடுக்கக கூடாது. ஆனால் 
வாயவழியா்க வறடசி நீககுவ்தற்கா்க உபபு ்கரைசல், 
ரவடடமின்கள், ்தாதுக்கள், னசாடடு மருநது்கள் 
மடடும் ன்காடுக்க�ாம்.

குழநர்தv பிறந்தவுடன 
்தாயின மார்ப்க பகுதியில் 
ஆவைாககியமான பச்சி்ளங் 

குழநர்தரய ரவத்தால் அது அறபு்தமான 
னசயல்்கர்ள னசயயும் அரவ்கள், ந்கரு்தல், 
உருளு்தல், வாசரன நு்கரு்தல், ்தாயின மார்ப்க 
்காம்பு்கர்ள உர்தத்தல், ்கரடசியா்க குழநர்த 
்தானா்க மார்ப்கதர்த ்கண்டறிநது பால் 
குடிககும்.

மார்ப்கததில் சுைககும் மு்தல் பாலுககு 
சீம்பால் எனறு னபயர். இது குழநர்தயின மு்தல் 
்தடுபபூசி மறறும் ்தங்்கம் எனறும் ்கரு்தபபடுகிறது. 
இதில் அதி்க அ்ளவி�ான ஊடடச் சதது்களும் 
வநாய எதிர்பபு புை்தமும் சததுக்களும் உள்்ளன.

தைாய்பபால் சகாடுபபதைற்கான உலக 
சுகாதைா� நிறுெனத்தின் (WHO) 
பரிநது்�கள்:

குழநர்தயின வாழநாளில் மு்தல் ஆறு 
மா்தததிறகு பிைதவயா்கமா்க ்தாயபபால் மடடும் 
ன்காடுத்தால் வபாதும், குழநர்த சரியான வ்ளர்ச்சி 
மறறும் ஆவைாககியதர்த அரடய முடியும். ஆறு 
மா்தததிறகுப பிறகு ர்கககுழநர்தககு இரண 
உணவு்கர்ள ன்காடுக்க�ாம். அது வபாதுமான 
ஊடடச்சததுடன, பாது்காபபான்தா்கவும் 
குழநர்தககுத வ்தரவயான ஊடடச் சதது்கர்ள 
பூர்ததி னசயவ்தா்கவும் இருககும். இரண 
உணவுடன வசர்தது 2 வயது வரையிவ�ா அல்�து 
அ்தறகு வமவ�ா ர்கககுழநர்தககு ்தாயபபால் 
ன்காடுக்க வவண்டும்.

குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் �ன்்மகள்
 • பாது்காபபானது, சுத்தமானது மறறும் 

தூயரமயானது
 • மலிவானது மறறும் குழநர்தககு சரியான 

னவபபநிர�யில் கிரடககிறது
 • குழநர்தககு 6 மா்தம் வரை முழுரமயான 

ஊடடச் சதது வ்தரவ்கர்ள பூர்ததி னசயகிறது
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 • குழநர்த்களுககு வநாய எதிர்பபு சகதிரய 
வழங்குகிறது

 • குழநர்த்கர்ள வயிறறுபவபாககு மறறும் 
சுவாச ன்தாறறிலிருநது பாது்காககினறது

 • குழநர்தயின னசரிமானததிறகு ஏறறது
 • ்தாய மறறும் குழநர்த பிரணபரப 

ஊக்கபபடுததுகிறது.
 • குழநர்த குரறந்த எரட அல்�து அதி்க எரட 

னபறுவர்தத ்தடுககிறது
 • குழநர்த்களின அதி்க எரட மறறும் எரட 

பருமனுக்கான ஆபதர்த குரறககினறது
 • இது குழநர்தயின அறிவுததிறரன 

அதி்கரிககிறது
 • இது குழநர்தயின உணவு பாது்காபரப 

உறுதிபபடுததுகிறது

குழந்தைக்கு தைாய்பபால் புகட்டுெதைால் 
தைாய்க்கு ஏற்படும் �ன்்மகள்
 • ்தாயபபால் ன்காடுபப்தால் அடுத்த ்கர்பபதர்த 

்தாம்தபபடுத்த�ாம்
 • இது மார்ப்க மறறும் ்கருபரப புறறுவநாயின 

ஆபதது்கர்ள குரறககிறது
 • இது ்தாயின பணிச் சுரமரய குரறககிறது

குடும்பம் மற்றும் ெமூகத்திற்கான 
�ன்்மகள்
 • ்தாயபபால் பணதர்த வசமிககினறது
 • இது குடும்ப (திடடமிடல்) ்கடடுபபாடரட 

ஊககுவிககினறது
 • இது மருததுவமரனயின வ்தரவரய 

குரறககினறது

உ�்க ்தாயபபால் வாைம் 
ஆ்கஸ்ட மா்தம் 1 மு்தல் 7ம் வ்ததி 
வரை ன்காண்டாடபபடுகிறது. 

உ�்கனமங்கும் ்தாயபபால் ன்காடுபபர்த 
ஊககுவிபபதுடன அரனதது குழநர்த்களின 
ஆவைாககியதர்தயும் வமம்படுததுகினறது.

தைாய்பபா்ல ஊக்குவிக்க பயனுள்ள 
தூண்டுச் செயல்கள்

கீழவரும் இைண்டு தூண்டுச் னசயல்்கள் 
்தாயபபார� ஊககுவிக்க பயனுள்்ள்தா்க உள்்ளது.

 • ரூடடிங் தூண்டுச் னசயல்: மார்ப்க முர�க்காம்பு 
மறறும் சரியான இரணபரப ்கண்டுபிடிக்க 
உ்தவுகிறது.

 • உறிஞ்சு்தல் தூண்டுச் னசயல்: ்தாயின 
மார்பிலிருநது பால் னவளிவயற உ்தவுகிறது

தைாய்பபாலின் ெ்ககள்:
குழநர்த்களின வ்தரவ்களுகவ்கறப 

்தாயபபாலின ்தனரம மாறுபடுகிறது. 
ெ்ககள் (பண்புகள்)

சீம்பால்
(Colostrum)

குழநர்த பிறந்த மு்தல் 
வாைததில் சுைககினறது. 
அடர்ததியா்க மஞ்சள் நிறததில் 
்காணபபடும்.
அதி்க புை்தச் சததும் வநாய 
எதிர்பபு சகதியும் உள்்ளது.

இரடநிர� பால் 
(Transitional Milk)

மு்தல் மறறும் இைண்டாவது 
வாைததிறகு இரடயில் சுைககும் 
பால்.
சர்க்கரை மறறும் ன்காழுபபின 
அ்ளவு அதி்கமா்க இருககும்.

முதிர்ந்த பால்
(Mature milk)

இைண்டு வாைததிறகு பிறகு 
சுைககும் பார� முதிர்ந்த பால் 
என அரழககிவறாம்.
இது ்தண்ணீரைப வபானறும், 
அடர்ததி குரறவா்கவும் 
இருககும்
வ்தரவயான அரனதது 
ஊடடச்சதது்களும் அதி்கமா்க 
்காணபபடும்.

��பா� ��பா� ��பா�

முன்பால் மற்றும் பின்பால்
குழநர்த பால் அருந்த (குடிக்க) 

ஆைம்பிககும்வபாது மு்தலில் வரும் பால் முனபால் 
(Fore milk) எனவும், சறறு வநைம் ்கழிதது வரும் பால் 
பின பால் (Hind Milk) எனவும் அரழககிவறாம். 
முனபால் குழநர்தயின ்தா்கததிரன திருபதி 
னசயயக கூடிய்தா்கவும் பின பால் அதி்க 
ன்காழுபபுடனும் உணவு அருநதும் திருபதிரயயும் 
வழங்குகிறது.
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தைாய்பபால் சகாடுக்கும் மு்ைகள் 
நி்லபாடு (Position)
 • ்தாயபபால் ன்காடுககும்வபாது, ்தாய 

நிம்மதியா்கவும் வசதியா்கவும் இருக்க 
வவண்டும்

 • குழநர்தயின ்தர� மறறும் உடல் ஒவை 
வநர்கவ்காடடில் இருக்க வவண்டும்

 • குழநர்தயின மு்கம் ்தாயின மார்ப்கததிறகும், 
முர்ள ்காம்பிறகும் எதிைா்க இருக்க வவண்டும்

 • குழநர்தயின வமல் உ்தடு மறறும் மூககு 
்தாயின முர�க்காம்புககு எதிைா்க இருக்க 
வவண்டும்

 • ்தாயின மி்க அருகிவ�வய குழநர்த 
அைவரணபபுடனும் ்கடடுபபாடடுடனும் இருக்க 
வவண்டும்

 • ்தாயின அமர்ந்த நிர�யிவ�வய குழநர்தயின 
முழு உடர�யும் ்தாங்்க வவண்டும்

இ்ணபபு (Attachment)
இரணபரப வ�டசிங் (Latching) எனறும் 

அரழக்க�ாம். இரணபபு எனறால் குழநர்தயின 
வாயில் ்தாயின முர�க்காம்பு மடடும் இல்�ாமல் 
்தாயின முர�க்காம்ரப சுறறியுள்்ள ்கருபபு 
வர்ளயதர்தயும் வசர்தது இரணக்க வவண்டும்.

�ல்ல இ்ணபபின் முக்கிய குறிபபுகள்
 • வாய அ்க�மா்க திறக்க வவண்டும்
 • வாயின முனபுறமா்க நாககு நீண்டும் அடியில் 

உள்்ள ஈறு்கர்ள பார்ககும் படியா்கவும் இருக்க 
வவண்டும்

 • கீழு்தடு னவளிபுறமா்க திரும்பி இருக்க 
வவண்டும்

 • கீழ்தாரட ்தாயின மார்ப்கதர்த ன்தாட 
வவண்டும்
குழநர்த வாயின கீழபகுதியில் உள்்ள 

ஏரிவயா�ாரவவிட (Areola) வமல் பகுதியில் உள்்ள 
ஏரிவயா�ா அதி்கமா்க ன்தரியும்.

ெரியான இ்ணவு தைெைான இ்ணபபு
்தாயின மார்ப்க ்தரச 
அதி்க அ்ளவில் 
குழநர்தயின வாயில் 
இருககும்.

்தாயின முர�க்காம்பு 
மடடுவம குழநர்தயின 
வாயில் இருககும். 
இ்தனால் 
முர�க்காம்பில் புண் 
உருவாகிறது.

குழநர்தயின சி� 
அரசவு்களுககு உ்தவும் 
வி்தமா்க குழநர்தயின 
வ்தாள்படரடரயயும் 
்கழுததுப பகுதிரயயும் 
முழுவதுமா்க ்தாய 
பிடிதது ன்காடுக்க 
வவண்டும்.

ஏபபம் விடச் செய்தைல் (Burping)
குழநர்தரய ்தாயின இடது புற வ்தாள் 

படரடயில் படுக்க ரவதது ்தர�ரய பிடிதது 
்தாயின வ�து புற ர்கயால் குழநர்தயின பினபுறம் 
்தடட வவண்டும். இது உணவு னவளிவய ்தள்ளுவர்த 
்தவிர்ககிறது.

தைாய்பபால் சகாடுக்கும்மபாது செய்யக் 
கூடாதை்ெ

 • ்தாயபபால் ன்காடுபப்தறகு முனன்தா்க 
குழநர்தககு வவறு உணவு்கர்ள ்தவிர்க்கவும்

 • புடடிபபால் உணவு்கர்ள ்தவிர்க்கவும்
 • சீம்பார� நிைா்கரிக்கக கூடாது
 • ்தண்ணீர் ன்காடுக்கக கூடாது

தைாய்பபால் மபாதுமானதைாக உள்ளதைா 
என்ப்தை ெரிபபார்த்தைல்

கீழ்கண்ட குறிபபு்களின மூ�ம் குழநர்தககு 
வபாதுமான அ்ளவு ்தாயபபால் கிரடககிறது எனபர்த 
உறுதி னசயய முடியும்.

 • குழநர்த ஒரு நார்ளககு 6 மு்தல் 7 முரற 
சிறுநீர் ்கழிக்க வவண்டும்
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 • குழநர்த நனறா்க உருவாகிய ம�தர்த 
்கழிக்க வவண்டும்

 • ்தாயபபால் அருநதிய பிறகு குரறந்தஅ்ளவு 2 
மு்தல் 3 மணி வநைம் வரை நிம்மதியா்க தூங்்க 
வவண்டும்

 • வபாதுமான உடல் எரடரய னபற வவண்டும்

 8.5.   ெளர்ச்சி மற்றும் ெளர்தைல் (Growth 
and Development)

வ்ளர்ச்சி எனபது அ்ளவில் அதி்கரிபரபக 
குறிககும். வ்ளர்்தல் எனபது னசயல்பாடு்களின வ்ளர்ச்சி 
ஆகும். ்கருத்தரிக்க ன்தாடங்கியது மு்தல் வ்ளர்ச்சியும், 
ஆக்க வ்ளர்்தலும் பல்வவறு ்காைணி்க்ளால் 
்கர்பபபரபயின உள் மறறும் னவளிபுறச் 
சூழல்்களினால் ்தாக்கபபடுகினறன. வ்ளர்ச்சியும், 
வ்ளர்்தலும் ்கருத்தரிபபதில் ன்தாடங்கி குழநர்தயின 
முழுரமயான வ்ளர்ச்சியில் முடிகிறது. 

ெளர்ச்சி மற்றும் ெளர்தைல் ெ்�ய்ை
வ்ளர்ச்சி எனபது ஒரு நபரின அ்ளவு 

அதி்கரிபபது. குழநர்த அ்ளவில் அதி்கரிக்க ்காைணம் 
னசல்்களின எண்ணிகர்க மறறும் சுறற்ளவு 
அதி்கரிக்கபபடுவது ஆகும்.

வ்ளர்்தல் (அ) அபிவிருததி எனபது குழநர்தயின 
னசயல்பாடு்களின முதிர்ரவ குறிககினறது. இது 
மனநிர� முதிர்ரவ னபறுவதுடன ப� திறன்கர்ளப 
னபறுவவ்த ஆகும் எனறாலும் வ்ளர்ச்சியும் 
ஆக்கவ்ளமும் ஒனறு அல்�. ஆனால் இரவ 
இைண்டும் ஒரு குழநர்தயின ்தனித்தனரமரய 
னவளிபபடுததுகிறது. இவவ்ளர்ச்சி நிர�யில் 
ஏவ்தனும் பிைச்சரன ஏறபடின வ்ளர்ச்சி மறறும் 
முதிர்வில் வி�்கல் ஏறபடும்.

ெளர்ச்சி நி்லகள்
குழநர்த்களின வ்ளர்ச்சி நிர�்கள்

ெளர்ச்சி்ய மதிபபீடுதைல்
 • உடலின உடறகூறற்ளரவ சார் 

(Anthropometry) (எரட, உயைம், ்தர�, மார்பு, 
வயிறு, இடுபபின சுறற்ளவு)

 • திசு வ்ளர்ச்சியின மதிபபீடு (வ்தால் மடிபபு, 
்தடிமன, ்தரச்களின நிரறரவ அ்ளத்தல்

 • எலும்பு வயது (எலும்பின ்கதிர்வீச்சு படம்)
 • பல் வயது (வ்ளர்ந்த பற்களின எண்ணிகர்க 

எண்ணுவ்தன மூ�ம்)
 • உடல் உயிர்வவதியியல் மறறும் உடல் 

திசுவியல் சார்ந்த மதிபபீடு

ெ. 
எண். நி்லகள் ெளர்ச்சி காலம்

1 ்கரு ்கரு பதித்தது மு்தல் 8 
வாைக ்கர்பப ்கா�ம்

2 முதிர் ்கரு 9வது வாை ்கர்பப 
்கா�ம் மு்தல் 
குழநர்தயின பிறபபு 
வரை

3 பச்சி்ளங்குழநர்த குழநர்த பிறந்தது 
மு்தல் 28 நாட்கள் 
வரை

4 ர்கககுழநர்த குழநர்த பிறந்தது 
மு்தல் ஒரு வயது 
வரை

5 ்தததுககுழநர்த 1 மு்தல் 3 வயது வரை

6 முன பள்ளி பருவம் 3 மு்தல் 5 வயது வரை

7 பள்ளி பருவம் 6 மு்தல் 12 வயது 
வரை

8 வ்ளர் இ்ளம் 
பருவம்

13 மு்தல் 18 வயது 
வரை

ஆக்கெளம் / ெளர்தைலின் மதிபபீடு
ஆக்கவ்ளம் பல்வவறு பிரிவு்களின கீழ 

மதிபபிட�ாம். அரவயாவன,

 • இயக்கங்்கர்ள (Motor) இயககு ்தரச வ்ளர்்தல் 
மறறும் நுணி்தரச வ்ளர்்தல்.

 • வபச்சு, னமாழி, வ்கடகும் திறன வ்ளர்்தல்
 • அறிவாறறல் ஆக்கவ்ளம்
 • ்தனிபபடட மறறும் சமூ்க நடதர்த ஆக்கவ்ளம்

ஆக்கெளம் / ெளர்தைலின் ெ்ககள் 
மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகள்

ெ. 
எண்.

ஆக்கெளம் 
பகுதி

எடுத்துக்காட்டு

1. இயககு ்தரச 
வ்ளர்ச்சி

அமர்்தல், நடத்தல், ஓடு்தல் 
குதித்தல் மறறும் ஏறு்தல்

2. நுண் ்தரச 
வ்ளர்ச்சி

ர்க்களின 
திறரம்க்ளான எழுது்தல், 
னபாத்தான வபாடு்தல், 
னபாருட்கர்ள பிடித்தல், 
பார்ரவ அல்�து ்காடசி 
ஆக்க�ாம்.
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3. அறிவாறறல் 
வ்ளர்்தல்

நிரனத்தல், 
முடினவடுத்தல், 
நிரனவுபடுதது்தல் 
்கணி்தம் ்கறறல்

4. வபச்சு னமாழி, 
வ்கடகும் 
வ்ளர்்தல்

வபசு்தல், னமாழிரய 
புரிநது ன்காள்ளு்தல், 
வாயனமாழி மறறும் 
வாயனமாழி அல்�ா்த 
ரசர்க ன்தாடர்பு்களுககு 
பதில் அளித்தல்.

5. ்தனிபபடட 
சமூகு 
நடதர்தக்கான 
வ்ளர்்தல்

உணவு, ்கழிபபரற, 
உரட உடுதது்தல். சமூ்க 
உறரவ பைாமரித்தல்.

ெளர்ச்சி மற்றும் ெளர்தைல் சகாள்்ககள்
 • வ்ளர்ச்சி ஒரு ன்தாடர்ச்சியான னசயல்முரற
 • வ்ளர்ச்சி எனபது ஒழுங்்கான னசயல்முரற
 • வ்ளர்ச்சி ்கா�ம் மாறுபடும், அரவ 

விரைவா்கவவா மறறும் னமதுவா்கவவா 
இருக்க�ாம்

 • வ்ளர்ச்சி வரிரசயா்க ஒனறனபின ஒனறா்க 
நரட னபற வவண்டும்

 • னபாதுவான வ்ளர்ச்சியில் இருநது சிறபபு 
வ்ளர்ச்சிரய வநாககிச் னசல்கிறது

 • உடல் மறறும் ர்க்கால்்கர்ளவிட ்தர� 
வவ்கமா்க வ்ளைக கூடியது

 • வ்ளர்ச்சி முரற எல்�ாக குழநர்த்களுககும் 
னபாதுவானது

 • ஆக்கவ்ள விகி்தம் குழநர்தககு குழநர்த 
மாறுபடும்

 • ஆண்்களின வ்ளர்ச்சி னபண்்களின 
வ்ளர்ச்சியிலிருநது மாறுபடடது

ெளர்ச்சி்ய பாதிக்கும் கா�ணிகள்
வ்ளர்ச்சிரய பாதிககும் ்காைணி்களில் 

மைபணுவும், சுறறுச்சூழலும் ஒனறுடன ஒனறு 
ன்தாடர்பு உரடயது. குழநர்த்கள் னபாதுவா்க 
்தங்்கள் மைபணு உயைததிறகு ஏறறாறவபா�வும் 
சுறறுபபுற உ்தவியுடன வ்ளர்கிறார்்கள். 
னபறவறார்்கள் அவர்்களின வ்ளர்ச்சிக்கா்க சிறந்த 
சாததியமான சுறறுபபுற சூழர� வழங்க வவண்டும்.

ம�பணு கா�ணிகள்: னபாதுவா்க ஆசியர்்கள் 
ஐவைாபபியர்்கர்ளவிட சிறியவர்்க்ளா்கவும் அவ்த 
வநைததில் ஆபபிரிக்க அனமரிக்கர்்கர்ள விடவும் 
அனமரிக்க னவள்ர்ளயர்்கர்ள விடவும் 
உயைமானவர்்க்ளா்கவும் வ்ளர்கினறனர்.

சபற்மைாரின் செல்ொக்கு: உயைமான 
னபறவறாரின குழநர்த்கள் உயைமா்க 
வ்ளர்கினறனர்.

பாலினம்: னபண்்கர்ளவிட ஆண்்கள் 
உயைமா்கவும், உடல் பருமன மிக்கவைா்கவும் 
இருபபர்.

ம�பணு மகாளாறுகள் (Chromosomal):  
குவைாவமாவசாமல் குரறபாடு்க்ளான டவுன 
சினடவைாம், டர்னர் சினடவைாம், மைபணு மாறறம் 
வபானறரவ வ்ளர்ச்சிரய னவகுவா்க பாதிககும்.

பிைபபுக்கு முந்தைய கா�ணிகள்:  குழநர்தயின 
வ்ளர்ச்சி ்தாயின ஆவைாககியம் மறறும் ்கர்பபரபயின 
சூழர� சார்நது உள்்ளது. ்தாயின உடல் ஆவைாககிய 
நிர� குழநர்தயின வ்ளர்ச்சிரய பாதிககிறது. 
நீரிழிவு வநாய ்கர்பப ்கா� உயர் இைத்த அழுத்தம், 
குழநர்த்களின வ்ளர்ச்சிரய பாதிககிறது.

பி�ெெத்திற்கு பின் ெளர்ச்சி ஊட்டச்ெத்து:  
குழநர்த பிறந்தது மு்தல் 2 வயது வரையில் ஏறபடும் 
ஊடடச்சதது குரறபபாடு, குழநர்தயின வ்ளர்ச்சிரய 
னவகுவா்க பாதிககும்.

குழந்தைகளின் நீண்டகால ம�ாய்கள்:  பிறபபு 
இ்தய வநாய, மீண்டும், மீண்டும் வரும் நிவமானியா 
ன்தாடர் வயிறறுபவபாககு, ்காசவநாய குழநர்தயின 
வ்ளர்ச்சிரய பாதிககிறது.

ஹார்மமான்களினால் ஏற்படுப்ெ:  வ்ளர்ச்சி 
ஹார்வமான, ர்தைாகஸின ஹார்வமான குரறவு 
பருவமரடயும் ்கா�ததில் பாலியியல் ஹார்வமான 
குரறபாடு வ்ளர்ச்சிரய பாதிககிறது.

உணர்ச்சிகான கா�ணிகள்:  உணர்ச்சி இழபபு 
மறறும் பயம் குழநர்தயின வ்ளர்ச்சிரய பாதிககிறது.

இயக்கு தை்ெ செயல்களின் ெளர்தைல் 
செயல்பாட்டிற்கான ்மல் கற்கள் 
(Mile stones)

ெயது ்மல் கற்கள்
3 மா்தங்்கள் ்கழுதது நிறபது (Holding_
5 மா்தங்்கள் ஆ்தைவுடன அமர்வது
8 மா்தங்்கள் ஆ்தைவு இல்�ாமல் சு்தநதிைமா்க 

அமர்வது
9 மா்தங்்கள் ஆ்தைவுடன நிறபது
10 மா்தங்்கள் ஆ்தைவுடன நடபபது
11 மா்தங்்கள் ஊர்நது னசல்லு்தல் (ஊடுருவி)
12 மா்தங்்கள் ஆ்தைவு இல்�ாமல் நிறபது
13 மா்தங்்கள் ஆ்தைவு இல்�ாமல் நடபபது
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18 மா்தங்்கள் ஓடு்தல்
2 வருடம் மாடி படி ஏறு்தல்
3 வருடம் மூனறு சக்கை மிதிவண்டிரய 

ஓடடு்தல்

உலக சுகாதைா� நிறுென ெளர்ச்சி 
விளக்கபபடம்‘

வ்ளர்ச்சி வி்ளக்கபபடம் வபைாசிரியர் வடவிட 
னமார்லியால் (Prof. David Morley) உருவாக்கபபடடது. 
இதில் குழநர்தயின வ்ளர்ச்சி மறறும் ஆக்கவ்ளம் 
்காடடபபடடுள்்ளது. வ்ளர்ச்சி வி்ளக்கபபடததில் 
குழநர்தயின எரட குறிபபிடட ்கா�இரட 
னவளியில் பதிவு னசயயபபடடு வர்ளவு 
வரையபபடுகிறது. ஒரு கிரடமடட வர்ளவு 
குழநர்தயின வ்ளர்ச்சி ்தரடபடடுள்்ளது அல்�து 
குரறவா்க உள்்ளது எனபர்த குறிககினறது. 
வ்ளர்ச்சி வி்ளக்கபபடததில் வமறவ்காள் வர்ளவு்கள் 
(reference curve) அச்சிடபபடடுள்்ளன. ஒரு 

்கவிழநது படுபபது

உட்காருவது

்தவழ்தல்

ஆ்தைவுடன நிறபது

நடபபது ஒறரற ்காலில் நிறபது

குததுக்கால் ரவதது உட்காரு்தல் 
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வமறவ்காள் வர்ளவுடன (reference curve) 
குழநர்தயின வர்ளரவ ஒபபிடடு பார்த்தால் 
குழநர்தயின வ்ளர்ச்சி சரியான்தா அல்�து வி�்கல் 
உள்்ள்தா எனபர்த ்கண்டறிய முடியும். இதில் 
வயதிற்கான உயைம், எரடக்கான உயைம் உள்்ள 
வரைபபடம் ஆகும். இநதியாவில் பல்வவறு 
வர்கயான வ்ளர்ச்சி வி்ளக்கபபடம் உள்்ளது.

 • உ�்க சு்கா்தாை நிறுவன வ்ளர்ச்சி வி்ளக்கபபடம்
 • இநதிய அைசின வ்ளர்ச்சி வி்ளக்கபபடம்
 • அங்்கனவாடி வ்ளர்ச்சி வி்ளக்கபபடம்

ெளர்ச்சி விளக்கபபடத்தின் பயன்கள்
•  சா்தாைண வ்ளர்ச்சிரய உறுதிபடுதது்தல்
•  வ்ளர்ச்சியின வி�்கர� அரடயா்ளம் 

்காணு்தல்
•  ஆவைாககிய நிர�ரய மதிபபீடு னசய்தல்

•  சரியான பைாமரிபபின 
முககியதுவதர்த ்தாயககு 
்கறறுத ்தரு்தல்

•  குழநர்தயின சரியான 
வ ்ள ர் ச் சி யி ன 
முககியததுவதர்த அறிநது 
்தாரய ஊக்கபபடுத்த 
உ்தவுகிறது.

 8.6.  இ்ண உணவுகள்

இரண உணவு்கள் எனபது 
்தாயபபாலுடன கூடு்த�ான 
குடும்ப உணவு ன்காடுபபது. 
குடும்ப உணவு எனபது 
குழநர்தககு வ்தரவயான 
எல்�ா ஊடடச் சததுடனும் 
கூடு்த�ான ்கடடணம் இல்�ாமல் 
குடும்பததின மறற உறுபபினர்்கள் 
சாபபிடும் உணரவ ன்காடுபபது 
ஆகும். இரண உணவு எனபது 
படிபடியான னசயல்முரற மூ�ம் 
ர ்க க கு ழ ந ர ்த ்க ர ்ள 
னபரியவர்்களின உணவு 
பழக்கததிறகு மாறறுவது ஆகும். 
குழநர்த்களின வ்ளர்்தலில் 
இரண உணவு ்கா�ம் மி்க 
முககியமான ்கா�ம். இரண 

உணவு சு்கா்தாைமா்க ்தயாரிக்கபபடாவிடடால் 
வயிறறு வபாககு மறறும் ஊடடச்சதது குரறபபாடு 
ஏறபட வாயபபுள்்ளது.

உ�கள� �ழ�ைத�� எைடைய AW ைலய�
	 அள������களா

வள��� �ள�க�பட 

இய	பான

தர  1

தர  2

தர  3

தர  4
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இ்ண உணவு ெ்�ய்ை
இரண உணவு எனபது ்தாயபபாலிலிருநது 

படிபபடியா்க மாறறு உணவிறகு மாறுவது ஆகும். 
இரண உணவு னசயல்முரறயில் குழநர்த 
னமதுனமதுவா்க குடும்ப அல்�து னபரியவர்்களின 
உணரவ பயனபடுததுவ்தால் மி்க அல்�து மி்க, மி்க 
குரறவா்க ்தாயபபார� நம்பியிருககும்.

இ்ண உணவின் காலம்
இரண உணரவ 6 மா்தங்்களிலிருநது 

படிபபடியா்கக குழநர்தககு ன்காடுக்க�ாம். 
ஏனனனறால் 6 மா்தததிறகு பின உள்்ள வ்ளர்ச்சிககு 
்தாயபபால் மடடுவம வபாதுமான்தா்க இருபபது 
இல்ர�.

கூடுதைலான உணவுகள்
குழநர்தககுக ன்காடுககும் இரண உணவில் 

அதி்க புை்தம் மறறும் ஊடடச்சதது நிரறந்த்தா்க 
இருக்க வவண்டும். இவவர்க உணவு்கள் 
கூடு்த�ான உணவு்கள் எனறு அரழக்கபபடுகிறது. 
அரவ, மாடடுப பால், பழச்சாறு, குரழவான சா்தம், 
பருபபு, ்காய்கறி்கள், முடிந்த அ்ளவிறகு உள்ளூரில் 
கிரடக்கககூடிய உணவு்கர்ள இரண உணவின 
வபாது பயனபடுத்த வவண்டும்.

கூடு்த�ான உணவு எனபது ்தாயபபாலுககு 
பதி�ான உணவு அல்�. அது ்தாயபபார� 
முழுரமயாககும் உணவு. குழநர்த வ்ளரும்வபாது 
அவர்்களின வ்ளர்ச்சி மறறும் ஆவைாககியததில் 
நிர�தது நிற்க அதி்க உணவு வ்தரவபபடுகிறது.

இ்ண உணவின் பண்புகள்
 • ஆறறல் அதி்கம் உரடயது
 • னசரிமானதர்த எளி்தா்க மாறறககூடியது
 • அதி்க அடர்ததியறற மறறும் குரறந்த பிசுபிசுபபு 

உரடயது
 • புதிய மறறும் சுத்தமான உணவு
 • மலிவான மறறும் எளிதில் ்தயாரிக்கககூடியது
 • வாசரன னபாருட்கள் அறற உணவு

இ்ண உணவின் நுட்பங்கள் 
(Techniques of Weaning)

 • இரண உணவு ்தயாரிபபிறகு முன ர்க்கர்ள 
நனறா்க ்கழுவவும்

 • ஒரு வநைததில் ஒரு 
உணரவ மடடும் 
அறிமு்கபபடுத்த வவண்டும்

 • சி� நாட்களுககுப பிறகு 
்தான, அடுத்த உணரவ 
அறிமு்கபபடுத்த வவண்டும்

 • ஆைம்பிககும்வபாது ஒனறு 
அல்�து இைண்டு வ்தக்கைண்டி ன்காடுதது 
படிபபடியா்க அ்ளரவ அதி்கரிக்க வவண்டும்

 • வழக்கமான ்தாயபபாலுடன கூடு்த�ா்க 
உணவு ன்காடுக்க வவண்டும்

 • உணவு பு்கடட பாடடில் (Feeding Bottle) 
பயனபடுத்தககூடாது.

 • னமதுவா்க உணவு வழங்்கலின எண்ணிகர்க 
மறறும் உணவு வழங்்கபபடும் அ்ளரவ 
அதி்கரிக்க வவண்டும்

 • சுத்தமான பாததிைம் மறறும் வ்தக்கைண்டிரய 
உணவூடட குழநர்தககு பயனபடுத்த 
வவண்டும்

 • இரண உணவில் ்தண்ணீர் வசர்க்க 
வவண்டாம்

 • குழநர்த உணவிரன அ்தன ர்கயில் ரவதது 
குழநர்த னசாந்தமா்க சாபபிடுவர்த 
உறசா்கபபடுத்த வவண்டும்

 • ்கடடாயபபடுததி உணவூடடுவர்த ்தவிர்க்கவும்
 • ப்தபபடுத்தபபடட ஆயத்த உணரவ 

்தவிர்க்கவும்
எடடு மா்த குழநர்த பல்வவறு வர்கயான 

உணவுரவ நானகுமுரற உண்ணுவதுடன 
வழக்கமான ்தாயபபாலும் ஊடட வவண்டும. 
குடும்பததினர் உண்ணும் அரனதது வர்கயான 
உணரவயும் பிரசநது மசிதது ஒரு வயதில் 
குழநர்தககு ன்காடுக்க�ாம். மு்தலில் குழநர்தககு 
குடும்ப உணரவக ன்காடுக்க ஆைம்பிககும்வபாது 
னபாறுரமயா்க ஊடட வவண்டும். விர�யுயர்ந்த 
வர்த்த்க முரறயில் ்தயாரிக்கபபடட இரண 
உணவு்கர்ள வாங்்கத வ்தரவ இல்ர�.

பாதுகாபபான இ்ண உண்ெ 
தையாரிக்கும்மபாது பின்பற்ை மெண்டிய 
விதிகள்

 • உணவு ்தயரிபபிறகு முன ர்க்கர்ள ்கழுவ 
வவண்டும்

Unit_8_Child_health_Gen_Nur TM.indd   203 05-03-2020   18:02:19



204

 • குழநர்தககு ன்காடுபப்தறகு சறறு முனபா்க்தான 
இரண உணரவ ்தயாரிக்க வவண்டும்

 • உணவு ்தயாரிபப்தறகு முன அரனதது 
பாததிைங்்கள், னவடடும் ப�ர்க்கள் மறறும் 
வமரசரய ்கழுவ வவண்டும்

 • உணரவ நனறா்க ன்காதிக்க அல்�து வவ்க 
ரவக்கவும்

 • உணரவ மசிபப்தறகு சுத்தமான 
வ்தக்கைண்டிரய பயனபடுத்தவும்

 • உணவு ்தயாரிபபிறகும், பச்ரச ்காய்கறி்கர்ள 
்கழுவுவ்தறகும் தூயரமயான ்தண்ணீரை 
பயனபடுத்தவும்

 • குழாயிலிருநது சுத்தமான ்தண்ணீர் 
கிரடக்கவிலிர�னயனில் ்தண்ணீரை 
ன்காதிக்க ரவக்கவும். வயிறறுபவபாகர்க 
ஏறபடுததும் கிருமி்கர்ள ன்காதிநீர் 
அழிததுவிடும்

 • இைண்டு மணி வநைததிறகு வமல் இரண 
உணரவ வசமிக்கக கூடாது

 • இரண உணரவ சுத்தமான மூடியுள்்ள 
பாததிைததில் வசமிக்கவும். ஈ மறறும் 
பூச்சி்களிடமிருநது பாது்காக்கவும் வவண்டும்

8.7.   தைாய் மற்றும் குழந்தை �ல மெ்ெகள்

்தாய மறறும் குழநர்த்கள் ந� வசரவயில் 
உள்்ளடங்கும் பிரிவு்களில் சிகிச்ரச அளித்தல் 
வநாரய ்தடுத்தல், சமூ்க அம்சங்்க்ளான ம்கபவபறு 
வசரவ குழநர்த்கள் ந� வசரவ. குடும்ப ந�ன 
ஊடடச்சதது, குழநர்த்கள் ஆக்கவ்ளம், சு்கா்தா்தை 
்கல்வி மு்தலியன ஆகும். ்தாய மறறும் குழநர்த்கள் 
ந� வசரவயின சிறபபு வநாக்கங்்கள்
 • ்தாய மறறும் குழநர்த்களின வநாய மறறும் 

இறபபு விகி்ததர்த குரறத்தல்
 • இனபனபருக்க ஆவைாககியதர்த 

ஊக்கபபடுதது்தல்
 • குடும்பததிறகுள் குழநர்த்களின உடல் மறறும் 

மனந� வ்ளர்ச்சிரய வமம்படுதது்தல்

தைாய் மற்றும் குடும்ப �ல மெ்ெகளின் 
கூறுகள்

 • குடும்பக்கடடுபாடு மறறும் இனபனபருக்க 
ஆவைாககிய வசரவ

 • ்தாய, பச்சி்ளங்குழநர்த மறறும் குழநர்த்கள் 
ந�ச் வசரவ

 • ஆவைாககியம் பறறிய ்த்கவல் ன்தரிவித்தல்
 • னபாருட்கள் மறறும் னபாருட்களின ஆவைாககியம்

 • சு்கா்தாை அரமபரப வலுபபடுதது்தல்
வ்தசிய சு்கா்தாை பணி (Natinal Health Mission) 

2013ம் ஆண்டு வம மா்தம் சு்கா்தாை மறறும் குடும்ப 
ந�ததுரற அரமச்ச்கத்தால் ன்தாடங்்கபபடடது. 
வ்தசிய சு்கா்தாைபபணி எனற குரடயின கீழ 
பல்வவறு சு்கா்தாைம் மறறும் ந�த திடடங்்கள் 
ன்காண்டுவைபபடடுள்்ளன. 
 • வ்தசிய கிைாமபபுற சு்கா்தாைபபணி
 • வ்தசிய ந்கர்பபுற சு்கா்தாைபபணி என இைண்டு 

துரண பணி்கள் உள்்ளன.
இந்த திடடததில் கீழ்காணும் கூறு்கள் 

உள்்ளடங்கும். அரவ இனபனபருக்கம், ம்கபவபறு, 
பச்சி்ளங்குழநர்த, குழநர்த்கள் வ்ளர் 
இ்ளம்பருவததினரின ஆவைாககியம் மறறும் ன்தாறறு 
மறறும் ன்தாறறாவநாரய ்கடடுபபடுதது்தல் 
மு்தலியன.

இனபசபருக்கம், மகபமபறு, 
பச்சிளங்குழந்தை, குழந்தைகள் ெளர் 
இளம்பருெத்தினரின் ஆம�ாக்கியம் 
(RMNCH+A)

இந்த திடடம் 2013ம் ஆண்டு 
நரடமுரறபபடுத்தபபடடது. இததிடடததின 
வநாக்கம் ்தாய மறறும் குழநர்த்களின இறபபு 
விகி்ததர்த குரறபபவ்தாடு சு்கா்தாை பைாமரிபபுச் 
வசரவரய அணுகுவதிலும் பயனபடுததுவதிலும் 
ஏறபடும் ்தாம்ததர்தக ்கண்டு பிடித்தலுவம. 
இததிடடததின கீழவரும் பைாமரிபபு வசரவ்கள்
 • இனபனபருக்க பைாமரிபபு
 • ம்கபவபறு பைாமரிபபு
 • பச்சி்ளங்குழநர்த்கள் பைாமரிபபு
 • குழநர்த்கள் பைாமரிபபு
 • வ்ளர் இ்ளம் பருவததினரின ஆவைாககிய 

பைாமரிபபு
 • பனனினைண்டாவது ஐந்தாண்டு திடடததில் 

உள்்ள RMNCH+A திடடததின மூனறு 
வநாக்கங்்கள்.
இம்மூனறு வநாக்கதர்த 2017 ஆண்டு 

அரடநதுவிட வவண்டும் எனறு தீர்மானிக்கபபடடது.
 � ர்கககுழநர்த்களின இறபபு விகி்தம் 

உயிருடன பிறந்த 1000 குழநர்த்களில் 25 
ஆ்க குரறக்கபபட வவண்டும்.

 � ம்கபவபறின இறபபு விகி்தம் ஒரு �டசம் 
உயிருடன பிறந்தவர்்களில் 100 ஆ்க 
குரறக்கபபட வவண்டும்.

 � ்கருவுறு்தலின விகி்தம் 2.1 ஆ்க குரறக்கபபட 
வவண்டும்.
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RMNCH+Aவின் முன்னுரி்ம 
சிகிச்்ெகள்

கீழவருபரவ குழநர்த்களுக்கான 
சிகிச்ரச்கள்
 • வீடடில் னசயயகூடிய அடிபபரட 

பச்சி்ளங்குழநர்த பைாமரிபபு மறறும் 
உடனடியான பரிநதுரைத்தல்

 • மருததுவ வசதியின அடிபபரடயில் வநாயுறற 
பச்சி்ளங்குழநர்தயின பைாமரிபபு

 • குழநர்த பருவ வநாயக்கான ஒருங்கிரணந்த 
வம�ாண்ரம (வயிறறுபவபாககு, நிவமானியா 
மறறும் மவ�ரியா)

 • குழநர்த்களுககு ஊடடச்சதது மிக்க நுண் 
ஊடடச்சதது நிரறந்த கூடு்த�ான உணவு 
அளித்தல்

 • வநாய்தரட பாது்காபபு
 • குழநர்த்களின பிறவி குரறபாடடு வநாய்கள், 

மறறும் இய�ாரமரய ஆைம்ப நிர�யிவ�வய 
்கண்டறிநது குணபபடுதது்தல்

ஜனனி சு�க்க்ா மயாஜனா (JSY)
இது வ்தசிய சு்கா்தாை பணியின கீழ 

்தாயமார்்களுககு அளிக்கபபடும் பாது்காபபான 
சிகிச்ரச ஆகும். இது 2005ஆம் ஆண்டு ஏபைல் 
12ஆம் வ்ததி ன்தாடங்்கபபடடது. இததிடடததின 
வநாக்கங்்கள் ஏரழ ்தாயமார்்களுககு ஆைம்ப 
சு்கா்தாை ரமயங்்கள் மறறும் மருததுவமரன்களில் 
பிைசவம் பார்க்கபபடுவர்த ஊககுவிபப்தால் ்தாய 
மறறும் பச்சி்ளங்குழநர்த்களின இறபபு விகி்ததர்த 
குரறக்க�ாம். இததிடடததின மூ�ம் 
மருததுவமரன்களில் பிைசவித்த ்தாயமார்்களுககு 
பணபபயன்கள் அளிக்கபபடுகிறது.

ஜனனி சிசு சு�க்க்ா காரியாக்க�ம் (JSSK)
ஜனனி சிசு சுைக்ா ்காரியாக்கைம் 2011ஆம் 

ஆண்டு ஜுன 1ம் வ்ததி இநதிய அைசாங்்கத்தால் 
ன்தாடங்்கபபடடது. ்கர்பபினி ்தாயமார்்கள் அைசு ஆைம்ப 
சு்கா்தாைம் மறறும் மருததுவமரனயில் பிைசவிபபர்த 
ஊக்கபபடுததுவவ்த இததிடடததின வநாக்கம் ஆகும்.

கீழவருபரவ்கள் ்கர்பபிணி னபண்்களுககு 
அைசு வழங்கும் இ�வச உரிரம்கள் 
 • இ�வச சு்கபபிைசவம்
 • இ�வச அறுரவ சிகிச்ரச மூ�ம் பிைவசம்
 • இ�வச மருநது்கள் மறறும் நு்கர்வு னபாருட்கள்
 • இ�வசபபரிவசா்தரன்கள்
 • மருததுவமரனயில் இ�வச உணவு
 • இைத்ததர்த இ�வசமா்க வழங்கு்தல்

 • பயனாளி்களுககுக ்கடடணங்்கள் வி�ககு
 • வீடடிலிருநது மருததுவமரனககு இ�வச 

வபாககுவைதது 
 • பரிநதுரை வசரவயினவபாது இ�வச 

வபாககுவைதது (Referral)
 • மருததுவமரனயிலிருநது வீடடிறகு 

இ�வசமா்க அரழதது வரு்தல்
பிறந்தது மு்தல் 30 நாட்களுககுடபடட வநாயுறற 

பச்சி்ளங்குழநர்த்களுக்கான இ�வச வசரவ்கள் 
கீவழ ன்காடுக்கபபடடது. ்தறவபாது இச்வசரவ 
வநாயுறற குழநர்த்கரயயும் உள்்ளடங்கியுள்்ளது.

 • இ�வச சிகிச்ரச
 • இ�வச மருநது்கள் மறறும் நு்கர்வு னபாருட்கள்
 • இ�வச பரிவசா்தரன்கள்
 • இைத்ததர்த இ�வசமா்க வழங்கு்தல்
 • பயனாளி்களுககு ்கடடணங்்கள் வி�ககு
 • வீடடிலிருநது மருததுவமரனககு இ�வச 

வபாககுவைதது
 • பரிநதுரை வசரவயினவபாது இ�வச 

வபாககுவைதது
 • மருததுவமரனயிலிருநது வீடடிறகு 

இ�வசமா்க அரழததுச் னசல்லு்தல்

�ாஷ்ரிய பால் சுொஸ்திய காரியக�ம் 
(RBSK):

இது 2013ம் ஆண்டு பிபைவரி மா்தததில் புதிய 
முயறசியா்க ன்தாடங்்கபபடடது. இததுடன 
குழநர்த்கள் ந� வநாய பாதிபபு ஆயவு (Child health 
screening) வழங்கு்தல் மறறும் 4D’s வநாய்கர்ள 
ஆைம்ப நிர�யிவ�வய ்கண்டறிநது சிகிச்ரச 
அளிதது, குழநர்த்களுககு பைவ�ா்க ஆைம்ப 
சிகிச்ரசச் வசரவரய வழங்குகிறது. அரவயாவன,

பிைபபு கு்ைபாடுகள்
 • குரறபாடு்கள்
 • குழநர்த பருவததின வநாய்கள்
 • வ்ளர்்தலில் ஏறபடும் ்தாம்தம் மறறும் 

குரறபாடு்கள்

பச்சிளங்குழந்தை மற்றும் 
குழந்தைகளின் ம�ாய்களுக்கான 
ஒருங்கி்ணநதை மமலாண்்ம (IMNCI):

இது இனபனபருக்க மறறும் குழநர்த்கள் 
ந�ததிடடம் மறறும் வ்தசிய ஊை்க ந�பபணி 
திடடங்்களின (NRHM) கீழ உள்்ள முககிய சிகிச்ரச 
பிரிவு்களில் ஒனறாகும். இததிடடததில் இைண்டு 
வர்க கூறு்கள் உள்்ளன.
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பச்சிளங்குழந்தைகள் மற்றும் இளம் 
குழந்தைகளுக்கான ப�ாமரிபபு: (2 
மாதைத்திற்கு கீழுள்ள இளம் குழந்தைகள்
 • குழநர்த்கர்ள ்க்த்க்தபபா்க ரவததிருத்தல்
 • குழநர்த பிறந்தவுடன ்தாயபபால் ன்காடுக்க 

ஆைம்பித்தல்
 • பிைததிவய்க ்தாயபபால் ஊடடு்தல் மறறும் 

்தாயபபால் ஊடடுவ்தறகிரடயில் எவவி்த 
உணவும் ன்காடுக்கக கூடாது எனபது பறறிய 
ஆவ�ாசரன வழங்கு்தல்

 • ன்தாபபுள் ன்காடி, சருமம் மறறும் ்கண் பைாமரிபபு
 • பச்சி்ளங்குழநர்தக்கான வநாய்கர்ளக 

்கண்டறிநது சிகிச்ரச மறறும் பரிநதுரைத்தர� 
அங்கீ்கரித்தல்

 • ்தடுபபூசி வழங்கு்தல்
 • பிைசவித்த பினபு வீடடிவ�வய ்கண்்காணித்தல்

வீடடில் பார்ரவயிடு்தல் இச்சிகிச்ரசயின ஒரு 
பகுதி ஆகும். வீடடில் பார்ரவயிடு்தர� சு்கா்தாைப 
பணியா்ளர்்கள் னசயகிறார்்கள். இ்தன மூ�ம் 
்தாயமார்்கள் குடும்ப உறுபபினர்்கள், வநாயுறற 
குழநர்த்கள் மறறும் எரடக குரறவான 
குழநர்த்களின குறிபபிடட வ்தரவ்கர்ளக 
்கண்டறிநது, பச்சி்ளங்குழநர்த்களின முககிய 
பைாமரிபபு்கர்ள வீடடிவ�வய னசயயவும் அ்தற்கான 
சிகிச்ரசரய ்கண்டறியவும் உ்தவி னசயகிறார்்கள்.

குழந்தைகளின் ப�ாமரிபபு: (இ�ண்டாம் 
மாதைம் முதைல் 5ெயது ெ்�)

இதில் அடங்குபரவ
 • வயிறறுபவபாககு, திடீர் சுவாச ன்தாறறு 

வநாய்கள், மவ�ரியா, ்தடடம்ரம, திடீர் ்காது 
ன்தாறறு வநாய்கள், ஊடடச்சதது குரறபாடு, 
இைத்தவசார்க, மு்தலிய பாதிபபுள்்ளவர்்கர்ளப 
பைாமரித்தல்

 • குழநர்த்களுக்கான வநாய்கர்ள பறறி அறிநது, 
சிகிச்ரச அளிக்க பரிநதுரை னசய்தல்

 • இரும்பு சதது மறறும் ரவடடமின ‘ஏ’ 
குரறபாடு்கர்ள ்தடுத்தல் மறறும் சிகிச்ரச 
அளித்தல்

 • 2 வயதிறகுடபடட அரனதது குழநர்த்களுககும் 
்தாயபபால் ஊடடலின அவசியதர்த 
அம்மாவிறகு வலியுறுத்த ஆவ�ாசரன 
வழங்கு்தல்

 • ஊடடச்சதது குரறபாடுள்்ள குழநர்த்களுககு 
2 மு்தல் 5 வயது வரை இரணஉணவு 
ன்காடுபப்தறகு ஆவ�ாசரன வழங்கு்தல்

 • ்தடுபபூசி்கள் வபாடு்தல்

டாக்டர் முத்துசலட்சுமி ச�ட்டி மகபமபறு 
பணபபயன் திட்டம்:

இததிடடமானது ்தமிழநாடு அைசால் 
உனன்தமான வநாக்கங்்களுடன 
நரடமுரறபபடுத்தபபடடது. இவறறில் ஏரழ 
்கர்பபிணி ்தாயமார்்களுககு சததுணவுக்கான 
னச�வு்கர்ள வமறன்காள்்ளவும், ம்கபவபறறின 
வபாது ஏறபடும் பண இழபரப ஈடுனசயயயும் பண 
உ்தவி்கர்ள வழங்குகிறது. எரட குரறவுள்்ள 
குழநர்தப பிறபரபத ்தடுக்கவும் உ்தவி னசயகிறது. 
1.6.2011 மு்தல் இததிடடததின கீழ பயனாளி்களுககு 
ரூ.12,000/- வழங்்கபபடுகிறது. அைசாரண 
எண்.993 / ACS(F) 20.02.2017 மு்தல் 
ரூ.12,000/-லிருநது ரூ.18,000/-ஆ்க 
உயர்த்தபபடடுள்்ளது.

அம்மா குழந்தை �ல ப�ாமரிபபு சபட்டகம்:
2015 ஆம் ஆண்டு ்தமிழநடு அைசால் 

ன்தாடங்்கபபடடது. இததிடடததின கீழ அைசாங்்க 
மருததுவநிர�யததில் பிறககும் குழநர்த்களுககு 
ஆயிைம் ரூபாய மதிபபி�ான அம்மா குழநர்த 
னபடட்கம் ன்காடுக்கபபடுகிறது. இததிடடம் 
விநிவயாகிக்கபபடுவ்தன வநாக்கம் 
பச்சி்ளங்குழநர்த்கள் மறறும் பிைசவித்த 
்தாயமார்்களின சுத்ததர்த வமம்படுத்தவும், 
்தாயமார்்களின ்தனசுத்தம் மறறும் குழநர்த்கர்ளப 
பைாமரிபபில் சுத்தமான பழக்கவழக்கங்்கர்ள 
வ்ளர்க்கவும் வழங்்கபபடுகிறது. 

அம்மா குழநர்த னபடட்கததில் 16 வர்கயான 
னபாருட்கள் உள்்ளன. அரவயாவன,

 • குழநர்த துண்டு
 • குழநர்த உடுபபு
 • குழநர்த படுகர்க
 • குழநர்தரய பாது்காககும் வர�
 • குழநர்த துரடபபான
 • குழநர்த எண்னணய
 • குழநர்த ஷாம்பூ
 • குழநர்த வசாபபு மறறும் வசாபபு னபடடி
 • குழநர்த ந்கனவடடி
 • குழநர்த விர்ளயாடடுப னபாருள் (கிலுகிலுபரப)
 • குழநர்த னபாம்ரம
 • ர்க ்கழுவும் திைவம்
 • குளியல் வசாபபு 
 • னசௌபாகய சுண்டிவ�கியம்

ஆகியரவ அந்த னபடட்கததில் பாது்காபபா்க 
ரவக்கபபடடுள்்ளது.
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 � பச்சி்ளங்குழநர்த எனபது பிறந்தது மு்தல் 28 நாட்களுககுடபடட குழநர்தயாகும்.
 � குழநர்த பிறந்தவுடன ஒரு நிமிடம் மறறும் 5 நிமிடததில் அப்கார் மதிபனபண் ்கணககிடபபடுகிறது.
 � அப்கார் மதிபனபண்ணில் உடனடியா்கவும், ்கவனமா்கவும் ்கவனிக்கககூடியது வ்தாறறம், நாடிததுடிபபு, 

சுவாசம், னசயல்்கள், ்தரச வலிரம.
 � பச்சி்ளங்குழநர்தயின உடலிலிருநது னவபபமானது நானகு முரற்களில் இழக்கபபடுகிறது. அரவ்கள் 

னவபபச�னம், ்கடத்தல் மறறும் ஆவியா்தல்.
 � ்தாயமார்்களின சுைககும் மு்தல் ்தாயபபால் சீம்பால் என அரழக்கபபடுகிறது. இது குழநர்த பிறந்த உடன 

ன்காடுக்கபபட வவண்டிய னபாருத்தமான உணவாகும். ஏனனனறால் இதில் அதி்க அ்ளவு வநாய எதிர்பபு 
சகதி்கள் உள்்ளன.

 � வநாயத்தடுபபு பாது்காபபு எனபது மி்கப னபரிய எண்ணிகர்கயி�ான மக்கர்ள பாது்காபப்தாகும்.
 � ்தடுபபூசி்கள் அ்தற்கான னவபபநிர�யில் வசமிக்கபபட வவண்டும். ்தடுபபூசியின னவபபநிர�ரய அது 

உறபததி னசயயும் இடம் மு்தல் பயனாளிககுப வபாடும் இடம் வரை ன்காண்டு னசல்லும் வநைததிலும் பைாமரிக்க 
வவண்டும். இந்த அரமபபி�ான வசமித்தல் மறறும் இடம் மாறறு்தலுக்கான ்தடுபபூசி மருநதுககு குளிர் சங்கிலி 
எனறு னபயர்.

 � உ�்க சு்கா்தாை நிறுவனம் உ�்க ்தடுபபூசித திடடம் எனபபடும் விரிவாக்கபபடட வநாயத ்தடுபபுத திடடதர்த 
1974ஆம் ஆண்டு வம மா்தம் அதி்காைபபூர்வமா்க அறிவிதது அ்தனமூ�ம் உ�கில் உள்்ள அரனதது 
குழநர்த்கர்ளயும் 6 ்தடுபபூசி்க்ளால் ்தடுக்கககூடிய வநாய்களிடமிருநது பாது்காககிறது.

 � குழநர்த பிறந்த 6 மா்தததிறகு பிைதவய்கமா்க ்தாயபபால் மடடுவம ன்காடுக்க வவண்டும் அ்தனமூ�ம் 
இயல்பான வ்ளர்ச்சி ஆக்கவ்ளம், ஆவைாககியதர்த அரடய முடியும் அ்தன பின குழநர்த்களுககு 
இரண உணரவ ன்காடுக்க வவண்டும். அது ஊடடச்சதது வபாதுமான்தா்கவும், பாது்காபபா்கவும், 
ஊடடச்சதது வ்தரவ்கர்ள பூர்ததி னசயயக கூடிய்தா்கவும் இருபபினும் ்தாயபபார� 2 வயது வரை 
அல்�து அ்தறகு வமலும் ன்தாடை வவண்டும்.

 � வ்ளர்ச்சி எனபது ஒரு நபரின அ்ளவு அதி்கரிபப்தா்க வரையறுக்கபபடுகிறது.
 � அ்ளவு அதி்கரிபபது எனபது னசல்்களின எண்ணிகர்க மறறும் சுறற்ளவு அதி்கரிபபது ஆகும். ஆக்கவ்ளம் 

எனபது குழநர்த்களின னசயல்பாடடு முதிர்ரவ குறிககினறது.
 � இது மனவ்ளர்ச்சி திறரம்கர்ள ர்கய்கபபடுததுகிறது. வ்ளர்ச்சி வி்ளக்கபபடம் Prof.வடவிட னமார்வ� 

அவர்்க்ளால் உருவாக்கபபடடது.
 � இது வ்ளர்ச்சி மறறும் வ்ளர்்தர� பிைதிபலிககும் படமா்க உள்்ளது.
 � இரண உணவு எனபது குழநர்த னமதுவா்க படிபபடியா்க குடும்ப உணவிறகு அல்�து னபரியவர்்களின 

உணரவ னபறுவவ்தாடு குரறவா்க அல்�து மி்க குரறவா்க ்தாயபபார� நம்பியிருபபது ஆகும்.
 � ்தாய மறறும் குழநர்த்கள் ந� வசரவயில் வநாய்களுககு சிகிச்ரச அளித்தல், வநாய்கர்ள ்தடுத்தல் 

மறறும் குடும்ப அம்சங்்க்ளான ம்கபவபறு வசரவ, குழநர்த்கள் ந�வசரவ குடும்பந�ம், ஊடடச்சதது, 
குழநர்த்கள் ஆக்கவ்ளம் மறறும் சு்கா்தாை ்கல்வியும் அடங்கும்.

பாடச்சுருக்கம்

மதிபபீடு

I. ெரியான பதி்ல மதைர்வு செய்யவும்
1. பச்சி்ளங்குழநர்தயின ்கா� அ்ளவு

அ. பிைபபு முதைல் 28 �ாட்கள் ெ்�
ஆ. பிறபபு மு்தல் 1வருடம் வரை
இ. பிறபபு மு்தல் 90 நாட்கள் வரை
ஈ. பிறபபு மு்தல் 120 நாட்கள் வரை

2. பச்சி்ளங்குழநர்தயின சரியான எரட வைம்பு
அ. 2 – 4 கி.கி ஆ. 1.5 – 3 கி.கி
இ. 2.5 – 4 கி.கி ஈ. 4 – 6 கி.கி

3. பச்சி்ளங்குழநர்தககு ஏறற அப்கார் மதிபனபண்
அ. 6 – 8 ஆ. 9 – 10 
இ. 4 – 6 ஈ. 5 – 6
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4.  பச்சி்ளங்குழநர்தயின இைத்தபவபாகர்க ்தடுக்க 
வபாடபபடும் ஊசி

அ. ரவடடமின ஏ ஆ. ரவடடமின டி
இ. ்ெட்டமின் மக ஈ. ரவடடமின சி

5.  வைாடடாரவைஸ் ்தடுபபூசி குழநர்தரய 
எநவநாயிலிருநது ்தடுக்க வபாடபபடுகிறது.

அ. நிவமானியா ஆ. வபாலிவயா
இ. ்காசவநாய ஈ. ெயிற்றுபமபாக்கு

6.  பிைதவய்கமா்க ்தாயபபால் குழநர்த்களுககு 
எதுவரை பரிநதுரைக்கபபடுகிறது.

அ. 4 மா்தம் ஆ. 6 மாதைம்
இ. 8 மா்தம் ஈ. 10 மா்தம்

7. குழநர்த எந்த வயதில் ்தனியா்க நடக்க முடியும்.
அ. 12 – 14 மாதைங்கள் ஆ. 10 – 12 மா்தங்்கள்
இ. 16 – 18 மா்தங்்கள் ஈ. 18 – 20 மா்தங்்கள்

8.  இ�வச பிைசவம் மறறும் இ�வச அறுரவ 
சிகிச்ரச பிைசவம் எததிடடததின கீழ 
வழங்்கபபடுகிறது.

அ.  ைாஷ்ரிய பால் சுவாஸ்திய ்காரிய்கைம் (RBSK)
ஆ. ஜனனி சிசு சு�க்ா காரியக�ம் (JSSK)
இ. ஜனனி சுைக்ா வயாஜனா (JSY)
ஈ. ஜனனி பால் சுவாஸ்திய வயாஜனா (JBSY)

9.  எந்த நிர� ்தாயபபால் மஞ்ச்ளா்கவும் 
அடர்ததியா்கவும் இருககும்.

அ. முனபால் ஆ. பினபால்
இ. முதிர்ந்த பால் ஈ. சீம்பால்

10.  ்தாயககு குழநர்த பிைசவித்த உடன ்தாயககு 
சுைககும் ்தாயபபாலின னபயர்.

அ. சீம்பால் ஆ. முனபால்
இ. பினபால் ஈ. முதிர்ந்த பால்

11.  பச்சி்ளங்குழநர்தயின உணவு னவளிவய 
்தள்ளுவர்த ்தடுககும் நுடபம்

அ. வ�டசிங் ஆ. ஏபபம் விடச் செய்தைல்
இ. நிர�ரய சரி னசய்தல் ஈ. இரணபபு

12.  நுண்்தரச வ்ளர்ச்சி னசயல்பாடடுக்கான 
உ்தாைணம்

அ. ்கத்திைன்
ஆ. சமூ்க உறரவ பைாமரித்தல்
இ. நடத்தல் ஈ. ஓடு்தல்

13.  ்தடுபபூசியின வசமிபபு மறறும் இடம் 
மாறறு்தலுக்கான ்தடுபபூசி மருநது அரமபபின 
னபயர்

அ. குளிர் ெங்கிலி ஆ. னவபப சங்கிலி
இ. மி்தமான சங்கிலி ஈ. பனிக்கடடி சங்கிலி

14.  குழநர்த்களின பிறபபு மு்தல் ஒரு வருடம் வரை 
உள்்ளக குழநர்தரய எனபர்

அ. பச்சி்ளங்குழநர்த ஆ. ்கக்குழந்தை
இ. ்ததது குழநர்த ஈ. பள்ளிககு முனபருவம்

15.  குழநர்தயின எந்த வயதில் ்தனியா்க உட்காை 
முடியும்

அ. 12 மா்தங்்கள் ஆ. 14 மா்தங்்கள்
இ. 8 மாதைங்கள் ஈ. 6 மா்தங்்கள்

16.  ஆைம்பநிர� ்கண்டுபிடிபபு மறறும் சிகிச்ரச 
அளிபப்தற்கான 4D’s னசயயகூடியரவ.

அ. ஜனனி சிசு சுைக்ா ்காரிய்கைம் (JSSK)
ஆ. ஜனனி சுைக்ா வயாஜனா (JSY)
இ. �ாஷ்ரிய பால் சுெஸ்திய காரியக�ம் (RSSK)
ஈ. ஜனனி பால் சுவஸ்திய வயாஜனா (JBSY)

17. RMNCH+A ன்தாடங்்கபபடட ஆண்டு
அ. 2013 ஆ. 2012 இ. 2014 ஈ. 2015

18.  குழநர்தயின ்தா்கதர்த திருபதிப படுத்தககூடிய 
பால்

அ. பினபால் ஆ. முதிர்ந்த பால்
இ. மாடடுபபால் ஈ. முன்பால்

19.  எந்த ்தடுபபூசி குழநர்தரய ்காசவநாயிலிருநது 
்தடுககிறது.

அ. DPT ஆ.OPV இ. BCG ஈ. MMR
20. இரண உணரவ ஆைம்பிக்க சரியான வநைம்

அ. 3 மா்தங்்கள் ஆ. 6 மாதைங்கள்
இ. 8 மா்தங்்கள் ஈ. 10 மா்தங்்கள்

II.  கீழெரும் வினாக்களுக்கு ஒன்று 
அல்லது இ�ண்டு ெரிகளில் 
வி்டயளிக்கவும்.

1. பச்சி்ளங்குழநர்த வரையரற.
2. குளிர் சங்கிலி வரையரற.
3.  நானகு சிவபபு ன்காடி அறிகுறி்கர்ள படடியிலிடு்க.
4.  பச்சி்ளங்குழநர்த்களின பைாமரிபபு 

வ்காடபாடு்களில் நானகிரன படடியலிடு்க.
5. னவபப இழபபு முரற்கர்ள படடியலிடு்க.
6.  நானகு வர்கயான குளிர் சங்கிலி 

உப்கைணங்்கர்ள படடியலிடு்க.
7. சீம்பால் எனறால் எனன?
8.  ்தாயபபார� தூண்டுவ்தறகு உ்தவும் இைண்டு 

தூண்டு னசயல்்களின னபயர் எனன?
9. வ்ளர்ச்சி மறறும் ஆக்கவ்ளம் வரையரற.
10. இரண உணவு வரையரற.

Unit_8_Child_health_Gen_Nur TM.indd   208 05-03-2020   18:02:20



209

11. கீழவருபனவறறின விரிவாக்கம்.
 WHO
 ICD
 JSSK
 JSY
 RSSK
 RMNCH + A
 APGAR
 IMNCI
 NRHM
 DPT

III.  குறு வினாக்கள் சிறு குறிபபுகள் 
எழுதைவும்.

1. பச்சி்ளங்குழநர்த்களின பண்பு்கள் விவரி.
2.  பச்சி்ளங்குழநர்த்களின தூண்டு னசயல்்கள் 

யாரவ?
3.  பச்சி்ளங்குழநர்த்களுககு தீங்கு விர்ளவிககும் 

பழக்கவழக்கங்்கர்ளக கூறு?
4.  ஆறுவர்க வநாய்கள் மறறும் பாது்காபபு 

்தடுபபூசி்கள் எரவ எரவ?
5.  ்தாயபபாலின நனரம்கர்ளக கூறு?
6.  வ்ளர்ச்சி மறறும் ஆக்கவ்ளததின நிர�்கர்ள 

விவரி
7.  இயக்க ்தரச்களின னசயல் யாரவ?
8.  வ்ளர்ச்சி மறறும் ஆக்கவ்ளதர்த பாதிககும் 

்காைணி்கள் யாரவ?
9. ஜனனி சிசு சுைக்ா ்காரிய்கைம் (JSSK)

IV. விரிொக எழுதைவும்.
1.  பிறந்த குழநர்த்களின பைாமரிபபு பறறி விரிவா்க 

எழு்தவும்.
2.  பனனாடடு வநாயத்தடுபபூசி திடடதர்த எழு்தவும்.
3.  பிைதவய்க ்தாயபபால் ன்காடுத்தர� வி்ளக்கவும்.
4.  இரண உணவு்கள் பறறி விரிவா்க வி்ளக்கவும்.
5.  ்தாய மறறும் குழநர்த்கள் ந� வசரவரய 

வி்ளக்கவும்.

அ்ையில் –  ம ரு த து ம ர ன யி ல் 
ப ச் சி ்ள ங் க கு ழ ந ர ்த யு ம் 
்தாரயயும் ஒரு அரறயில் 
்தங்குவ்தற்கா்க ஏறபாடு

பால் மபான்ை –  பச்சி்ளங்குழநர்தககு ்தாயபபால் 
ன்தாடங்குவ்தறகு முனபா்க 
ன்காடுக்கபபடும் உணவு

கடத்தைல் –  உடலின அல்�து மறற 
உறுபபு்களின நடு நிர�ககு 
னவளிவய ர்க, ்கால்்கர்ள 
ந்கர்ததுவது

அடக்குதைல் –  உடலின நடுநிர�ககு 
உடபுறமா்க ந்கர்தது்தல்

மமார்டாலிட்டி – இறபபு
மார்பிடிட்டி – வநாய

சொற்களஞ்சியம் அல்லது அருஞ்சொற்சபாருள்

 மமற்பார்்ெ நூல்கள் 

1. Parthasarathy A(2016) IAP Text book of 
Paediatrics 6thedn, Jaypee Brothers Medical 
Publishers (P) Ltd.

2. Park, K (2017) Park’s Textbook of 
Preventive and Social Medicine 24thedn.
BanarsidasBhanot Publishers

3. Gupte S The short Textbook of Paediatrics  
12thednJaypee Brothers Medical Publishers 
(P) Ltd.

4. Santhanam, I (2018), Illustrated Textbook 
of Paediatriacs, First edn, Jaypee Brothers 
Medical Publishers (P) Ltd

 இ்ணயெளங்கள் 

1. http://www.dphpm.com
2. http://nhm.gov.in
3. h t t p : / / w w w. w h o. i n t / c h i l d g r o w t h /

standards/chts_wfa_boys_z/en/

அருகிலுள்்ள ஆைம்ப சு்கா்தாை நிர�யததிறகு 
னசனறு வநாய்தடுபபு னசயல்முரற மறறும் குளிர் 
சங்கிலி அரமபரப ்கண்்காணிதது அறிகர்க 
்தயார் னசய்தல்.

அருகிலுள்்ள அங்்கனவாடி ரமயததிறகு 
னசனறு குழநர்த்களின வ்ளர்ச்சி வி்ளக்கபபடதர்த 
படிதது அறிகர்க ்தயார் னசய்தல்.

னசயல்பாடு
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 முன்னுரர 

ெமூக சுகாதாரச் செவிலியம் எனபது மககளின 
சுகாதாரத்வதப் பாதுகாககவும், முனசைற்றவும் 
பயனபடுத்தப்படும் சபாதுநலம் மறறும் செவிலியரகளின 
நவ்டமுவ்றகளின ஒருஙகிவணந்த செவை ஆகும். 
சநாய் தீரத்தல், சநாய்த் தடுப்பு மறறும் மககளின 
சுகாதாரத்வத உயரத்தும் பணிகவள 
ஒருஙகிவணத்து சபாதுச் சுகாதாரத்தின தரத்வத 
சமம்படுத்துைவத ெமூக சுகாதாரம் குறிககி்றது. ெமூக 
சநாயறிதலின சநாககம் ெமூகத்தின சுகாதாரப் 
பிரச்ெவைகவள அறிைது ஆகும். பல்சைறு சதாறறு 
சநாய்களின கடடுப்பாடு மறறும் ஒழிப்பு எனபது சபாதுச் 
சுகாதாரத்துவ்றயின குறிப்பி்டத்தகக முைசைற்றம் 
ஆகும். சநரமவ்றயாை (Positive Health) சுகாதாரத்வத 

உயரத்துைதறகாக செவிலியம் மறறும் மருத்துைத் 
துவ்றகள் சமம்படுத்தப்படடுள்ளது. தறசபாது சுகாதாரத் 
துவ்றயின அதிக கைைம் தனி நபரி்டமிருந்து 
ெமூகத்வத சநாககியும், சநாயாளிகளி்டம் இருந்து 
நலமு்டன இருப்பைரகவள சநாககியும் திரும்பியுள்ளது. 
அவைைருககும் ஆசராககியம் மறறும் ஆரம்பச் 
சுகாதார செவை என்ற இலககுகவள அவ்டைதறகாகத்  
கிராமச் சுகாதாரச் செவைகள் பலப்படுத்தப்படடுள்ளது. 
தறசபாது சபாதுச் சுகாதாரச் செவிலியரகள் (PHN) 
ெமூகச் சுகாதாரச் செவிலியரகள் (CHN) எனறு 
அவழககப்படுகின்றைர. சபாதுச் சுகாதாரத் துவ்றயில் 
பயிறசி சபறறு, பதிவு செய்யப்பட்ட செவிலியரகசள 
சபாதுச் சுகாதாரத் துவ்றயின ெமூக சுகாதாரச் 
செவிலியரகள் ஆைர. ெமூகத்தின நலனுககாக ஏறபாடு 
செய்யப்பட்ட சுகாதார செவைகளின அவைத்து 

இப்பா்டத்வதக கற்ற பின மாணைரகள் சபறும் தி்றனகள் 
 ➢ சுகாதாரப் பிரச்ெவைகள் எவை எனபவத அறிைர.
 ➢ சதசிய சுகாதாரத் திட்டஙகவளப் புரிந்து சகாள்ைர
 ➢ சதசிய சுகாதாரக சகாள்வக மறறும் திட்டமி்டல் குழுமம் பறறி அறிைர
 ➢ இந்தியாவின சுகாதாரத்துவ்றயின அவமப்பு பறறி சதரிந்து சகாள்ைர 
 ➢ ஐந்துஆண்டுத் திட்டஙகவளப் பறறி புரிந்து சகாள்ைர
 ➢ ெமூக நலத் திட்டஙகவள மதிப்பி்ட  இயலும்
 ➢ ெமூக சுகாதாரச் செவிலியரகளின குணஙகள் மறறும் பணிகள் குறித்து அறிைர
 ➢ வீடடு ைருவக விதிகவள பினபறறுைர

�ைனசவணடின �ாணுகடகை சவணடும் குைம்சவணடின
சவணடுை யார்க்கும் �ணிவு.

ஒருவர் தமககு �லத்ரத விரும்புவாராயின் �ாணுர்டரம நவண்டும்.  குலத்ரத விரும்புவாராயின் 
அரைவரி்டமும் ்ணிந்து சசல்ல நவண்டும்.

கற்ைல் ந�ாககஙகள்

9 சமூகச் சுகாதாரச் 
சசவிலியம்

அலகு
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கட்டஙகளிலும்  செவிலிய சுகாதாரச் செவைகள் 
அவைத்துப் பரிமாணஙகளிலும் ெமூக 
முனசைற்றத்துககாக ைழஙகப்படுகி்றது. 1958 ஆம் 
ஆண்டு அகில இந்திய செவிலியக குழுமம் 
செவிலியரகளின பா்டத்திட்டத்தில் ெமூக நலச் 
செவிலியத்வத ஒருஙகிவணத்தது. கிராமச் சுகாதாரச் 
செவிலியர (VHN), துவ்றச் சுகாதாரச் செவிலியர, 
ெமூகநலச் செவிலியர (CHN) ஆகிய ெமூக சுகாதாரச் 
செவிலியரகள் தஙகளின ைவரயறுககப்பட்ட பகுதியில் 
ைழஙகப்படும் சுகாதாரம் மறறும் ெமூக நலச் 
செவைகளுககுப் சபாறுப்பு ஆைர.

 9.1   சமூகச் சுகாதார சசவிலியம்

வரரயரை
1. ெமூகச் சுகாதாரச் செவிலியம்

ெமூகச் சுகாதாரச் செவிலியம் எனபது மககளின 
சுகாதாரத்வத பாதுகாககவும், உயரத்தவும் 
பயனபடுத்தப்படும் செவிலியம் மறறும் சபாதுநலச் 
செவைகளின ஒருஙகிவணந்த சதாகுப்பு ஆகும்.
2. சபாதுச் சுகாதாரம் (நலம்) 

சபாதுச் சுகாதாரம் எனபது ெமூகத்தின 
ஒருஙகிவணககப்பட்ட முயறசிகளால், சநாய் 
தடுத்தல், ஆயுள் காலத்வத அதிகரித்தல் மறறும் 
ஆசராககியத்வத சமம்படுத்துதல் ஆகியவை 
பறறிய கவல மறறும் அறிவியல் ஆகும்.
3. ெமூக நலம் 

ெமூக நலம் எனபது மககளின சுகாதார நிவல, 
சுகாதாரத்வதப் பாதிககும் பிரச்ெவைகள் மறறும் 
ெமூக நலனிறகாக ைழஙகப்படும் செவைகவளக 
குறிககும்.

சமூகச்  சுகாதாரச்  சசவிலியத்தின் 
ந�ாககஙகள்
1. சுகாதாரம் குறித்த செயல்தி்றவை 

சமம்படுத்துதல்
. 2 சதாறறும் / சதாற்றா சநாய்கவள 

கடடுப்படுத்துதல் மறறும் ஒழித்தல்
. 3 ைாழநாடகவள நீடடிககத் சதவையாை 

சதவை அடிப்பவ்டயிலாை ஆசராககிய 
பராமரிப்பு

சமூக  சுகாதார  சசவிலியத்தின் 
குறிகநகாள்கள்
 • பாதுகாப்பாை கரப்பகாலம் மறறும் 

சுகபிரெைத்வத உறுதிப்படுத்துதல், மகப்சபறு 

மறறும் மகப்சபறறுககுப் பினைர பாதுகாப்பாை 
செவைககவள ைழஙகுதல்

 • சநாய்த்தடுப்பு
 •  ஐந்து  ையதுககுக கீழ   உள்ள குழந்வதகவளப்  

பராமரித்தல்
 • சுகாதார கல்வி ைழஙகுதல்
 • தஙகள் ெமூகநலப் பிரச்சிவைகவள ெமாளிகக 

தஙகள் ெமூகத்தின தி்றவை சமம்படுத்துதல்
 • ெமூக ைளஙகவள ைலுப்படுத்த
 • சதாறறு மறறும் சதாற்றா சநாய்கவள 

தடுககவும் / கடடுப்படுத்தவும்
 •  சி்றப்பு செவைகவள ைழஙக
 •  சுகாதார ஆராய்ச்சி செய்ைது

சமூக �லச் சசவிலியத்தின் நகாட்ாடுகள்
1. ெமூகத்தின சதவைகள் அடிப்பவ்டயில் 

ெமூகநலச் செவைகள் ைழஙகப்ப்டல் 
சைண்டும்.

. 2 கண்்டறியப்பட்ட சதவைகளின அடிப்பவ்டயில் 
ெமூகநலச் செவைகவள திட்டமி்ட சைண்டும்.

. 3 சுகாதாரககல்வி, ைழிகாடடுதல், சமறபாரவை 
ஆகியைறறின ஒருஙகிவணப்பாக சுகாதாரச் 
செவிலியம் விளஙக சைண்டும்.

. 4 ெமூக ைளஙகவளக சகாண்டு ெமூக நலச் 
செவைகள் நவ்டமுவ்றயில் இருத்தல் 
சைண்டும்.

. 5 சுகாதாரச் செவைகளின வமய அம்ெமாக 
ெமூதாயம் இருத்தல் சைண்டும்

. 6 ெமூக செவிலியக செவைகளில், க்டவம, 
கண்ணியம் ஆகியவை கவ்டபிடிகக 
சைண்டும்.

. 7 ெமூகப் பஙகளிப்பு எனபது சுகாதாரச் 
செவைகளின ஒருஙகிவணந்த செயலாக 
இருகக சைண்டும்

. 8 முடிசைடுப்பதில் தனிநபர மறறும் குடும்ப 
உறுப்பிைரகள் முழுவமயாக ஈடுப்ட சைண்டும்.

. 9 ெமூகச் சுகாதாரச் செவைகள் சதா்டரந்து 
ைழஙகப்ப்ட சைண்டும்

. 10 சுகாதாரச் செவைகளுககாை பதிசைடுகள் 
மறறும் அறிகவககள் பராமரிககப்ப்ட சைண்டும்.

. 11 சுகாதாரச் செவைகள் துல்லியமாக மதிப்பீடு 
செய்யப்ப்ட சைண்டும்.

. 12 சுகாதாரச் செவைகவள எந்தவித பாகுபாடும் 
இல்லாமல் அவைைருககும் ெமமாக அளிகக 
சைண்டும்.
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விளஙகுகி்றது. மசலரியா சநாய்த் சதாறறு உள்ள 
அைாபிலிஸ் சபண் சகாசு கடிப்பதன மூலம் 
மசலரியா ஒடடுண்ணிகள் ஒருைரி்டமிருந்து 
மற்றைரகளுககுக க்டத்தப்படுகின்றை. முவ்றயாை 
சிகிச்வெ அளிககப்ப்டாவிடில் மசலரியாக காய்ச்ெல் 
மிகப் சபரிய அச்சுறுத்தலாக மாறிவிடும். 1953 
மறறும் 1958 ஆம் ஆண்டுகளில் சதசிய மசலரியா 
கடடுப்பாடு மறறும் ஒழிப்புத் திட்டஙகள் மும்முரமாகச் 
செயல்படுத்தப்பட்டை. 2017 ம் ஆண்டில் 0.84 
மில்லியனகள் மககள் இந்சநாயால் 
பாதிககப்படடுள்ளைர எை பதிைாகியுள்ளது மறறும் 
194 மில்லியன இ்றப்புககு, மசலரியா காரணம் எை 
பதிவு செய்யப்படடுள்ளது.

2. காச ந�ாய்
உலக அளவில் காெசநாய் நிகழவில் 1/5 பஙகு 

இந்தியாவில் இருப்பதால் இது ஒரு முனைணித் 
சதாறறு சநாயாக விளஙகுகி்றது. வமகசகா 
பாகடீரியம் டுயூபரககுல் (Mylobactenium Tubercle 
Culae) என்ற கிருமியால் காெசநாய் பரவுகி்றது.  
காெசநாய் காறறின மூலம் பரவுைதால் சபருமளவில் 
நுவரயீரவலப் பாதிககின்றது. உலக காெசநாய் 
அறிகவகயினபடி -2017ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் 
க ா ெ ச ந ா ய ா ல்  ப ா தி க க ப் ப ட ்ட ை ர க ளி ன 
எண்ணிகவக சுமார 28,00,000 ஆகும். ஒவசைாரு 
ஆண்டும் சுமார 1.2 மில்லியன நபரகள் காெசநாயால் 
பாதிககப்படுகின்றைர. இதில் 0.64 மில்லியன 
நபரகளி்டம் ெளி கிருமிகளின பாதிப்பு இருப்பதால் 
நுவரயீரல் காெசநாய் காரணமாக அருகில் 
உள்ளைரகளுககு காறறின மூலம் பரவுகி்றது. 
சமலும் 0.32 மில்லியன நபரகள் காெசநாயிைால் 
இ்றககின்றைர. HIV-TB கூடடுசநாய் மறறும் 
பல்மருந்து எதிரப்பு காெசநாய் ஆகியவை மருத்துைத் 
துவ்றககுப் சபருஞெைாலாக மாறியுள்ளது. 

3. வயிற்றுப் ந்ாககு ந�ாய்கள்
2016இல் உலகளவில் 5 ையதுககு குவ்றைாக 

உள்ள குழந்வதகளின சநாய்களுககாை பிரதாை 
காரணஙகளில் முககியமாைது ையிறறுப்சபாககு, 
இந்சநாயால் குழந்வதகளின இ்றப்பு கிட்டத்தட்ட 
8% ஆகும். காலரா சபான்ற திடீர ையிறறுப்சபாககு 
சநாய்கள் அதிக அளவு பரவுைதறகு சமாெமாை 
சுறறுச்சூழல், வைரஸ், பாகடீரியா மறறும் 
ஒடடுண்ணிகள் ஆகியவைசய காரணமாகி்றது.

4. திடீர் (Acute) சுவாச ந�ாய்க நகாளாறுகள்
5-ையதிறகுடபட்ட குழந்வதகளின இ்றப்புககு 

முககிய காரணமாக சுைாெ சநாய்க சகாளாறுகள் 
விளஙகுகி்றது. 2011-ஆம் ஆண்டில் 26.4 மில்லியன 
நிகழவுகள் திடீர சுைாெக சகாளாறுகளும் மறறும் 
2492 இ்றப்புகளும் ஏறபட்டை. 

 9.2    இந்தியாவின் சுகாதாரப் 
பிரச்சரைகள்

இந்தியாவில் சமாெமாை சுறறுப்பு்றச் சுகாதாரச் 
சூழல் பல சுகாதாரப் பிரச்ெவைகளுககு காரணமாக 
விளஙகுகி்றது. இது ஒரு மிகப் சபரிய பிரச்ெவையாக 
சதா்டாந்து விளஙகுைதறகாை மூனறு முககிய 
காரணஙகள்.
 • அதிக அளவிலாை பி்றப்பு விகிதம் மறறும் துரித 

ைளரச்சி விகிதம் 
 • ஊட்டச்ெத்து குவ்றப்பாடுகள்
 • சுகாதாரமற்ற சுறறுப்பு்றச் சூழல் சகாண்்ட 

வீடுகள்

சுகாதாரப்  பிரச்சரைகள்  பின்வரும் 
முரையில் வரகப்்டுத்தப்்டுகிைது.
 • சதாறறும் சநாய்கள் மறறும் சதாற்றா சநாய்கள்
 • ஊட்டச் ெத்துப் பிரச்ெவைகள்
 • சுறறுப்பு்ற சுகாதாரப் பிரச்ெவைகள்
 • மருத்துைப் பராமரிப்பு பிரச்ெவைகள்
 • மககள் சதாவகப் பிரச்ெவைகள் 

 சதாற்றுந�ாய்கள்/சதாற்ைா ந�ாய் 
பிரச்சரைகள்

(i) சதாற்று ந�ாய் பிரச்சரைகள்
இந்தியாவில் காணப்படும் சதாறறு சநாய்ப் 

பிரச்ெவைகளில் சபரும்பாலாை சதாறறு சநாய்கள் 
அசமரிககா சபான்ற ைளரந்த நாடுகளில் 
கடடுப்படுத்தப்படடு உள்ளது. 

இந்தியாவின இ்றப்பு விகிதத்தில் 54.1% 
இ்றப்புகளுககு சதாறறு சநாய்கள் முககிய 
காரணமாகும் எனறு கண்்டறியப்படடுள்ளது. 

இந்தியாவில் காணப்்டும் சதாற்று ந�ாய்கள்
1. மசலரியா 5. யாவைககால் வியாதி
2. காெசநாய் 6. மஞெள் காமாவல
3. காலரா 7. சதாழுசநாய்
4.  ையிறறுப் சபாககு 

சநாய்கள்
8. எய்டஸ்

1. மநலரியா
இந்தியாவில் இனறு ைவர மசலரியா 

காய்ச்ெல் கடடுப்படுத்த இயலாத மிகப் சபரிய 
சுகாதாரப் பிரச்ெவையாகவும், ெைாலாகவும் 
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5. சதாழுந�ாய்
வமகசகா சபகடீரியம் சலப்சர (Mycobacterim 

Leprea) என்ற கிருமித் சதாறறு மூலம் பரவும் 
சதாழுசநாய் (Chronic) நாள்பட்ட சதாறறு 
சநாயாகும். சதாழுசநாய் சபாதுைக சதால், 
பு்றநரம்புகள், சமல்சுைாெக குழாய் மறறும் 
கண்கவளப் பாதிககும் சதாறறுசநாய் ஆகும். 
ஆரம்ப கட்டத்திசலசய முவ்றயாை சிகிச்வெ 
அளிப்பதன மூலம் ஊைஙகள் ஏறபடுைவதத் தடுகக 
இயலும். 1995 ஆம் ஆண்டு உலகச் சுகாதார 
வமயம், எல்லாைவகயாை சதாழுசநாய் 
சதாறறுகளுககும் விவலயில்லா கூடடுமருந்து 
கிவ்டகக ைழிைகுத்தது. இந்த பல்மருந்து சிகிச்வெ 
எளிவமயாைது என்றாலும், மிகவும் பயனுள்ள 
சிகிச்வெ முவ்ற ஆகும்.

சைதகால இலககியஙகளில் 
சதாழுசநாவய “குஷ்ட (Kusht)” 
எனறு குறிப்பிடடுள்ளைர.

சபாதுசுகாதாரச் செவையு்டன, சதாழுசநாய் 
கடடுப்பாடும் இவணந்து செயல்படுைதால் 
குறிப்பி்டத்தகக முனசைற்றம் அவ்டந்தது. ஆரம்ப 
சுகாதார நிவலயத்திசலசய அடிப்பவ்ட 
ைெதிகவளக சகாண்டு சநாய்கண்்டறிதல், மறறும் 
சதாழு சநாய்ககாை சிகிச்வெயும் ைழஙகப்படுகி்றது. 
உலக சுகாதார வமயம் 2016 முதல் 2020ஆம் 
ஆண்டிறகுள் உலகளாவிய யுத்திவயக சகாண்டு 
சதாழுசநாவய முறறிலும் கடடுப்படுத்தித் 
சதாழுசநாயிைால் ஏறபடும் ஊைஙகவளத் தடுகக 
ந்டைடிகவக சமறசகாண்்டது. 

6.  அகசகாயர்டடு  ந�ாய்த்தடுப்புக 
குரை்ாடடு  ந�ாய்ககுறி  (AIDS  – 
Acquired Immuno Deficiency Syndrome)

இந்தியாவில் -1986ஆம் ஆண்டு 
முதனமுதலில் எய்டஸ் எைப்படும் ஆடசகால்லி 
சநாய்க கண்டு பிடிககப்பட்டது. ஆைால் தறசபாது 
உலக அளவில் இந்தியா எய்டஸ் சநாய்த் சதாறறில் 
மூன்றாைது இ்டம் ைகிககி்றது. 2016 ஆம் ஆண்டின 
முடிவில் 2.1 மில்லியன நபரகள் HIVகிருமியால் 
பாதிககப்பட்டைர. 6200 நபரகள் HIV சதா்டரபாை 
சநாய்களின பாதிப்பால் இ்றந்ததாகக 
கணககி்டப்படடு உள்ளது.

9.2.2   சதாற்ைா ந�ாய்கள் 
(Non Communicable Disease) 

2008 ஆம் ஆண்டில் நிகழந்த 57 மில்லியன 
இ்றப்புகளில், 63% இ்றப்புகள் சதாற்றா சநாய்கள் 
மூலம் ஏறபட்டதாகும். சதாற்றா சநாய்கள் 
சபரும்பாலாைவை இதய சநாய்கள், சுைாெக 
சகாளாறுகள், நீரிழிவு சநாய் மறறும் புறறு 
சநாய்கள் ஒனபது மில்லியனுககும் சமலாை 
மககள் 60 ையதிறகு முனைசர இ்றப்பதறகு 
காரணம் ஆகும் புவகயிவலப் பழககம், உ்டல் 
செயலற்ற தனவம, மறறும் ந்டத்வத (Behavior) 
ஆகியவை சதாறறு சநாய்ககாை ெம்பந்தப்பட்ட 
ஆபத்துக காரணிகள் ஆகும். இதைால் இருதய 
தமனி சநாய் (மாரவ்டப்பு) மூவள இரத்தநாள 
சநாய்கள் (பககைாதம்) ஆகிய பாதிப்புகள் 
ஏறபடுகின்றை. சபாதுமாை விழிப்புணரவு மறறும் 
மககளின பஙசகறவப ஊககுவிப்பதன மூலம் 
சதாற்றா சநாய்கவளக கடடுப்படுத்த இயலும்.

சதாற்ைா  ந�ாய்கரளக  கடடுப்்டுத்தும் 
முரைகள்
 • புவகயிவல எதிரப்பு ந்டைடிகவககள் [No 

smoking-புவகபிடித்தவல தவிரத்தல்]
 • ஆசராககியமாை உணவு முவ்றகவள 

ஊககுவித்தல்
 • உ்டல் செயல்பாடடு பயிறசிவய ஊககுவித்தல்
 • மது அருந்துதவல குவ்றத்தல்/தவிரத்தல்
 • அத்தியாைசியச் மருத்துை செவைகவள 

மககளுககு எளிதில் கிவ்டககச் செய்தல்
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ஊட்டச்சத்துப்  பிரச்சரைகள்
உலக சுகாதார நிறுைைத்தின (WHO) 

கருத்துப்படி, "ஊட்டச்ெத்து குவ்றபாடு எனபது ஒரு 
நபரின எரிெகதி மறறும் ஊட்டச்ெத்து குவ்றபாடுகள், 
அதிகப்படியாை ஊட்டச்ெத்து அல்லது ஊட்டச்ெத்து 
ஏற்றத்தாழவுகவளக குறிககி்றது.

ஊட்டச்ெத்து குவ்றபாடு 
எனபது குவ்றந்த ஊட்டச்ெத்து 
மறறும் அதிக ஊட்டச்ெத்து 
ஆகிய இரண்டு நிவலகவளக 
சகாண்டுள்ளது.

குவ்றந்த ஊட்டச்ெத்து: 
சபாதுமாை ெத்துணவை 
உ ட ச க ா ள் ள ா த த ா ச ல ா , 
ெரியாை ஊட்டச்ெத்து இல்லாமசலா அல்லது 
ைளரச்சிககுத் சதவையாை ஊட்டச்ெத்துப் 
பற்றாககுவ்றவயசயா குறிககி்றது. 

அதிகப்படியாை ஊட்டச்ெத்து: ைளரச்சி மறறும் 
ைளரசிவத மாற்றத்திறகுத் சதவையாை 
அதிகப்படியாை அளவுககு ஊட்டச்ெத்துககள் 
உணவில் காணப்படுைவதக குறிககி்றது.

உலக ைஙகியின அறிகவகப்படி, உலக 
அளவில் ஊட்டச்ெத்துக குவ்றபாடுகளால் 
பாதிககப்பட்ட குழந்வதகளின எண்ணிகவகயில் 
இந்தியா இரண்்டாைது இ்டத்தில் உள்ளது. (எ.கா. 
குவ்றந்த எவ்ட (43.5), தவ்டப்பட்ட ைளரச்சி (47.9), 
மறறும் அதிக எவ்ட (1.9). 

அ) புநராடடீன் எரிசகதி ஊட்டச்சத்து குரை்ாடு – 
புரதம் மறறும் கசலாரியின குவ்றபாடு. இது சபாதுைாக 
தாய்ப்பாலூடடும் தாய்மாரகளிவ்டசயயும், இவண 
உணவு சபறும் குழந்வதகளிவ்டசயயும், 
பள்ளிமுனபருைக (preschool) குழந்வதகளிவ்டசயயும் 
அதிக அளவில் காணப்படுகி்றது.
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�ைறபா�

�ைற ஊ�ட�

�ரத ஆ�ற

ஊ�ட�ச�� �ைறபா�
ைவ�ட�� �ைறபா�
தா� உ�� �ைறபா�

உட
 எைட
அ�க���

இ�தய இர�த
நாள ேநாக�

அ�க ஊ�ட�

 • உணவில் புரதத்தின குவ்றபாடு இருப்பின 
குைாஷிசயாககர சநாய் (Kwarshiorkor) 
ஏறபடுகி்றது.

 • மராஸ்மஸ் (Marasmus) உணவில் புரதம் 
மறறும் எரிெகதியின கடுவமயாை 
குவ்றபாட்டால் ஏறபடும் சநாய்.

ஆ)  உணவில்  ரவட்டமின்  ்ற்ைாககுரையால் 
ரவட்டமின் ஏ குரை்ாடு ஏற்்டுகிைது.  
 • வைட்டமின ஏ ெத்துக குவ்றபாடு காரணமாக 

ஊட்டச்ெத்துக குருடடுதனவம மறறும் கருவிழி 
காய்ந்து சபாதல் (Xeropthalmia) ஏறபடுகி்றது.

 • வைட்டமின சி ெத்துக குவ்றபாடடிைால் 
ரிககடஸ் (Rickets) ஏறபடுகி்றது. 

இ)  கனிம  குரை்ாடு:  தாதுககளில்  உள்ள 
கனிமஙகளின் குரை்ாடு காரணமாக ஏற்்டும்
 • ஊட்டச்ெத்து இரத்த சொவக – உணவில் 

சபாதுமாை இரும்புெத்து இல்லாத  காரணமாக 
இரத்தத்தில் ஹீசமாகுசளாபின குவ்றந்து 
இரத்த சொவக ஏறபடும்.

 • அசயாடின குவ்றபாடு சகாளாறு (காய்ட்டர) - 
அசயாடின உடசகாள்ளல் குவ்றதல் 
காரணமாகி்றது

ஈ)  இந்த  குரை்ாடுகளில்  இந்தியாவின்  இரண்டு 
ச்ரிய ஊட்டச்சத்து பிரச்சிரைகள் உள்ளை.
 • ஊட்டச்ெத்துககுவ்றவு
 • ஊட்டச்ெத்து அனீமியா

சுற்றுப்புைச் சுகாதாரக நகடுகள்
இந்தியாவில் சுறறுப்பு்றச் சுகாதாரம் எனபது 

பனமுகஙகவளக சகாண்்ட பல காரணஙகளால் ஆை 
கடடுப்படுத்த இயலாத கடிைமாை பிரச்ெவை ஆகும்.

இந்தியாவின்  முககியமாை  சுற்றுப்புைச் 
சூழல் பிரச்சரைகள்
 • காறறு மறறும் நீர மாசுபாடு 
 • இயறவக ைளஙகவளஅழித்தல்
 • முவ்றயற்ற கழிவு நீககம் மறறும் சுத்திகரித்தல்
 • ஒலி மாசுபாடு
 • சபாககுைரத்து சநரிெல்
 • சதாழிறொவல மயமாககல் மறறும் 

நகரமயமாககல் 
 • கதிர வீச்சு அபாயஙகள் 
 • விைொயத்திறகாக அதிகப்படியாை உரம் 

மறறும் இரொயைஙகவளப் பயனபடுத்துதல்.
 • ைைஙகவள அழித்தல்
 • மககள் சதாவகப் சபருககம், ைறுவம, 

படிப்பறிவினவம, சைவல ைாய்ப்பினவம, 
சபான்ற பிரச்ெவைகள் சுகாதாரப் 
பிரச்ெவைகவள சமலும் அதிகரிககின்றை.
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மருத்துவப் ்ராமரிப்புப் பிரச்சரைகள்
இந்தியாவின சபரும்பானவமயாை (70%) 

கிராமப்பு்ற மககளுககு நவீை சுகாதாரச் செவைகள் 
சென்றவ்டைது இல்வல. ஆைால் 80% சுகாதாரச் 
செவைகள் நகரபு்றஙகளில் குவிந்திருககி்றது. 
மருத்துைரகள் மறறும் மருத்துைச் செவைகளிை 
சீரற்ற விநிசயாகம் நீககப்படடு, நகரஙகளுககு 
இவணயாை சுகாதாரச் செவைகள் 
கிராமப்பு்றத்துககும் கிவ்டத்தல் சைண்டும், இது 
மிகப்சபரிய ெைாலாகவிளஙகுகி்றது.

மககள் சதாரகப் பிரச்சரைகள்
1947 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர இந்தியாவின 

மககள் சதாவக 30 சகாடியாக இருந்தது. 2018ஆம் 
ஆண்டில் உலக மககள் சதாவகயில் இந்தியா 
2-ஆைது இ்டம் ைகிககி்றது. தறசபாவதய மககள் 
சதாவக 135 சகாடிகள் ஆகும். மககள் சதாவகப் 
சபருககம் நமது நாடடின எல்லா அம்ெஙகவளயும் 
பாதிககும் மிக முககியமாை பிரச்ெவை ஆகும். 
சுகாதாரம் வீடடுைெதி, சுகாதாரச் செவைகள் மறறும் 
சுறறுப்பு்ற சூழல் சபான்றவை மககள் சதாவகப் 
சபருககத்தால் பாதிககப்படுகி்றது.

அ�க ம�க� ெதாைக ெப��க�

 9.3    நதசிய சுகாதாரக சகாள்ரக 
மற்றும் திட்டமி்டல்

நதசியச் சுகாதாரக சகாள்ரக
சுகாதாரம் மறறும் குடும்பநலத்துவ்ற 1983ஆம் 

ஆண்டு பாராளுமன்றத்தால் அஙகீகாரம் சபற்ற ஒரு 
சதசிய சுகாதாரக சகாள்வகவய உருைாககியது. 
1983 மறறும் 2002 ஆம் ஆண்டில் சைளியாை 
சதசிய சுகாதாரக சகாள்வககளில் ஐந்தாண்டுத் 
திட்டஙகளின ைழிகாடடுதலில் சபரும்பஙகு 
ைகிககி்றது. 2017-ல் சைளியாை சதசிய சுகாதாரக 
சகாள்வக 2025 ல் அவ்டய சைண்டிய குறிப்பிட்ட 
இலககுகவள சநாககி சதசிய சுகாதாரக சகாள்வக 
சைளியி்டப்பட்டது. 

வரரயரை-நதசிய சுகாதாரக சகாள்ரக
 • சுகாதாரச் செவைகளின தரம் மறறும் ெமுதாய 

நலத்வத முைசைற்றத் சதவையாை ஒரு 
விரிைாை அவமப்பு ஆகும்.

நதசிய சுகாதாரக சகாள்ரகயின் ந�ாககஙகள் 
 • முழுவமயாை ஆரம்பச் சுகாதாரச் செவைகள் 

அவைத்தும் நாடடின மிகவும் பிறபடுத்தப்பட்ட 
கிராமஙகளிலும் எளிதில் கிவ்டககக கூடியதாக 
இருத்தல் சைண்டும்.

 • அவைைராலும் ஏறறுக சகாள்ளக கூடிய 
தரமாை சுகாதாரம் கிவ்டகக சைண்டும்.

 • அவைத்துத் துவ்றகளு்டன இவணந்து 
சுகாதாரத் துவ்றவய உயரத்துைசதாடு சபாதுச் 
சுகாதாரத் துவ்றயு்டன இவணத்து 
சநாய்த்தடுப்பு, சிகிச்வெ, மறுைாழவு செவைகள் 
அவைத்வதயும் தரத்து்டன ைழஙகுதல் 
சைண்டும்.

 • இலைெ, விரிைாை ஆரம்ப சுகாதார செவைகள் 
ைழஙகுைவத உறுதிப்படுத்த சைண்டும். 

 • இரண்்டாம் நிவல செவை (Secondary care ) 
மறறும் மூன்றாம் நிவலசெவை (tertiary care) 
பராமரிப்பு செவைகள் எளிதில் கிவ்டப்பவத 
உறுதிப்படுத்த சைண்டும். 

நதசியச்  சுகாதாரக  சகாள்ரகயின் 
இலககுகள்
1. 2025 ஆம் ஆண்டுககுள் ெராெரி ஆயுடகாலத்வத 

67.75 ல் இருந்து 70.25 ஆக உயரத்துதல் 
2. 2025ஆம் ஆண்டிறகுள் முழு இைப்சபருகக 

விகிதத்வத (TFR) 2.1 ஆகக குவ்றத்தல் 
3. 2025ஆம் ஆண்டிறகுள் 5 ையதிறகுடபட்ட 

குழந்வதகளின இ்றப்பு விகிதத்வதக 
குவ்றத்தல்.

4. தாய்மாரகளின இ்றப்பு விகிதத்வத 160 ல் 
இருந்து 100ககும் கீழ குவ்றத்தல்

5. ஒரு ையதிறகும் குவ்றைாை குழந்வதகளின 
இ்றப்பு (IMR) 28-ககும் கீழாகக குவ்றத்தல்

6. பச்சிளங குழந்வதகள் (Neonate) இ்றப்பு 
விகிதத்வத 16ஆகவும், பி்றககும் சபாது 
இ்றககும் குழந்வதகளின விகிதத்வத ஒறவ்ற 
இலககத்திறகும் கீழாகக குவ்றத்தல்

7. சதாழுசநாவய 2018 ஆம் ஆண்டிறகுள் 
முறறிலும் அழித்தல் கலா அஸார மறறும் 
நிைநீர யாவைககால் சநாவய முறறிலும் 
ஒழித்தல். இந்நிவலவய 2017 ஆண்டிறகுள் 
அவ்டதல்

8. எச்.ஐ.வி. சநாய் பாதிப்பு / நிகழவை 90:90-90 
ஆகக குவ்றகக

Unit_9_Community_health_nursing_Gen_Nur_TM.indd   215 05-03-2020   18:13:54



216

9. 90% மககள் HIV பறறி அறிைர
10. 90% சநாயாளிகள் கண்டுபிடிககப்படடு 

சிகிச்வெ சபறுைர
11. 90% சநாய் எதிரப்பு மருந்து சபறறு HIV 

வைரஸின தாககம் குவ்றயும்
12. 2025-ஆம் ஆண்டிறகுள் 85% ெளியில் 

காெசநாய் சநாய்க கிருமி உள்ள காெ 
சநாயாளிகள் குணப்படுத்தப்படுைாரகள். 
சமலும் 2025ககுள் காெசநாவய முறறிலும் 
அழிந்துவிட்ட நிவலவய அவ்டதல்.

13.  2025- ககுள் குருடடுத்தனவமவய 
0.25/1000ககும் கீழ குவ்றத்தல்.

14. 2025- ஆம் ஆண்டிறகுள் சபாதுச் சுகாதார 
ைெதிகவள 50% மககள் சபறுைர 

15. 2025-ம் ஆண்டிறகுள் புவகயிவல 
உபசயாகிப்பைரகளின எண்ணிகவகவய 
15% மறறும் 2025-ககுள் 30% ஆகக 
குவ்றத்தல் சைண்டும்.

 9.4   சுகாதாரத்திட்டமி்டல்

சுகாதாரத் திட்டம் எனபது சுகாதாரச் 
செவைகள் மறறும் சகாரிகவககவள 
அடிப்பவ்டயாகக சகாண்்டது. சுகாதாரத்திட்டத்தின 
முககிய அம்ெம் அவைைருககும் ஆசராககியம் 
என்ற இலகவக அவ்டைது ஆகும்.

சுகாதாரத் திட்டத்தின் குறிகநகாள்கள்
. 1 ெமூக மறறும் சபாருளாதார ைளரச்சிவய 

அவ்டதல்
. 2 சநரமவ்றயாை (Positive) சுகாதாரத்வத 

அவ்டைதறகாக திட்டமி்டல் கமிஷன (Planning 
Commission) 1950 ஆம் ஆண்டில் 
நியமிககபடதது. இதன சநாககமாைது 
இருககும் ைளஙகவளச் ெரியாகப் 
பயனபடுத்துைதன மூலம் உறபத்தித் தி்றவைப் 
சபருககி, சைவல ைாய்ப்புகவள ைழஙகுைதன 
மூலம் மககளின ைாழகவகத் தரத்தில் 
விவரைாை முனசைற்றம் காண்பது ஆகும். 
திட்டமி்டலுககுத தககைாறு சுகாதாரத்துவ்ற 
பினைரும் ைவகயில் ைவகப்படுத்தப்படுகி்றது.

சுத்தமாை குடிநீர் / சுற்றுச்சூழல் வழஙகுதல்
 • சதாறறு சநாய்கள் / சதாற்றா சநாய்கள் 

கடடுப்பாடு
 • மருத்துை கல்வி பயிறசி மறறும் ஆராய்ச்சி
 • மருத்துைப் பராமரிப்பு
 • சபாது சுகாதாரச் செவைகள்

 • சுறறுச்சூழல்
 • குடும்பக கடடுப்பாடு (நலம்) Family Planning 

(Welfare)
 • பாரம்பரிய மருத்துைத்துவ்றவய 

ஒருஙகிவணத்தல் (A-Ayurveda, Y – Yoga, 
 •  U – Unani, S – Siddha and H – Homeopathy) 

(AYUSH)
சுகாதாரத் திட்டஙகள் சதசிய, மாநில, மாைட்ட, 

துவணமாைட்டம் மறறும் கிராமம் சபான்ற 
பல்சைறு நிவலகளில் 
நவ்டமுவ்றப்படுத்தப்படடுள்ளது. நமது நாடடில் 5 
ஆண்டுத் திட்டஙகளால் சுகாதாரத் துவ்றயில் 
குறிப்பி்டத்தகக முனசைற்றம் ஏறபட்டது. சமலும் 
நாடடு முனசைற்றத்தில் சுகாதாரத்துவ்ற 
சபரும்பஙகு ைகிப்பதால் திட்டமி்டல் குழு 
சுகாதாரத்துவ்றககு அதிமுககியத்துைம் 
அளிககி்றது.

 9.5   நதசிய சுகாதாரத் துரையின் அரமப்பு

சதசிய சுகாதாரத் துவ்றயின முககிய சநாககம் 
நம்நாடடின மககளின ைாழகவகத் தரத்வத 
சமம்படுத்துைது ஆகும். சுகாதாரத் சதவைகள், 
சகாரிகவககள் மறறும் ைளஙகவளப் சபாறுத்து 
சுகாதாரத் துவ்ற ஐந்து பிரிவுகளாகப் 
பிரிககப்படடுள்ளது. 

சுகாதாரச் நசரவகளின் அரமப்பு
சுகாதாரச் செவைகளின சநாககம் 

மககளுவ்டய சுகாதார நிவலவய 
சமம்படுத்துைதாகும். சுகாதாரச்செவைகளின 
தனவம, சுகாதாரத் சதவைகள், பிரச்சிவைகள் 
மறறும் கிவ்டககககூடிய ைளஙகவள ொரந்துள்ளது. 
இவை ஐந்து பிரதாை துவ்றகளாகும்.
அ. ஆரம்்ச் சுகாதாரச் நசரவ
 • ஆரம்ப சுகாதார வமயஙகள் 
 • துவண சுகாதார வமயஙகள் 
ஆ. மருத்துவமரைகள் / சுகாதார ரமயஙகள் 
 • மாைட்ட மருத்துைமவைகள்
 • ஆரம்ப சுகாதார வமயஙகள்
 • சி்றப்பு மருத்துைமவைகள்
 • பயிறசி மருத்துைமவைகள்
இ. சுகாதாரக காப்பீடடுத் திட்டஙகள்
 • மத்திய அரசின காப்பீடடுத் திட்டம் (CGHS)
 • சதாழிலாளர காப்பீடடுத் திட்டம் (ESI)
ஈ. பிைமுகவர்கள்
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II. தனியார் துரை
 • தனியார மருத்துைமவைகள்
 • பல்சநாககு மருத்துைமவைகள் (Polyclinic)
 • மருத்துை இல்லம் (Nursing home)
 • சபாதுபயிறசியாளர மறறும் மருந்தகம் (General 

practitionar and clinic)

III.  ்ரம்்ரர  (அ)  உள்�ாடடு  மருத்துவ 
முரைகள்
AYUSH: A-Ayurveda, Y – Yoga, U – Unani, S – 
Siddha and H – Homeopathy
IV.  தன்ைார்வ  சுகாதார  முகவர்கள்  (Voluntary 

Health Agencies) 
V. நதசிய சுகாதாரத் திட்டஙகள்

நாடு முழுைதும் சுகாதார செவைகள் 
சதாவலதூர பகுதிகளுககும் கிவ்டககுமாறு 
ஏறபாடு செய்யப்படடுள்ளை.

 9.6   நதசிய சுகாதாரத் திட்டஙகள்
நமது நாடடின சுகாதாரத்திறகுப் பி்றகு சதசிய 

சுகாதாரத் திட்டஙகள் மத்திய அரொல் 

ஆரம்பிககப்பட்டது. இதன சநாககம், சதாறறு 
சநாய்க கடடுப்பாடு / ஒழிப்பு, சுறறுச் சூழல் சுகாதார 
சமம்பாடு, ஊட்டச்ெத்துககள் சமம்படுத்துதல், மககள் 
சதாவகக கடடுப்பாடு, கிராமச் சுகாதார சமம்பாடு 
ஆகியவை ஆகும். சுகாதார நிறுைைஙகள், சதாழில் 
நுடபம் மறறும் சபாருள் உதவிகவளயும் அளித்து 
சதசிய சுகாதாரத் திட்டஙகவளச் செயல்படுத்த  
உதவுகின்றை. 

சுகாதாரத்திட்டஙகள்
 • சதசிய சுகாதார பணி (National Health Mission)
 • இைப்சபருககம் மறறும் குழந்வதகள் 

நலத்திட்டம் (RCH)
 • திருத்தியவமககப்பட்ட சதசிய காெசநாய்க 

கடடுப்பாடடுத் திட்டம் (RNTCP)
 • சதசிய எய்டஸ் கடடுப்பாடடுத் திட்டம்
 • சதசிய சைக்டார சதாறறு சநாய்த் தடுப்புத் 

திட்டம் (NVBDCP)
 • ஊட்டச் ெத்துத் திட்டஙகள்
 • சதசிய புவகயிவல எதிரப்புத் திட்டம்
 • சதசிய சதாற்றாசநாய்க கடடுப்பாடடுத் திட்டம்
 • ஒருஙகிவணந்த சநாய்ககண்காணிப்புத் திட்டம்
 • குவ்றந்தபடெ அடிப்பவ்டத் சதவைச் ெட்டம்

ேத�ய �காதார� �ைற�� அைம�

ேத�ய அள� - �காதார	 ம��	 ��	பநல அைம�சக	

மாவ�ட அள� - மாவ�ட ம���வமைன/�காதார
ைமய	 �.எ	.ஓ/மா.ம.அ./மா.�.அ�வல� (DHO)

�ைண மாவ�ட அள�  �ைண மாவ�ட ம���வமைனக�
�ல �ற� ம���வ ���க�

ஆர	ப �காதார ைமய	  ம���வ அ�கா�, ம���வ	 சா��த
ப�யாள�க� 6-�ைண �காதார ைமய���கான ப���ைர

ைமய	 - 29 �ராம�க�

�ைண �காதார ைமய�க� ச�க����	, ஆர	ப �காதார
ைமய���கான ெதாட� (ப.ேநா.அ.ப (ஆ)-1, ப.ேநா.�.ப. (ெப�)

த�னா�வ �காதார வ¡கா�¢

�ராம�க� (1000-நப�க�) தா�ய�க�, ப��� ெப�ற
ேப�கால உத¥யாள� (TBA) �ராம �காதார வ¡கா�¢

வ�ட ம���வமைனக�/ச�க �காதார ைமய�க� 
4 ம���வ�க� (அ�ைவ ���ைச ªண�க�, �ழ�ைத நல

ம���வ�, மக�ேப� ம���வ�, 21 ம���வ	 சா��த
ப�யாள�க�, 30- ப�®ைகக�, 4-ஆர	ப �காதார

ைமய���கான ப���ைர ைமய	 �ற� ம���வ ���க�
158  �ராம�க�

மாªல அள� மாªல/±²ய� �ரேதச�க� 
�காதார	 ம��	 ��	பநல அைம�சக	
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 • தண்ணீர மறறும் சுகாதாரத் திட்டஙகள்

1 நதசிய சுகாதார ்ணி (NHM)
சதசிய சுகாதாரத்வத ைலுப்படுத்துைதறகாக 

2005 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசு சதசிய 
கிராமப்பு்ற சுகாதார மிஷன (NRHM) என்ற 
திட்டத்வத உருைாககியது. 2013 ஆம் ஆண்டில் 
இத்திட்டம் சதசிய சுகாதார மிஷைாக (NHM) 
மாற்றப்பட்டது.

சதசிய சுகாதார மிஷன NRHM (சதசிய 
கிராமப்பு்றச் சுகாதார மிஷன மறறும் NUHM-சதசிய 
நகரப்பு்ற சுகாதார மிஷன எனறு இரண்்டாகப் 
பிரிககப்படுகி்றது) NRHM- சதாவலதூர பின தஙகிய 
கிராமப்பு்ற சுகாதாரத்துவ்ற சமம்படுத்துைதறகாக 
NRHM . சதா்டஙகப்பட்டது. NUHM நகரப்பு்ற 
மககளின சுகாதாரச் செவைகவள 
ைழஙகுைதறகாக 2013ஆம் ஆண்டு 
சதா்டஙகப்பட்டது.

நதசிய சுகாதார மிஷனின் ந�ாககஙகள்
 • தாய் மறறும் இ்றப்பு விகிதத்வத குவ்றத்தல்
 • ஒருஙகிவணந்த சுகாதாரத்திறகாை 

உலகளவில் அணுகல்
 • குழந்வதகள் நலம், நீர சுகாதாரம் மறறும் 

சுகாதாரப் பராமரிப்பு
 • சதாறறு சநாய், சதாற்றாசநாய், மறறும் 

ைளரந்து ைரும் (Emerging) சநாய்ககடடுப்பாடு
 • பாரம்பரிய (Indigenous மருத்துை முவ்றகவள 

மீடடு உயிரப்பித்தல்) [AYUSH]

நதசிய சுகாதார மிஷனின் சசயல்கள்
 • சபறுகால, பிரெைம், மறறும் பிரெைத்திறகு பின 

கைனிப்பு
 • மருத்துைமவை பிரெைத்திறகாை ைெதிகவள 

சமம்படுத்துதல்
 • பயிறசி அளிககப்பட்ட ெமூக நல ஊழியரகள் 
 • முழுவமயாை சநாய் எதிரப்பு ைழஙகுதல்
 • தரமாை மருத்துைப் பராமரிப்பு
 • வீடடுக கழிப்பவ்ற ைெதிகள் ைழஙகுதல்
 • ந்டமாடும் மருத்துை வமயஙகள்
 • உ்டல் நலம் மறறும் ஊட்டச்ெத்துககள்

2.  நதசிய  மநலரியா  கடடுப்்ாடடுத்  திட்டம் 
(NMCP)

1953 ஆம் ஆண்டு சதசிய மசலரியா 
கடடுப்பாடடுத் திட்டம் சதா்டஙகப்பட்டது. இதுசை 
1953-ஆம் ஆண்டில் சதசிய மசலரியா ஒழிப்புத் 

திட்டமாக சமம்படுத்தப்படடு 1958-முதல் 1965 
ைவர குறிப்பி்டத்தகக முனசைற்றம் அவ்டந்தது.

1965-ல் இந்தியாவில் 1 இலடெம் சபர மடடுசம 
பாதிககப்படடும், இ்றப்புகள் (மசலரியர காரணமாை) 
இல்லா நிவலவய எடடிைர. 1994 ஆம் ஆண்டு 
மறுபடியும் மசலரியா சதாறறு பாதிப்பு அதிக 
அளவில் ஏறபட்டதால் இந்திய அரசு ைல்லுநரகவள 
நியமித்து சநாய் தடுப்பு மறறும் கடடுப்பாடு 
முவ்றகவளயும் கண்்டறியக சகாரியது. இதன 
காரணமாக மசலரியா அதிரடித்திட்டம் (MAP) 
உருைாைது.

மசலரியா அதிரடித் திட்டத்தின சநாககமாைது, 
மசலரியா காரணமாை இ்றப்புகள், சிககல்கள், 
மறறும் திடீர பாதிப்புகவள தடுப்பது ஆகும். 
ஒவசைாரு ைரு்டமும் ஜூன மாதம் மவழ 
சதா்டஙகுைதறகு முனைர மசலரியா மாதமாகக 
கவ்டபிடிகக முடிவு எடுககப்பட்டது.

3. நதசிய காச ந�ாய்க கடடுப்்ாடடுத் திட்டம்
1962-ஆம் ஆண்டு சதசிய காெசநாய்த்தடுப்புத் 

திட்டம் நவ்டமுவ்றககுக சகாண்டுைரப்பட்டது. 
முவ்றயாை சிகிச்வெ மூலம் காெசநாவயத் 
தடுப்பதும், சநாயிைால் பாதிப்புகள் மறறும் 
இ்றப்புகவள குவ்றப்பது ஆகும். இந்திய அரசு உலக 
ைஙகியு்டன இவணந்து சதசிய காெ சநாய்த் 
திட்டத்வத ஆராய்ந்தது. இந்த ஆய்வின படி 
மாறறியவமககப்பட்ட காெசநாய்த் திட்டம் 
நவ்டமுவ்றப்படுத்தப்பட்டது. 5 மாைட்டஙகளில் 
சநரடி கண்காணிப்பில் ைழஙக குறுகிய நாடகள் 
மருத்துை சிகிச்வெ (DOTS) மூலம் 85%சபர 
குணமவ்டைதறகாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
ஆசிரியரகள், அஙகனைாடி பணியாளரகள், 
தாதிகள், சிகிச்வெ சபற்ற சநாயாளிகள், ெமூகநல 
ஆரைாலரகள் மூலம் இத்திட்டம் நவ்டசபறுகி்றது. 
தனைாரைத் சதாண்டு நிறுைைஙகள், கல்வி 
மறறும் சதா்டரபுப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படடுள்ளைர.

4. நதசிய எய்டஸ் கடடுப்்ாடடுத் திட்டம்
1987-ஆம் ஆண்டு சதசிய எய்டஸ் கடடுப்பாடடுத் 

திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதன சநாககம், HIV 
சமலும் பரவுைவதத் தடுத்தலும், HIV கிருமியிைால் 
ஏறபடும் சநாய் பாதிப்பு மறறும் இ்றப்புகவளத் 
தவிரககவும், எச்.ஐ.வி சதாறறிைால் நிகழும் ெமூக 
சபாருளாதாரத் தாககத்வதக குவ்றப்பது ஆகும்.

5. நதசிய குடும்்�லத் திட்டம்
சதசிய குடும்பநலத் திட்டம் 1951 ஆம் ஆண்டு 

சதா்டஙகப்பட்டது. 1977ல் அரசு இந்தியாவின 
குடும்ப நலத்திட்டத்வத மகப்சபறு மறறும் 
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குழந்வதகள் நலத்திட்டத்து்டன ஒருஙகிவணத்தது. 
கல்வி, ஊட்டச்ெத்து, சுகாதாரம், சைவல ைாய்ப்பு,  
சபண்கள் நலன மறறும் உரிவமகள், தஙகுமி்டம், 
குடிநீர சபான்ற அத்தியாைசியத் சதவைகவள 
ைழஙகுைது இதன சநாககம் ஆகும். இந்த 
அடிப்பவ்டச் செவைகள் ைழஙகுைதன மூலம் 
மககளின ைாழகவகத் தரம் உயரும்.

6.  உலகளாவிய  தடுப்பு  மருந்துத்  திட்டம் 
(Universal Immunization Programme)

UIP எனபது 1985ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் 
சதா்டஙகப்பட்ட சநாய்த்தடுப்புத் திட்டம் 
ஆகும்.2005ஆம் ஆண்டில் இருந்து  UIP திட்டம் 
சதசிய கிராம சுகாதார மிஷனின முககிய அம்ெமாகும். 
இதில், காெசநாய், டிப்தீரியா, கககுைான, ரணஜனனி, 
சபாலிசயா, தட்டம்வம, மஞெள் காமாவல, 
மூவளககாய்ச்ெல், ருசபல்லா, நிசமானியா, மறறும் 
நுவரயீரல் சநாய்கள் சபான்ற 12 சநாய்கவள 
தடுப்பதறகாை தடுப்பூசிகள் ைழஙகப்படுகின்றை. 
தடுப்பூசிகள் ைழஙகுைதன மூலம் குழந்வதப்பருைத்து 
சதாறறு சநாய்கவளத் தடுகக இயலும்.

உலகளாவிய தடுப்பூசித் திட்டத்தால் 
தடுப்பூசிகள் மூலம் கடடுப்படுத்தப்படும் சநாய்கள் 
சபருமளவில் கடடுப்படுத்தப்படுைதில் குறிப்பி்டத்தகக 
முனசைற்றம் அவ்டந்துள்ளது. Pentavalent 
எைப்படும் ஐந்து ைவக சநாய்கவளக கடடுப்படுத்தத் 
தடுப்பூசித் திட்டம் தமிழநாடடில் முனசைாடித் 
திட்டமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  இந்த ஊசிமூலம் 
நிசமானியா, மூவளககாய்ச்ெல், மஞெள் காமாவல 
மறறும் பல்சைறு நுவரயீரல் சநாய்கள் 
கடடுப்படுத்தப்படடுள்ளை.

7.  நதசிய  வயிற்றுப்ந்ாககு  ந�ாய்க 
கடடுப்்ாடு

குழந்வதகளின இ்றப்புககு முககிய காரணம் 
ையிறறுப் சபாககு. 1986ஆம் ஆண்டு ைாய்ைழி 
ரீவைடசரஷன சிகிச்வெ எனபது தாய் செய் நலத் 
திட்டத்தின மூலம் செயல்முவ்றப்படுத்தப்பட்டது. 
இத்திட்டத்தின முககிய சநாககம் தாய்மாரகளுககு 
சபாதுமாை ஊட்டச்ெத்து, கல்வியறிவு மறறும் 
உணவுப் பழககஙகளின முககியத்துைம் 
உணரத்துைசத ஆகும்.

வீடடிசல ORS தயாரிககும் முவ்ற

���ேல ORS  தயா���� �ைற

6 ேத�கர	�
ச��கைர

½ ேத�கர	� உ��

1 ��ட�
�� 5 க� ���க

ேவ	��
ஒ ெவா� க���

ெகா�ளள� 200�.�

8. நதசிய அநயாடின் ் ற்ைாககுரைத் திட்டம்
நாடடில் 1963 ஆம் ஆண்டு அசயாடின உப்பு 

காரணமாை பாதிப்பின தனவம மறறும் தாககத்வத 
குவ்றப்பதறகாை சநாககஙகளு்டன சதசிய 
காய்ட்டர (Goitre) கடடுப்பாடடுத் திட்டம் 
சதா்டஙகப்பட்டது. இரத்தத்தில் அசயாடின 
குவ்றபாடு காரணமாக காய்ட்டர என்ற நிவல 
ஏறபடும்.  அசயாடிவை எந்த உணவுகளாலும் ஈடு 
செய்ய முடியாது. 20 ஆண்டுகளுககுப் பி்றகு கூ்ட, 
முனகழுத்துககழவல தாககம் அதிகமாக 
இருப்பதாகக கண்்டறியப்பட்டது. எைசை இந்த 
திட்டம் 1992 இல் அசயாடின பற்றாககுவ்ற 
சீரகுவலவு கடடுப்பாடடு திட்டம் எை 
மறுசபயரி்டப்பட்டது. இதன விவளைாக சதசிய 
அசயாடின குவ்றபாடுக சகாளாறுகள் கடடுப்பாடடுத் 
திட்டத்தின மூலம் நாடுதழுவிய அசயாடின 
செறிவூட்டப்பட்ட உப்பு விநிசயாகம் சதா்டஙகப்பட்டது.

நமது உ்டலுககு மிகக 
குவ்றந்த அளவு அசயாடின 
சதவை (150mg) 10 கிராம் உப்பில் 

இ த் ச த வ ை வ ய  பூ ர த் தி  ச ெ ய் ய ல ா ம் . 
இரத்தத்தில் உள்ள அதிகப்படியாை அசயாடின 
சிறுநீர மூலமாக சைளிசயறுகி்றது.

9.  நதசிய  சதாழுந�ாய்க  கடடுப்்ாடடுத் 
திட்டம் 

இத்திட்டத்தின முககிய சநாககம் 
சதாழுசநாவய ஆரம்ப கட்டத்திசலசய கண்்டறிந்து 
முவ்றயாை சிகிச்வெயளித்தல் மறறும் சநாய் 
பரவுைவதத் தடுத்தல் ஆகும்.
சதாழு ந�ாய் ரமயஙகளின் (Unit) வரககள்
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 • சதசிய சதாழுசநாய் கடடுப்பாடு வமயஙகள் 
அதிக சநாய்த் சதாறறு உள்ள இ்டஙகளில் 
செயல்படுகி்றது.

 • ஆரம்ப சுகாதார வமயத்து்டன இவணந்த 
(SET) ஆய்வு, கல்வி, மறறும் சிகிச்வெ 
வமயஙகள்

10.  நதசிய  புற்று  ந�ாய்க  கடடுப்்ாடடுத் 
திட்டம்
1975-76 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிககப்பட்டது. 

சதசிய புறறுசநாய்க கடடுப்பாடடுத் திட்டம் (NCCP) 
எனபது புறறு சநாயாளிகவள கண்்டறிந்து 
அைரகளின ைாழகவகத் தரத்வத உயரத்தவும், 
புறறு சநாய்த் தாககத்வத குவ்றககவும் 
ஏறபடுத்தப்பட்டது. NCCP-புறறு சநாயாளிகளுககும் 
சநாயாளிகளின குடும்ப உறுப்பிைரகளின 
புறறுசநாயின சுவமவயக குவ்றகக உதவுகி்றது.

1.நதசிய மை �லத்திட்டம்
1992ஆம் ஆண்டு மைநல சுகாதாரத் திட்டம் 

ஆரம்பிககப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின சநாககம் 
ெமூதாயத்தில் பினதஙகிய மறறும் ஆபத்தில் 
இருககும் ெமுதாயத்திறகு மைநலச் செவைகள் 
கிவ்டப்பவத உறுதி செய்ைது ஆகும்.

12. சுவாச ந�ாய்க கடடுப்்ாடடுத் திட்டம்
தரமாை நுவரயீரல் சதாறறு சநாய் சிகிச்வெ 

அளிப்பதும், நிசமானியா காரணமாை 
இ்றப்புககவளத் தடுப்பதும், இைப்சபருககம் மறறும் 
குழந்வதகள் நலம் (RCH) திட்டத்தின 
ஒருஙகிவணந்த அம்ெம் ஆகும். சுகாதாரப் 
பணியாளரகள் சுைாெசநாய்த் சதாறறு சநாய்கவள 
கண்டுபிடித்து நிசமானியா சபான்ற சநாய்களுககு 
மருந்திவை சகாடவரமாகஸசஸால் மருந்திவைக 
சகாடுத்து சிகிச்வெ அளிப்பதறகுப் பயிறசி 
அளிககப்படுகின்றைர.

13. ஊட்டச் சத்து திட்டஙகள்
ஊட்டச்ெத்து குவ்றபாடுகவளக கவளய அரசு 

பல்சைறு ஊட்டச் ெத்துத் திட்டஙகவள 
நவ்டமுவ்றப்படுத்தியுள்ளது. ICDS-ஒருஙகிவணந்த 
குழந்வதகள் சமம்பாடடுத் திட்டம், வைட்டமின A, 
குவ்றபாடு தடுப்பு மருந்து, ஊட்டச்ெத்துக குவ்றபாடடு 
இரத்த சொவகத் தடுப்புத் திட்டம், சி்றப்பு ஊட்டச்ெத்துத் 
திட்டம், மதிய உணவுத் திட்டம், இவையாவும் 
ஊட்டச்ெத்துத் திட்டஙகள் ஆகும்.

14.  இைப்ச்ருககம்  மற்றும்  குழந்ரதகள் 
�லத்திட்டம் (RCH)

(Refer-குழந்ரதகள் �லச்சசவிலியம்)

 9.7    நதசிய குருடடுத் தன்ரம 
கடடுப்்ாடடுத் திட்டம்

1976 ஆம் ஆண்டில் பாரவைக குவ்றபாடு 
மறறும் குருடடுத் தனவமவயக கடடுப்படுத்தும் 
திட்டம் முழுவமயாக 100% மத்திய அரசு 
உதவியு்டன டிரகசகாமா கடடுப்பாடடுத் 
திட்டத்வதயும் இவணத்து செயல்படுகி்றது.

இத்திட்டத்தின் இலககுகள்
 • குருடடுத் தனவமயின பாதிப்வப 1.49%-ல் 

இருந்து 0.3% ககும் கீழாகக குவ்றத்தல்
 • திட்டத்தின உள்கட்டவமப்பு மறறும் 

செயல்தி்றவை  சமம்படுத்துைது

ந�ாககஙகள்
 • ஒவசைாரு 5 லடெம் மககள் சதாவகககு ஒரு 

பராமரிப்பு வமயம்
 • கண் செவை வமயத்வத நிறுவுைது
 • கண் பராமரிப்பு செவைகளுககுத் சதவையாை 

மனித ைளஙகவள உருைாககுைது
 • பராமரிப்பு செவையின தரத்வத உயரத்துைது
 • அரசு மறறும் தனியார செவைகளின பஙசகறபு

 9.8     20 அம்சத்திட்டம் (20 Points 
Programme) அம்சத்திட்டம்  
(TPP-20 Points Programme)

ஐந்தாண்டுத் திட்டஙகளு்டன -1975 ஆம் 
ஆண்டில் இந்திய அரசு 20 அடெக சகாள்வக என்ற 
சி்றப்பு திட்டத்வத செயல்படுத்தியது. 1986ஆம் 
ஆண்டில் 20 அம்ெத்திட்டம் மீண்டும் 
சீரவமககப்பட்டது. ைறுவமவய ஒழிககவும், 
உறபத்தித் தி்றவை அதிகரிககவும் 
ெமத்துைமினவமவய குவ்றககவும் ெமூக 
சபாருளாதார ஏற்றத்தாழவை அகற்றவும் 
ைாழகவகத் தரத்வத சமம்படுத்துைதும் 20 அம்ெ 
சகாள்வககளின சநாககம் ஆகும்.
20  அம்சஙகளில்  8  அம்சஙகள்  சுகாதாரத்து்டன் 
ந�ரடியாகநவா  மரைமுகமாகநவாத் 
சதா்டர்புர்டயரவ. 

அம்ெம்1- ைறுவம ஒழிப்பு
அம்ெம்- 2 மககளுககு தி்றவை சமம்படுத்துதல்
அம்ெம்- 3 விைொயிகளுககு ஆதரவு
அம்ெம்- 4 சதாழிலாளர பாதுகாப்பு
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அம்ெம்- 5 உணவு பாதுகாப்பு
அம்ெம்- 6 அவைைருககும் வீடு
அம்ெம்- 7 அவைைருககும் சுத்தமாை குடிநீர
அம்ெம்- 8 அவைைருககும் ஆசராககியம் 
அம்ெம்9- அவைைருககும் படிப்பு
 அம்ெம்- 10 பிறபடுத்தப்படச்டார, சிறுபானவம, 
அட்டைவண ொதி (ST-நலன) நலனகள்
அம்ெம்- 11 மகளிர நலம்
அம்ெம்- 12 சிறுைர நலம்
அம்ெம்- 13 இவளஞர முனசைற்றம்
அம்ெம்- 14 செரிகளின சமம்பாடு 
அம்ெம்- 15 சுறறுச்சூழல் மறறும் ைைப்பாதுகாப்பு
அம்ெம்- 16 ெமூக பாதுகாப்பு
அம்ெம்- 17 கிராமஙகளுககுச் ொவல அவமப்பு
அம்ெம்- 18 கிராமப்பு்ற சமம்பாடு
அம்ெம்- 19 பிறபடுத்தப்பட்ட பகுதிகளின ைளரச்சி
 அம்ெம்- 20 தகைல் சதா்டரபு்டன கூடிய மீள் 
e- ஆளுவம (e-governance)

 9.9   ்ள்ளிச் சுகாதாரத் திட்டம்

பள்ளிச் சுகாதாரத்திட்டம் எனபது ெமூகச் 
சுகாதார செவிலியத்தின முககிய அம்ெம் ஆகும். 
1961 ஆம் ஆண்டு 5 ஆண்டுத்திட்டத்தில், பள்ளிச் 
சுகாதாரம், பள்ளி உணவுத் திட்டஙகள் ஆகியவை 
பல மாநிலஙகளில் சதா்டஙகப்பட்டது.

்ள்ளிக குழந்ரதகளின் பிரச்சரைகள்
 • சதாறறு சநாய்கள்
 • ஊட்டச் ெத்துக குவ்றபாடு
 • பல் சொத்வதகள்
 • கு்டல் ஒடடுண்ணிகள்
 • கண், காது, மறறும் சதால் பிரச்ெவைகள் 
ந�ாககம் 
 • அவைத்துப் பள்ளிகளிலும் சநரமவ்றயாை 

சுகாதாரம் மறறும் உ்டல் நலவை ஊககுவித்தல்
 • சநரமவ்றயாை சுகாதாரத்வத ஊககுவித்தல்
 • சநாய் தடுப்பு
 • ஆரம்பத்திசலசய சநாயறிதல், சதவையாை 

சிகிச்வெ, மறறும் பினகைனிப்பு (follow up)
 • சுகாதார விழிப்புணரவை குழந்வதகளுககு 

ஏறபடுத்துதல்
 • ஆசராககியமாை சூழவல ைழஙகுதல்

்ள்ளிச் சுகாதாரத்திட்டத்தில் வழஙகப்்டும் 
்ள்ளிச் சுகாதாரச் நசரவகள்
 • உ்டல் நலவை ெரிபாரத்தல் (Checkup)
 • சதாறறு சநாய்த் தடுப்பு
 • (ஸ்பாட)  கண்்ட இ்டத்திசலசய சிகிச்வெ
 • பரிந்துவரச் செவைகள் (Reference)
 • சுகாதாரக கல்வி

 9.10   ஐந்தாண்டுத் திட்டஙகள்

முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் மத்திய அரசின 
நிதியுதவி சபற்ற ஒருஙகிவணந்தப் சபாருளாதார 
திட்டம் ஆகும். இந்தியாவில் 1951 ஆம் ஆண்டு 
பிரதமர ஜைைரலால் சநரு அைரகளின ஆடசியில் 
சுதந்திரத்திறகு பினைர முதல் ஐந்தாண்டுத்திட்டம் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்தியாவின ைளரச்சியில் 
சபரும் பஙகு ைகித்த முதலாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 
மிக முககியமாைது. மனிதைளத்வத 
சமம்படுததுைதிலும் நாடடின ைளரச்சிவய 
சமம்படுத்துைதிலும் நம் நாடடில் சுகாதாரம் 
முககியத்துைம் ைாய்ந்ததாக இருப்பதால் சுகாதாரத் 
திட்டஙகளுககு ஐந்தாண்டுத் திட்டஙகளில் மிகவும் 
முககியத்துைம் அளிககப்பட்டது. சுகாதாரத் 
திட்டஙகளின முககிய சநாககம், சதாறறு சநாய் 
கடடுப்பாடு / ஒழிப்பு, அடிப்பவ்டச் சுகாதாரச் 
செவைகவளப் பலப்படுத்துதல், மககள் சதாவகக 
கடடுப்பாடு மறறும் சுகாதார மனித ைளஙகவள 
சமம்படுததுதல் ஆகும். 11ஆைது திட்டத்தின 
சநாககம் 10 ஆைது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின சபாது 
ெராெரி சபாருளாதார ைளரச்சி விகிதம் 7.6 ஆக 
இருந்தவத 9%ஆக உயரத்துைது ஆகும். 

11ஆவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (2007-2012)
11-ஆைது ஐந்தாண்டுத் திட்டமாைது 

மககளுககு குறிப்பாக ஏவழ, பிறபடுத்தப்பட்ட 
மககளுககாை சகாள்வககவளயும், மறு 
சீரவமப்பதறகாை ஒரு ைாய்ப்பு அளித்து சமலும் 
இத்திட்டம் இளம்பருை மகளிர, அவைத்து ையது 
மகளிரகள் மூனறு ையதிறகும் குவ்றைாை 
குழந்வதகள், ஊைமுறச்றார மறறும் 
பழஙகுடியிைருககுச் சி்றப்புச் ெலுவக அளித்தது. 

11ஆம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் இலககுகள்
 • மகப்சபறு இ்றப்பு விகிதத்தின (MMR)1000 

பி்றப்புககு 1-ஆக குவ்றத்தல் 
 • 1- ையதிறகும் கீழாை  குழந்வதகளின இ்றப்பு 

விகிதத்வத 28/1000 பி்றப்புகளுககுக கீழ 
குவ்றத்தல்
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 • சமாத்த கருவுற்றல் விகிதத்வத (TFR) 
25%ஆகக குவ்றத்தல்

 • அவைைருககும் சுத்தமாை குடிநீவர 
2009ககுள் ைழஙகுதல்

 • 0 – 3 ையதிறகுடபட்ட குழந்வதகளின ஊட்டச் 
ெத்துக குவ்றபாடவ்டக குவ்றத்தல்

 • குழந்வதகள் மறறும் மகளிரககு இரத்த 
சொவகத் தவிரத்தல்

்ன்னிரண்்டாவது ஐந்தாண்டுத்  திட்டம்
சுகாதார அவமப்வப ைலுப்படுத்துைதில் 

்ன்னிரண்்டாவது ஐந்தாண்டுத்  திட்டம்
அதிக கவைம் சசலுத்தியது.
இலககுகள்
 • செவைகளுககு உலகளாவிய அணுகல்
 • பாதுகாப்பாை குடிநீர மறறும் சுகாதாரம் 
 • ஆசராககியமாை ஊட்டச்ெத்து
 • அடிப்பவ்ட கல்வி மறறும் பாதுகாப்பாை வீடுகள்
 • சுகாதாரச் சூழல்

அர்டய நவண்டிய இலககுகள்
 • ஒரு ையதிறகும் குவ்றந்த குழந்வதகளின 

இ்றப்பு விகிதம் (IMR) 25 ஆக, 2017 ககுள் 
குவ்றகக

 • தாய்மாரகளின இ்றப்பு விகிதம் (MMR) 100 ககும் 
கீழாக 2017ககுள் குவ்றகக

 • கருவுறுதலின எண்ணிகவக (TFR)ஆக 
2.1ககுள் குவ்றகக

 • சதாறறு சநாய் மறறும் சதாற்றா சநாய்கள் 
சுவமவய குவ்றகக

நிதி அநயாக (NIDHI AAYOG) 
12ைது ஐந்தாண்டு திட்டம் முடிந்தபின, NITI 

aayog (இந்தியாவின டிரானஸ்ஃபாரமிங 
சநஷைல் இனஸ்டிடியூட) சுகாதாரத் துவ்றயின 
நிகழவுகவள திட்டமிடடு 
நவ்டமுவ்றப்படுத்துகி்றது.  இத்திட்டம் ஜைைரி1, 
2015இல் உருைாககப்பட்டது.  இது இந்தியாவின 
திங ்டானக "Think Tank" ஆகும். இது இரு 
திவெகள் மறறும் சகாள்வக உள்ளீடுகவள 
ைழஙகுகி்றது. இது இந்திய அரசின சகாள்வககள், 
திட்டஙகள் மறறும் உத்திகவள ைடிைவமககி்றது.

நிதி அசயாக நிறுைைத்தின 
தவலைர நம் நாடடின பிரதமர 
ஆைார.

 9.11    சமூக �லச் நசரவகள் 
(Social Welfare Services)

மிகவும் ைறுவமயில் ைாழும் மககளுககு 
உதவுைதறகாகச் ெமூக நலச் செவைகள் 
உருைாககப்பட்டது. சபண்கள், குழந்வதகள், 
ையதாசைார, பிறபடுத்தப்படச்டார மறறும் 
பழஙகுடியிைர ஆகிசயார பயன சபறுைர.

சமூக  �ல  அரமச்சகம்  (Ministry  of  Social 
Welfare)

இந்திய அரசு ெமூகநல அவமச்ெகத்திவை, 
ஊைமுறச்றாரின நலத்திறகாகவும், 
படடியிலி்டப்பட்ட (Scheduled) பழஙகுடியிைர மறறும் 
சிறுபானவமயிைரின நலனகவளப் 
பாதுகாப்பதறகாக இவைாரியம் உருைாைது. 
மகளிர மறறும் குழந்வதகள் நல சமம்பாடடுத் 
திட்டம், மனித ைள சமம்பாடடு அவமச்ெகத்தின 
மகளிர மறறும் குழந்வதகள் ைளரச்சிககாை 
தனித்துவ்றயால் பராமரிககப்படுகி்றது.

சமூக�ல �லத்திட்டஙகள்
1.  ஊைமுற்நைார்  �லன்  2016ல் 

(புதுப்பிககப்பட்டது) நாடடிலிலுள்ள 
ஊைமுறச்றாரின எண்ணிகவக 2.68 சகாடி. 
சமாத்த மககள் சதாவகயில் 2.21% எனறு 
மதிப்பி்டப்படடுள்ளது. சபாதுநல அவமச்ெகம், 
இத்திட்டத்தின ைாயிலாக சநாவய கண்்டறிதல், 
சிகிச்வெயளித்தல், சநாய் சதா்டரபாை 
விழிப்புணரவு கல்வி ைழஙகுதல் மறறும் 
ஊைமுறச்றாரின மறுைாழவு ஆகிய அம்ெஙகவள 
பாரவையறச்றார காது சகளாசதார, ஊைமுறச்றார, 
மைநிவல பாதிககப்படச்டார மறறும் சதாழுசநாய் 
சிகிச்வெ சபற்றைரகளுககாக 
நவ்டமுவ்றப்படுத்தியது. ஊைமுறச்றார நலன

2.  சமூக  ்ாதுகாப்பு குடும்பப் பிரச்ெவைகள், 
ெமூகச் சிவதவு பாதிப்புகள் குற்றஙகள், சிறுையதுக 
குற்றஙகள், ொராயம் மறறும் சபாவதப்பழஙகஙகள் 
சி்றாரகுற்றம் ஆகிய பிரச்ெவைகளாக 
சைளிப்படுகி்றது.  இப்பிரச்ெவைகவளக 
கடடுப்படுத்த அரசு ெமூகப் பாதுகாப்பு பிரிவு 
குறிப்பிட்ட ெட்டத்வத இயறறி அரசியலவமப்புககு 
உடபடுத்தி ந்டைடிகவககவள சமறசகாள்கி்றது. 

3.  மகளிர்  மற்றும்  குழந்ரதகள்  வளர்ச்சி 
திட்டம்  மகளிர மறறும் குழந்வதகள் சமம்பாடடுத் 
துவ்ற மனிதைளத் துவ்றயில் பிரிவுகளாக 
செயல்படுகி்றது. 1. ஊட்டச்ெத்து மறறும் குழந்வதகள் 
ைளரச்சி 2. மகளிர நலம் மறறும் ைளரச்சித் துவ்ற.   
மத்திய ெமூக ைளரச்சி ைாரியம், சதசிய சபாது 
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கூடடு்றவு  நிறுைைம் மறறும் குழந்வத ைளரப்பு 
துவ்றகள் இத்துவ்றயின பணிகள் செம்வமயாக 
நவ்டசப்ற உதவுகின்றை.
மத்திய சமூக �லவாரியம்

மத்திய ெமூக நலைாரியம் 1953 ஆம் ஆண்டு 
நிறுைப்பட்டது. நம் நாடடின ெமூக நலத்திறகாை 
சதவைகவள ஆய்வு செய்து மகளிர குழுககள் 
சபான்ற தனைாரை அவமப்புகளின 
உதவியு்டன சபாதுநலச் செவைகள் 
நவ்டமுவ்றப்படுத்தப்படுகி்றது. மத்திய ெமூகநல 
ைாரியத்திைால் ஏறறுகசகாள்ளப்பட்ட திட்டஙகவள 
மகளிர குழுககள் (MAHILA MANDALS) 
சபான்ற தனைாரை அவமப்புகளால் 
நவ்டமுவ்றப்படுத்தப்படுகி்றது. மகளிர குழுககள் 
இத்திட்டத்வத நவ்டமுவ்றப்படுத்த 75%ைவர 
மானியம் சபறுகின்றைர.

சமூக �லவாரியத்தின் திட்டஙகள்
 • ஊட்டச்ெத்து திட்டஙகள்

இவை 0-6 ையதிறகுடபட்ட குழந்வதகளுககு 
பாலுடடும் தாய்மாரகள் மறறும் கரப்பிணிப் 
சபண்களுககாை உணவுத்திட்டஙகள் ஆகும்.
 • ICDS- ஒருஙகிவணந்த குழந்வதகள் 

ைளரச்சித் திட்டம்
5 ஆண்டுத்திட்டஙகளில் குழந்வதகள் 

நலத்திட்டஙகளுககு முனனுரிவம ைழஙகப்பட்டது. 
இவைகளில் ஒருஙகிவணந்த குழந்வதகள் 
ைளரச்சித் திட்டம் (ICDS) முககியமாைது ஆகும். 
இத்திட்டத்தின ைாயிலாக 0-6ைது குழந்வதகள், 
பாலூடடும் தாய்மாரகள், கரப்பினிப் சபண்களுககாை 
செவைகள் ைழஙகப்படுகி்றது. இவண 
(Supplementary) ஊட்டச்ெத்து, சநாய்த் தடுப்பு,சுகாதாரப் 
பரிசொதவை, பரிந்துவ்ற (Referal) செவைகள், 
ஊட்டச்ெத்து சுகாதாரக கல்வி முவ்றொராக கல்வி 
ஆகிய செவைகள் ைழஙகப்படுகின்றை. இன்றளவில் 
5422ககு சமல் ICDS வமயஙகள் செயல்படுகின்றை. 
குழந்வதகள் சமம்பாடடுத்திட்ட அலுைலர 
இத்திட்டத்திறகு சபாறுப்பாக இருந்து 
இம்வமயஙகவள செயல்படுகின்றைர. குழந்வதகள் 
சமம்பாடடுத்திட்ட அலுைலர இத்திட்டத்திறகு 
சபாறுப்பு ஆகும்.  அஙகனைாடி ICDS திட்டத்தின 
வமயப்புள்ளியாக விளஙகுகி்றது.

 9.12   தன்ைார்வ அரமப்புகள்

மத்திய மறறும் மாநில அரசுகள் மறறும் 
10,000ககும் சமலாை தனைாரை நிறுைைஙகள் 
ெமூக நல சமம்பாடடுப் பணிகளில் ஈடுபடடுள்ளைர. 

சசயல்கள்
 • அரசுத் திட்டஙகளில் இவணந்து மறறும் 

துவணநினறு செயல்படுதல்
 • முனசைாட்டச் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுதல்.  

(உதாரணம்: ஆராய்ச்சிகள்)
 • கல்வித்துவ்ற
 • செயல்முவ்ற விளககம்- ராகசபல்ஸ்்டர 

நிறுைைம் ஏறபடுத்தப்பட்ட சபாரதுவள 
கழிப்பி்டஙகள்

 • அரசு ெட்டத்திட்டஙகவள உயரத்துதல் 

 9.13   சிைப்பு சசவிலிய நசரவகள்

1. சதாழில் சசவிலியம்
சதாழில் சூழலில் உள்ள மககவள 

ஆசராககியமாக பராமரிககவும், சநாய் மறறும் 
காயஙகளில் இருந்து பாதுகாப்பதுசை முககிய 
சநாககமாகும்.  

பினைரும் அடிப்பவ்ட செயல்பாடுகள் சதாழில் 
சுகாதாரச் செவிலியரின பணிகள்
 • சதாழில் காரணமாை அபாயஙகவள அறிந்து 

கவளதல்
 • சதாழில் அபாயஙகவள சதாழிலாளரகளுககுத் 

சதரிவித்தல்
 • சநாய் மறறும் காயஙகளுககு அைெரச்சிகிச்வெ 

மறறும் ஆரம்ப சிகிச்வெ அளித்தல்
 • ஆரம்ப கட்ட சநாயறிதல் மறறும் பி்ற 

பிரச்ெவைகவள அறிதல் (Screening)
 • சதாழிலாளரகவளப் தகக இ்டஙகளில் 

நிறுைைத்தில் பணி அமரத்துதல்
 • சுகாதாரக கல்வி மறறும் ஆசலாெவை 

ைழஙகுதல் (பணியி்ட சுறறுப்பு்றச் சூழல், மறறும் 
சுயசுத்தம் சபணுதல்)

 சதாழில் சுகாதாரச் சசவிலியரின் ்ணிகள் 
 • மருத்துைருககு சதாழிலாளரகவளப் 

பரிசொதிககும்சபாது துவணயிருத்தல்
 • உ்டல் நலம் மறறும் மைநலம் சமம்படுத்துதல்
 • சிறுகாயஙகள் மறறும் சநாய்களுககு சிகிச்வெ 

அளித்தல்
 • சதாழிலாளவரப் பாதிககும் பிரச்ெவைகவள 

அபாயஙகள் பறறி நிரைாகத்திறகுத் 
(Management) சதரிவித்தல்

 • சுகாதாரக கல்வி ைழஙகுதல்
 • சதாழிலாளரகளின சுகாதாரம் மறறும் 

குடும்பநலம் பறறி வீடடு ைருவகயினசபாது 
படிப்பறிவித்தல்
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 • ஊட்டச்ெத்து பராமரித்தல்
 • சதாறறுசநாய்த் தடுத்தல்
 • சுறறுப்பு்றச் சுகாதாரம் பராமரித்தல்
 • சதாழிலாளரகளின பாதுகாப்பு ந்டைடிகவககள்
 • மருத்துைப் பரிசொதவை மறறும் தடுப்பூசிகள் 

ைழஙகுைது

2. காசந�ாய் சசவிலியம்
ெமூகத்தின சதாறறு சநாய் கடடுப்பாடடில், 

சுகாதாரச் செவிலியரகள் முககிய பஙகு 
ைகிககின்றைர. காெசநாய் எனபது காறறின மூலம் 
பரைச்கூடிய சநாய். சமலும் ைாழகவகத்தரம் 
குவ்றந்த மறறும் சநாய் எதிரப்புத் தனவம 
குவ்றந்தைரகவள அதிகமாக பாதிககும் காறறு 
ைழியாகப் பரவும் சதாறறு சநாய் ஆகும். நுவரயீரல் 
காெசநாய் 85% நுவரயீரல் சதாறறு ஏறபடுைதறகு 
முககிய காரணமாக இருககி்றது.

காசந�ாய் சசவிலியர்களின் ்ணிகள்
 • சநாயாளிகவளக கண்டுபிடித்தல்
 • சுகாதார சமறபாரவை (DOTS)
 • வீடடுப் பராமரிப்பு (தனிவமபடுத்துதல்)
 • சநாய்த் சதாறறு ஏறப்டாமல் தடுத்தல்
 • காெசநாய் மருந்துகவளப் தை்றாமல் எடுத்துக 

சகாள்ளல்
 • ஊட்டச்ெத்து பராமரிப்பு
 • சுகாதாரக கல்வி ைழஙகுதல்

3. சதாழுந�ாய் சசவிலியம் 
சதாழுசநாய் எனபது நம் நாடடின சுகாதாரம் 

மறறும் ெமூகப் சபாருளாதாரச் பிரச்ெவை  ஆகும்.

சதாழுந�ாய்  ்ராமரிப்பில்  சசவிலியர்கள் 
்ஙகு
 • செவிலியர சநாயளி உ்றவு ஒரு பயனுள்ள 

உ்றவுமுவ்ற ஆகும். சதாழுசநாய் சிகிச்வெவய 
சமம்படுத்துைதறகு உறுதுவணயாகி்றது. 

 • ெரியாை உண்வமகவள (facts) ஆராய்ந்து 
பதிவு செய்தல். இைரின முககிய பணி 
சநரமவ்றயாை சுகாதாரத்வத பராமரித்தல்

 • சுகாதாரக கல்வி ைழஙகுதல் 
 • கூடடு பல்மருந்து சிகிச்வெ (MDT) பல்மருந்து 

உடசகாள்ைதால் சதாழுசநாவய முறறிலும் 
குணமாககவும், குவ்றபாடுகவள தடுகக 
இயலும் எனபவதயும் மருந்துகளின 
முககியத்துைத்வதயும் கறபித்தல் சைண்டும்.

 • குடும்ப நலககல்வி சதாழுசநயாளி குடும்ப 
உறுப்பிைரகளுககு சநாய்த்தடுப்பு முவ்றகள் 

தை்றாை எண்ணஙகள், 15 ையதிறகும் 
குழுந்வதகவளத் சதாறறு சநாயாளியி்டமிருந்து 
தனிவமப்படுத்துதல், ஆகியவைப் பறறி கறபிகக 
சைண்டும்.

 • சநாயின பாதிப்புகளின சபாதும் சநாயிலிருந்து 
குணமவ்டயும்சபாதும் சதவையாை உதவி 
மறறும் ஆதரவு ைழஙக விழிப்புணரவு ஏறபடுத்த 
சைண்டும்.

 • சதாழுசநாய் பறறிய தை்றாை கருத்துககவளப் 
நீகக கல்வி புகட்டல்.

சமூக�லச்  சசவிலியர்களின்  குணஙகள் 
மற்றும் சசயல்்ாடுகள்
சமூக �லச் சசவிலியரின் குணஙகள் 
 • மககவள சநசிப்பைரகள்
 • மனித ந்டத்வதயிவை புரிந்துசகாள்பைர
 • உண்வமயாைைர, பச்ொதாபம் சகாண்்டைர 

(Empathy)
 • சநரவமயாைைர
 • சதாண்டுமைப்பானவம உவ்டயைர
 • ெமசயாசிதபுத்தி சகாண்்டைர
 • தகைல்சதா்டரபு, சபடடிதி்றவம, கைனித்தல் 

மறறும் சதாழில் தி்றவம சகாண்்டைர
 • சதா்டரபுபடுத்தவும், முடிசைடுககவும், தீரப்பு 

ைழஙகவும் தி்றவம உள்ளைர
 • சுய ஒழுகக உணரவு (ந்டத்வத, செயல்) 

சகாண்்டைர

சமூக �லச் சசவிலியரின் ்ணிகள்
 • சபாதுக்டவமகள்
 • ெமூகத்திறகு செவிலியச் செவைகள் ைழஙகுதல்
 • தாய்மாரகளின சுகாதாரம் (கரப்பகால 

சபறுகால, பிரெைத்திறகு பின செவைகள்)
 • குழந்வதகள் நலம் (0-3 ையது)
 • சதாறறு சநாய்கள் தடுத்தல்

நிர்வாகக க்டரமகள்
செவிலியம் மறறும் மகப்சபறு சதா்டரபாை 

சகாள்வககள், செயல்படுத்துைது பறறி 
முடிசைடுத்தல்
 • நமற்்ார்ரவ

ைாழகவகத் தரத்வத சமம்படுததுைதறகாை 
சுகாதாரக குழுவின இணககம் மறறும் தி்றவை 
சமம்படுத்துதல்
 • கல்வி

பணி காலத்தில் உள்பயிறசி ைழஙகுதல் 
மறறும் ஏறபாடு செயதல்
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 • நசரவ வழஙகு்வர்
கரப்பககால ஊட்டச்ெத்து பறறிய கல்வி, 

பிரெைகால, பிரெைத்திறகுப்பின கைனிப்பு, குழந்வத 
பராமரிப்பு சபான்ற செவைகள்
 • சமூதாயக கல்வி வழஙகு்வர்

ஆசராககியமாை ைாழகவக கட்டவமப்வப 
உருைாககும், தனிநபர குடும்பம் ெமூதாயம் 
ஆகியைறறிறகாை தகைல் ைழஙகுபைர
 • தரவவர்

 தரம் மறறும் சகாள்வக அடிப்பவ்டயிலாை 
மாற்றஙகள் தரும் நவ்டமுவ்றகவள ொனறுகளின 
அடிப்பவ்டயில் செயல்படுத்துபைர
 • ஆராய்ச்சியாளர் 

ெமூகத்தின சநரமவ்றயாை மாற்றஙகவளச் 
செயல்படுத்த சகாள்வககள் மறறும் செயல்கவளக 
கண்்டறிய உரிய ஆராய்ச்சி செய்பைர.
 • ஆநலாசகர்

சுகாதாரம், சுகாதார ைெதிகள் சமம்படுத்துதல், 
சபாதுசுகாதாரத் திட்டஙகளுககு நிதி அளித்தல், 
சுகாதார ஏற்றத்தாழவுகவள குவ்றத்தல் / நீககுதல் 
ஆகியைறறிறகு உள்ளூர மாநில, கூட்டாடசி 
அவமப்புகளு்டன ஆசலாசிப்பைர
 • ந�ாய்த்தடுப்பு நிபுணர்

நீண்்ட கால மறறும் குறுகிய கால சதாறறு 
சநாய்கவள தடுககும் பணிகவள 
நவ்டமுவ்றப்படுத்துபைர.
 • இயககுநர மறறும் ஒருஙகிவணப்பாளார 

திட்டமி்டப்பட்ட செயல்கவள 
நவ்டமுவ்றப்படுத்துைவத உறுதி செய்தல்

 • ஒருஙகிரணப்்ாளர் 
ெமூகச் சுகாதாரச் செவிலியர தனி ஒருைராக 

ெமூகச் சுகாதாரப் பிரச்ெவைகவள தீரகக இயலாது. 
எைசை பி்ற துவ்ற ைல்லுநரகளு்டன இவணந்து 
குழுைாக பணியாறறுைர. சுகாதாரத்துவ்றயிைர 
க்டந்த காலத்தில் சபாது நலத்வத சபணுைதில் 
சபருமளவில் ொதவை செய்துள்ளைர. இதைால் 
மககளின ஆயுடகாலம் நீடடிககப்பட்டது. 
புவகபிடிப்பைரகளின எண்ணிகவக 
குவ்றககப்பட்டது, சுகாதாரக காப்பீடடுத் திட்டஙகளும் 
குறிப்பி்டத் தகக முனசைற்றம் அவ்டந்துள்ளது.

 9.14   வீடடு வருரக (Home Visit)

வீடடு ைருவக எனபது அவைத்து மகப்சபறு 
மறறும் குழந்வதகள் நலச் செவைகளின 
முதுசகலும்பு ஆகும். 

வீடடு வருரகயின் ந�ாககஙகள்
 • வீடடிசலசய எளிய செவிலியச் செவைகள் 

ைழஙக
 • சநாய்கள் பரைாமல் தடுகக 
 • வீடடு உறுப்பிைரகளின ஆசராககியத்வத 

சமம்படுத்துைதறகாக 
 • சதாறறு சநாய்களுககாை செவைகளின 

தரத்வத விொரித்தல்
 • பரிந்துவர (Referal) செய்ைதன மூலம் சுகாதாரச் 

செவை நிபுணரகளுககு பரிந்துவ்றத்தல்

வீடடு வருரகககாை நகாட்ாடுகள்
 • மககளின சதவைகவள அடிப்பவ்டயாகக 

சகாண்்டது
 • வீடடு ைருவகககு முன திட்டமி்டல் சைண்டும்.
 • குடும்ப அளவு, ெமூகம், சைவல, ைருமாைம், 

மதம், ைளஙகள் பழககைழககஙகள், கலாச்ொரம்  
பறறிய அடிப்பவ்ட விைரஙகள் சப்ற சைண்டும்.

 • குடும்ப சுகாதாரப் பிரச்ெவைகவள கண்்டறிதல் 
சைண்டும்

 • பாதுகாப்பாை சதாழில் நுடபஙகள் மறறும் 
செவில்ய நவ்டமுவ்றகவளப் பயனபடுத்துதல் 
சைண்டும்

 • சுகாதாரக கல்வி ைழஙகும் சபாது, எனை 
கறபிககிச்றாம் எனபதில் சதளிவு இருகக 
சைண்டும்.

 • கனிவு மறறும் கண்ணியத்து்டன குடும்ப 
உறுப்பிைரகவள அணுக சைண்டும்

வீடடு  வருரகயின்  திட்டமி்டல்  மற்றும் 
மதிப்பீடு சசய்தல் நவண்டும்

ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திறகுள் அவ்டய 
சைண்டிய இலககுகளு்டன சதவையாை 
ைளஙகளு்டன செவைகவளத் திட்டமி்டல் 
சைண்டும்.

முதலில் ஆய்வு செய்து பினைரும் 
விைரஙகவளச் செகரிகக சைண்டும்.

கிராமத்தின ைவரப்டம் (வீடடு ைருவகயின 
திட்டமி்டல் மறறும் மதிப்பீடு செய்தல்

ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திறகுள் அவ்டய 
சைண்டிய இலககுகளு்டன சதவையாை 
ைளஙகளு்டன செவைகவளத் திட்டமி்டல் 
சைண்டும்.
1. முதலில் ஆய்வு செய்து பினைரும 

விைரஙகவளச் செகரிகக சைண்டும்.
அ.  கிராமத்தின ைவரப்டம் (Topography)-

Area Map)
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ஆ. கிராமத்தின இருப்பி்டம்
இ. மககள் சதாவக
ஈ. ொவலகள்

. 2 சபாதுமாை தகைல்களு்டன குடும்ப அடவ்ட 
மறறும் தனிநபர அடவ்டகவளத் தயாரிகக 
சைண்டும்.

. 3 செவிலியர வீடடு ைருவக புரிந்து மருத்துை 
உதவு செய்ய சைண்டிய நபரகவளக கண்டு 
அறிதல் சைண்டும். 
உதாரணம்:

 • கரப்பிணிப் சபண்கள்
 • சபறுகால பின கைனிப்பு
 • குழந்வதகள்

4. சுகாதாரச் செவைநிவலயத்திறகுச் செனறு 
சிகிச்வெப் சப்ற இயலாதைரகள்

. 5 சிறு சநாய்கவள ெமூதாயப்வபயு்டன சிகிச்வெ 
அளிகக சைண்டும்

. 6 சதவைகசகறப பரிந்துவரககவும் (Referral) 
மாறும்

7. Followup – பினகைனிப்பு செய்து சகாடுககப்பட்ட 
அறிவுறுத்தல்கள் எவைளவு தூரம் 
நிவ்றசைறறியுள்ளைர எனபவத மதிப்பீடு 
செய்யவும். 

மதிப்பீடு
அவ்டயப்பட்ட சநாககஙகவள மதிப்பீடு செய்ய 

சைண்டும். சபண்கள் மகப்சபறுச் செவைகவள 
ஒழுஙகாகப் சபறறிருந்தாலும், சுகாதாரச் 
செவிலியரகள் ஒருமுவ்றசயனும் (VHN/ANM/PHN) 
சபண்கவள வீடடில் சமறபாரவையி்ட சைண்டும் 
எனறு பரிந்துவரககப்படுகி்றது. ஏசைனில் 
கரப்பிணிப் சபண்களின வீடடுச் ெமூக மறறும் 
சபாருளாதாரச் சூழவல மதிப்பீடு செய்ய சைண்டும்.

உலகில் முதனமுதலாக 
சபாதுசுகாதார சமம்பாடு மறறும் 
தடுப்பூசியிைால், நீககப்பட்ட சநாய் 

சினைம்வம ஆகும். உலகத்திசல மககள் 
சதாவக கணககில் இந்தியா இரண்்டாம் 
இ்டத்திலும் (1.35 பில்லியன) சீைா முதல் 
இ்டத்திலும் (1.41 பில்லியன) உள்ளது.  பருைமவழ 
காலம் ஆரம்பிப்பதறகு முன (ஒவசைாரு 
ைரு்டமும் ஜுன மாதம்) மசலரியா எதிரப்பு 
மாதமாக அனுெரிககப்படுகி்றது.
சதசிய நல திட்டத்தின சில முககிய வமல்கறகள்
1992 – குழு
1997 – RCH I மறறும் RCH II
2005 – சதசிய கிராமப்பு்ற நல மிஷன
2013 – RMNCH + 4 யுகதிகள்
2013 – சதசிய நல மிஷன
• ெமூக பராமரிப்பு ஒருஙகிவணப்பாளர
•  மைநல மறறும் சபாவதப்சபாருள் அடிவம 

நீஙக செவிலியம்
• வீடடு நல செவிலியர
• நீரழிவு சநாய் பறறி கல்வியாளர
• சபாது நல செவிலியர
• திருச்ெவப செவிலியர

ச�க நல ெச��ய�� ப� ேம�பா 

ச�க
பராம��


ஒ���ைண�பாள�

மனநல� ம���
ேபாைத ��க

ெச��ய�

ஆதர  அ�ல�
�வாரண ���ைச

ெச��ய�

மைன
நல

ெச��ய�

���  ேநா�
ெச��ய

க��யாள�

ெபா�
�காதார

ெச��ய�

���சைப
ெச��ய�

நலத்துவ்றயின ஒரு பிரிைாை ெமூகநல செவிலியம் சூழநிவல மாற்றம் மறறும் ெமூக கட்டவமப்பு 
மாற்றத்திைால் பல மாற்றஙகவளப் சபறறுள்ளது.  ெமூக நல செவிலியத்தின நவ்டமுவ்றகளில் பல 
மாற்றஙகள் ஏறப்ட காரணமாைவை. 
 • முதிசயார எண்ணிகவக அதிகரித்தல்
 • நல சதாழில் நுடபம்
 • உ்டல்நல பராமரிப்பு செலவீைம் அதிகரிப்பு

பா்டச்சுருககம்
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I. சரியாை விர்டரய நதர்ந்சதடுககவும்
1. மசலரியா ____________ 

கடிப்பதிைால்பரவுகி்றது.
அ) சபண் சகாசு ஆ) சபண் ஈ
இ) ஆண் சகாசு ஈ) ஆண் ஈ

2. காறறின மூலம் பரவும் நுவரயீரவல பாதிககும் 
சநாய்
அ) வ்டபாய்டு ஆ) காலரா
இ) காெசநாய் ஈ) எய்டஸ்

3. புரதக குவ்றவு ஏறபட்டால் ____________
அ) இரத்த சொவக       ஆ) புரத ெகதி குவ்றபாடு
இ) கழவல        ஈ) ரிககடஸ்

4. சீசராப்தால்மியா எந்த வைட்டமின 
குவ்றபாட்டால் ஏறபடுகி்றது.
அ) வைட்டமின சி ஆ) வைட்டமின டி
இ) வைட்டமின ஏ ஈ) வைட்டமின சக

5. WHO எந்த ஆண்டு சதா்டஙகப்பட்டது.
அ) 1948 ஆ) 1950
இ) 1986 ஈ) 1990

6. கீழககாண்பைறறுள் கிருமிகளால் பரவும் சநாய் எது
அ) மசலரியா ஆ) பில்சலரியா
இ) எய்டஸ் ஈ) ச்டஙகு

7. கீழகாண்பைறறுள் எவை சதாறறும் சநாய்
அ) காலரா ஆ) புறறுசநாய்
இ) நீரழிவு ஈ)  இருதய நாள சநாய்

8. கீழகண்்டைறறுள் பள்ளி செல்லும் 
குழந்வதகளி்டம் காணப்படும் சநாய் 
அல்லாதவை எவை
அ) சதாறறும் சநாய்
ஆ) ஊட்டச்ெத்து குவ்றபாடு
இ) பல்சொத்வத
ஈ) நீரழிவு

9. காெசநாய் ஒரு 
____________
அ) நீரின மூலம் பரவும் சநாய்
ஆ) காறறின மூலம் பரவும் சநாய்
இ) பூச்சி மூலம் பரவும் சநாய்
ஈ) உணவின மூலம் பரவும் சநாய்

10. DOTs சிகிச்வெமுவ்ற எந்சநாய் 
சதாறறுவ்டசயாருககு ைழஙகப்படுகி்றது.
அ) எய்டஸ் ஆ) சதாழுசநாய்
இ) புறறுசநாய் ஈ) காெசநாய்

II. வரரயறு.
1. நலம்
2. ெமூக நல செவிலியம்
3. ஆரம்ப நல சுகாதாரம்

மதிப்பீடு

Anemia இரத்த சோகை

Xeropthalmia நீர்க் ைசிவற்ற ைண்ணழறசி

Kwashiorkor புர்தசேததுப் ச�ா்தாகையால் 
வரும் ச�ாய்

Marasmus உடல் இகைப்பு

Juvenile 
delinquency

இைம் குற்றவாளிைள்

Eradication அழிப்பு

Immunization ச�ாய்த்தடுப்பு

Isolation ்தனிப்�டுத்தப்�டட நிகை

Domiciliary இருப்பிடதக்தச ோர்்ந்த

Empathy �ரிவு / �சோத்தா�ம்

Parasite பி்றகர அணடி வாழ�வர்; 
ஒடடுயிர்

Outbreak திடீர்

Prevalent அதிைைாை

Incidence  ச�ாய்நிைழவு

Goiter முனைழுததுக் ைழகை

Depletion சிக்தவு

Radiation ைதிர்வீசசு

Palliative ச�ாய்த ்தணிப்பு

Rehabilitative ைறுசீரகைப்பு

Hospice care இ்றப்புநிகை உ்தவி

கரலச்சசாற்கள்
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உன சதருவில் உள்ள நபரகள் யார யார 
கீழகண்்ட சதாற்றா சநாயிைால் 
பாதிககப்படடுள்ளைர எனபவதக கண்்டறி.
1. நீரழிவு சநாய்
2. உயர இரத்த அழுத்தம்
3. மாரவ்டப்பு

மாணவர் சசயல்்ாடு

  நமற்்ார்ரவ நூல்கள் 

1. Park. K, “Parks Text Book of preventive and 
social medicine”, 22nd Edition, Banarsidas 

2. bganot Publishers,(M.p.) India, Pp811-831
3. Gulani K. K, “Community Health Nursing”, 

2nd Edition, Kumar Publishing Home, 
Delhi, Pp-673-683.  

4. Park. K “Essentials of Community Health 
Nursing”, 5th Edition M/s Barnabas Bhanot 

5. Publishers, Pp -320-357

  இரணயவளஙகள் 

1. www.tbcindia.com
2. www.google.co.in
3. www.who.int/malaria/en

III. சிறுகுறிப்பு வரரக.
1. சுகாதார செவிலியத்தின சநாககஙகள் யாவை?
2. இந்தியாவில் நிலவும் பிரச்ெவைகள் 

இரண்டிவைக கூறுக.
3. NRHMன கூறுகள் யாவை?
4. சூழநிவல சுகாதாரத்தில் நிலவும் 

பிரச்ெவைகவளக கூறு.
5. சதசிய நல திட்டத்தின பயைாளிகவளப் பறறி 

கூறுக.
6. கிராம நல பணியாளரின பணிகவள விைரி.
7. ஆரம்ப சுகாதார திட்டத்தின சகாள்வககள் 

யாவை?

IV. விரிவாக எழுதுக.
1. சதசிய சுகாதாரப் பிரச்ெவைகவள விரிைாக 

எழுதுக.
2. சதசிய சுகாதாரப் திட்டஙகவள விரிைாக 

எழுதுக.
3. சதாற்றா சநாய் மறறும் தடுப்பு முவ்றகவளப் 

பறறிக கூறுக.
4. ஐந்தாண்டு திட்டத்வத விைரி.
5. வீடடு செவிலியம் பறறி எழுது.
6. தனைாரை நல முகவம பறறி எழுதுக.
7. வீடடு செவிலியம் விைரி.
8. பள்ளி நலத்திட்டத்வதப் பறறி விைரி.

1. ஆரம்ப சுகாதார நிவலயத்தின 
உபநிவலயத்திறகுச் செனறு கிராம நல 
செவிலியரின பணியிவை அறிந்து அறிகவக 
தயாரிகக.

2. ICDS நிவலயத்வத பாரவையிடடு 
அஙகனைாடி பணியாளரகளின செயல்கவள 
அறிக.

ஆசிரியர் சசயல்்ாடு
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மனநலம் நன்குைடயார் ஆயினும்சான்ேறார்க்கு 
இனநலம் ஏமாப்பு உைடத்து.

�ொன்நைொரககு மனம் நல்தொ்க இருப்பினும் இனமும் நல்தொ்க இருப்பநத சிைப்பு.

 முன்னுறர 

ேனமநொய் ேறறும் ேனநலச் கசவிலியம் ்பறறி 
்படிக்�த கைொடஙகும் ம்பொது உங�ளுக்கு சறறு 
்பைடடேொ�வும் ஆரேேொ�வும் இருக்�லொம். இந்ை 
அததியொயம் சறறும் அறிமு�ம் இல்லொை ்பகுதியொ�க் 
கூட மைொனறலொம். இது நேது உ்ணரச்சி ேறறும் 

உ்ளவியல் நி�ழ்வு�த்ள உள்ளடக்கியது. ஆனொல் 
நம் உடல் என்பது நேது கசயல்�ள (அ) இயக்�ங�ள, 
மூத்ள, நியூரொன�ள ேறறும் அைன அதேபத்பயும் 
விேரிக்கும் ஒனறொகும்.

ேனநலம் என்பது நம் உ்ணரவு�த்ளயும், 
சமூ� நல்ேொழ்க்த�தயயும் உள்ளடக்கியது. நொம் 
எனன நிதனக்கிமறொம், எப்படி மயொசிக்கிமறொம் 

இந்ை அததியொயததைப ்படிதது முடிதை பினனர ேொ்ணேர�்ளொல்,
 ➢ உடல் நலம், ேனநலம், ேனமநொய், ேனமநொய் ேருததுேம் ேறறும் ேனநலச் கசவிலியம் ்பறறி 

ேதரயறுக்� இயலும்.
 ➢ ேனநலம் மிக்�ேரின ்பண்பு�த்ள ்படடியலிட முடியும்
 ➢ ேனமநொய் ்பறறிய ைேறொன �ருதது�ள எனன எனறு ேரிதசப்படுதை முடியும்
 ➢ ேனமநொயொல் ்பொதிக்�ப்படடேர�த்ள புரிந்து க�ொளேது எப்படி என அறிய 

முடியும்
 ➢ தீவிர ேனமநொய் ேறறும் மிைேொன ேன மநொய்�ளுக்கு இதடமய உள்ள 

மேறு்பொடடிதன அறிய முடியும்.
 ➢ ேன மநொய், அைன �ொரணி�ள ேறறும் ேனமநொயின ேத��த்ளப ்பறறி விரிேொ� வி்ளக்� இயலும்.
 ➢ ேது அருந்துைல், ம்பொதைப க்பொருள�த்ளப ்பயன்படுததுேதை ைவிரக்கும் மேலொண்தேதய ்பறறி 

புரிந்து க�ொள்ள முடியும்.
 ➢ �றறலில் உள்ள குதற்பொடு�ள, �ேனக் குதற்பொடு ேறறும் மித� இயக்� மநொய் ்பறறியும், ேனநலம் 

குனறியேர�த்ள எப்படி ்பரொேரிப்பது எனறும் �ேனிக்� முடியும்
 ➢ கசவிலியர – மநொயொளிக்கிதடமயயொன சிகிச்தச கைொடர்பொன உறவு முதற ்பறறி கைரிந்து 

க�ொள்ளவும்.
 ➢ ேனமநொய் ேரொேல் ைடுப்பது எப்படி எனறும், சமுைொயததில் கிதடக்கும் ேனநல சு�ொைொர மசதே�ள 

்பறறியும் அறிய முடியும்

்கறைலின் குறிகந்கொள்்கள்

10 மனந்ச ச�விலியம் – 
ந்கொடபொடு்களும் 
நறடமுறை்களும்

அ்கு
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மேலும் எப்படி நடந்து க�ொள்ள மேண்டும் என்பதை 
நிர்ணயிக்கிறது. இதுமே ேன அழுதைததைக் 
த�யொ்ளவும், ேறறேர�ளுடன நம் கைொடரபிதன 
கைொடரவும் உைவுகிறது. 

ேனநலம் என்பது குழந்தைப்பருேம், ே்ளரி்ளம் 
்பருேம் ேறறும் முதுதேப்பருேம் என ஒவகேொரு 
�டடததிலும் முக்கியேொகிறது.

 10.1    ச�ொல்ொக்கம் / துறைசச�ொற்கள் 
(Terminologies)

உடல ந்ம்
உடல் நலம் என்பது, “உடல், ேனம் ேறறும் 

சமூ� ஆமரொக்கியம் ஆகியேறறின முழுதேயொன 
நலமே ைவிர, எவவிை மநொயும் இல்லொேல் 
இருப்பைல்ல” எனறு உல� சு�ொைொர நிறுேனம் 
(WHO) ேதரயறுக்கிறது.

மனந்ம்
ேனநலம் என்பது ைனிேனிைனுக்கும் 

அேதனச் சுறறியுள்ள உல�ததும் இதடமய 
சேநிதலதய அதேக்கும் ஒனறொகும். ேனநலம் 
ைனக்கும், ைனதனச் சொரந்து இருப்பேருக்கும், 
சூழலுக்கும் இதடமய நல்லி்ணக்�ததை 
ஏற்படுததுகிறது.

மனநநொய்
ேனமநொய் என்பது ேனநிதல, குறிப்பொ� 

ேனதைப ்பொதிக்கும் �ொரணி�ள, நடததை ேறறும் 
சிந்ைதன�த்ள குறிக்கும் ஒரு ேொறு்படட கூடடுச் 
கசொல்லொகும்.

மனநநொய் மருத்துவம்
ேனமநொய் ேருததுேம் என்பது ேனமநொயின 

�ொர்ணங�த்ள �ண்டுபிடிதது, உரிய சிகிச்தச 
அளிதது, மேறக�ொண்டு மநொய் ேரொேல் ைடுப்பது 
்பறறிய ேருததுேத துதறயின ஒரு பிரிேொகும்.

மனந்ச ச�விலியம்
ேனநலச் கசவிலியம் என்பது ேனநலததை 

ம்பணி, ேன மநொய் ேரொேல் ைடுதது, ேனமநொய் 
ேந்ைேர�த்ள ்பரொேரிதது மநொயொளி�ளின 
ேறுேொழ்விதன ேருததுேேதனயிலும் 
சமுைொயததிலும் வி்ளக்குேதைப ்பறறிய ்படிப்பொகும்.

ேனநலம் எனற ேொரததை Psyche என்பது 
ஆனேொதேயும், Iatros என்பது 
கு்ணப்படுதது்பேதரயும் குறிக்கும் கிமரக்� 
கேொழியிலிருந்து க்பறப்படட கசொல்லொகும்.

 10.2     மனந்மிக்கவரின் பண்பு்கள்

 • சுயேரியொதை உதடயேர�ள
 • ைங�ள ைேறு�த்ள ஒததுக் க�ொள்பேர�ள
 • உ்ணரவு ரீதியொ� முதிரச்சி அதடந்ைேர�ள
 • பிறதர ேதிதது நடப்பேர�ள
 • ேறறேர�ளுடன நல்ல உறவுமுதறதய 

தேததுக் க�ொள்பேர�ள
 • ைங�ள க்பொறுபபு�த்ள ஏறறுக் க�ொள்பேர�ள
 • ைங�ளுக்�ொன சூழ்நிதலதய 

ேடிேதேப்பேர�ள

மனநநொய்க்கொன  சி்  எச�ரிகற்க 
அறிகுறி்கள் (Warning signs)
 • ஆளுதேயில் ேொறறம் (Personality changes)
 • அனறொட ேொழ்க்த�யில் ஏற்படும் 

பிரச்சிதன�த்ளயும் மேதலயில் ஏற்படும் 
பிரச்சிதன�த்ளயும் சேொளிக்� முடியொேல் 
ைவிப்பது.

 • விததியொசேொன மயொசதன�ள
 • ேனப்பைடடம் ேறறும் ேறறேர�த்ளத ைொக்கும் 

நடேடிக்த��ள
 • மசொ�ேொய் இருதைல்
 • ைதடப்படட உறக்�ம்
 • ைறக�ொதல எண்்ணம்
 • ேதுப்பழக்�ம்
 • ம�ொ்பம்
 • ைனிதேயில் இருதைல்

மனந்க குழுவில உள்்ள உறுப்பினர்கள்
 • ேனநல ேருததுேர
 • ேனமநொய் கசவிலிய நிபு்ணர
 • ேனநலப பிரிவில் ்பணிபுரியும் ்பதிவு க்பறற 

கசவிலியர
 • உ்ளவியலொ்ளர
 • சமூ� மசே�ர
 • உ்ளவியல் சொரந்ை நிபு்ணர�ள
 • மின அதிரவு சிகிச்தச கைொழில் நிபு்ணர
 • கைொழில் சொர சிகிச்தசயொ்ளர�ள
 • க்பொழுதும்பொக்கு சிகிச்தசயொ்ளர
 • திதச திரும்பும் சிகிச்தசயொ்ளர
 • வித்ளயொடடு மூலம் சிகிச்தச அளிப்பேர
 • �தல நுட்ப சிகிச்தசயொ்ளர ேறறும்
 • ேைகுரு
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 • கசவிலியர�ள எந்ைகேொரு சிகிச்தசதய 
மேறக�ொளளும் ம்பொதும் கசவிலியததின 
அடிப்பதடக் ம�ொட்பொடு�த்ளக் �தடபிடிக்� 
மேண்டும்.

 • மநொயொளி�த்ள தேயப்படுததிமய 
கசவிலியர�ளின ்பரொேரிபபு இருக்� மேண்டும்.

 • மநொயொளி�ளின புரிந்து க�ொளளும் 
திறனுக்ம�றறேொறு கசயல்முதற 
வி்ளக்�ங�த்ள எடுததுக் கூற மேண்டும்.

 10.3    மனநநொய் பறறிய தவைொன 
்கருத்து்கள் (மூடநம்பிகற்க்கள்)

 • ேனமநொய் இயறத�க்கு அப்பொற்படட ஏமைொ 
ஒரு சக்தியொல் ேருகிறது.

 • தீய சக்தி�ளின சொ்பததினொல் ேனமநொய் 
ேருகிறது.

 • ேனமநொயொல் ்பொதிக்�ப்படட மநொயொளி�ள 
எபம்பொதும் ேனமுதறயில் ஈடு்படுேொர�ள.

 • ேனமநொய் என்பது ஒரு கேட�ப்பட மேண்டிய 
வியொதி என்பதும் ஒரு மூட நம்பிக்த�மய

 • ேனமநொய் ேந்ைேர�ள கு்ணப்படுதை முடியொது.
 • திருே்ணம் கசய்து தேதைொல் ேனமநொயொளி 

கு்ணேொகி விடுேொர.
 • க்பரியேர�ள ேறறும் முதியேர�ள ேடடுமே 

ேனமநொயொல் ்பொதிக்�ப்படுேொர�ள என்பதும் 
ைேறொன �ருதைொகும்.

மனந்ச ச�விலியத்தின் ந்கொடபொடு்கள்
 • மநொயொளி�த்ள அேர�ள எப்படி 

இருக்கிறொர�ம்ளொ அப்படிமய ஏறறுக் க�ொள்ள 
மேண்டும்.

 • சிகிச்தசக்கு சுயபுரிைதல �ருவியொ� 
்பயன்படுததிக் க�ொள்ள மேண்டும்.

 • மநொயொளி�த்ளக் த�யொளும் ம்பொது 
கசவிலியர�ள விழிபபு்ணரமேொடு இருக்� 
மேண்டும்.

 • மநொயொளியின ்பலவீனததின மீது இல்லொேல் 
ேலிதே�ளின மீமை கசவிலியர�ள �ேனம் 
கசலுதை மேண்டும்.

 • மநொயொளியின நடததைதய ்பொர்படசமினறி 
்பொரக்� மேண்டும்.

 • கசவிலியர – மநொயொளி உறவிதனத 
கைொடரந்து ்பரொேரிக்� மேண்டும்.

 • மநொயொளியின ்பொது�ொபத்ப உறுதி கசய்ைல் 
மேண்டும்.

 • உறுதிகேொழி�த்ள மநொயொளி ஏறறுக் 
க�ொள்ளதைக்� ேத�யில் அளிக்� மேண்டும்

 • அனு்பேததின மூலமே மநொயொளியின 
உ்ணரச்சி�த்ளயும் நடததை�த்ளயும் ேொறற 
மேண்டும்.

 • மநொயொளிக்கு ்பைடடததை அளிக்கும் அல்லது 
அதி�ரிக்�ச் கசய்யும் அணுகுமுதற�த்ள 
ைவிரதைல் மேண்டும்.

 • உடல் ரீதியொன ேறறும் ேொய்கேொழி 
துனபுறுதைல்�த்ள முடிந்ை அ்ளவிறகு ைவிரக்� 
மேண்டும்.

மனந்மிகந்கொருககும் மனநநொய் உறடயவருககும் இறடயில உள்்ள நவறுபொடு்கள்
வ.எண் மனந்மிக்கவர்கள் மனநநொய் உறடயவர்கள்

ேறறேர�ளுடன ஒததுபம்பொேொர�ள இயலொதே, குதறேொன சுய�ருததுடன 
ஒததுபம்பொ� ேொடடொர�ள

ேனஅழுதைததை எதிரக�ொளளும் திறன 
க்பறறேர�ள

ேன அழுதைததை எதிரக�ொளளும் திறன 
இல்லொைேர�ள

மி� கநருஙகிய ேறறும் நீண்ட �ொல 
உறவு�த்ளப ம்பணும் திறன க்பறறேர

உறவுமுதற�த்ள ம்பணிக்�ொக்கும் திறன 
இல்லொைேர�ள

முடிகேடுக்கும் திறன க்பறறேர�ள முடிகேடுக்கும் திறன அறறேர�ள
க்பொறுபபு்ணரச்சி மிக்�ேர�ள க்பொறுபபு்ணரச்சி இல்லொைேர�ள

மநரேதற எண்்ணம் உதடயேர�ள எதிரேதறயொன எண்்ணங�த்ளக் 
க�ொண்டேர�ள

ைன எல்தல�த்ள அறிந்ைேர�ள ைன எல்தல�த்ள அறியொைேர�ள
ைனியொ� திறம்்பட கசயல்்படுேர�ள ேறறேர�த்ளச் சொரந்மை கசயல்்படு்பேர�ள

உண்தே நிதலதய உ்ணர முடி்பேர�ள உண்தே நிதலதய உ்ணர முடியொைேர�ள
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 • ஏசிபீடியொஸ் என்பேர ேனநல 
ேருததுேததின ைந்தை என 

அதழக்�ப்படுகிறொர.
 • முைன முைலொ� ேனமநொயொளிக்�ொன 

�ொப்ப�ம் இந்தியொவில் உள்ள ேததியப 
பிரமைசததின ைொர ்பகுதியில் 
கைொடங�ப்படடது.

ச�யலமுறை வி்ளக்கம்
ஆசிரியருக்கொன ச�யலமுறை வி்ளக்கம்

ஆசிரியர, அருகில் இருக்கும் ஏமைனும் ஒரு 
ேனநல ேருததுேேதனக்கு ேொ்ணேர�த்ள 
அதழததுச் கசனறு, அைதன சுறறிக்�ொடடி அந்ை 
ேருததுேேதனயின ்பணி�த்ள மநரில் 
்பொரதேயிட ஏற்பொடு கசய்ய மேண்டும்.
மொணவர்களின் ச�யலபொடு

 ேொ்ணேர�ள ேனநல ேருததுேேதனயில் 
ைொன �ண்டேறதற ்பறறியும், அைன ்பணி�த்ளப 
்பறறி கைரிந்து க�ொண்டேறதற அறிக்த�யொ� 
சேரபபிக்� மேண்டும்.

மேலும் �டந்ை ேொரததில் ைொங�ள �டந்து 
ேந்ை அதனதது விைேொன உ்ணரச்சி�ள, 
அைற�ொன �ொர்ணங�த்ளயும் ேத�ப்படுததி 
ஒரு அறிக்த�தய சேரபிக்�வும்.

 10.4    மனநநொய் நநொயொளி்கற்ள புரிந்து 
ச்கொள்ளும் முறை்கள்

ேனநலச் கசவிலியததின மி� முக்கியேொன 
ஒரு மேதல ேனமநொய் மநொயொளி�த்ளப ்பறறி 
புரிந்து க�ொளேமை ஆகும். ேனமநொய் 
மநொயொளி�ளின ேதிபபீமட ேனநலததின முைல் 
்படியொகும். எனமே ைொன ேருததுேர�ளின 
ேதிபபீடும், கசவிலியர�ளின ேதிபபீடும் 
மநொயொளி�த்ளப ்பறறி புரிந்து க�ொள்ள உைவுகிறது. 
ேதிபபீடு என்பது, ஒரு மநொயொளிதயப ்பறறிய 
அதனததுத ை�ேல்�த்ளயும் ஒனறு மசரப்பைொகும். 
கசவிலியச் கசயல்்பொடடு முதற என்பது 
மநொயொளிக்கு அளிக்�ப்படும் முதறயொன, 
கைொடரச்சியொன மநொயொளியின மைதேக்ம�ற்ப 
ேொறிக் க�ொண்மட இருக்கும் ஒரு ்பரொேரிபபு ஆகும்.

ச�விலியச ச�யலபொடடின் நிற்்கள்
1. ஆரொய்தல  : மநொயொளிதயப ்பறறிய அதனதது 

ை�ேல்�த்ளயும் ஒனறு மசரப்பது.

2. நநொய் ்கண்டறிதல : ஒனறு மசரதை ை�ேல்�த்ள 
ஆரொய்ந்து, மநொயொளியின மைதேதயக் 
�ண்டுபிடிப்பது.

3. திடடமிடுதல : மநொயொளியின மைதேக்ம�ற்ப 
மசதே ்பரொேரிபபு திடடததை திடடமிடுைல்

4. ச�யலபடுத்துதல : மநொயொளியின உடல் ேறறும் 
ேனநலததிதன மீடகும் நடேடிக்த��த்ள 
மேறக�ொளளுைல்

5. மதிப்பீடு  ச�ய்தல : மேறக�ொண்ட கசவிலிய 
நடேடிக்த��்ளொல் மநொயொளி �ொடடும் 
முனமனறறங�த்ள �ண்டுபிடிதைல்.

மனநநொய்  நநொயொளி்கற்ள  மதிப்பிடும் 
முறை்கள்
 • மநொயொளியின எல்லொ விேரங�த்ளயும் 

மச�ரிதைல் (ேரலொறு மச�ரிதைல்)
 • ேனநிதலதய �ண்டறியும் ்பரிமசொைதன�ள
 • நரம்பியல் ்பரிமசொைதன�ள
 • உடல் ்பரிமசொைதன�ள
 • ஆய்ே�ப ்பரிமசொைதன�ள
 • உ்ளவியல் ்பரிமசொைதன�ள

விபரங்கற்ளச ந�்கரித்தல
வி்பரங�த்ளச் மச�ரிதைல் என்பது,

 • மநொயொளிதய அதடயொ்ளம் �ொணும் ை�ேல்�ள
 • ைறம்பொதைய மநொயின வி்பரங�ள
 • �டந்ை �ொல ேறறும் நி�ழ்�ொல ேருததுே ேறறும் 

அறுதே சிகிச்தசப ்பறறிய ை�ேல்�ள
 • ஏற�னமே ஏைொேது ேனமநொயொல் 

்பொதிக்�ப்படடேரொ? எனற வி்பரங�ள
 • குடும்்ப வி்பரங�ள
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 • மநொயொளிதயப ்பறறிய – பிறபபு, ே்ளரந்ைது, 
மேதலயின விேரங�ள, திருே்ண ேொழ்க்த� 
ேறறும் ்பழக்� ேழக்�ங�த்ளப ்பறறிய 
ை�ேல்�த்ள மச�ரிப்பைொகும்.

மனநிற்றய  ்கண்டறியும் 
பரிந�ொதறன்கள்

ேனநிதலதய �ண்டறியும் ்பரிமசொைதன�ள 
என்பது,
 • மநொயொளியின மைொறறம்
 • நடேடிக்த��ள
 • ம்பசும் விைம்
 • ேமனொ்பொேம்
 • ேொயதமைொறறங�ள ஏைொேது கைரிகிறைொ? 

என்பதைப ்பறறியும், மநொயொளியிடம் 
ம�டடறிைல்

 • �ேனம்
 • உ்ணரவு�ள
 • ஒருமு�ப்படுததும் திறன
 • நிதனேொறறல்
 • மநொக்கு நிதல
 • அறிேொறறல்
 • மநொதயப ்பறறிய உளளு்ணரவு உள்ளைொ? 

இல்தலயொ? என அதனததையும் 
உள்ளடக்கியைொகும்.

நரம்பியல பரிந�ொதறன்கள்
மூத்ள நரம்பு�ளின கசயல்்பொடு�த்ள 

்பரிமசொைதன கசய்து ேதிபபிடுேமை நரம்பியல் 
்பரிமசொைதன�்ளொகும்.

உடல பரிந�ொதறன்கள்
மநொயொளியின ைதல முைல் ்பொைம் 

ேதரயிலொன ்பரிமசொைதன�ள இதில் அடஙகும்.

ஆய்வ்கப் பரிந�ொதறன்கள்
ேனநல ேருததுேேதனயில் 

அனுேதிக்�ப்படும் மநொயொளிக்�ொன 
்பரிமசொைதன�ள 
 • முழுதேயொன இரதைப ்பரிமசொைதன�ள
 • இரதை மேதியியல் ்பரிமசொைதன�ள
 • தைரொய்டு ்பரிமசொைதன�ள
 • சிறுநீர ்பரிமசொைதன�ள
 • HIV மசொைதன
 • ஊடு�திர ஆய்வு�ள (X-Ray)
 • இருைய மின அதல மசொைதன (ECG)

 • சி.டி.ஸ்ம�ன ேறறும் (C.T Scan)
 • இ.இ.ஜி (E.E.G) 

உ்ளவியல பரிந�ொதறன்கள்
ேருததுே உ்ளவியலொ்ளர அதனதது 

ேத�யொன உ்ளவியல் ்பரிமசொைதன�த்ள கசய்து 
மநொயிதனக் �ண்டுபிடிப்பைொகும்.

ஆவணப்படுத்துதல
இதுேதர மேறக�ொண்ட அதனததுத 

ை�ேல்�த்ளயும் ேருததுேப ்பதிமேடடில் எழுதி 
ஆே்ணப்படுதை மேண்டும். இந்ை ஆே்ணங�ள 
சடடபபூரேேொ�வும் அஙகீ�ரிக்�ப்படுகினறன.

 10.5    தீவிர மனநநொய்்கள் மறறும் 
மிதமொன மன நநொய்்கள்

ேனதை ்பொதிக்கும் மநொய்�ம்ள ேனமநொய்�ள. 
இைனொல் ஒருேரின
 • கைளிேொ� சிந்திக்கும் திறன
 • முடிகேடுக்கும் ைனதே
 • ்பதிலளிக்கும் முதற�ள
 • ேறறேர�ளுடன கைொடரபு க�ொளளும் ைனதே
 • யைொரததை புரிந்து க�ொண்டு நடந்து க�ொளளும் 

நடததை
ஆகியேறறில் க்பரிய ேொறறங�த்ள 

ஏற்படுததுகிறது. ே்ளரந்து ேரும் நொடு�ளில் 
நொனகில் ஒரு ்பஙகு ேக்�ள ைங�ள ேொழ்நொளில் 
ஒருமுதறயொேது நரம்பியல் மநொய்�்ளொல் 
்பொதிக்�ப்படுகினறனர.

தீவிர மனநநொய்்களுக்கொன வறரயறை
இது ஒரு மேொசேொன சிந்ைதன ேறறும் 

உ்ணரவு�ளில் ேரக்கூடிய மநொயொகும். 
இந்மநொயொல் ்பொதிக்�ப்படடேர�ள ேனபபிரம்தே, 
ேருடசி ம்பொனற அறிகுறி�்ளொல் ்பொதிக்�ப்படடு 
ைங�ளின யைொரதைததுடன உள்ள கைொடரத்ப 
இழந்து விடுேொர�ள.

மிதமொன நநொய்்களுக்கொன வறரயறை
மிைேொன ேன மநொய் என்பது மலசொன, 

ேொயதமைொறறங�ள ேறறும் ேருடசி ம்பொனற 
அறிகுறி�ள இல்லொை மூத்ளயின 
�ரிேபக்பொருட�ளில் ஏற்படும் ஒரு மநொயொகும். 
இதில் மநொயொளி�ள ைங�ள யைொரைததுடன உள்ள 
கைொடரத்ப இழக்� ேொடடொர�ள.
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 10.6.    மனநநொய்்களின் வற்க்கள்

ேனமநொய்�ள ஒருேரின ேொழ்க்த�தய 
துயரததில் ைளளிவிடும் மநொயொகும். இது 
க்பரும்்பொலும் ைனது மைதே�த்ளக்கூட பூரததி 
கசய்துக�ொள்ள முடியொை நிதலதய 
உருேொக்குகிறது. க்பொதுேொ�மே ஒரு ந்பரின 
உடல் நலததிறகு மி� அதி� முக்கியததுேததைக் 
க�ொடுப்பேர�ள ேனநலததை புறக்�ணிதது 
விடுகினறனர. 

ேனமநொய்�த்ள ேத�ப்படுததுேைறகு 
“மநொமசொலொஜி“ அல்லது “டொக்சொனமி“ எனற மேறு 
க்பயர�ளும் உண்டு,

ஐ.சி.டி  –  10  –  யின்படி  மனநநொய்்களின் 
வற்க்கள் CICD – (International classification 
of Disease)
 • �ரிே மேதிபக்பொருட�்ளொல் மூத்ளயில் 

ஏற்படக்கூடிய ேனமநொய்�ள.
 •  உ்ளபபிணி க்பொருள�த்ளப ்பயன்படுததுேைொல் 

நடததை ேறறும் ேனம்சொர மநொய்�ள.
 • ேனச்சிதைவு மநொய்�ள

 • ேனதை்ளரச்சி மநொய்�ள
 • ேன அழுதைம், நரம்பியல் ேறறும் உடல்சொரந்ை 

மநொய்�ள.
 • உடல் கைொந்ைரவு�ம்ளொடு கைொடரபுதடய 

நடததை ேொறற மநொய்�ள.
 • க்பரியேர�ளுக்கு ேரக்கூடிய ஆளுதே 

ேறறும் நடததை சீரம�டடு மநொய்�ள
ேனே்ளரச்சிக் குதற்பொடு

 • உ்ளவியல் ரீதியொன ே்ளரச்சிக் குதற்பொடு�ள.
 • குழந்தை ்பருேம் ேறறும் ே்ளரி்ளம் ்பருேததில் 

ஏற்படக்கூடிய நடததை ேறறும் உ்ணரச்சிக் 
குதற்பொடடு மநொய்�ள.

 • குறிபபிடதைக்� �ொர்ணம் கசொல்ல முடியொை 
ேனநலக்ம�ொ்ளொறு�ள.

மனநநொய்்களின் இந்திய வற்கப்பொடு
இந்தியொவில் சூழ்நிதலக்�ளுக்கு ஏறறேொறு 

ேனமநொய்�த்ள கீழ்�ண்டேொறு ேத�ப்படுததி 
இருக்கிறொர�ள.

1. தீவிர ேனமநொய்�ள
 • கசயல்�த்ளச் சொரந்ை மநொய்�ள ( Functional)

தீவிர மனநநொய்்கள் மறறும் மிதமொன மன நநொய்்களுககு இறடநய உள்்ள நவறுபொடு்கள்

வ.எண் தீவிர மனநநொய்்கள் மிதமொன மன நநொய்்கள்
1 ைங�ளின யைொரதைததுடனொன கைொடரபிதன 

இழந்து விடுேொர�ள
யைொரதைததுடனொன கைொடரபு இழபபு இல்தல

2 ஆளுதேப ்பண்பில் ேொறறங�ள ஏற்படும் ஆளுதேப ்பண்பில் ேொறறங�ள இருக்�ொது.
3 ைனனுதடய மநொதயப ்பறறிய உளளு்ணரவு 

நிதல இருக்�ொது.
ைனனுதடய மநொதயப்பறறிய உளளு்ணரவு 
நிதல இருக்கும்.

4 ம்பசும்விைம், எண்்ணங�ள ேறறும் 
ேறறேர�ளுடனொன கைொடரபில் ேொறறங�ள 
உண்டு.

ம்பசும்விைம், எண்்ணங�ள ேறறும் 
ேறறேர�ளுடனொன கைொடரபில் ேொறறங�ள 
இருக்�ொது.

5 ேருடசி, ேொதய ேறறும் ேனபபிரதே ம்பொனற 
அறிகுறி�ள �ொ்ணப்படும்.

அறிகுறி�ள எதுவும் இருக்�ொது.

6 மேதியியல் ேறறும் �ரிேக் �ொர்ணங�ள 
(Organic) ஏற்படக்கூடியமநொய்.

�ரிே ேறறும் மேதியியல் �ொரணி�ள எதுவும் 
கிதடயொது.

7 ேரபியல் ரீதியொன �ொரணி�ள முக்கியப ்பஙகு 
ேகிக்கினறன

ேரபியல் ரீதியொன �ொரணி�ள மி�வும் 
குதறேொன ்பஙகு ேகிக்கினறன.

8 ேன அழுதைேொன ேொழ்க்த�ச் சூழல்�ள 
குதறேொன முக்கியததுேம் ேகிக்கினறன.

ேன அழுதைததை க�ொண்ட ேொழ்க்த�ச் 
சூழல்�ள மி� முக்கிேொன ்பஙகு ேகிக்கினறன.

9 இந்ை மநொய்�த்ள கு்ணப்படுததுேது சறறு 
�டினேொன ஒனறொகும்.

இந்ை ேத�யொன மநொய்�த்ள மி� எளிதில் 
கு்ணப்படுதை முடியும்.
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 • உ்ணரச்சி�த்ளச் சொரந்ை மநொய்�ள ( Affective)
 • �ரிே மேதிபக்பொருட�்ளொல் ேரக்கூடிய 

மநொய்�ள ( Organic)

2. மிைேொன ேனமநொய்�ள

3. ேொறு்படட ைனிததுேேொன மநொய்�ள
 • குழந்தைப்பருேததில் ேரக்கூடிய மநொய்�ள
 • நடததை சம்்பந்ைப்படட மநொய்�ள
 • ம்பொதைப க்பொருட�த்ளப 

்பயன்படுததுேைொனொல் ேரும் மநொய்�ள
 • உடலியல் ேறறும் உ்ளவியல் சம்்பந்ைேொன 

மநொய்�ள
 • ேனே்ளரச்சிக் குனறியேர�ள

மனந்க  ந்கொ்ளொறு்களின்  முககிய 
அறிகுறி்கள்
 • ஒருேரின ஆளுதேக்கு்ணம் ேறறும் 

நடததையில் ேொறறங�ள ஏற்படலொம்.

 • உயிரியல் கசயல்்பொடு�்ளொகிய ்பசி, தூக்�ம் 
ேறறும் ்பொலியல் விருப்பங�ளில் ஏற்படும் 
ேொறறங�ள

 • நிதனேொறறலில் ஏற்படும் ேொறறங�ள ( 
நிதனவிழந்து ம்பொைல், ம�ொேொ, தூஙகி 
விழுகினற நிதல�ள, ேயக்�ேொன ேறறும் 
உ்ணரச்சிமய இல்லொை நிதல�ள)

 • மநரம், �ொலம் ேறறும் ேனிைர�த்ள 
ஒருமு�ப்படுததுேதில் பிரச்சிதன�ள ேருேது

 • �ேனக்குதறவு
 • எண்்ணங�ளில் ஏற்படும் ேொறு்படட நிதல�ள.
 • ஒருேரின ைதச இயக்�ங�ளில் ஏற்படக்கூடிய 

மி� அதி�ேொன உடல் இயக்�ங�ள, மி�க் 
குதறேொன த�, �ொல் அதசவு�ள, ஒமர 
ேொதிரியொன கசய்த��ள, ேனமுதறயில் 
ஈடு்படும் நடேடிக்த��ள, பிறரகூறும் 
கசொற�த்ள அப்படிமய திரும்்பததிரும்்ப 
கசொல்லுைல், பிறர கசய்யும் கசயல்�த்ள 
பின்பறறி திரும்்பததிரும்்ப கசய்ேது, 

உ்்க அ்ளவி்ொன மனநநொய்தொக்கத்தின் விகிதொச�ொரம்
நநொய்்கள் நநொய்தொக்க விகிதொச�ொரம்

ஏமைொ ஒருேத�யொன ேனமநொய் அல்லது க்பொருட�த்ள 
ைேறொ� ்பயன்படுததும் மநொய்�ள

1.1 பில்லியன

ேனச்மசொரவு மநொய்�ள (Depression) 268 மில்லியன
ேனப்பைடட மநொய்�ள (Anxiety) 275 மில்லியன

ேன எழுச்சி மநொய் / எண்்ண சுழறசி மநொய் (Bipolar) 40 மில்லியன
உ்ணவு சொபபிடுேதில் பிரச்சிதன மநொய்�ள (Eating disorder) 10.5 மில்லியன

ேனச்சிதைவு மநொய் 21 மில்லியன
ேதுப்பழக்�ம் 100 மில்லியன

ம்பொதைபக்பொருள ்பயன்பொடடு மநொய்�ள (ேது அல்லொை) 62 மில்லியன

மனநநொய்்களுக்கொன ்கொரணங்கள்
உயிரியல ்கொரணி்கள் உ்ளவியல ்கொரணி்கள் �மூ்க ்கொரணி்கள்

 • ேர்பணுக்�ள
 • உயிரமேதிபக்பொருட�ளில் 

ஏற்படும் ேொறறங�ள
 • கைொறறுமநொய்�ள 
 • ேருந்து�ளின வீரியம்
 • மூத்ள்பொதிபபு
 • இரதைநொ்ள �ொரணி�ள
 • ே�பம்பறு �ொலததில் 

ஏற்படும் �ொரணி�ள

 • ைொயிடமிருந்து பிரிக்�ப்படட குழந்தை�ள
 • க்பறமறொருக்கும் – குழந்தை�ளுக்கும் 

இதடமய சமூ�ேொன உறவினதே
 • திருே்ண ேொழ்க்த�யில் ஏற்படும் 

பிரச்சிதன�ள
 • ேன அழுதைம்
 • �ொலநிதல ேொறறங�ள
 • ்பொலியல் பிரச்சிதன�ள
 • ைொழ்வு ேனப்பொனதே

 • ேறுதே
 • மேதலயில்லொத 

திண்டொடடம்
 • ந�ரேயேொைல்
 • ேதுப்பழக்�ம்
 • சீரகுதலந்ை குடும்்பச் 

சூழல்�ள
 • ேைம் ேறறும் 

்பழக்�ேழக்�ங�ள
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கேழுகும்பொல உடதல ேத்ளதைல், 
ஒய்வில்லொேல் இருப்பது, ேனஅதேதியினறி 
துருதுருகேன இயஙகிக் க�ொண்மட இருக்கும் 
நடததை�ள �ொ்ணப்படும்.

 • ம்பசும் விைம், கைொனி, மைொரத்ணயில் 
ேொறறங�ள ேரலொம். ( ேொரததைக் �லதே�ள, 
எதுவுமே ம்பசொேல் அதேதியொ� இருப்பது, 
சுறறி ேத்ளததுப ம்பசுைல் ேறறும் புதுபபுது 
ேொரததை�த்ள ம�ொரப்பது)

 • ேொயதமைொறறம், ேருடசி ேறறும் க்பொய் 
பிம்்பங�த்ளக் �ொண்்பது.

 • உ்ணரவு ரீதியொன பீதி, கி்ளரச்சி, ேன அழுதைம் 
ேறறும் ேனப்பைடடங�த்ள 
கேளிப்படுததுேொர�ள.

நநொய்்கற்ள  குணப்படுத்தும்  சபொதுவொன 
முறை்கள்
 • ேனச்மசொரவுக்கு எதிரொன ேருந்து�த்ளக் 

க�ொடுதைல்
 • ேனமநொய்க்கு எதிரொன ேருந்து�த்ள 

க�ொடுக்�மேண்டும்.
 • ேனஎழுச்சி ேறறும் எண்்ணச் சுழறசிக்க�திரொன 

ேருந்து�ள
 • தூக்� ேருந்து�ள, ேயக்� ேருந்து�ள 

க�ொடுதைல்
 • ஆண்டி – ்பொரக்கின மசொனியன ேருந்து�ள
 • உ்ளவியல் சிகிச்தச
 • ஆைரவு அளிக்கும் சிகிச்தச முதற�ள
 • க்பனமஸொதடயசித்பனஸ்
 • நடததை ேொறறு சிகிச்தச முதற�ள
 • அறிேொறறல் சொரந்ை சிகிச்தச முதற�ள
 • குழு சிகிச்தச
 • வித்ளயொடடு முதற சிகிச்தச�ள
 • ேனிைத கைொடரபிதன ஏற்படுததும் சிகிச்தச 

முதற�ள.
 • ேன அழுதைததை குதறக்�க்கூடிய இதச, 

நடனம், மயொ�ொ, தியொனப்பயிறசி ேறறும் 
மூச்சுப்பயிறசி கைொடர்பொன சிகிச்தச�த்ள 
மேறக�ொளேைன மூலம் ேனமநொய்�த்ள 
கு்ணப்படுதை முடியும்.

மனசசிறதவு நநொய்
1908 –ல் யூன புளூ்ளர (Evgen Bleuler) எனற 

சுவிஸ்நொடடு ேனநல ேருததுேர “ேனச்சிதைவு 
மநொய் எனற ேொரததைதய  உருேொக்கினொர. இந்ை 
ேனச் சிதைவு எனற ேொரததை,

Schizo – பிரிவு/பி்ளவு/சிதைவு
Phren – ேனம் 
எனற ேொரததை�ளில் இருந்து 

உருேொக்கினொர. 

மனசசிறதவு நநொயின் வறரயறை
ேனச்சிதைவு மநொய் என்பது ஒருேரின 

சிந்ைதன, உ்ணரச்சி ேறறும் விருப்பங�ளில் 
ேொறறங�ள ஏற்படடு, சமூ�தமைொடு இ்ணஙகி ேொழ 
முடியொை நிதலதய ஏற்படுததும் ஒனறொகும். 

மனசசிறதவு நநொய்க்கொன ்கொரணங்கள்

நர��ய� வள���  இய�� மா�றக�
ம�
� இல�� அ�சகைள தா��வ�

�ைள�� ெசய�பா�க��, சமைல அ�ற
இரசாயன� �
க� மா�றகைள ஏ�ப���வதனா�

மன��ைத�

ச�க, உள�ய� ம�
�
��ைல� கார�க�மர�ய� கார�க�

 • மி�ச் சரியொன �ொர்ணம் இதுேதர �ண்டு 
பிடிக்�ப்படவில்தல

 • ேரபியல் ேறறும் ்பரம்்பதர ேழியொ� ேரலொம்.
 • மடொ்பதேன (Dopamine), 

எபிகநஃபரின(epinephrine) ேறறும் 
கசரமடொனின (serotonin) ம்பொனற 
மேதிபக்பொருட�ளில் ஏற்படும் ேொறறங�ளினொல் 
ேனச்சிதைவு மநொய் ேரலொம். 

 • ்பலவீனேொன ஈம�ொ (Ego), கநருக்�டியொன 
சூழ்நிதல�்ளொல் உ்ளவியல் ரீதியொ� ்பொதிப்படடு 
ேனச்சிதைவு ேரலொம்.

 • சுமூ�ேொன உறவில்லொை குடும்்பச் சூழல்�ள, 
க்பறமறொர ேறறும் குழந்தை�ளுக்கு 
இதடமயயொன உறவுமுதற விரிசல்�்ளொல் 
ஏற்படலொம்.

 • சமூ�க் �ொரணி�்ளொன கநருக்�டியினொல் 
ேனச்சிதைவு ஏற்படலொம். 

 • ே்ளரசிதை ேொறறம் ேறறும் நொ்ளமில்லொ 
சுரபபி�ளின சுரபபு�ளில் ஏற்படும் 
ேொறறங�ளினொலும் ேனச்சிதைவு மநொய் 
ேரக்கூடும்.
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மனசசிறதவு நநொயின் வற்கப்பொடு்கள்
 • சந்மை� மநொய் (Paranoid)
 • விடதல ேனச்சிதைவு மநொய் (Hepephrenic)
 • ம�டடடொனிக் ேத�
 • மேறு்படுததிக்�ொடட முடியொை ேனச்சிதைவு 

மநொய் (Undifferentiated)
 • ேனச்சிதைவு மநொய்க்கு பின ேரும் ேன அழுதை 

மநொய்.
 • கரசிடுேல் ேனச்சிதைவு மநொய் ( Residual)
 • எளிய ேனச்சிதைவு மநொய் ேத�
 • சீமஸொதட்பல் ேத� (SchiZotypal)

மனசசிறதவு நநொயின் அறிகுறி்கள்

நநரமறையொன 
 அறிகுறி்கள்

எதிரமறையொன 
 அறிகுறி்கள்

 • கடலுஷன (Delusion) 
–அதசக்� முடியொை 
ைேறொன 
நம்பிக்த��ள

 • உ்ணரச்சி�ள 
ேருஙகிய நிதல

 • எந்ை ஒரு 
கேளிபபுறக் 
�ொரணி�ளும் 
இல்லொேல் ேொயத 
மைொறறங�த்ளக் 
�ொண்்பது. 

 • உறசொ�ம்
 • அததுமீறிய 

நடேடிக்த��ள
 • சந்மை�ம்
 • ைறக�ொதல 

நடேடிக்த��ள

 • அக்�தறயினதே 
(எந்ை ஒரு 
முயறசியும் எடுக்� 
முனேரேொடடொர�ள)

 • �ேனக் 
குதற்பொடு�ள

 • எந்ை ஒரு 
சந்மைொஷேொன 
நி�ழ்ச்சி�த்ளயும் 
அனு்பவிக்� 
முடியொை நிதல

 • ம்பசமுடியொை நிதல

மொயத்நதொறைங்களின் வற்க்கள்

மொறய எடுத்துக்கொடடு

கசவிபபுல ேொதய எந்ை ஒரு கேளிபபுற தூண்டுைலும் இனறி அடிக்�டி ம்பச்சுக்குரல் 
ம�டகும். அந்ைக்குரல் மநொயொளியிடம் எபம்பொது சொபபிட மேண்டும், 
எனன உதட அணிய மேண்டும், எபம்பொது தூங� மேண்டும் என 
்பல்மேறு �டடத்ள�த்ளக் கூறிக்க�ொண்மட இருக்கும்.

�ொடசி ேொதய கேளிபபுற தூண்டுைல் எதுவும் இனறி சிலந்தி ேறறும் ்பொம்பு�த்ள 
்பொரப்பைொ�க் கூறுேொர�ள. ஆனொல் அப்படி ஏதுவும் ்பொரதேக்கு 
கைன்படொது.

நு�ரச்சி ேொதய துரநொறறம் ஏற்படுததும் எந்ைப க்பொருளும் அதறயில் 
இல்லொைம்பொதும், நொறறம் அடிப்பைொ� மநொயொளி�ள கூறுேொர�ள.

சுதேபபுலன ேொதய எந்ைகேொரு கேளிக்�ொரணியும்v இனறி ேொயில் சுதேதய 
உ்ணரேைொ� கூறுேொர�ள

கைொடடு்ணரவு ேொதய ைன உடலில் பூச்சி ஊரேைொ� கூறுேொர�ள ஆனொல் எந்ைகேொரு 
பூச்சியும் �ண்ணுக்குப புலப்படொது.

ேக�ட� கா��

�க��� ெதா��ண��
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நநொறயக ்கண்டறியும் முறை்கள்
 • மநொய் ்பறறிய ேரலொறு மச�ரிதைல்
 • ம்பொதைபக்பொருள ்பயன்படுததி இருந்ைொல் அந்ை 

ேரலொறு
 • CT, MRI ேறறும் மூத்ள சம்்பந்ைப்படட 

்பரிமசொைதன�ள
 • இரதைப ்பரிமசொைதன�ள
 • ேனநிதலப ்பரிமசொைதன�ள.

மனசசிறதவு  நநொறயக  குணப்படுத்தும் 
முறை்கள் (management)

மனநல
ம���வமைன��

அ�ம��க ேவ��.

ம�	�ய� ���ைச

�� அ��� ���ைச (ECT)

உள�ய� ��யான ���ைச

ம�வா��

ேமலாைம 

ச�விலியர நம்ொண்றம
 • கசவிலியர�ள மநொயொளியின மநொதயக் 

�ண்டறிந்து மைதே�த்ள ேதிபபீடு கசய்ய 
மேண்டும்.

 • சு�ொைொரக் �ல்வி ேழஙகுைல்

�ந்நத்க நநொய்
சந்மை� மநொய் என்பது ேறறேர�ளின மேல் 

மைதேயில்லொை சந்மை�ங�த்ளயும், 
அேநம்பிக்த�தயயும் க�ொண்டு எபம்பொதும் 
சந்மை�ததுடமனமய நடந்து க�ொளளும் 
ஒருேத�யொன ேனமநொயின ேத�யொகும். 

்கொரணங்கள்
 • ேரபியல் �ொர்ணங�ள
 • ேன அழுதைம்
 • மூத்ளயின மேதிப க்பொருட�ளில் ஏற்படும் 

ேொறறங�ள 
 • ம்பொதைப க்பொருள�ள ்பயன்படுததுேைொல் 

சந்மை� மநொய் ேரலொம். 

அறிகுறி்கள்
 • ேறறேர�த்ளப ்பறறிய ்பைடடேொன 

எண்்ணங�ள ேறறும் ேன அழுதைம் இருந்து 
க�ொண்மட இருக்கும். 

 • நம்பிக்த� இல்லொை ைனதே
 • ஏேொறறம்
 • எபம்பொதும் ைேறொ�மே ேறறேர�த்ளப புரிந்து 

க�ொளளுைல்
 • ைனிதேயில் இருதைல்.

நநொய் ்கண்டறிதல
 • மநொய் ்பறறிய ேரலொறு மச�ரிதைல்
 • உடல் ்பரிமசொைதன�ள
 • ேனநிதலப ்பரிமசொைதன�ள

�ந்நத்க நநொறய குணப்படுத்தும் முறை்கள்
 • சந்மை� மநொய் ைொக்�ததிறகு உள்ளொன 

மநொயொளியின குதறதய ஏறறுக்க�ொள்ள 
மேண்டும்.

 • மநொயொளிக்கு ேறறேர�ளின மீைொன 
நம்பிக்த�தய ே்ளரக்� மேண்டும்

 • மநரேதறயொன முதறயில் உ்ணரச்சி�த்ள 
கேளிப்படுதை மநொயொளிதய ஊக்�ப்படுதை 
மேண்டும்.
உ்ளவியல் ரீதியொன சிசிக்தச�ள

மனச ந�ொரவு நநொய் (Depression)
ேனமநொய்�ளிமலமய ேனச்மசொரவு 

மநொய்ைொன மி�பக்பொதுேொ�க் �ொ்ணப்படும் 
மநொயொகும்.

மனசந�ொரவு நநொய்க்கொன வறரயறை
ேனச்மசொரவு மநொய் என்பது, “மசொ�ம், விரக்தி 

ேறறும் எதிர�ொலததில் நம்பிக்த�யினதேயொல், 
ேழக்�ேொ� கசய்யும் கசயல்�ளில் கூட ஆரேம் 
இல்லொேல் இருக்கும் ஒரு நிதல“ ஆகும். 
்பசியினதே, தூக்�மினதே ேறறும் உடல்ரீதியொன 
அறிகுறி�ள கைளிேொ�க் �ொ்ணப்படும்.

 மேரி. சி. டவுன கசனட

்கொரணங்கள்
 • மி�வும் மநசிதை ஒரு க்பொருத்ளமயொ, ந்பதரமயொ 

இழந்ைதினொல்
 • கைொடரந்து அடிக்�டி ஏற்படும் இழபபு�ள
 • எதிரேதறயொன எண்்ணங�ள ேறறும் 

எதிர்பொரபபு�ள நிதறமேறொை �ொர்ணங�ள
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 • எதிர�ொலம் குறிதது எதிர்பொரபபு�ள 
நிதறமேறொதே

 • திருே்ணம், இறபபு�ள, க்பொரு்ளொைொர கநருக்�டி 
ம்பொனற ேனஅழுதைம் நிதறந்ை ேொழ்க்த�ச் 
சூழல் �ொர்ணங�்ளொல் ேனச்மசொரவு மநொய் 
ேரலொம்.

மனசந�ொரவு நநொயின் அறிகுறி்கள்
 • ேகிழ்ச்சியினதே
 • தூக்�மினதே
 • ம�ொ்பம்
 • குறற உ்ணரச்சி
 • நம்பிக்த�யினதே, உைவியினதே, ைொழ்வு 

ேனப்பொனதே
 • ஓய்வினதே
 • எரிச்சல்
 • உடல் மசொரவு
 • ைறக�ொதல எண்்ணங�ள
 • அழுத�
 • நண்்பர�ள ேறறும் குடும்்ப 

உறுபபினர�ளுக்கிதடமயயொன கைொடரபிதன 
ேறுதது ைனிமய இருதைல்.

மனசந�ொரவு நநொறயக ்கண்டறிதல
 • ேரலொறு மச�ரிதைல் ( ை�ேல்�த்ள)
 • ேனநல ஆய்வு�ள 
 • ேனச்மசொரவு மநொய் ேதிபபீடடுக் �ருவி�த்ளப 

்பயன்படுததி மநொதயக் �ண்டறியலொம்.

சிகிசற�
 • ேனச்மசொரவுக்க�திரொன ேருந்து�த்ள அளிக்� 

மேண்டும்.
 • மின அதிரவு சிகிச்தச (ECT)
 • உ்ளவியல் சிகிச்தச முதற�ள

மன எழுசசி நநொய்
ேன எழுச்சி மநொய் என்பது, “அதி� ேகிழ்ச்சி, 

ைனதனப ்பறறிய உயரேொன எண்்ணங�ள, அதி� 
ம�ொ்பம், எரிச்சல், எல்தலமீறிய ்பொலு்ணரவுடன 
கூடிய ஒரு ேனமநொய்“ ஆகும்.

 – டொக்டர R. ஸ்ரீேொணி

ம்கப்நபறு்கொ் உ்ளவியல நநொய்்கள்

ே�பம்பறு உ்ளவியல் மநொய்�ள என்பது,“ 
குழந்தைப க்பறறவுடன, ைொய்ேொர�ளிதடமய ேன 
அழுதைம், ேயக்�ங�ள, ைனக்ம�ொ அல்லது ைொன 
க்பறற குழந்தைக்ம�ொ தீஙகு வித்ளவிக்�க் கூடிய 
ேனநிதல ேொறறங�த்ள உள்ளடக்கிய ஒரு 
மநொயொகும். - சொடொக் ேறறும் சொடொக்

மிதமொன மனநநொய் வற்க்கள்

அதீத அச� நநொய் (Phobia)
அதீை அச்ச 

மநொய் என்பது 
� ொ ர ்ண ம ே 
இ ல் ல ொ ே ல் 
ஏமைொ ஒரு 
கு றி ப பி ட ட 
க ்ப ொ ரு ளி ன 
மீமைொ அல்லது 
சூழ்நிதலயின 
மீ ம ை ொ 
ஏற்படக்கூடிய மைதேயறற ்பயேொகும்.
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பீதிநநொய் (Panic Attack)
அதி� ்பயததுடன கூடிய உளளு்ணரவு 

அடிக்�டி மைொனறுேமை பீதிமநொய் எனப்படுகிறது.

மனப்பதடட நநொய் ( Anxiety)
ேனப்பைடட மநொய் என்பது, “ இனம்புரியொை 

்பயம், அதி� வியரதே ேறறும் த�, 
உடல்நடுக்�தமைொடு கூடிய ஒரு உ்ணரேொகும்“. 
இது க்பரும்்பொலும் புதிய சூழ்நிதல�ள அல்லது 
புதிய க்பொருட�ளினொல் ஏற்படக் கூடும்.

எண்ணசசுழறசி நநொய்(OCD)
எண்்ணச்சுழறசி மநொய் என்பது, “ ஒரு 

ேனிைனிடம் நீண்ட நொட�்ளொ� இருக்கும் 
�டடுப்படுதை முடியொை எண்்ணங�ளும் 
கசய்த��ளும் ஆகும்“.

எடுத்துக்கொடடு
 • திரும்்பததிரும்்ப த� �ழுவுைல்
 • �ைவு சரியொ� பூடடப்படடுள்ளைொ என 

திரும்்பததிரும்்ப மசொதிதைல்
 • த�யில் மநொய்க் கிருமி�ள இருப்பைொ� 

உ்ணரைல்

மறைகந்கொ்ளொறு நநொய்
இைறகுமுன இந்ை மநொய் “ஹிஸ்டடிரியொ“ 

(Hysteria) எனறும் அதழக்�ப்படடது. இந்ை மநொய் 
உ்ளவியல் ரீதியொன �ொர்ணங�்ளொல் உடலின 
கசயல்்பொடு�ளில் ேரக்கூடிய ேொறறேொகும். 
இைனொல் திடீர ேயக்�ம், ம்பய்பிடிதது ஆடுேது, 
ேலிபபு ேறறும் ேறறேர�ளின �ேனததை ஈரக்கும் 
கசயல்�ளில் ஈடு்படுேொர�ள.

ற�கந்கொந�ொமொடடிக நநொய்்கள் 
(Psychosomatic Disorder)

ேனமநொய்க் �ொரணி�்ளொல் உடலில் 
ேரக்கூடிய மநொய்�ம்ள தசக்ம�ொமசொேொடடிக் 
எனறு அதழக்�ப்படுகிறது.

எடுததுக்�ொடடொ�, கநஞ்சு ேலி ேன 
அழுதைததினொல் ேந்திருக்�லொம். ஆனொல் 
உண்தேயில் எந்ைகேொரு உடல்நலக்�ொரணியும் 
இருக்�ொது. க்பரும்்பொலொன தசக்ம�ொமசொேொடடிக் 
மநொய்�ள, ேனநல ேருததுே ேதனயில் இல்லொேல் 
க்பொது ேருததுேேதன�ளிமலமய 
கு்ணப்படுதைப்படடு ேருகினறன.

ம்பொஸ்ட டிரேொடடிக் ஸ்டகரஸ் மநொய் 
(அதிரச்சியினொல் ேரக்கூடிய ேன அழுதை மநொய்�ள)

ஒருேரின ேொழ்க்த�யில் ஏற்படட ஏமைொ ஒரு 
அதிரச்சி�ரேொன நி�ழ்வு எபம்பொது அதைப்பறறி 
நிதனதைொலும் ்பைடடததை உருேொக்கும் ஒரு ேன 
அழுதை மநொயொகும். 

சபொதுவொன மனப்பதடடக ந்கொ்ளொறு நநொய்
தினசரி ேொழ்க்த�தயப ்பறறிய 

மைதேப்படொை, மி� அதி�ப்படியொன ்பைடடம் ேறறும் 
�ேதல மநொயொகும். இதில் ்ப்ணம், உடல் நலம், 
குடும்்பம், ்பளளி ேறறும் மேதல கசய்யும் இடம் 
அதனததும் அடஙகும்.

உதொரணங்கள்
 • அக்மரொம்பொஃபியொ (Acrophobia)  • உயரேொன இடததின மீது ஏறும்ம்பொது 

ேரக்கூடிய ்பயம்
 • கெேடமடொம்பொபியொ ( Haematophobia)  • இரதைததைப ்பொரதைொல் ்பயம்
 • கி்ளொஸ்டமரொம்பொஃபியொ (Claustrophobia)  • மூடப்படட அதற�ளில் இருக்� ்பயம்
 • இனகசக்மடொஃம்பொபியொ (Insectophobia)  • பூச்சி�ளின மீைொன ்பயம்
 • ஜஃம்பொபியொ (Zoophobia)  • விலஙகு�த்ளப ்பொரதைொல் ்பயம்
 • தேக்மரொஃம்பொபியொ (Microphobia)  • நுண்ணுயிரக்கிருமி�ளின மீைொன ்பயம்
 • அல்ம�ொஃம்பொபியொ ( Algophobia)  • ேலியின மீைொன ்பயம்
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மறை வற்க்கள்
 • தூக்�ததில் நடக்கும் வியொதி (மசொம்னொம்புலிசம்)
 • தூஙகும்ம்பொது ்பற�த்ள �டிதைல் (புரூக்ஸிஸம்)
 • தூக்�ததில் உ்ளறுேது (மசொம்னொலிகு)
 • ்படுக்த�யில் தூஙகும்ம்பொது சிறுநீர �ழிப்பது  

(க்படகேடடிங)
 • ்பயங�ரேொன �னவு�ள

சிகிசற�
 • தூக்�க் ம�ொ்ளொறு மநொய்க்�ொன �ொர்ணததிதன 

�ண்டுபிடிதது அைதன கு்ணப்படுதை 
மேண்டும்.

 • ேருந்து�ள
 • நல்ல உறக்�ததிற�ொன ்பரொேரிபபு ேழி�ள
 • ேனதை ஆசுேொசப்படுததும் யுக்தி�த்ளக் 

த�யொளுைல்.

 பொலியல மனகந்கொ்ளொறு நநொய்்கள்
ேதரயதற: ்பொலியல் சம்்பந்ைப்படட கசயல்�ள, 

நடேடிக்த��ள ேறறும் ஆதச�ளில் ேரக்கூடிய 
ேனக்ம�ொ்ளொறு ஆகும்.

வற்க்கள்
்பொலினததை அதடயொ்ளம் �ொண்்பதில் 

குதற்பொடு
1. டிரொன்ஸ் ச�கஸ்வொலி�ம் (Transsexualism)

ஒருேர ைனது கசொந்ை ்பொலினததின மேல் 
உ்ணரக்கூடிய அகசௌ�ரியேொன உ்ணரேொகும். 
இைனொல் அேர�ள ைனது ்பொலினததை 
ஆணிலிருந்து க்பண்்ணொ�மேொ, க்பண்ணிலிருந்து 
ஆ்ணொ�மே நிரந்ைரேொ� ேொறறிக் க�ொள்ள 
விரும்புேொர�ள. 
2. இரடறட நவட  டரொன்ஸ்சவஸ்டி�ம்  (Dual  role 

Transrestism)
இந்ை ேத� ்பொலியல் ேனக்ம�ொ்ளொறு 

உதடயேர�ள ைன ்பொலனததிறகு எதிர 
்பொலினதைேரின ஆதட�த்ள ைற�ொலிேொ� 
அணிந்து ேகிழ்ேொர�ள. ஆனொல் இேர�ள 
நிரந்ைரேொ� ைன ்பொலினததை ேொறறிக் க�ொள்ள 
விரும்புேதில்தல.

்பொலியில் ே்ளரச்சி நிதல ேறறும் முதிரவினொல் 
ஏற்படக்கூடிய உ்ளவியல் ரீதியொன ேறம் 
நடேடிக்த� கைொடர்பொன மநொய்�ள

ஆளுறமக ந்கொ்ளொறு நநொய்்கள்
(்பயன்பொடடு உ்ளவியல் ்பொடததைக் �ொண்�)

உணவு உண்ணல சீரந்கடு்கள்

வறரயறை
உண்்ணல் சீரம�டு என்பது, “உ்ணவு 

உண்்பதில் உள்ள முதறயறற நடேடிக்த��ள 
ஆகும். இைனொல் உடல்நலததிறகு தீஙகு 
ேருேமைொடு ேடடுேல்லொேல் ேொழ்க்த�மய 
முடிந்தும்பொகும் நிதலகூட ேரலொம்.

வற்க்கள்
பசியறை  உ்ளநநொய்  (Anorexia  Nervosa  :  ்பசியறற 
உ்ளமநொய் என்பது, உ்ணவு உண்்பைனொல் எஙம� 
உடல் எதட கூடிவிடுமேொ எனற ்பயததினொல் 
சொபபிடொேல் ்படடினிகிடந்து உடல்நலததைக் 
க�டுததுக் க�ொளேைொகும்.

புலிமியமொ  நரநவொ�ொ  (Bulimia  Nervosa): 
ேொழ்க்த�தயமய அச்சுறுதைக்கூடிய உ்ளவியல் 
ரீதியொன ஒரு உண்்ணல் சீரம�டடு மநொய்ைொன 
புலிமியொ நரமேொசொ. இதில் மநொயொளி மி� 
அதி�ேொன உ்ணதே ஒரு சிறிய இதடகேளியில் 
உண்டுவிடடு, எதட அதி�ேொகிவிடும் எனற 
அச்சதைொல், ைொனொ�மே உண்டஉ்ணதே ேொந்தி 
எடுக்� முயறசிப்பர.

்பளளிச் சிறுமி�ளிடமும், �ல்லூரிப 
க்பண்�ளிடமும் க்பொதுேொ�க் �ொ்ணப்படும்.
 • சிகிச்தச
 • ேருந்து�ள
 • நடததை ேொறறுச் சிகிச்தச
 • உ்ளவியல் ரீதியொன சிகிச்தச�ள

தூக்கக ந்கொ்ளொறு நநொய்்கள்

வறரயறை
உடல்நலததை ்பொதிக்கும் ேத�யிலொன 

தூஙகும் முதற�ள அல்லது ்பழக்� ேழக்�ங�ம்ள 
தூக்�க் ம�ொ்ளொறு மநொய் எனப்படுகிறது.

தூக்கக ந்கொ்ளொறு நநொயின் வற்க்கள்
தூக்கமின்றம : தூங� ஆரம்பிப்பது, ேறறும் அதை 
அப்படிமய கைொடரேதில் உள்ள பிரச்சதன�்ளொல் 
தூக்�ம் இல்லொேல் ைவிப்பது.

அதீத  தூக்கம்  :  எபம்பொதும் தூஙகிக்க�ொண்மட 
இருப்பது.
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 • க்பண்�ள, க்பண்�ம்ளொடு ஓரினச் மசரக்த�யில் 
ஈடு்படுேது (கலஸ்பியனஸ்)

 • ஆண்�ள, ஆண்�ம்ளொடு ஓரினச் மசரக்த�யில் 
ஈடு்படுேது (ம�)

பொரொபீலியொஸ் (Paraphilias)

சிகிசற�
 • உடல் ேறறும் ேனரீதியொன 

மநொய்க்�ொர்ணங�த்ளக் �ண்டறிந்து அைதன 
சரிகசய்ய மேண்டும்.

 • ேருததுே சிகிச்தச ( ேருந்து�ள)
 • உ்ளவியல் சிகிச்தச
 • நடததை ேொறறுச் சிகிச்தச

 10.7    குடி, நபொறதப் சபொருள்்களுககு 
அடிறமயொதல மறறும் 
நபொறதயிலிருந்து மீடசடடுத்தல

நபொறதப்பழக்கம்
நேது சமுைொயததில் ேருந்து�ள ்பரேலொ�மே 

ஒரு அங�ம் ேகிக்கினறன. ேனதை 
சேநிதலப்படுததும் ஒரு குறிபபிடதைக்� ேருந்து�ள, 
குறிபபிடட அ்ளவிறகு ்பயன்படுதை சமுைொயம் 
அனுேதியும் அளிததுள்ளது. இதில் ேது, �ொரஃபீன 
ேறறும் நிக்ம�ொடின ம்பொனற க்பொருட�ளும் 
அடஙகும். ேருததுேததுதறயில் சில ேத�யொன 
ேருந்து�ளுக்கும் அனுேதி உண்டு. இப்படியிருக்கும் 
ம்பொது இந்ை ேருந்து�த்ள ைேறொன முதறயில் 
்பயன்படுததி ்பயங�ரேொன வித்ளவு�த்ளச் 
சந்திக்கும் நி�ழ்வு�ளும் �ண்டறியப்படடுள்ளன.

“ஒவசவொரு  மனிதனின்  ஆழமனதிலும்  ஒரு 
வலி உள்்ளது. அந்த வலிறய ்கண்டறிந்து அதறன 
குணப்படுத்துவதொல மடடுநம மது மறறும் நபொறதப் 
சபொருள்  அடிறமத்தனத்திலீருந்து  ஒருவறர 
மீடசடடுக்க முடியும்.”

நபொறதப்பழக்கம்
ேருந்து�த்ள உடலுக்கு தீஙகு வித்ளவிக்கும் 

ேழியிமலொ அல்லது ைேறொன ேழியிமலமய 
்பயன்படுததுேமை ம்பொதைப ்பழக்�ேொகும்.

நபொறதப் சபொருட்களின் வற்க்கள்
 • சொரொயம்
 • ஆம்ஃபிடமின (Amphetamines)
 • �ொஃபீன (caffine)
 • ம�னனொபீஸ் (cannabis)
 • ம�ொக�யின (cocaine)
 • ேனேருடசி ேருந்து�ள 

(Hallucinogens)
 • மூச்சு ேழி ேருந்தூடடல் 

ேருந்து�ள (Inhalants)
 • நிக்ம�ொடின (Nicotine) 

புத�யிதல நச்சு
 • ஓபியொய்டு�ள (opioids)
 • ேனதை அதேதிப்படுததும் ேருந்து�ள
 • தூக்� ேருந்து�ள
்கொரணங்கள்
 • ேரபியல் �ொரணி�ள
 • நரம்பியக்�க் �டததி�ளில் (Neurotransmittors) 

ஏற்படும் மேதியியல் ேொறறங�ள
 • ஆரேம், சூழ்நிதலயில் இருந்து ைபபிக்� 

எண்ணி, ஆளுதேப ்பண்பு ேொறறங�ள, 
ேொழ்க்த� முதற ேறறும் ைொனொ�மே 
ேருந்து�த்ள உண்ணும் ்பழக்�ங�ள ம்பொனற 
உ்ளவியல் சொரந்ை �ொரணி�ள.

 • நடபு ேடடொர ்பலேந்ைம், எளிதில் ேருந்து�ள 
கிதடதது விடுேது, �லொச்சொரம், சமூ� 
ேதலை்ளம், ஊட�ங�ள ேறறும் ம்பொதைப 
க்பொருட�ளின வி்ளம்்பர பிர்பலம் ம்பொனற 
சமூ�க் �ொரணி�்ளொல் ம்பொதைப ்பழக்�ததிறகு 
அடிதேயொகிறொர�ள.

ஃக்படிசிசம் (Fetishism) உயிரறற க்பொருட�த்ளப ்பயன்படுததி ்பொலியல் கசய்த��ளில் ஈடு்படுேது

டிரொனஸ்கேஸ்டிசம் 
(Transrestism)

எதிர ்பொலினதைேரின ஆதட�த்ள அணிந்து ்பொலியல் ஆதச�த்ள 
நிதறமேறறிக் க�ொளேது

்பொலியல் துனபுறுதைல் எதிர்பொலினதைேதர உடல்ரீதியொ�வும் ேனரீதியொ�வும் துன்பப்படுததி 
அதை அனு்பவிப்பேர�ள.

குழந்தை�ள மீைொன ்பொலியல் 
இச்தச (Pedephilia)

குழந்தை�த்ள ்பொலியல் கசயல்்பொடு�ளில் ஈடுப்படுததி இன்பம் 
�ொண்்பேர�ள

ஃபிரொடடியுரிசம் (Frotteutism) முனபின அறிமு�மில்லொை ஒருேரின உடல் ்பொ�ங�த்ள அேர அனுேதியினறி 
கைொடுைல் ேறறும் உரொயும் கசயல்�த்ள கசய்து கைொந்ைரவு கசய்ைல்
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நபொறதப் பழக்கத்திற்கொன சிகிசற�்கள்
ம்பொதைப ்பழக்�ததிறகு 

அடிதேயொனேர�ளின உடலில் ம்பொதையின 
நஞ்சு அ்ளவிதன ேதிபபீடு கசய்து அைதன நீக்கும் 
முதற�த்ள மேறக�ொள்ள மேண்டும். மேலுே
 • உடலியக்� குறி�ள (Vital signs) சரி்பொரதைல்
 • இரதை நொ்ள ேழித திரேங�ள கசலுததுைல்
 • ம்பொதைப்பழக்�ததிறக�திரொன ேருந்து�ள, 

க�ொடுதைல் ேறறும்
 • ேறுேொழ்வு க்பறுைல்

மதுப்பழக்கம்
ேதுப்பழக்�ம் நேது ேொழ்க்த�யின 

அறபுைேொன ைரு்ணங�த்ளத திருடிக் க�ொளகிறது. 
ேது, ேதுவிறகு அடியொனேர�த்ள ேடடும் 
க�ொனறுவிடொேல், அேர�ளின குடும்்பம், 
குழந்தை�ள, அேருக்கு உைே நிதனக்கும் நல்ல 
உள்ளங�த்ளயும் மசரதமை க�ொனறு விடுகிறது. 
ேதுப்பழக்�ம் குறுகிய �ொலததிறகு மேண்டுேொனொல் 
ேகிழ்ச்சிதயத ைரலொம். ஆனொல் ேொழ்நொள 
முழுேதும் ்பல துன்பங�த்ளமய ைருகிறது.

“சொரொயம்” எனற ேொரததையொனது முைன 
முைலில் “மேக்னஸ் ெஸ்” என்பேரொல் “அல்குல்” 
எனும் அமரபிய ேொரததையிலிருந்து க�ொண்டு 
ேந்ைொர. அந்ை ேொரததைக்கு ேொறு அல்லது பிழிவு 
எனறு க்பொரு்ளொகும்.

மதுப்பழக்கத்திற்கொன வறரயறை
நொள்படட ேறறும் கைொடரந்து குடிப்பைனொல் 

ஒருேரின உடல்ரீதியொன சமூ� ரீதியொன ேறறும் 
க்பொரு்ளொைொர ரீதியொன ்பறிபபு�ள உருேொகிறமைொ 
அதுமே ேது்பழக்�ேொகும்.  -S. நம்பி

எபிசடமியொ்ஜி
உல�ம் முழுேதும் சுேொர 140 மில்லியன 

ேக்�ள ேதுவிறகு அடிதேயொகி உள்ளைொ� உல� 
சு�ொைொர நிறுேனம் �்ணக்கிடுகிறது.
நி�ழ்வுச் சம்்பேங�ள  இந்தியொவில் ேடடும்  2 %
15 ேயதிறகு மேற்படமடொர 20 – 40%
மி�அதி�்ளவு ேறறும்  
தினசரி குடிப்பேர�ள 10% 

மதுப்பழக்கத்தின் படிப்படியொன வ்ளரசசி
பரிந�ொதறன ச�ய்து பொரக்க
 • ஆரேததின �ொர்ணேொ�வும் நண்்பர�ளின 

�டடொயததின �ொர்ணேொ�வும் ஒருேர முைலில் 
குடிக்�த கைொடஙகுேது.

சபொழுது நபொககிற்கொ்க 
 • திருே்ண விழொக்�ள, �ல்லூரி தினக் 

க�ொண்டொடடங�ள, ேொநொடு ேறறும் விடுமுதற 
நொட�ளில் க்பொழுதும்பொக்கிற�ொ�, 
ஓய்கேடுக்கும் ம்பொது குடிப்பழக்�ததை 
கைொடஙகி அதை அப்படிமய கைொடரந்து 
க�ொண்டிருப்பொர�ள.

்கடடொயத்தின் நபரில
 • எபம்பொைொேது குடிததுக் க�ொண்டிருந்ை ஒருேர, 

ைன குடிதய நிறுததினொல் ஏற்படும் 
அகசௌ�ரியங�த்ளத ைடுக்� கைொடரந்து அதி� 
அ்ளவில் குடிக்கும் நிதலக்கு 
அடிதேயொகிறொர�ள.
ேது அடிதேதைனததினொல் ஏற்படக்கூடிய 

சிக்�ல்�ள

த்கவல்கற்ளச ந�்கரித்தல
 • இரதைததில் சொரொயததின அ்ளதேக் 

�ண்டுபிடிக்கும் மசொைதன�ள
 • சிறுநீர ்பரிமசொைதன�ள
 • �ல்லீரல் ்பரிமசொைதன�ள
 • இ.சி.ஜி (E.C.G)
 • ம�ஜ் – எனும் வினொப்படிே (AGE) 

்பரிமசொைதன�ள
 • ஆடிட (AUDIT) எனும் ேதுஅருந்துேைொல் ேரும் 

ம�ொ்ளொறு�த்ள அதடயொ்ளம் �ொணும் 
மசொைதன�ள

 • டொஸ்ட (DAST) – ேருந்து�த்ள 
உ்பமயொகிப்பைொல் ேரும் உடல் நலச் 
சீரம�டதட �ொணும் �ருவி

சிகிசற�
ேதுப்பழக்�ததிறகு அடிதேயொனேர�த்ள 

ேருததுேேதனயில் உளமநொயொளியொமேொ 
அல்லது புறமநொயொளி�ளின பிரிவு மூலேொ�மேொ 
சிகிச்தச அளிக்�லொம். இதில்
 • ை�ேல் அதனததும் கைரிவிக்�ப்படட ஒபபுைல் 

்படிேததில் த�கயழுதது ேொங� மேண்டும்.
 • ேருந்து�ள அளிதைல்
 • ஊடடச்சதது குதற்பொடு�த்ள சரி கசய்ய 

தேடடமின ேறறும் துத்ண உ்ணவு�த்ள 
ேழங� மேண்டும்.

 • இரதை நொ்ளம் ேழியொ� திரேம் கசலுததி 
இரதைததில் உள்ள ைொதுக்�த்ள 
சேநிதலப்படுதை மேண்டும்.

 • அறிகுறி�ள எனன கேளிப்படுகிறமைொ அதை 
கு்ணப்படுதை மேண்டும்.

Unit_10_Mental_health_Gen_Nur_TM.indd   243 05-03-2020   18:26:19



244

 • ேறறும் ேது அருந்ைொேல் இருக்� ேது ைடுபபுச் 
சிகிச்தசதய ேழங� மேண்டும்.

 • ேதுவுக்கு அடிதேயொனேர�ளுக்�ொன 
ேறுேொழ்வு முதற�ள

மதுவுககு அடிறமயொனவரக்கொன 
மறுவொழவு ந�றவ 
 • சுய உைவிக் குழுக்�ள மூலம் அேர�ளுக்கு 

ேறுேொழ்விதன அளிக்�லொம். எடுததுக்�ொடடொ� 
ஆல்�ெொல் அனொனிேஸ் ம்பொனற 
அதேபபு�ளில் அேர�த்ள மசரதது விடலொம்.

 • ேது புறக்�ணிபபு சிகிச்தச முதற�ள (ேதுதே 
கேறுக்� தேக்கும் ேருந்து�ள க�ொடுப்பது)

 • உ்ளவியல் ரீதியொன முதற�ள
 • ஆமலொசதன�த்ள ேழங�லொம்
 • ைனிந்பர ேறறும் குழுேொ� ேதுப்பழக்�ததிறகு 

அடிதேயொனேர�த்ள ஒனறு மசரதது 
உ்ளவியல் சிகிச்தச ேழங�லொம்.

 • குடும்்ப உறுபபினர�ளுக்கு ஆமலொசதன 
ேழங� மேண்டும்

 • நடததை ேொறறு சிகிச்தச�ள
 • ேது அடிதேதைனம் ேறு்படியும் ்பொதிக்�ொேல் 

ைடுக்கும் முதற�த்ள மேறக�ொள்ள மேண்டும்.

ந்க்கலவி (Health Education)
 • ேது ேறறும் ம்பொதைப க்பொருட�த்ளப 

்பயன்படுததுேைொல் ஏற்படக்கூடிய மி� 
மேொசேொன உடல் ரீதியொன ேறறும் உ்ளவியல் 
ரீதியொன வித்ளவு�த்ளப  ்பறறி மநொயொளிக்கும், 
அேர�ள குடும்்பததினருக்கும் எடுததுதரக்� 
மேண்டும்.

 • ேது ேறறும் ம்பொதைப க்பொருட�த்ள 
்பயன்படுததினொல் ஏற்படக்கூடிய 

வித்ளவு�த்ள குதறக்� உடல் 
ஆமரொக்கியததை மேம்்படுததும் தேடடமின�ள 
ேறறும் உ்ணதேப ்பறறி �றறுதைர மேண்டும்.

 • ேது ேறறும் ம்பொதைபக்பொருள�ளினொல் 
ேரக்கூடிய ஆ்பதது ேறறும் தீஙகு ைரக்கூடிய 
நடேடிக்த��த்ள ைடுக்� �றறுதைர மேண்டும்.

 • ேதுப்பழக்�ததிலிருந்து கேளிேந்ை பினனொலும் 
கைொடர ்பரிமசொைதன�ள ேறறும் குடும்்ப 
நடேடிக்த��ளில் ஈடு்பட மேண்டும் என 
அறிவுறுதை மேண்டும்

10.8.   மனவ்ளரசசி குறைபொடு (Mental 
Retardation)

ேனே்ளரச்சி குதற்பொடு என்பது ஒரு 
சிக்�லொன மநொயொகும். ேனே்ளரச்சிக் 
குதற்பொடடுடன பிறந்ை குழந்தை�ளில் சிலர 
ைொனொ� ைன மேதல�த்ள கசய்து க�ொண்டு ேொழ 
முடியும். ஆனொல் ஒரு சில குழந்தை�ளுக்கு 
அேர�ளின மநொய் தீவிரததின அடிப்பதடயில் 
எபம்பொதும் பிறரின உைவி மைதேப்படுகிறது. 
ேனே்ளரச்சிக் குதற்பொடுடன 
உள்ள குழந்தை�ளுக்கு 
�ல்விதய ம்பொதிக்�வும் 
அேர�ளின மைதே�த்ள 
அேர�ம்ள கசய்து க�ொள்ள 
்பயிறசி அளிக்�வும் ்பல சிறபபு 
்பளளி�ள கசயல்்படுகினறன. 

ேனே்ளரச்சி குதற்பொடு இபம்பொது “அறிவுசொர 
இயலொதே” “அறிேொறறல் ே்ளரச்சி சீரகுதலவு 
மநொய்” அல்லது “க்பொதுேொன �றறல் இயலொதே” 
எனறும் அதழக்�ப்படுகிறது.

உடலரீதியொன சிக்கல்கள் மனந் ரீதியொன 
சிக்கல்கள்

�மூ்க ரீதியொன சிக்கல்கள்

 • வி்பதது�ள
 • ைறக�ொதல�ள
 • �ல்லீரல் மநொய்�ள
 • ஊடடச்சதது குதற்பொடு
 • இரதை மசொத�
 • உடலில் நீர இழபபு
 • இருைய மநொய்�ள
 • ேலிபபு மநொய்�ள
 • சிறுநீர�க் ம�ொ்ளொறு�ள
 • ேனநிதல ேொறறங�ள
 • ஞொ்ப� ேறதி

 • மூத்ள ்பொதிபபு
 • ்பைடடம்
 • ஞொ்ப� ேறதி
 • ேன அழுதைம்
 • ேனமநொய்�ள
 • குழப்பம்
 • ஆளுதேயில் 

மேறு்பொடு�ள
 • ேன எழுச்சி 

மநொய்�ள

 • குடும்்பம், நண்்பர�ள ேறறும் உடன 
மேதல கசய்்பேர�ளுடன ஒரு 
சுமூ�ேொன உறதே கைொடர முடியொேல் 
ம்பொேது

 • விேொ�ரதது ேறறும் ேொழ்க்த�த 
துத்ணதயபபிரிந்து இருக்� மநரிடும்.

 • ேனமுதறச் சம்்பேங�ள
 • மேதலயினதே
 • திறதேக்ம�றற மேதல கிதடக்�ொேல் 

ைவிப்பது
 • ்பணியிடததில் வி்பதது�ள
 • சடடரீதியொன பிரச்சிதன�ள
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மனவ்ளரசசிக குறைபொடு என்பதன் 
சபொருள்

“குதற்பொடு” (Retarded) எனற ேொரததை 
இலததீன கேொழியிலிருந்து க்பறப்படடது. இைறகு 
கேதுேொ�ச் கசய்ேது / பினனதடவு அல்லது 
ைதடப்படடது என்பது க்பொரு்ளொகும்.

மனவ்ளரசசிக குறைபொடடிற்கொன 
வறரயறை

ேனே்ளரச்சிக் குதற்பொடு என்பது கேொதைேொ�, 
“மூத்ள ேறறும் நரம்பு�ளின அதேபபு ேறறும் 
கசயல்்பொடு�ளில் ஏற்படும் குதற்பொடு” என 
அகேரிக்�ொவின ேனநல சங�ம் (1983) 
ேதரயறுக்கிறது.

மனவ்ளரசசிக  குறைபொடடிற்கொன 
்கொரணங்கள்
• மரபணுக்கள் 
 • க்பறமறொர�ளிடமிருந்து க்பறப்படும் 

ேர்பணுக்�ளில் ஏற்படும் ேொறு்பொடு�ள.
வ்ளரசிறத மொறைங்கள்
 • ஃபிதனல்கீடமடொனூரியொ (Phenylketonuria)
 • வில்சனஸ் மநொய் (Wilsons Disease)
 • ம�லக்மடொமசொமியொ (Galactosomia)

ம்பொனற ே்ளரசிதை ேொறறங�்ளொல் மூத்ள 
ே்ளரச்சி ்பொதிக்�ப்படலொம்.
மூற்ள அறமப்பு
 • தேக்மரொகச்பொலி (மி�ச்சிறிய அ்ளவு மூத்ள)
 • தெடமரொகச்பொலி (மூத்ளயில் நீர மசரந்து 

மி�ப க்பரிைொ� மூத்ள ே்ளரேது)
பிர�வத்திறகு முன்னொல
 •  ைொய்க்கு ேரக்கூடிய கைொறறுமநொய்�ள. (எ.�ொ) 

ருக்பல்லொ. ம்பொனற மநொய்�ள �ருவில் 
இருக்கும் குழந்தையின மூத்ளே்ளரச்சிதய 
்பொதிக்கிறது.

பிர�வத்தின் நபொது
 •  பிரசேததின ம்பொது குழந்தைக்கு ஏற்படும் 

மூச்சுத தி்ணறல் �ொர்ணேொ� மூத்ள 
்பொதிக்�ப்படுகிறது.
பிரசேததிறகுப பினனொல்

 •  குழந்தை பிறந்ை பிறகு குழந்தைக்கு ஏற்படும் 
கைொறறுமநொய்�ள, வி்பததுக்�ள ேறறும் ஈயம் 
ம்பொனற விஷபக்பொருட�ளின ்பயன்பொடு

 • சமுைொயததில் க்பொரு்ளொைொர நிதலயில் மி�வும் 
பினைஙகிய நிதல ேறறும் �லொச்சொர சீரம�டு 

ம்பொனற �ொர்ணங�்ளொலும் ேனே்ளரச்சிக் 
குதற்பொடு ஏற்படுகிறது.

வற்கப்பொடு

மனவ்ளரசசி விகிதொச�ொரத்றத 
்கணககிடும் முறை (IQ calculation)

IQ = 
ேன ேயது
�ொல ேயது

 X 100 IQ = 
mA
cA

 X 100

�ொல ேயது என்பது ேருடங�த்ளயும், ேனேயது 
என்பது குழந்தையின ேனமுதிரச்சிதயயும் 
குறிக்கும்.

எடுததுக்�ொடடொ�: 8 ேயது குழந்தைக்கு 4 
ேயதிற�ொன ேனே்ளரச்சி இருந்ைொல் அது 4 ேயது 
ேனநல ேயதுதடயேரொ�க் �ருைப்படுேர. ]
எனமே IQ = 4/8X 100 = 50
(ேனேயதிதன உ்ளவியலொ்ளர �்ணக்கிடடுச் 
கசொல்ேொர)

மனவ்ளரசசி குறைபொடடின் மருத்துவ 
அம்�ங்கள்
ந்�ொன மனந்க குறைபடு (IQ 50 - 70)
 • அறிவு ேறறும் �ல்விச் கசயல்திறன குதறவு
 • உ்ணரச்சி ேறறும் இயக்�ங�ளில் மலசொன 

குதற
 • ேனே்ளரச்சிக் குதறதய குழந்தை�ள 

்பளளிக்கு கசல்ல ஆரம்பிக்கும் ேதர 
�ண்டுபிடிக்� முடியொது.

மிதமொன மனந்க குறைபொடு (IQ 35 - 50)
 • ைன மைதே�த்ள அறிய முடியொைேர�ள. 

்பயிறசி அளிப்பைன மூலம் சறறு அேர�ம்ள 
ைனது மைதே�த்ள பூரததி கசய்து 
க�ொள்ளலொம்.

வ. 
எண்

வற்கப்பொடு மனவ்ளரசசி 
விகித  
நிற் 

1 மலசொன ேனே்ளரச்சிக் 
குதற்பொடு

50 – 70

2 மிைேொன ேனே்ளரச்சிக் 
குதற்பொடு

35 – 50

3 �டுதேயொன 
ேனே்ளரச்சிக் குதற்பொடு

20 – 35

4 மி�மி� ஆழ்ந்ை 
ேனே்ளரச்சிக் குதற்பொடு

<20
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 • ேனநிதலப ்பரிமசொைதன�ள
 • இரதைம், சிறுநீர ்பரிமசொைதன�ள, CT Scan, 

குமரொமேொமசொம் ்பரிமசொைதன�த்ள கசய்ய 
மேண்டுே.

 • நுண்்ணறிவு மசொைதன�ள ேறறும்
 • இ.இ.ஜி எடுக்� மேண்டும்.

மனவ்ளரசசி குறை சிகிசற�்கள்
 • இனறு ேதர ேனே்ளரச்சிக் குதறதய 

சரிகசய்யும் திருபதி�ரேொன சிகிச்தச 
முதறமயொ, ேருந்து�ம்ளொ 
�ண்டுபிடிக்�ப்படவில்தல.

 • ேனே்ளரச்சி குதற உதடயேர�த்ள நம் 
�ண்�ொணிபபிமலமயொ மேற்பொரதேயிமலமயொ 
தேததுக் க�ொள்ள மேண்டும்.

 • அேர�ளின மைதே�த்ள அறிந்து நொமே 
கசய்ய மேண்டும்.

 • அேர�ளின ம்பச்சு, 
கேொழி, அறிவு, 
உ்ளவியல், சமூ�ம், 
்பொது�ொபபு ேறறும் 
கைொழில் திறன�த்ள 
அதி�ரிக்� திடடங�த்ள 
ே கு த து 
நடேடிக்த��த்ள மேறக�ொள்ள மேண்டும்.

 • ேன ே்ளரச்சிக் குதறதே கைொடரந்து ேதிபபீடு 
கசய்து க�ொண்மட இருக்� மேண்டும்.

 • குடும்்ப உறுபபினர�ளுக்கு ஆமலொசதன 
ேழங� மேண்டும்.

 • சொபபிடுேது எப்படி, குளிப்பது எப்படி என 
அடிப்பதடத மைதே�த்ள அேர�ம்ள பூரததி 
கசய்து க�ொள்ள ்பயிறசி அளிக்� மேண்டும்.

மனவ்ளரசசிச குறைபொடு வரொமல தடுககும் 
முறை்கள்
 • உறவினர�ளுக்கு உளம்ள திருே்ணம் 

கசய்ேதை ைடுக்� மேண்டும்.
 • ேர்பணு ்பறறிய ஆமலொசதன�த்ள அளிக்� 

மேண்டும்.
 • ம்பறு�ொல ்பரொேரிபபிதன அறிவுறுததி, 

ேருததுேேதனயில் ேடடுமே பிரசேம் ்பொரக்� 
தேக்� மேண்டும்.

 • ேனே்ளரச்சி குனறியேர�த்ள திருே்ணம் 
கசய்து க�ொள்ளக் கூடொது.

 • மநொதய ஆரம்்பக் �டடததிமலமய 
�ண்டுபிடிதது அைதனக் கு்ணப்படுதை 
மேண்டும்.

 • ேறறேர�ளுடன கைொடரபு க�ொளேதில் சிக்�ல் 
இருக்கும்.

 • ேறறேர�த்ள ைன மைதேக்�ளுக்�ொ� சறமற 
சொரந்திருப்பொர�ள

 • சமூ�ததுடனொன உறவிதன ஏற்படுததிக் 
க�ொளேதில் சிரேப்படுேொர�ள

்கடுறமயொன மனந்க குறைபொடு (IQ 20 - 35)
 • ேொய்ம்பசுேதில் கேொழிததிறன மேொசேொ� 

இருக்கும்.
 • உடலின அதசவு�ளில் ்பொதிபபு இருக்கும்.
 • மி�மி� எளிைொ� கசய்யக் கூடிய கசயல்�ளில் 

ேடடுமே அேர�்ளொல் �ேனம் கசலுதை முடியும்.

மி்க நமொ�மொன ஆழந்த மனந்க குறைபொடு  
(IQ < 20)
 • ேறறேர�ளுடன ்பழகும் திறன சுதைேொ� 

இருக்�ொது.
 • நுட்பேொன கசயல்�த்ள கசய்யும் திறன 

இருக்�ொது.
 • கைொடரந்து அேர�த்ள �ண்�ொணிததுக் 

க�ொண்மட இருக்� மேண்டும்.
 • மி� மேொசேொன ேனே்ளரச்சிக் குதறயினொல் 

ேறற மநொய்�ளும் ஏற்பட ேொய்பபு�ள அதி�ேொ� 
இருக்கும்

நநொயின் அறிகுறி்கள்
 • ே்ளரச்சி விகிைததில் ேயதுக் ம�றற முதிரச்சி 

இருக்�ொது.
 • �றறலில் பினைஙகி இருப்பொர�ள
 • அனறொடப ்பணி�த்ளச் கசய்ய இயலொதே
 • கேொழிப பிரச்சிதன�ள / ம்பசுேதில் சிரேம்
 • ேமனொரீதியொன திறன�ள குதற்பொடு�ள
 • நரம்பியல் மநொய்�ள
 • எதிலும் ஆரேம் இல்லொேல் இருப்பொர�ள

மனவ்ளரசசிக குறைறவ ்கண்டறியும் 
முறை்கள்
 • ேரலொறு மச�ரிதைல் – �ரப்பம், பிரசே �ொல 

ேரலொறு, குழந்தை பிறந்ை முதற, ே்ளரச்சியின 
தேல் �ற�த்ள அதடந்ைது, குடும்்ப ேரலொறு 
ேறறும் நடததையில் ேொறறங�ள ம்பொனற 
ை�ேல்�த்ள மச�ரிக்� மேண்டும்.

 • உயரம், எதட, ைதலயின சுறற்ளவு விகிைம், 
ம்பொனற உடல் ்பரிமசொைதன�த்ள கசய்ய 
மேண்டும்.

 • ்பொரதேக் ம�ொ்ளொறு�ள, �ொது ம�டகும் 
திறனில் ஏமைனும் குதற�ள உள்ளைொ என 
்பரிமசொதிக்� மேண்டும்.
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மறுவொழவு
 • உடல் ஊனமுறறேர�ளுக்�ொன உடல் 

ரீதியொன ேறுேொழ்க்த�
 • சமூ�ததில் ேொழ சமூ�ததிறன�த்ள அளிக்� 

மேண்டும்.
 • ைனது மைதே�த்ள பூரததி கசய்யத 

மைதேயொன க்பொரு்ளொைொரததை ைொமன 
சம்்பொதிதது கைொழில் சொரந்ை ேறுேொழ்வு ேழங� 
மேண்டும்.

 • மி� மேொசேொன ேனே்ளரச்சி 
குதறயுதடேர�த்ள நொள ்பரொேரிபபு 
தேயங�ள, சிறபபுப ்பயிறசி அளிக்கும் 
்பளளி�ள, கைொழிற�ல்வி ேழஙகும் ்பளளி�ளில் 
அனுேதிக்�லொம்.

மனவ்ளரசசி குறையுறடய குழந்றத்களின் 
சபறநைொருக்கொன குறிப்பு்கள்
 • ேனே்ளரச்சி குதற �டவுளின ம�ொ்பதைொமலொ, 

ைொன கசய்ை ்பொேததின வித்ளேொ�மேொ 
ேருேைல்ல என புரிய தேக்� மேண்டும்.

 • ேனே்ளரச்சி குதறவுதடய குழந்தை�த்ள 
சுதேயொ�க் �ருைொேல், ்பரொேரிக்� �றறுத ைர 
மேண்டும்.

 • வீடடில் குழந்தைக்கு க�ொடுக்�ப்படும் ்பயிறசி 
நல்ல முனமனறறததை ஏற்படுததும்

 • வீடடில் ேழங�ப்படும் ்பயிறசி�ம்ள சுைந்திரேொன 
ேொழ்க்த�க்கு ேழி ேகுக்கும்.

ேொ்ணேர�த்ள அருகில் இருக்கும் 
(ேனநலமீடடலுக்�ொன) ேனே்ளரச்சி 
குனறியேர�ளுக்�ொன ்பளளிக்கு அதழததுச் 
கசனறு அஙகு அேர�த்ள ்பரிமசொதிக்கும் 
முதற, ்பயிறசி அளிக்கும் முதற ேறறும் 
க்பறமறொர�ளுக்கு ேழங�ப்படும் 
அறிவுதர�த்ள மநரில் ்பொரதேயிட ஏற்பொடு 
கசய்ய மேண்டும்

ஆசிரியர ச�யலபொடு

மி� உயரந்ை IQ –விற�ொன உல� 
சொைதனதயப க்பறறிருக்கும் ஒரு 

இந்தியப க்பண் யொர?
திருகநல்மேலிதயச் மசரந்ை 19 ேயது 
தேசொலி ைொன அந்ைப க்பண். அேரின IQ 
விகிைம் – 225.

மனவ்ளரசசி  குன்றியவர்களுக்கொன 
அர�ொங்கச �லுற்க்கள்
 • இந்தியொவில் உள்ள ேனே்ளரச்சி குதற 

உதடயேர�ளுக்கு நேது அரசொங�ம் ேொைம் 
ரூ்பொய் 1000/-ததை ்பரொேரிபபுக்�ொன உைவித 
கைொத�யொ� ேழஙகுகிறது.

 • ேஙகி�ள மூலம் ைனிந்பர சுய உைவி ேொனியம் 
அளிக்கிறது.

 • பிரயொ்ணததின ம்பொது ஒரு ்பொது�ொப்பொ்ளருடன 
இலேசேொ� ்பய்ணம் கசய்ய சலுத� 
ேழங�ப்படடுள்ளது.

 • இலேச சிறபபுக் �ல்வி
 • சடடப ்பொது�ொபபு
 • அரசொங�ததிடமிருந்து வீடு ேறறும் கைொழில்சொர 

்பயிறசி அளிக்�ப்படுகிறது.
 • ைனியொர நிறுேனங�ளில் இருந்தும் உைவி�ள 

கிதடக்கினறன.

 10.9    ்கறைல குறைபொடு்கள்

்பளளிப ்பருேததிமலொ அல்லது ்பளளிக்கு 
கசல்லும்ம்பொமைொ ைொன எழுதுேதில், ேொசிப்பதில் 
ேறறும் �ணிைக் குதற்பொடு�த்ள �ண்டுபிடிக்� 
முடியும். �றறல் குதற்பொடு�த்ள “ேதறக்�ப்படடுள்ள 
குதற�ள” எனறும் அதழக்�லொம். ஒருேர 
்பொரப்பைறகு சொைொர்ணேொ�வும் எல்லொம் கைரிந்ைேர 
ம்பொல கேளிதமைொறறம் க�ொடுக்�லொம். ஆனொல் 
திறதே�த்ள கேளிப்படுததி நிரூபிக்� 
முடிேதில்தல. �றறல் குதற்பொடு�ள இருந்ைொலும் 
அந்ை ேொ்ணேர�ள ைன ச� ேொ்ணேதன விட 
புததிசொலிதைனேொனேரொ� இருப்பொர�ள.

வறரயறை
�றறல் குதற்பொடு என்பது ஒருேரின ம்பசும், 

எழுதும், புரிந்ை க�ொளளுைல் ேறறும் �்ணக்கு�ளில் 
ஏற்படும் �ேனக்குதற்பொடொகும். 

்கொரணங்கள்
�றறல் குதற்பொடு�ளுக்�ொன மி�ச் சரியொன 

�ொர்ணததை இதுேதர மி�ச் சரியொ� புரிந்து 
க�ொள்ள முடியவில்தல.
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மரபியல மறறும் பரம்பறர
 • ்பரம்்பதரயொ� �றறல் குதற்பொடு�ள 

குடும்்பததில் கைொடரலொம்.
 • �ரப்ப �ொலததில் ேறறும் பிரசேததின ம்பொது 

ஏற்படும் பிரச்சிதன�ள, மூத்ள ே்ளரச்சியில் 
ஏற்படும் குதற�ள, ஊடடச்சதது மநொய்க் 
குதற்பொடு�ள, கைொறறு மநொய்�ள, வி்பதது�ள, 
�ரப்பேொ� இருக்கும் ம்பொது ைொய் ேது 
அருந்துேைொல் இந்ைக் குதற்பொடு ேரலொம். 

 • குழந்தை பிறந்ை பினனொல் குழந்தைக்கு 
ேரக்கூடிய ஊடடச்சதது குதற்பொடு, நச்சு�ள 
ேறறும் வி்பதது�ளினொலும் ேரக் கூடும்.

்கறைல குறைபொடு்களின் குணொதி�யங்கள்
 • கேதுேொ� ேொசிதைல்
 • ்படிதைதை நிதனவு்படுததுேதில் சிரேம்
 • க்பொருள �ண்டுபிடிப்பதில் குழப்பம்
 • குழப்பேொன நிதல ேறறும் �ொர்ணங�த்ள 

அறிேதில் சிரேம்

்கறைல குறைபொடு்களின் வற்க்கள்
அ) ்கணிதக குறைபொடு (Dyscalculia)

இந்ை ேத�யொன �றறல் குதற்பொடுதடய 
ேொ்ணேர�ளுக்கு �ணிைப ்பொடம் ்படிப்பதில் 
சிரேேொ� இருக்கும். எண்�த்ள எண்ணுேதில், 
எண் �ணிைம் ேறறும் �ணிைக் குறியீடு�த்ளக் 
நிதனவில் க�ொளேதில் சிரேம் ஏற்படுகிறது.

சிகிசற�
இந்ைக் குதறயுதடய ேொ்ணேர�ளுக்கு 

விரல்�த்ளப ்பயன்படுதை, ்படங�ள மூலேொ� ்பயில 
அனுேதிக்� மேண்டும். ச� ேொ்ணேர�த்ள உைவி 
கசய்ய, �றறுக் க�ொடுக்� அனுேதிக்� மேண்டும். 
�டடதேக்�ப்படட ்பயிறசி மநரததை மேறக�ொள்ளச் 
கசய்ய மேண்டும்.
ஆ) எழுத்துசசிக்கல முறை (Dysgraphia)

குழந்தை�ளின த�கயழுததுத திறன ேறறும் 
ைதச இயக்�ங�ளில் ஏற்படும் ஒரு குதறயொகும். 
இந்ைக் குதறஉதடய குழந்தை�்ளொல் கைளிேொ� 
எழுததுக்�த்ள எழுை முடியொது, எழுததுப பிதழ�ள 

இருக்கும், எழுததுக்�த்ள இதடகேளி இல்லொேல் 
எழுதுேது ம்பொனற குதற�த்ள �ொ்ணலொம்.

சிகிசற�
 • எழுதது மூலம் இல்லொேல், ேொய்ேழி மைரவு 

முதற�த்ள ்பயன்படுததி ேதிபபீடு கசய்லொம்.
 • குறிபபு�த்ள ேழஙகுைல் ேறறும்
 • ம�ொடிடட �ொகிைங�ளில் எழுதுேது ேறறும் 

ேதர்பட ைொள�த்ளப ்பயன்படுதை 
அனுேதிக்�லொம்.

இ) டிஸ்ச்கசியொ (Dyslexia)
இது ஒரு ேொசிதைல் (்படிப்பது) ேறறும் 

அைமனொடு கைொடரபுதடய திறன�த்ள ்பொதிக்கும் 
�றறல் குதற்பொடு ஆகும். இது ்படிதைதை நிதனவு 
கூரதைல், எழுதும் திறன ேறறும் சில மநரங�ளில் 
ம்பசும் திறதனயும் ்பொதிக்கிறது.

இக்குதறப்பொடடில் ேொ்ணேர�ள,
 • மி� கேதுேொ�ப ்படிப்பொர�ள
 • எழுதுேதில் சிக்�ல்
 • ேொரததை�த்ள கேளிக்க�ொ்ணரேதில் சிரேம் 

ேறறும் த�கயழுததில் பிரச்சிதன�த்ள 
உ்ணரக் கூடும்.

சிகிசற�
 • �றபிதைலில் புதுதேயொ� ஆழ்ந்ை நுட்பங�த்ள 

த�யொளுைல்
 • ம்பசும் ேறறும் எழுதும் திறதன ஊக்குவிதைல்
 • ேகுப்பதறயில் மேம்்படுததிய ேசதி�த்ள 

அளிக்�லொம்.
 • ்படிப்பைறகு அதேதியொன சூழ்நிதலதய 

அளிக்� மேண்டும்.
 • குறிபபு�ளின ந�ல்�த்ளக் க�ொடுதது ்படிக்�ச் 

கசொல்லலொம்.
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 • ்பொடங�த்ள சிறுசிறு 
்பகுதி�்ளொ�ப பிரிதது 
்படிக்�ச் கசய்யலொம்.

 • க்பரிய எழுதது�ள 
க�ொண்ட புதை�ங�த்ள 
்படிக்�க் க�ொடுக்�லொம்.

 • மைரவு�ளில் எழுததுப 
பிதழதய மி�பக்பரிைொ� 
எடுததுக் க�ொள்ளக் கூடொது.

ஈ)  ச�ொற்க்ளறை  ்கறைல  குறைபொடு்கள் 
(அற�வு்கற்ளப் புரிந்து ச்கொள்்ள முடியொது)

இது மு�்பொேதன ேறறும் உடல் 
அதசவு�த்ளப ம்பொனற கசொற�ள அல்லொை 
கசயல்�த்ளப புரிந்து க�ொள்ள முடியொேல் 
சிரேப்படுேைொகும். 

சிகிசற�
 • ேொய்ேழி ேொரததை�ள மூலம் 

விததியொசங�த்ள சுடடிக் �ொடட மேண்டும்
 • ஒமர ேொதிரியொன க்பொருட�த்ள இத்ணததுக் 

�ொடட மேண்டும்.
 • இடததிறகு இடம் ேொறிச் கசனறு ்படிக்� 

ேழிேத� மேண்டும்.

்கறைல  குறைபொடு்கற்ள  மதிப்பீடு  ச�ய்ய 
நவண்டியதன் அவசியம்

�றறல் குதற்பொடு�ள, கேொழிபபிரச்சிதனயொல் 
ேருகிறைொ? இல்தல மேறு ஏமைனும் வியொதி�ளின 
கேளிப்பொடொ� உள்ளைொ எனக் �ொ்ண மேண்டும். 
�ொர்ணங�த்ளக் �ண்டுபிடிதது அைற�ொன 
சரியொன தீரதேக் �ொ்ண ேதிபபீடு கசய்யமேண்டும்.

உல�்ளவில் மி�பபிர்பலேொன 
மநொ்பல் ்பரிசு க்பறற மேதை 

ஒருேருக்கு �றறல் இயலொதே இருந்ைைொ� 
கூறப்படுகிறது. ஆம். அேர ைொன ஆல்்பரட 
ஐனஸ்டீன

 10.10    ்கவனக குறைபொடு மறறும் 
மிற்கயியக்க நநொய் (Attention Deficit, 
Hyperactive disorder) - ADHD

�ேனக் குதற்பொடு ேறறும் மித�யியக்� 
மநொய் என்பைறகு “தெ்பரத�னடிக் மநொய் (Hyper 
kinetic disorder)” எனறு மேறுக்பயரும் உள்ளது. 

இைதன முைனமுைலில் கெனதிச் மெொஃப 
என்பேர 1854-ல் விேரிதைொர. 

வறரயறை
�ேனக் குதற்பொடு ேறறும் மித�யியக்� 

மநொய் என்பது எளிதில் �ேனம் சிைறுைல் ேறறும் 
மி� அதி�ேொ� உடல் இயக்�ங�த்ள 
கேளிப்படுததுேைொகும். இதில் ஒரு குழந்தை ஒமர 
மநரததில் ்பல தூண்டுைல்�ளுக்கு ்பதிலளிக்கிறது.

நநொய் பொதிப்பு விகிதம்
 • ஆரம்்பப்பளளி குழந்தை�ள – 1.7%
 • ்பளளிக் குழந்தை�ள – 3-5%
 • ஆண் ேறறும் க்பண் விகிைொச் சொரம் – 2:1
 • மித�யியக்� குதற்பொடடிற�ொன ஆ்பததுக் 

�ொரணி�ள (Risk Factor)
 • குழந்தை �ருவில் இருக்கும் ம்பொது 

எதிரக�ொளளும் ேருந்து�ளின வீரியம்
 • குழந்தை பிறபபின ம்பொது ஏற்படக்கூடிய 

பிரச்சிதன�ள
 • எதட மி�வும் குதறேொ� பிறந்ை குழந்தை�ள
 • �ொரீயம் (Lead) விஷதைனதே

்கொரணங்கள்
உயிரியல ்கொரணி்கள் 

ேர்பணுக்�ள ேறறும் ்பரம்்பதர ேழியொ� 

நவதிப்சபொருள்்கள்
மடொ்பதேன மேதிபக்பொருட�ளினொல் ஏற்படும் 

ேொறறங�ள

உடறகூறியல
மூத்ளயில் ஃபிரொனடல் மலொப (Frontal Lobe) 

ம்பசல் ம�ஙலியொ (Basal Ganglia) ம்பொனறேறறில் 
ஏற்படும் ேொறறங�்ளொல் இந்மநொய் ேருகிறது.

உ்ளவியல  மறறும்  �மூ்கம்  �ொரந்த 
்கொரணங்கள்
 • குடும்்பப பிரச்சிதன�ள
 • ேன அழுதைததை ஏற்படுதைக்கூடிய 

ேொழ்க்த�ச் சூழல்
 • மி�வும் பிற்படுதைப்படட க்பொரு்ளொைொரச் 

சூழ்நிதல / ேறுதே
 • குறறபபிண்்ணணியில் உள்ள க்பறமறொர�ள 

ம்பொனறதே மி� முக்கிய 
�ொர்ணங�்ளொகினறன.
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பிைப்பு �ொரந்த ்கொரணங்கள்
 • �ரப்ப�ொலததினம்பொது ேது அருந்துைல் ேறறும் 

புத�பபிடிப்பது 
 • ைதலயில் ஏற்படும் �ொயங�ள
 • கைொறறு மநொய்�ள
 • நீண்ட மநரம் பிரசே ேலியினொல் 

அேதிப்படுேைொல்
 • ம்பறு�ொல மூச்சிதறபபு

சுறறுசசூழல ்கொரணங்கள்
அதி�ேொன �ொரீயம் �லந்து ையொரிக்�ப்படட 

வித்ளயொடடுப க்பொருட�த்ள ்பயன்படுததுேதை 
ைவிரக்� மேண்டும். உ்ணவில் மசரக்�ப்படும் 
சொயங�ள ேறறும் கூடுைல் சுதேகூடடுே 
க்பொருட�ள ்பயன்படுததுேைொலும் இது ஏற்படுகிறது.

அறிகுறி்கள்
 • எளிதில் தூண்டல்�ளுக்கு உ்ணரச்சிதய 

கேளிப்படுதது்பேர�ள
 • சதைம், ஒளி ேறறும் சுறறுச்சூழல் ேொறறங�்ளொல் 

எளிதில் ்பொதிக்�ப்படுேொர�ள
 • எளிதில் இேர�த்ள திதசதிருபபி விடலொம்.
 • குதறேொன �ேனததைமய இேர�்ளொல் 

கசலுதை முடியும்.
 • எந்ைகேொரு மேதலதயயும் எளிதில் 

முடிக்�ேொடடொர�ள
 • �ற்பது ேறறும் நிதனவு கூரேதில் குதறேொன 

திறதனமய க�ொண்டிருப்பொர�ள

நநொய் ்கண்டறிதல
 • மநொயொளியின பிறபபு ேறறும் ே்ளரச்சி ்பறறிய 

ை�ேல்�த்ளச் மச�ரிதைல்.
 • க்பறமறொர�ள ேறறும் ஆசிரியர�ளின 

அறிக்த��த்ள க்பற மேண்டும்.
 • குழந்தை�ளுக்�ொன ேழி�ொடடல் தேயம், 

உ்ளவியலொ்ளரின முழுதேயொன ேனநல 
ேதிபபீடு மைதேப்படுகிறது.

 • ம�டகும் திறன, ்பொரக்கும் திறனுக்�ொன 
மசொைதன�த்ள மேறக�ொள்ள மேண்டும்.

சிகிசற�
 • ேருந்துக்�ள
 • உ்ளவியல் ரீதியொன சிகிச்தச�ள
 • நடததை ேறறும் சிகிச்தசமுதற�ள
 • குடும்்ப நலக் �ல்வி
 • சமூ�ததுடன ஒததுபம்பொகும் திறன�த்ள 

ே்ளரக்கும் சிகிச்தச�ள
 • �ேனம் கசலுததுேைற�ொன ்பயிறசி�ள

 • மநொயொளி ஒருேருடன ம்பசும் முதற�ளில் 
்பயிறசியளிதைல்

 • ்பொரதேக் ம�ொ்ளொறு நீக்� சிகிச்தச�த்ள 
அளிக்� மேண்டும்.

வகுப்பறையில ADHD யின் நம்ொண்றம
 • ேகுப்பதறயில் அேரந்துள்ள இருக்த��ள 

ேொறறி அதேக்� மேண்டும்.
 • மேற்பொரதேயிடுைல் மேண்டும்
 • மநரேதறயொன எண்்ணங�த்ள ே்ளரக்கும் 

்பயிறசி�ள
 • வீடடுப்பொடங�த்ள குழந்தையின 

க்பறமறொரக்கும் அனுபபி தேப்பது 
ம்பொனறேறதற மேறக�ொள்ளலொம்.
ஒலிம்பிக் ம்பொடடியில் 14 ைங�ப்பைக்�ங�த்ள 

க்பறற தேக்ம�ல் க்பல்பஸ் என்பேர ைனது ஒன்பது 
ேயது ேதர ADHD மநொயொல் அேதியுறறு 
இருந்ைொலும், அேரின ைொயொரின துத்ணயொல் 
இச்சொைதனதய நி�ழ்ததி உள்ளொர.

ேொ்ணேர�த்ள, குழந்தை ேழி�ொடடு 
தேயததிறகு அதழததுச் கசனறு, ADHD – 
குழந்தைதய எப்படி ேதிபபீடு கசய்கிறொர�ள 
என �ொ்ணச் கசய்ய மேண்டும்

ஆசிரியர ச�யலபொடு

 10.11.    ச�விலியர – 
நநொயொளிககிறடநயயொன 
சிகிசற� �ொரந்த உைவு முறை 
(Therapeutic Nurse – Patient 
Relationship)

ேனிைர�ளுக்கு இதடமயயொன கைொடரபினொல் 
ேடடுமே, அன்பொன, நம்்ப�ேொன, கேனதேயொன 
ேறறும் ஏறறுக்க�ொள்ளதைக்� கூடிய உறதே 
ஏற்படுதை முடியும். கசவிலியர�ள ஒரு க்பறமறொதரப 
ம்பொல கசயல்்படடு மநொயொளியின சிந்ைதன, 
உ்ணரவு ேறறும் பிரச்சிதன�த்ளப புரிந்து 
க�ொள்ள மேண்டும். கசவிலியருக்கும் – 
மநொயொளிக்குேொன சிகிச்தசசொரந்ை உறவு 
முதறமய ேனநலச் கசவிலியததின அடிதை்ளேொகும்.
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உைவு என்பதற்கொன வறரயறை
கேபஸ்டர புதிய அ�ரொதி உறவு என்பதை 

ஒனறுக்க�ொனறு கைொடரபுதடயது என 
ேதரயறுக்கிறது.

�மூ்கம் �ொரந்த உைவு முறை
மேதல கசய்யும் இடததில் உள்ளேர�ள, 

ச�்பணியொ்ளர�ள, விழொக்�ள மூலேொ� 
ஒருேருக்க�ொருேர ைனது மைதே�த்ள பூரததி 
கசய்து க�ொளேைொகும்.

மி்க சநருக்கமொன உைவு முறை
ைன ைனிதேதயமயொ அல்லது 

மைதே�த்ளமயொ ைவிரக்� இரண்டு ம்பர�ள 
ஒருேருக்குக்க�ொருேர மி�மி� கநருக்�ேொ� 
்பழகுேைொகும்.

சிகிசற� �ொரந்த உைவு முறை
ஒரு மநொயொளியின மநொதயக் 

கு்ணப்படுததுேைற�ொ�, ஒரு இலக்த� மநொக்கி 
ஒனறொ� மேதல கசய்யும் உறவு முதறயொகும். 
இது சமூ� உறவு முதற ேறறும் மி� மி� 
கநருக்�ேொன உறவு முதறயில் இருந்து முறறிலும் 
மேறு்படட ஒனறொகும்.

உைவு முறையின் உடகூறு்கள் (component)
 • நல்லுறவு ே்ளரக்� மேண்டும்.
 • நம்பிக்த� தேக்� மேண்டும்
 • மநரதேயொ� இருக்� மேண்டும்

 • அக்�தறயுடன கசயல்்பட மேண்டும்
 • நல்லி்ணக்�மைொடு கசயல்்பட மேண்டும்
 • க்பொறுதேயுடன இருக்� மேண்டும்
 • நல்கலொழுக்�தமைொடு ்பழ� மேண்டும்

நிற்்களும் பணி்களும்
 • மநொயொளிமயொடு அறிமு�ேொேறகு முந்தைய 

நிதல
 • மநொயொளிமயொடு அறிமு�ப்படுததிக் க�ொளளும் 

நிதல
 • ்பணி�ள மேறக�ொளளும் நிதல
 • உறவிதன முடிக்கும் நிதல

நநொயொளிநயொடு  அறிமு்கமொவதறகு  முந்றதய 
நிற்யும், பணி்களும் 

இந்ை நிதலயில் ஒரு மநொயொளிதய 
�ேனிததுக் க�ொளேைற�ொ� கசவிலியர 

ADHD யின் வற்க்கள்
்கவனககுறைப்பொடடு வற்க மிற்கயியக்க வற்க இரண்டும் ்க்ந்த வற்க

 • �ேனம் கசலுதை முடியொேல் �ேனக் 
குதறேொ� இருப்பொர�ள.

 • வித்ளயொடடில் ஆரேம் குதறேொ� 
�ொ்ணப்படும்.

 • �ேனிக்கும் திறதே இருக்�ொது
 • ேழிமுதற�த்ள பின்பறற முடியொேல் 

இருப்பொர�ள.
 • மூத்ளதயப ்பயன்படுததி கசய்யும் 

கசயல்�த்ள க்பரும்்பொலும் ைவிரதது 
விடுேொர�ள.

 • மநொடடுபபுதை�ங�ள, க்பனசில், ம்பனொ 
ம்பொனறேறதற ்பளளியிமலமய கைொதலதது 
விடுேொர�ள.

 • தினசரி கசய்யும் கசயல்�த்ள ேறந்து 
விடுேொர�ள.

 • ைங�ளின முதறேரும் ேதர �ொததிருக்� 
முடியொேல் முைலில் முந்துேொர�ள.

 • அதி�ேொ� ஓடிக் 
க�ொண்டும், அஙகும் 
இஙகும் ஏறி குதிததுக் 
க�ொண்மடயிருப்பொர�ள.

 • நிதலயொ� ஓர இடததில் 
உட�ொரந்து இருக்� 
ேொடடொர�ள

 • ம�ளவி�த்ள ம�டடு 
முடிக்கும் முனனமர 
்பதிலளிப்பொர�ள. 
ேரிதசயில் நிற�ொேலும், 
ைங�ள முதறேரும் 
ேதர �ொததிருக்� 
முடியொது.

 • இது இரண்டும் மசரந்து 
�ொ்ணப்படும் ஒரு 
ேத�யொகும்.
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நியமிக்�ப்படடு, அேதரச் சந்திப்பைற�ொன 
திடடங�த்ள ்படடியலிடுேொர�ள.

நநொயொளிநயொடு  அறிமு்கப்படுத்திக  ச்கொள்ளும் 
நிற்யும் அதன் பணி்களும்

இந்ைக்�டடததில் கசவிலியரும் மநொயொளியும் 
முைனமுதறயொ� சந்திததுக் க�ொளேொர�ள. 
மநொயொளியின நம்பிக்த�தய கேல்லும் 
நல்லுறதே ே்ளரக்� மேண்டும். மநொயொளியின 
ேலிதே�ள, ்பலவீனம் ேறறும் மைதேயொன 
ை�ேல்�த்ள கசவிலியர மச�ரிப்பொர.

பணி்கற்ள நமறச்கொள்ளும் நிற்
அதி�ேொன சிகிச்தச முதற�த்ள 

இந்ைக்�டடததில் ைொன கசவிலியர�ள 
மேறக�ொளகிறொர�ள

உைவிறன முடிககும் நிற்
சிகிச்தசக்�ொன இலக்கிதன மநொயொளி 

அதடந்து முடிதை பினனர கசவிலியர, 
மநொயொளியுடனொன சிகிச்தச உறவு முதறதய 
முடிததுக் க�ொளேொர.

இறடயூறு்கள் (Therapeutic impasses)
கசவிலியருக்கும் மநொயொளிக்கும் 

இதடமயயொன சிகிச்தச உறவு முதறதய 
ைடுக்கும் �ொரணி�த்ள இதடயூறொ�க் கூறலொம்.

மறுப்பது / எதிரப்பு (Resistance)
மநொயொளி ைனது நிதலதய கசவிலியரிடம் 

கூற ேறுதது அதேதியொ� இருப்பைொகும். 
ேொய்திறந்து ம்பச ேொடடொர�ள. இைனொல் உறவு 
முதற ஏற்படுததுேதில் இதடயூறு மநரலொம்.

பரிமொறைம் (Transference)
ஒரு மநொயொளிக்கு ைனதனயறியொேல் 

கசவிலியரின மீது எழக்கூடிய ஒரு உ்ணரேொகும். 

ஏகனனில் அந்ைச் கசவிலியரின உருேமேொ, ஏமைொ 
ஒனறு மநொயொளிக்கு மி� மநசிதை ஒரு ந்பரொ�மேொ 
அல்லது உறேொ�மேொ இருந்திருப்பைொ� 
நிதனததுக் க�ொண்டு ைன உ்ணரவு�த்ள 
்பரிேொறற நிதனப்பொர�ள.

எதிரபரிமொறைம்
இது கசவிலியருக்கு, மநொயொளியின மீது 

ஏற்படும் உ்ணரேொகும். இைனொல் கசவிலியர 
மநொயொளிக்கு அதி�ச் சலுத��த்ள ேழஙகுேொர. 
அைனொல் சிகிச்தச உறவு முதறயில் இதடயூறு 
ஏற்படக்கூடும்.

எலற்்கற்ள மீறுதல
ைனக்கு அனுேதிக்�ப்படட எல்தல�த்ளக் 

�டந்து மநொயொளியுடன கசவிலியர�ள சமூ� 
ரீதியொன, உடல் ரீதியொன ேறறும் க்பொரு்ளொைொர 
ரீதியொன கைொடரபு�த்ள க�ொண்டிருந்ைொல் எல்தல 
மீறுைல் ஆகும். இைனொலும் சிகிச்தச சொரந்ை உறவு 
முதறயில் இதடயூறு�ள ஏற்படுகினறன.

இறடயூறு்களிலிருந்து  சவளிவருதற்கொன 
வழிமுறை்கள்
 • ஒரு கசவிலியர ைனது எல்தல�ள எனன 

எனறு கைளிேொ� கைரிந்து அைறம�ற்ப நடந்து 
க�ொள்ள மேண்டும்.

 • ைனது உ்ணரவு�த்ள அடக்கி ஆ்ளத கைரிந்து 
க�ொள்ள மேண்டும்.

 • ைனது ்பலம் ேறறும் ்பலவீனங�த்ள ்பறறி 
கைரிந்து தேததிருக்� மேண்டும்.‘

 • ேனம் திறந்ை உதரயொடல்�த்ள ம்பச 
மேண்டும்.

 10.12.   மனந்ந�றவ்கள்

ேனநல மநொயுறமறொதரப ்பறறிய 
ேனப்பொனதேயும் அேர�ளுக்கு ேருததுேம் 
கசய்ேதைப ்பறறிய எண்்ணங�ளும் ேொறிவிடடது. 
மநொயுறமறொதர துனபுறுததுேைன மூலம் 
்பொதிக்�ப்படடேரின உடலில் தீயசக்தி ைங�ொது 
என நம்பினர. �ொலபம்பொக்கில் ேனமநொய் ்பறறிய 
அறிவியல் அறிவும் உண்தே�ளும், ேனமநொய் 
்பறறிய சிந்தைதய கேகுேொ� ேொறறியுள்ளது.

ேனநல மசதே (Mental Health services) 
சொரந்ை நிறுேனங�ள ேன மநொயொளி�ளிடம் ்பல 
இதடவிதனச் கசயல்�த்ள மேறக�ொளளுேொறு 
அறிவுறுததுகினறனர. அதேயொேன, 
விழிபபு்ணரவு, �ண்டறிைல், மநொய்க்கு 
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சிகிச்தசயளிதைல், குடும்்பததினருக்கு மநொய் ்பறறி 
விேரிதைல், நீண்ட �ொல ்பரொேரிபபு, ேறுேொழ்வு 
அளிதைல், மநொயொளிக்குரிய ேனிை உரிதே�த்ளப 
்பொது�ொதைல் அதனதது ேததிய, ேொநில ேறறும் 
ேொேடட ேனநல தேயங�ளிலும் 
ேனமநொயளி�ளுக்கு சிகிச்தசயளிக்கினறனர.
�மூ்கம்

ஒதை விழுேங�ள, நம்பிக்த��ள, 
ேனப்பொனதே, ்பண்பு, இருபபிடம் ேறறும் நொடடம் 
உதடய குழுதேமய சமூ�ம் எனறு 
அதழக்கிமறொம்.
சமுைொயம் சொரந்ை ேனநலனின முக்கியததுேம்
 • குடும்்பததினரின ேனநலதன 

மேம்்படுததுகிறது.
 • ேனநலம் ்பொதிக்�ப்படமடொருக்�ொன சமுைொயம், 

்பண்்பொடு ேறறும் சூழ்நிதல சொந்ை ்பரொேரிபத்ப 
அறிேர.

 • ேனநலதன ்பொதிக்கும் �ொரணி�த்ளக் 
�ண்டறியவும் பிரச்சதன�த்ள சேொளிக்கும் 
ேழிமுதற�த்ளயும் குடும்்பததினர அறிேர.

 • சமுைொயததில் அேர�ள மேல் ஏற்படடுள்ள 
�்ளங�ததை ம்பொக்குைல்.

 • ேனநல மநொய் ்பறறிய ைேறொனக் 
�ருததுக்�த்ள நீக்குைல்.

 �மூதொயத்தில உள்்ள மனந் 
ந�றவ்கள்

பகுதிநநரம்  மருத்துவமறனயில  அனுமதித்தல 
மநொயொளி�ளுக்�ொ� ேடிேதேததுள்ள 
கசயல்�ளில் ஈடு்படடுவிடடு ேொதல வீடு திரும்புேர. 
இம்முதறயில் மநொயொளி குதறந்ை மநரமே வீடதட 
விடடு கசல்கிறொர.
குழு பரொமரிப்ப்கம்
 • ேனநல மநொயிலிருந்து சு�ம் க்பறற 15 அல்லது 

20ம்பர ேருததுேேதனயிமலொ அல்லது 
ேொடத� வீடடிமலொ ைஙகி இருந்து ேருததுே 
சிகிச்தசப க்பறுேர.

மனந்க ்கொப்ப்கம்
 • ேனநல மநொயிலிருந்து சு�ம் க்பறமறொதர  

�ொப்ப�ங�ளில் ைங�ச் கசய்து, அேர�ளுக்�ொன 
்பரொேரிபபு கைொத�தய ைனனொரேல கைொண்டு 
நிறுேனம் கசலுததி விடுகிறது. இது வீடடில் 
இருக்கும் அனு்பேததை மநொயொளிக்கு 
அளிக்கிறது.

பரொமரிப்ப்கம்
 • �டடுப்பொடொன மேதலச் சூழ்நிதலயில், 

கைொழிற�ல்விக்�ொன மநொக்�ங�த்ள 
அதடயதைக்� ேத�யில் மேதலசொர 
ேறுேொழ்வு அளிதைல்.

 • Quarter way homes
 • ேருததுேேதன ே்ளொ�ததிமல இம்தேயம் 

அதேந்திருக்கும் கசவிலியரும் ேருததுேரும் 
தினசரி மேற்பொரதேயிடுேதில்தல. 
மநொயொளி�ம்ள ைங�ள மேதல�த்ளச் 
கசய்ேர.

 • Half way homes
 • ேருததுேேதனயில் அளிக்�ப்படும் மசதேதய 

்பயன்படுதைொேல் மநொயொளி பூர்ண சு�ம் 
கிதடக்கும்ேதர இம்தேயததில் ைஙகியிருந்து, 
பின வீடு கசல்ேர.

நநொக்கம்
ேருததுேேதனயில் இருந்து வீடடிறகு சுமூ�ேொ� 
கசல்ல ேழிேத�ச் கசய்ைல்.
 • YMCA half way home for mentally ill – கசனதன
 • Dr. Boaz’s ேறுேொழ்வு தேயம் – கசனதன
 • சமூ� உ்ளவியல் ேறுேொழ்வு தேயம் – கடல்லி 

(Delhi Psychosocial rehabilitation society)

ப்கல நநர ந�றவ றமயம்
ேருததுேேதனயில் இருந்து வீடடிறகு கசனற 

பின கைொழில்சொர ேருததுேம் ேறறும் ேறுேொழ்வு 
மசதே ேழங�ப்படுகிறது. கைொழில்சொர ்பயிறசி 
க்பறறு மேதல ேொய்பபு க்பற ேழிேத� கசய்கிறது.

கீழ்�ண்டதே கைொழில்�ல்வி சொர 
மேதலேொய்பபு�ள: அச்சிடுைல் ேறறும் புதை�ம் 
த்பண்டு கசய்ைல் தையல் ேறறும் ஆயதை ஆதட 
ையொரிதைல். த�தைறி ேறறும் ைச்சுமேதல 
கேழுகுேரததி கசய்ைல், மூஙகில் கூதட�ள 
ையொரிதைல் ேறறும் ்படடுபூச்சி ே்ளரபபு. 
ேண்்பொண்டம் ையொரிதைல், அடுேதனசொர கைொழில் 
மைொடடம் ்பரொேரிதைல், ்பொய் முதடைல் மைொல் 
க்பொருட�ள ையொரிதைல் முைலியன.

ப்கல நநர ந�றவ றமயங்கள்
 • NIMHANS க்பங�ளுரூ
 • SCARF கசனதன
 • SANJIVINI புதுகடல்லி
 • சுயஉைவி குழுக்�ள

ேனமநொயொளியின ஒரு குறிபபிடட 
பிரச்சதனதய மேறக�ொள்ள மேண்டும் எனற 
சீரிய மநொக்கில் இக்குழுவினர ேனமநொயொளிக்கு 
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உைவுேர. ேனமநொயொளி�ள சமுைொயததினருடன 
இத்ணந்து ேொழ ேழிேத� கசய்ேர. எ.�ொ AA 
(Alcohol Anonymous)
தறச்கொற் தடுப்பு றமயங்கள்

ைறக�ொதல�ளின எண்ணிக்த� நொளுக்கு 
நொள அதி�ரிக்கிறது. ைறக�ொதல ைடுபபு தேயங�ள 
ைறக�ொதல நதடக்பறொைேொறு ைடுக்� உைவுகிறது. 
அதேயொேன
 • SNEHA கசனதன
 • SAHARA கசனதன
 • SANJIVINI AND SUMAITRI புதுகடல்லி

.இந்தியொவில் ேனநல மசதே ்பல நிதல�ளில் 
நதடக்பறுகிறது.

அரசு மருத்துவமறன்கள்
ேததிய அரசு சொர 
ேருததுேேதன

மைசிய அ்ளவு 
ேருததுேேதன உம். 
NIMHANS, க்பங�ளுரூ

ேொநில அரசு சொர 
ேருததுேேதன

ேொநில அரசு 
ேருததுேேதன�ள 
Institute of Mental health 
ைரேொத, �ரநொட�ொ, 
National Mental Health 
Programme, ைமிழ்நொடு

ேொேடட 
அ்ளவிலொன 
ேருததுேேதன

க்பொது நல 
ேருததுேேதன 
ேனநலபபிரிவு ேொேடட 
ேனநல கசயல்்பொடு�ள

அரு�ொதேயில் ஆரம்்ப சு�ொைொர நிதலயம், 
சமுைொய ேனநல 
தேயங�ள உ்ப 
தேயங�ள

நதசிய மனந்த் திடடம்
கிரொேபபுற ேக்�ளிதடமய ேனநலதனப ்பறறி 

விழிபபு்ணரவு ஏற்படுதை மைசிய ேனநல திடடம் 
1982 இல் துேங�ப்படடது.
நதசிய  மனந்திடட  slogan  “Reaching  the 
unreached” 

நதசிய மனந் திடடத்தின் நநொக்கங்கள்
 • ேனநலம், நரம்பியல் இயலொதே ேறறும் 

கைொடரபுதடய குதற்பொடு�த்ளத ைடுதைல் 
ேறறும் உரிய சிகிச்தச ேழஙகுைல்

 • ேனநல கைொழில்நுட்பங�த்ள ்பயன்படுததி 
க்பொது சு�ொைொர மசதேதய மேம்்படுததுைல்

 • ேனநல சு�ொைொர க�ொளத��த்ள ்பயன்படுததி 
முழு மைசிய ே்ளரச்சிதயயும் ேொழ்க்த�த 
ைரததையும் மேம்்படுததுைல்.

நதசிய மனந்த்திடடத்தின் நநொக்கம்

மனநல ேசைவக�
ம��� ெபா�

காதார ேசைவக�
ஒ	��ைண��

ந�வைட�ேதா�
மற��

பா��க�ப�ேடா���
மனநல ேசைவைய

ெபற வவைக�
ெச�த� 

மனநல
ேசைவக��

ச�க ப�ேக��

ச�க���
ய உத�ைய

ேநா�� �ய��க�
����ற�

ச�க ேம�பா���
ெபா� உட�நல�
பா�கா�� உ�ள

மனநல அ��

NMHP யின் பணி்கள்

மனந் மருத்துவமறன்கள்
ேனநல மநொயினொல் ்பொதிக்�ப்படட, சமூ�ம் 

ேறறும் வீடடில் ்பரொேரிக்� இயலொை நிதலயில் 
உள்ளேர�ளுக்கு சொனறிைழ் ேழஙகி ேனநல 
ேருததுேேதனயில் அனுேதிதைல்

மருத்துவ ்கலலூரி்கள்
 • க்பொது நல ேருததுேர�ளுக்கும் ஆரம்்ப சு�ொைொர 

நிதலதயய ேருததுேர�ளுக்கும் 
ேனநலமநொய் சொரந்ை ்பயிறசி அளிதைல், 
ேருததுேதனதய ஆய்வு தேயேொ� 
கசயல்்படுததுைல்.

மொவடட  மறறும்  தொலு்கொவில  உள்்ள 
மருத்துவமறன்கள்
 • இம்ேருததுேேதன�ளில் உ்ளவியல் ேறறும் 

ேனநல ேருததுேத துதற கசயல்்படும்.
 • இேர�ள ஆரம்்ப சு�ொைொர நிதலய 

ேருததுேர�த்ளயும் க்பொதுநல 
ேருததுேர�த்ளயும் மேற்பொரதேயிடுேர

 • ஆரம்்ப சு�ொைொர நிதலயததுடன இத்ணந்து 
கசயல்்படும் சமூ� சு�ொைொர ்பணியொ்ளர ேனநல 
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மநொயினொல் ்பொதிக்�ப்படமடொதர �ண்டறிந்து, 
ஆரம்்ப சு�ொைொர நிதலயததில் சிகிச்தசப 
க்பறுேொறு ்பரிந்துதர கசய்ேர.

மொவடட மனந் திடடங்கள் (DMHP)
மைசிய ேனநல திடடங�ளின கீழ் ேொேடட 

ேனநலத திடடங�ள 1996 இல் 
நதடமுதறப்படுதைப்படடது. 123 ேொேடடங�ளில் 
இததிடடம் நதடமுதறயில் உள்ளது.

முககிய நநொக்கங்கள்
சமூ� ேனநல மசதே ேறறும் ேனநல 

மசதேதய க்பொது ேருததுே மசதேயுடன 
சிகிச்தச அளிப்பதில் ்பணி்பகிரவு கசய்து ஆரம்்ப 
சு�ொைொர நிதலயததில் அளிதைல்

மொவடட மனந் திடடத்தின் கூறு்கள் (DMHP)
 • ேனநல சு�ொைொரக் குழுவில் உள்ள அதனதது 

சு�ொைொரப ்பணியொ்ளர�ளுக்கும் ்பயிறசி 
அளிதைல்

 • க்பொதுேக்�ளிதடமய ேனநலம் குறிதை 
விழிபபு்ணரவு அளிதைல்

 • ேனமநொதய ஆரம்்பநிதலயிமல �ண்டறிந்து 
(உளமநொயொளியொ�மேொ, புற மநொயொளியொ�மேொ 
இருந்து) சிகிச்தச க்பறுைல்.

 • ேொநில அரசிறகுத மைதேயொன ேனநலம் சொர 
புளளிவி்பரங�த்ள ேழஙகுைல். அதை 
ஆைொரேொ�க் க�ொண்டு திடடங�த்ள 
உருேொக்குைல், நதடமுதறப்படுததுைல் ேறறும் 
ஆரொய்ச்சி மேறக�ொள்ளல்.

மன நநொறயத் தடுத்தல
ேனநல ேருததுே சிகிச்தசயின மூலம் 

ேனநல குதற்பொடுதடமயொருக்கு 
சிகிச்தசயளிக்�லொம். ேனமநொய் சிகிச்தசயில் 
சமூ� சு�ொைொர இயக்�மும் இத்ணந்து ்பணிபுரிந்து 
ஒரு க்பரிய ேொறறததை / புரடசிதய 
உருேொக்கியுள்ளது. ம�பபி்ளர 3 ்படிநிதல உதடய 
க்பொது சு�ொைொர ேொதிரிதய உருேொக்கினர. 
அதேயொேன
 • முைனதேத ைடுபபு
 • இரண்டொம் நிதலத ைடுபபு
 • மூனறொம் நிதலத ைடுபபு

முதன்றமத் தடுப்பு
 • சு�ொைொர ்பரொேரிபபு
 • ேனமநொய் ைொக்�ததிறகு உட்படும் ேக்�ள 

கூடடததிறகு பிரததிமய� ்பொது�ொபபு

இரண்டொம் நிற்த் தடுப்பு
நநொக்கங்கள்

உடல் குதற்பொடடிதன ைடுதது மீண்டும் 
மநொய் ைொக்�ொேல் இருக்� ேழி கசய்ைல், சுய 
ேரியொதைதய மேம்்படுதை ேறுேொழ்வு அளிதைல்
மனந் மருத்துவமறன �ொர பிரச�றன்கள்
 • ேருததுேேதனயிலிருந்து மநொயொளி ைபபி 

ஓடுைல்
 • இறபபு
 • �ரப்பம் ைரிதைல்
 • அதடயொ்ளம் கைரியொை மநொயொளியொ� இருதைல்
மனநநொயொளி்களின் உரிறம்கள்

ேருததுே ேதனக்கு கேளியில் உள்ள 
ந்பருடன கைொதலம்பசி மூலம் ம்பசமேொ மநரில் 
கசனறு ்பொரதேயிடமேொ உரிதே.
 • ைங�ள ஆதட�ள ேறறும் உடதே�த்ள 

ேருததுேேதனயில் தேததுக் க�ொள்ள 
உரிதே

 • எம்ேைததையும் பின்பறற உரிதே
 • ்பணி கசய்ய உரிதே
 • கசொததுக்�த்ள நிரேகிக்� ேறறும் ்பரொேரிக்� 

உரிதே
 • உயில் எழுை உரிதே
 • க்பொருட�த்ள ேொங� உரிதே
 • �ல்வி �ற� உரிதே
 • சிகிச்தசப க்பறுேதை தீரேொனிக்� உரிதே
 • ைனியொ� இருக்� உரிதே
 • சிகிச்தசப ்பறறி அறிய உரிதே
 • சிகிச்தசதய ேறுக்� உரிதே

கசனதனயில் உள்ள ேனநல சு�ொைொர 
நிறுேனம் �டந்ை 206 ஆண்டு�்ளொ� 

ேனநல சு�ொைொர ்பணி�ளில் ஈடு்படடுள்ளது. 
1796ல் 20 மநொயொளி�த்ள நிரேகிப்பைறகு 
ஒரு பு�லிடேொ� நிறுேப்படடது. ைறக்பொழுது 
1800 ்படுக்த� க�ொண்ட ஒரு நிறுேனேொ� 
ே்ளரந்துள்ளது. இது இந்தியொவிமலமய ேனநல 
சு�ொைொர மசதே�த்ள ேழஙகும் இரண்டொேது 
மி�ப க்பரிய நிறுேனம் ஆகும்.

ேனநல நொள 2018 
ஆம் ஆண்டிற�ொன 

குறிக்ம�ொள
“இத்ளஞர�ள (இத்ளய 

சமுைொயம்) ேறறும் ேொறி ேருகினற உலகில் 
ேனநலம்” உல� ேனநல நொள – அக்மடொ்பர 10
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மனந் மருத்துவத்தின் சி் முககியமொன றமல்கற்கள்
1773 வில்லியம்்பரக், என்பேரொல் முைல் ேனநல ேருததுேேதன ேரஜனயொவில் துேக்�ப்படடது 
1783 க்பஞ்சமின ரஷ் ேமனொைததுேததில் முைல் புதை�ததை எழுதியேர
1793 பிலிபபினனல் நடததிய முைல் புரடசி ேனநலம் ்பொதிக்�ப்படட மநொயொளி�ளின சஙகிலி�த்ள 

நீக்கியது.
1882 அகேரிக்�ொவின M.Sலிண்மடொ என்பேர முைன முைல் ேனநலச் கசவிலியர
1908 கிளிஃம்பொரட பீரஸ் என்பேர ஒரு ேனமநொயொளி. அேர ேனமநொயிலிருந்து விடு்படட பின 

ேருததுேேதனயில் ைனக்கு ஏற்படட �சப்பொன அனு்பேததை அடிப்பதடயொ� க�ொண்டு ஒரு 
புதை�ததை எழுதினொர.

1912 சுவிஸ் ேனநல ேருததுேர யூகென பளீலூலொ சீமஸொக்பரனியொ எனற ேொரததைதய 
உருேொக்கினொர.

1912 இந்தியன லூனசி சடடம் நிதறமேறறப்படடது
1920 “அதசலம்” எனற ேொரததை ேனநல ேருததுேேதனயொ� ேொறறப்படடது
1927 சீமஸொஃக்பரனியொவுக்கு இனசுலின அதிரச்சி சிகிச்தச அறிமு�ப்படுதைப்படடது.
1938 ேனமநொய்க்கு சிகிச்தசயளிப்பைற�ொ� மின அதிரவு சிகிச்தச (ECT) அறிமு�ப்படுதைப்படடது
1947 இந்திய உ்ளவியல் சங�ம் உருேொக்�ப்படடது.
1949 பிதது (mania) சிகிச்தசக்�ொ� லிததியம் சிகிச்தச உருேொக்�ப்படடது
1952 கும்ளொரபிமரொேசின எனும் ேருந்து உ்ளேருததியலின புரடசியொ� அறிமு�ப்படுதைப்படடது
1963 சமூ� சு�ொைொர ேனநல சடடம் நிதறமேறறப்படடது
1987 இந்திய ேனநல சடடம் நிதறமேறறப்படடது

ேனமநொய் மநொயொளி�ளில் க்பரும்்பமலொமனொர, ேருததுேேதனதயவிட, சமுைொயததில்ைொன 
கு்ணப்படுதைப்படுகிறொர�ள. கசவிலியர�ள சமுைொயததிலும், ேருததுேேதனயிலும் மைதேப்படுகிறொர�ள. 
சமீ்ப�ொலேொ� ேனநலச் மசதேயின மைதே�்ள அதி�ரிதது உள்ளது. உல� ேக்�ள கைொத�யில் சுேொர 
20% குழந்தை�ளும், ே்ளர இ்ளம் ்பருேததினரும் ேனமநொயொல் ்பொதிக்�ப்படடுள்ளனர. உல�்ளவில் 
ேனமநொய் ேறறும் ம்பொதைப க்பொருள ்பயன்படுததுேைொல் ேனநலம் ்பொதிக்�ப்படடேர�ளின 
எண்ணிக்த� அதி�ம். ம்பொர ேறறும் இயறத� ம்பரிடரவு�ள ேக்�ளின ேனநலம் ேறறும் சமூ� 
உ்ளவியதல ்பொதிக்கிறது. மேண்டுகேனமற ஏற்படுதைப்படும் அல்லது ைறகசயலொய் ஏற்படும் மநொய்�ள 
ேனமநொயினொல் ஏற்படுகிறது. ேன மநொயொளி�ள ேறறும் அேர�ளின குடும்்பங�ளுக்க�திரொன �்ளங�ம் 
ேறறும் ்பொகு்பொடு அேர�ள ேனநலச் மசதே க்பறுேதைத ைடுக்கிறது. மசதே�த்ள அதி�ரிக்� நிதி 
ஆைொரங�த்ள அதி�ரிக்� மேண்டியது அேசியேொகிறது. ஏறக்குதறய 8,00,000 ேக்�ள ஒரு ேருடததில் 
ைறக�ொதல கசய்து க�ொளகினறனர. க்பொதுேொ�மே ேனநல ேருததுே மசதேயில் ேனிை ே்ளங�ளின 
எண்ணிக்த� விகிைொச்சொர மேறு்பொடு உள்ளது.

பொடசசுருக்கம்
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Optimism - மநரேதற சிந்ைதன
Pessimism - அேநம்பிக்த�
Process - கசயல்முதற / கசயலொக்�ம்
Assessment - ேதிபபீடு
Adoption - ைதகைடுததுக் க�ொள்ளப்படட
Disharmony - ஒறறுதேக்ம�டு / ஒவேொை ைனதே
Personality - ஆளுதே
Confused - குழப்பேொன
Mood - ேனநிதல
Depression - ேன அழுதைம்
Chronic - நொள்படட
Compulsion - ேலுக்�டடொயம் / நிர்பந்ைம்
Neurosis - நரம்பு சிக்�லொல் ஏற்படும் மூத்ள அதேதிக் ம�ொ்ளொறு
Schizophrenia - ேனசிதைவு / பி்ளவு்படட ேனமநொய்
Isolation - ைனிதே
Mutism - ஓதசயறற
Cognitive - அறிேொறறல்
Relationship - உறவு
Intimate - கநருக்�ேொன
Therapeutic - மநொய் நீக்� �லம் சொரந்ை / கு்ணப்படுததும் இயல்புதடய
Termination - முடிவிடம் / �தட முடிவு
Media - ை�ேல் கைொடரபு சொைனம்
Anemia - இரதை மசொத�
Retarded - சரியில்லொை
Hinder - ைடங�ல் கசய் / இதடயூறொ�
Abuse - ைேறொன ேத�யில் ்பயன்படுததுைல்
Disability - குதற்பொடு / ்பலவீனம்
Head injury - ைதலக்�ொயம்
Illegible - கைளிவில்லொை / வி்ளங�ொை / ்படிக்� முடியொை
Genetic - ேர்பணு
ADHD - அேைொனக் குதறமித�யியக்�ம் குதற்பொடு
Prevention - ைடுதைல் / நதடக்பறொேல் கசய்ைல்
Rehabilitation - ேறுசீரதேபபு / புனர ேொழ்வு

்கற்சச�ொற்கள்
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I. �ரியொன விறடறய நதரந்சதடுக்கவும்
1. ேனசிதைவு மநொய் எனற கசொல்தல 

உருேொக்கியேர?
அ) அரிஸ்டொடடில் ஆ) இயூஜின புளூலர
இ) பிைொ�ரஸ் ஈ) பி்ளடமடொ

2. ேனநலமநொய்க்கு மினனணுவினொல் அதிரவு 
சிகிச்தச கைொடங�ப்படட ஆண்டு?
அ) 1936 ஆ) 1938
இ) 1948 ஈ) 1942

3. “ைனதன �ண்டுபிடிதை ேனம்” (The mind that 
found itself) எனற புதை�ததை எழுதியேர யொர?
அ) கிளிபம்பொரட பீரஸ் ஆ) லிண்டொ ரிச்சரட
இ) ேக்ஸ்கேல் மெொனஸ் ஈ) பிலிபபி பிதனல்

4. உ்ளவியலின ைந்தை என அதழக்�ப்படு்பேர 
யொர?
அ) ஏசிபீடஸ் ஆ) ஹிபம்பொகிமரடடஸ்
இ) அரிஸ்டொடடில் ஈ) க்பஞ்சமின ரஷ்

5. ICD-10 ன விரிேொக்�ம் 
அ) உல� மநொய்�ளின ேத�ப்பொடு 
ஆ) இந்திய மநொய்�ளின ேத�ப்பொடு
இ) இந்திய ேருததுேக் �ழ�ம்
ஈ)  சரேமைச கசவிலிய ஆமலொசதன தேயம் 

(ICN)
6. “ேனநல குதற்பொடு” ேறுக்பயர எனன?

அ) அறிேொரந்ை இயலொதே
ஆ) தெப்பர தெகனடடிக் சீரம�டு
இ) �ேனம் ்பறறொக்குதற �றறல் இயலொதே
ஈ) ஆடடிசம் (ேன குறுக்�ம்)

7. �ேனம் ்பறறொக்குதற ேறறும் மித�யியக்�ம் 
ம�ொ்ளொறின (ADHD) ேறுக்பயர
அ) ேனநிதலம�ொ்ளொறு
ஆ) ேனநல குதற்பொடு
இ) தெட்பர த�கனடடிக் சீரம�டு
ஈ) �றறல் இயலொதே

8. கி்ளொடமடொஃம்பொபியொ
அ) கூடடததின ்பயம்
ஆ) விலஙகினொல் ்பயம்
இ) இரதைததினொல் ்பயம்
ஈ) மூடிய இடததினொல் ்பயம்

9. மசொம்னொம்புலிசம் என்பது
அ) தூக்�ததில் நடப்பது

ஆ) ்ப�ல்மநரததில் நடப்பது
இ) தூக்�ததில் ம்பசுேது
ஈ) ்பயங�ரேொன �னவு�ள

10. Pedophila –்பொலியல் கசயல்�ள யொர மீது 
நடதைப்படுகிறது.
அ) க்பரியேர�ள ஆ) இ்ளம்்பருேததினர
இ) முதிமயொர�ள ஈ) குழந்தை�ள

II.  வினொக்களுககு ஒரிரு வரி்களில 
விறடயளி

1. ேனநலம்
2. ேனமநொய்
3. உ்ளவியல் கசவிலியம்
4. கசவிலிய கசயல்முதற
5. ஃம்பொபியொ (்பயம்)

III. மூன்று மதிப்சபண்
1. ேன ஆமரொக்கியேொன ந்பரின சிறபபியல்பு�ள
2. மேறு்படுதது�. உ்ளவியல் ேறறும் நரம்பியல்
3. ேனநல குதற்பொடடின ேத��ள யொதே?
4. �ேனம் ்பறறொக்குதற மித�யியக்� 

ம�ொ்ளொறின ேத��ள யொதே?
5. ்பல்மேறு நிதல�ளில் கிதடக்கும் ேனநல 

சு�ொைொர மசதே�ள யொதே?

IV. ஐந்து மதிப்சபண்்கள்
1. ேனநல கசவிலியததிற�ொன க�ொளத��த்ள 

வி்ளக்கு�.
2. ேதரயறுக்� – ேனசிதைவு மநொய்
3. ேனசிதைவு மநொய்க்�ொன �ொர்ணங�ள ேறறும் 

மேலொண்தேதய விேரி.
4. ேதரயறுக்� – சிகிச்தச அ்ளவில் கசவிலியர – 

மநொயொளியின உறவு முதற சிகிச்தச 
உறவு�ளின நிதல�ள ேறறும் ்பணிதய 
வி்ளக்கு�.

5. ேதரயறுக்� – ேதுப்பழக்�ம்
6. மநொய்க்குறியியல், ேதுசொரபு சிகிச்தச ேறறும் 

ே்ளரச்சியின கசயல்முதற ஆகியேறதற 
்படடியலிடு�.

7. சிதைபபிரதேயின �ொர்ணங�ள ேறறும் 
மேலொண்தேதய விேரிக்�வும் 

மதிப்பீடு
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மருத்துவ உதொரணம்
்கடுறமயொன மனந்க குறைபொடு ச்கொண்ட வொடிகற்கயொ்ளர (நநொயொளி)

18 ேயதுதடய திரு.X என்பேர எந்ை ஒரு சிக்�லும் இல்லொேல் சு�பபிரசேததில் பிறந்ைொர. இரண்டு 
ேொைங�ளுக்குப பிறகு திரு. Xக்கு 1050C �ொய்ச்சலும் அதைத கைொடரந்து ேலிபபும் ேந்ைது. அேர சிசு தீவிர 
சிகிச்தச பிரிவில் அனுேதிக்�ப்படடொர. அைற�ொன �ொர்ணததை அறிய முடியவில்தல. மநொய் �ண்டறியும் 
மசொைதன மூலம் அேருக்கு மூத்ளயில் மநொய் எனகச்பதலடடிஸ் இருப்பது கைரிய ேந்ைது. திரு.X 
மீட�ப்படடொர. ஆனொல், அேரது மநொயின தீவிரதைனதேயின �ொர்ணேொ� ேததியநரம்பு ேண்டலம் மசைம் 
ஏற்படுேதைப ்பறறி அேரது க்பறமறொர எச்சரிக்�ப்படடுள்ளனர. ஆரம்்ப �ொல குழந்தை ்பருேததில் 1 முைல் 5 
ேயது ேதர, திரு.X ைனது க்பறமறொருடன ஓர்ளவு கைொடரபு க�ொள்ள முடிந்ைது. ஆனொல் மேொசேொ� மேொடடொர 
திறன ே்ளரச்சி இருந்ைது. இைனொல் அேர ேொசிபபு, எழுதது ேறறும் �ணிைம் ம்பொனற அடிப்பதட 
திறன�த்ளக் �றறுக் க�ொள்ள முடியவில்தல. மேலும் அேதர மேற்பொரதே கசய்ய ஒரு ஆள மைதேப்படும் 
நிதல உருேொனது. மசொைதன�ளின முடிேொ� திரு.Xன IQல் �டுதேயொன பினனதடவு (அல்லது) 
�டுதேயொன ேனநலக் குதற்பொடு க�ொண்ட ஒரு ந்பர எனத கைரிய ேந்ைது. 18 ேயதில் அேரது க்பறமறொர 
அேருக்கு ஆைரேொ� இருந்து சுய்பொது�ொபபு ்பறறி �றறு க�ொடுதது ேொழ்ந்துக் க�ொண்டிருக்கினறனர. இேர 
வீடடில் ே்ளரக்�ப்படும் கசல்லபபிரொணி பூதன ம்பொல இருந்து, ைனது ைொய்க்கு எளிய வீடடு மேதல�ள, 
ைந்தைக்கு புல்கேளி �ேனிபபு ேறறும் மைொடட மேதல�ளுக்கும் உைவுகிறொர.

  நமறபொரறவ நூல்கள் 

1. BT Basavanthappa, (2007), “Psychiatric 
Mental Health Nursing”, First edition, New 
Delhi, Jaypee Brothers Medical Publishers, 

2. KP Neeraja, (2008), “Essentials of Mental 
Health and Psychiatric Nursing”, First 
edition, New Delhi, Jaypee Brothers Medical 
Publishers

3. R. Sreevani, (2016), “A guide to Mental 
Health and Psychiatric nursing”, 4th edition, 
Jaypee Brothers Medical Publishers (pvt) 
Ltd, New Delhi.

4. Ram Kumar Gupta, (2016), “Mental Health 
and Psychiatric Nursing”, 1st edition, S. 
Vikas & Company Medical publishers, 
Jalandhar city, India

5. Mary.C.Townsend, (2015), “Psychiatric 
Mental Health Nursing” 1st Indian edition, 
Jaypee Brothers Medical publishers (p) ltd, 
New Delhi, India.

6. Basavanthappa, B.T. Psychiatric Mental 
Health Nursing, 2007, ed.1, Jaypee P. Ltd., 

7. Birck head. L.M.; Psychiatric Mental Health 
Nursing, 1989, ed. 2, Philadelphia; J.B. 
Lippincotte & Co.

8. Carol.A.Gold: Contemporary Psychiatric 
Mental Health Nursing, 1998, ed. 1, F.A. 
Davis company, Philadelphia, 

9. Donna. M.Womble; Introductory Mental 
health Nursing, 2005, ed.l, Lippincotte, 
Williams & Williams Co.

10. Dr. Mary Verghese; Essentials of Psychiatric 
and Mental Health Nursing, 1997, ed. 1, B.I, 
Churchill Livingston, Pvt. Ltd., New Delhi.

11. Frisch. F. and Frisch; Psychiatric and Mental 
Health Nursing, 2002, ed. 2, Thomson 
Company 

12. Lalitha K; Mental health and Psychiatric 
Nursing an Indian Perspective, 2007, ed.1, 
V.M.G. Book House, PP –

13. Mary Ann Boyd; Psychiatric Nursing 
Contemporary Practice, 2001, ed.2, 
Lippincott, 

  இறணயவ்ளங்கள் 

1. www.mentalhealth.com /www.healthonline.
com 

2. www.wikipedia.org / www.ncbi.nim.nih.
gov

3. American Psychiatric Association: www.
psych.org

4. www.mhsource.com / –of-learning
5. w w w. w i k ip e d i a . org > w i k i > l e ar n i ng 
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 முன்னு்ர 

உயிருள்ள உயிரினங்்கள் ைறறும் உயிரறற 
்பொருட்களில் இருந்து வரும் ்தாறறுக்கடள 
்தாறறுபநாய்்கள் என்லாம். ஏ்னனில் அடவ்கள் 
ஒரு நபெரிைமிருந்து ைற்றாரு நபெருகப்கா அல்்லது 
சி்ல பநரங்்களில் வி்லங்கு்களிைமிருந்பதா 
ைனிதர்்களுககு பெரவககூடியது. ்தாறறுபநாய்்கள் 
எல்்லா வயதினருககும் ஏறபெை்லாம். ஆனால் 
குழந்டத்களுககு மி்கவும் தீவிரைா்கவும் 
அதி்கைா்கவும் தாக்கககூடியதாகும். 
வளர்ச்சியடைந்த நாடு்களில் ்தாறறுபநாய் தாக்கம் 
தடுக்கபபெடடுள்ளன. இந்தியாவில் 
பநாய்த்்தாறறியியலும் ைறறும் ைக்கள் ்தாட்க 
்பெருக்கத்திலும் ்கா்லபபபொககில் ைாறறங்்கள் 
ஏறபெடும். பதசிய திடைங்்கள் பெ்ல ் தாறறு பநாய்்கடள 
தடுக்க இருந்தபபொதிலும் இதுவடரயில் ்தாறறு 
பநாய்்கள் சு்காதார பிரச்ெடன்களா்கபவ உள்ளன.

 11.1  தசாலலியல (Terminology)

1. த�ாறறு (infection) : உைலிப்லா அல்்லது 
வி்லங்கு்களிப்லா ்தாறறு மு்கவர் (Infection 
Agent) உடபுகுந்து ைனித உைலிப்லா வி்லங்கு 
உைலிப்லா ்பெருக்கைடைகிறது.

2. தூய்்மகந்கடு (Contamination) : ்தாறறு 
மு்கவர் உைல் பைறபெரபபிப்லா ஆடையிப்லா, 
பெடுகட்கயிப்லா, விடளயாடடுப 
்பொருட்களிப்லா, அறுடவ சிகிச்டெ 
உபெ்கரணத்திப்லா, ்கடடுத் துணி்களிப்லா, 
உயிரறற ்பொருட்களான பொல், தணணீர், 
உணவு ஆகியவறறில் தூய்டை ப்கடு்கடள 
உருவாககிறது.

3. தமாய்பபு (Infestation) : ஒரு நபெரின் உைலின் 
பைறபெரபபிப்லா அல்்லது உடையிப்லா அல்்லது 
வி்லங்கு்களிப்லா (்கணுக்காலி Arthropods) 

இபபொைத்டதக ்கறறபின் ைாணவர்்கள் ்பெறும் திறன்
 ➢ ்தாறறககூடிய பநாய்ககுரிய ்தாழில்நுடபெ வார்த்டத்கடள வடரயறுத்தல்.
 ➢ ்தாறறு பநாயின் வட்க்கடளப பெடடியலிடுதல்.
 ➢ ்தாறறு பநாய்க்கான ைருத்துவ ்வளிபபொடடை அடையாளம் ்காணுதல்.
 ➢ ்தாறறுபநாய்்களின் சிக்கல்்கள் ைறறும் ்கடடுபபொடடு நைவடிகட்க்கடள புரிந்து 

்்காள்ளுதல்

11 த�ாறறு ந�ாய்்கள
அ்லகு

உற்றபின் அளவும் பிணியளவும் காலமும்
 கற்றான் கருதிச் ெசயல்

மருத்துவம் ்கறறவர், ந�ாயாளியின் உடலநி்்ல, ந�ாயின் அளைவு, ்கா்லம் ஆகியவற்றக ்கருத்திறகு 
த்காண்டு தசயல்படு�ல நவண்டும்..

்கறறல ந�ாக்கங்்கள
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தங்கி, வளர்ச்சியடைந்து, இனப்பெருக்கம் 
்ெய்கிறது. (உதாரணம்: பபென் நடைச்ெல் 
பூச்சி்கள்)

4. ஏற்பவர் (Host) ்பாதிக்கப்படு்பவர் : ஒரு 
நபெரிைமிருந்பதா அல்்லது 
வி்லங்கு்களிைமிருந்பதா (பெறடவ, ்கணுக்காலி 
அைங்கும்) இயறட்கயான சூழ்நிட்லயில் 
்தாறறு பநாயாய் கிருமி்கடள 
வாழ்வாதாரத்தின் மூ்லைா்கபவா, உடறவிைம் 
மூ்லைா்கபவா ஏறபெவர்.

5. த�ாறறுந�ாய் (Communicable Disease) : 
்தாறறுபநாய் என்பெது குறிபபிடை பநாய் 
்தாறறு கிருமி்கள் அல்்லது நுணைங்்கள் 
அல்்லது நச்சு நுணைங்்கள் மூ்லம் 
பநரடியா்கபவா அல்்லது ைடறமு்கைா்கபவா 
ைனிதனிைமிருந்து ைனிதனுகப்கா, 
வி்லங்கு்களிைமிருந்து வி்லங்கு்களுககும் 
ைறறும் சுறறுச் சூழலில் இருந்து (ைண) 
ைனிதனுகப்கா அல்்லது வி்லங்கு்களுகப்கா 
பெரவககூடியது.

6. த்காள்ளைந�ாய் (Epidemic) : ஒரு ெமூ்கத்தில் 
திடீ்ரன பநாய் ்தாறறு ஏறபெடுவபதா அல்்லது 
அொதாரண சூழ்நிட்லயில் பநாய் ்தாறறு 
ஏறபெடுவபத ்்காள்டள பநாயாகும்.

7. ஆண்டு முழுவதும் வரும் ந�ாய்்கள (Endemic) : 
ஒரு குறிபபிடை நி்லபபெரபபில் வாழ்பெவர்்களிைபதா 
அல்்லது ஒரு குறிபபிடை குழு ைக்களிைத்பதா 
பநாய்த் ்தாறறுக கிருமி்களால் ்தாைர்ந்து 
ஏறபெடும் பநாயாகும்.

8. அவவபந்பாது வரும் ந�ாய் (Sporadic) (அல்லது) 
சிற்லான ந�ாய் : ்பெரிய நி்லபபெரபபில் வசிககும் 
ைக்களிைம் அங்்்கான்றும் இங்்்கான்றுைா்க 
சிறு குழுக்களா்க பநாய் பதான்றுவபத.

9. த்பரும்்பரபபுத் த�ாறறுந�ாய் (Pandemic) :  
உ்லகிப்லா, ்கணைங்்களிப்லா, நாடடின் ஒரு 
பெகுதியிப்லா அல்்லது நாடு முழுவதிலும் உள்ள 
்பெருவாரியான ைக்களுககு வரும் பநாயாகும்.

10. வி்லங்கியல ந�ாய்்கள (Zoonosis) : ொதாரண 
சூழ்நிட்லயில் முது்்கலும்பு உள்ள 
வி்லங்கு்களிைமிருந்து ைனிதனுககு வரும் 
பநாயாகும். (உதாரணம்: பபளக, பரபிஸ்)

11. அழித்�ல (Eradication) : ்கண்காணிபபின் 
மூ்லம் பநாய்த்்தாறறு கிருமி்கடள முைககுதல் 
ஆகும்.

்கடத்தி்கள
்கைத்தி்கள் என்பெது பநாய்த்்தாறறு 

உருவாக்கககூடிய நபெபரா அல்்லது வி்லங்கு்கபளா 
பநாய்த்்தாறறு கிருமி்கடள அதற்கான 

அடையாளங்்களும் அறிகுறி்களும் இல்்லாைல் 
ொத்தியைான பநாய்த்்தாறடற ைறறவர்்களுககு 
வழங்்கக கூடியவர்்கள்.

 11.2   ந�ாய்ககிருமி்களின் வ்்க்கள

ேநா�����க�� வைகக�

பா���யா

��க��யா 
ேரா�டாேடாேசாவா ஒ����� 
��க�

ைவர� ��ைசக�

பொகடீரியா - Bacteria
பூஞடெ்கள்- Fungus
ரிக்கடஸியா - Rickettsia
டவரஸ் - Virus
புபராடைாபைாபொவா - Protozoa
ஒடடுணணிப புழுக்கள் - Parasitic Worms

பநாய் ்கடடுபபொடடு பதசிய 
டையம் நிறுவனம் (பதசிய பநாய் 
்தாறறு நிறுவனம் - NCDC) 

இந்திய ்பொது சு்காதார இயககுனர், சு்காதார 
ைறறும் குடும்பெ ந்லத் துடறயால் 1963-ஆம் 
ஆணடு ஜூட்ல ைாதம் நிறுவபபெடைது.

வ்ரய்ற
த�ாறறுந�ாய் : ்தாறறுபநாய் என்பெது குறிபபிடை 
பநாய்த்்தாறறு கிருமி்கள் அல்்லது நச்சு்கள் மூ்லம் 
பநரடியா்கபவா அல்்லது ைடறமு்கைா்கபவா 
ைனிதனிைமிருந்து ைனிதனுகப்கா 
வி்லங்கு்களிைமிருந்து வி்லங்கு்களுகப்கா அல்்லது 
சுறறுச் சூழலில் இருந்து (்காறறு, ைண, தணணீர், 
உணவு etc.) ைனிதனுகப்கா அல்்லது 
வி்லங்கு்களுகப்கா பெரவககூடியது.
ந�ாய்த்த�ாறறு (ரிசா்வாயா்) : பெரவும் முடற  
ெந்பத்கத்திறகுரிய பநாய் ஏறபெவர்
த�ாறறுந�ாய்குளளைான �்பர் மூ்லம் (Source of 
Reservoir) : ்தாறறுபநாடய உருவாக்கககூடிய 
ஒரு உயிரினம்.
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 11.3   ்பரவும் மு்ற (Mode of 
Transmission)

்தாறறு பநாய்்கள் ைனிதர்்களிைமிருந்து 
ைனிதனுககு பநரடியா்கபவா, ைடறமு்கைானத் 
்தாைர்பிப்லா பெரவககூடியது. சி்ல வட்க்கள் 
டவரஸ்்கள் (virus), பொகடீரியாக்கள் (bacteria), 
பூஞடெ்கள் (fungi) ைறறும் ஒடடுணணி்கள் 
(Parasites) ்தாறறு பநாய்்கடள உருவாக்கக 
கூடியடவ. ைப்லரியா, தடைம்டை, சுவாெ ்தாறறு 
பநாய்்கள், ்தாறறு பநாய்்களுக்கான 
எடுத்துக்காடடு்களாகும்.

சநந�்கத்திறகுரிய ந�ாய்த்த�ாறறு ஏற்பவர் 
(Susceptible Host) :

ஒரு நபெர் ஒரு பநாய் ்தாறறுககு எதிர்பபு 
குன்றியவரா்க இருபபொராயின் அந்பநாய் 
்தாறறுககு உடபெடுத்தபபெடைால் அவர் அந்பநாய் 
்தாறறினால் பொதிக்கபபெடுவார்.

1. ந�ரடி த�ாடர்பு (Direct Contact)
பநாய்த்்தாறறு பதால் மூ்லைா்கபவா, 

ப்காடழ மூ்லைா்கபவா, ப்காடழயிலிருந்து 
பதாலுககு ஒரு நபெருகப்கா அல்்லது பவ்றாரு 
நபெருகப்கா பெரவககூடியதாகும். (எ.்கா.) பதால் 
மூ்லம் ் தாைர்பு - ் தாடுதல், முத்தமிடுதல், உைலுறவு. 
பநாய்்கள் பெரவுவது எய்டஸ் ைறறும் பொல்விடன 
பநாய்்கள், ்தாழுபநாய், ்கண ைறறும் பதால் 
்தாறறு பநாய்்கள்.
2. நீர்திவ்்ல மூ்லம் ்பரவும் த�ாறறுந�ாய்்கள 

(Droplet Infection) :
பநாய்த் ்தாறறுக கிருமி்கடள உமிழ் நீர் 

துளி்கள் ைறறும் நாசி ்தாணடை சுரபபி துளி்கடள 
பநரடியா்க ்தளிபபெதன் மூ்லம் பெரவககூடியது. 
பநாய் ்தாறறுக்கான கிருமி்கடள இருைல் ைறறும் 
தும்ைலின் பபொது நீா்த்துளி்கள் மூ்லம் 
்தளிக்கபபெடுகின்றன.
3. மண் மூ்லம் த�ாடர்பு (Contact with Soil) : 

பநாய் பொதிபடபெ எதிர்ககும் ெகதி குடறந்த 
்ெல்்கள் பநரடியா்க ்தாறறு தாக்கத்திறகு 
உடபெடும்பபொதும் ைணணின் மூ்லைா்க, ைடகிய 

ந�ாய்த்த�ாறறு சங்கிலி :

ேநா�
ெதா��
ச���

ெதா�� கார�

பா���
	ளான நப�

ெதா�� ��� உட��
ெவ�ேய�� வ�

ெதா�� பர��  ைற

ேநா� கார�
�ைழ�� வ�

ேநா� ெதா�� ஏ�பட
வா��	ள உ��ன�

பநாய் பொதிபபுககுள்ளான நபெர் மூ்லம் என்பெது 
உயிருள்ள அல்்லது உயிரறற ்பொருட்களின் 
உள்பளபயா அல்்லது அதன் பைறபெரபபிப்லா 
வளர்ந்பதா, ்பெருக்கத்டதபயா அல்்லது அதன் 
்தாைர்ச்சியான வாழ்வின்மூ்லம் பநாய் ்தாறடற 
உருவாககி ொர்ந்திருபபெதாகும்.
1. த�ாறறுககுளளைான �்பர் - மனி�ன் (Human 

Reservoir) : 
ந�ாயாளி : முககிய பநாய் உணைாககும் 

அங்்க்க உயிரி்கடள (Pathogens) ைனித உைலில் 
வாழும் முடறககு த்கவடைத்துள்ளன. எ.்கா. 
தடைம்டை (Measles), சின்னம்டை (Chickenpox), 
டைபொய்டு (Typhoid), மூடளக்காய்ச்ெல் (Brain 
Fever), சிபிலிஸ் (Syphilis), ்்கானாரியா 
(Gonorrhoea).
மனி�னிடம் இருநது மனி�னுககு சுழறசி மூ்லம் 
்பரவுகிறது.
த�ாறறுககுளளைான �்பர் - ்கடத்தி்கள: 
கிருமித்்தாறறு உள்ள ஒரு நபெர் ஆனால் 
அடையாளங்்கடளபயா அறிகுறி்கடளபயா 
்காடடுவதில்ட்ல.
2. வி்லங்கு ரிசர்வாயர் (Animal Reservoir) :  

்தாறறு பநாய்்களின் ஆதாரம் வி்லங்கு ைறறும் 
பெறடவயா்க இருக்க்லாம். 

3. உயிரறற த்பாருள்கள : ைண ைறறும் உயிரறற 
்பொருட்கள், பொதிபடபெ ஏறபெடுத்தக கூடியது. 
இடவ கிருமித் ்தாறறா்க ்ெயல்பெை்லாம். 
(எ.்கா.) இரணஜன்னி ைண மூ்லம் 
பெரவககூடியது.
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்கழிவு அல்்லது அழுகிய ்காய்்கறி்கள் மூ்லைா்க பநாய் 
்தாறறு பெரவும்.
4. ந�ால அல்லது சரும தூண்டல:

பரபிஸ் கிருமி்கள் நாய்க்கடியால் உருவாகிறது. 
ைாசுபெடை ஊசி்கள் ைறறும் உறிஞசு குழாய்்கள் 
மூ்லம் ைஞெள் ்காைாட்ல 'பி' நச்சு நுணைங்்கள் 
பெரவுகிறது.
5. �ஞ்சுகத்காடி மூ்லம் ்பரவு�ல: 

ைார்ச் மு்கவர்்கள் (Torch Agents) 
ைாகபஸோபிளாஸ்ைா ்கான்டி (Toxoplasma Gondii), 
ரு்பெல்்லா டவரஸ் (Rubella Virus), 
டெபைா்ை்கல்ப்லா டவரஸ் (Cytomegalovirus), 
்ெர்பஸ் சிம்ப்லகஸ் டவரஸ் (Herpes Simplex 
Virus), வரிஸில்்லா டவரஸ் (Varicella Virus), 
சிபிலிஸ் (Syphilis), ்ெபொடை்டிஸ் 'பீ' (Hepatitis 'B') 
+ ைறறும் எய்டஸ். ஒருசி்ல உயிரறற மு்கவர்்கள் 
(எ.்கா.) தாலிபைாடைடு (Thalidomide), 
டைஈடதல்ஸ்டில்்பெஸ்டரால் ்ெங்குத்தா்க பெரவக 
கூடியது. இதன் மூ்லம் (தாயிைமிருந்து குழந்டதககு) 
்கரு பொதிக்கபபெடடு குடறபொடுள்ள சிசுவா்க 
ைாறுகிறது.

 11.4   ம்றமு்கமா்க ்பரவு�ல (Indirect 
Transmission)

பெ்லவிதைான வழிமுடற்கடள தழுவி 
பெரவககூடியதில் 5 'F' ஒன்றாகும். 5 Fs

1. வா்கனம் மூ்லம் ்பரவு�ல (Vehicle Borne)
சி்ல வட்க உள்ள பநாய்த் ்தாறறு 

மு்கவர்்களின் வா்கனத்தின் மூ்லைா்க ைடறமு்க 
்தாைர்பின் மூ்லம் பநாய் ்தாறறு ஏறபெடுகிறது. 
ைனிதடன ்தாடும் ்பொழுபதா அல்்லது அடத 
உட்்காள்ளுவதன் மூ்லைா்கபவா ஏறபெடுகிறது.
2. கிருமி ்கடத்தி்கள மூ்லம் (Vector borne)

கிருமி ்கைத்தி்கள் என்பெது ஒரு ்கணுக்காலி்கள் 
(Arthropods) அல்்லது உயிருள்ள ்கைத்தி்கள் (Snail). 
இது ெந்பத்கத்திறகுரிய நபெருககு ்தாறறு பநாடய 
பெரபபுகிறது. பநாய்த்்தாறறு மு்கவர்்களான 
இபபூச்சி்கள் இரத்தத்டத உறிஞசுவதால் பெரவுகிறது. 
இடவ ்்காசுக்கள் ைறறும் உணணி்கள். இந்தப 

பூச்சி்கள் பநாய்த்்தாறறு உள்ளவர்்களின் 
இரத்தத்டத குடிபபெதன் மூ்லம் பநாய் ்தாறடற 
அல்்லது ்தாறறுபநாடய ்பெறுகிறது. அவறறில் சி்ல 
பெறடவ்கள், வி்லங்கு்கள், ைனிதன். இந்த 
பநாயானது புதிய பநாய் பதாறறு ஏறபெவடர 
்கடிபபெதன் மூ்லம் பெரவுகிறது. (எ.்கா.) ைப்லரியா, 
ட்லம் பநாய் இவ்விதைா்க பெரவுகிறது. 
3. ்காறறு மூ்லமா்க (Air Borne)

்காறறு மூ்லம் பெரவககூடிய அங்்க்க உயிரி்கள் 
மூ்லம் (Pathogens) இந்த வட்கயான பநாய்்கள் 
பெரவுகிறது. ஒரு சி்ல ்தாறறுககிருமி்கள் நீணை 
தூரத்திறகு பெயணித்து, குறிபபிடை பநரத்திறகு 
அதி்கைா்கபவ ்காறறில் உயிருைன் ்க்லந்து, 
பநாய்கிருமி்கள் நீர்த்துளி்கள் மூ்லம் பெரவுவதால் 
பநாய்்கள் உருவாகிறது. (எ.்கா.) ்காெபநாய், தடைம்டை, 
சுவாெ பநாய் ்தாறறு்கள், கயூ ்காய்ச்ெல் (Q fever).
4. கிருமி தீர்க்கப்படா� த்பாருட்கள மூ்லமா்க 

(Fomite Borne)
ஆபராககியைான ைனிதனுககு உணவு 

ைறறும் தணணீர் தவிர பநாயாளி்களிைம் இருந்து 
்வளிபயறும் பநாய்த் ்தாறறானது உயிரறற 
்பொருட்களின் மூ்லைா்க ்தாறறுபநாய்்கடள 
பெரவும் வளர்க்கவும் ்ெய்கிறது. கிருமி தீர்க்கபபெைாத 
்பொருட்களின் உள் அைங்குபெடவ. சி்ல, துணி்கள், 
துணடு்கள், விடளயாடடு ் பொருட்கள், பொத்திரங்்கள், 
புத்த்கம், எழுதுப்கால், அறுடவ சிகிச்டெ 
உபெ்கரணங்்கள் ஆகியடவயாகும். கிருமி 
தீர்க்கபபெைாத ்பொருட்கள் மூ்லம் பெரவும் பநாய்்கள்: 
டைபொய்ட, ்தாணடை அடைபபொன், 
பதால்பநாய்்கள்.
5. சுத்�ப்படுத்�ப்படா� ்்க்கள மறறும் விரல்கள 

(Unclean hands and fingers)
பநாய் ்தாறறு கிருமி்கள் ட்க்கள் வழியா்க 

உணவிறகும், மூககு ைறறும் ஆெனவாய்ககும், பிற 
உணவிறகும் பெரவுகிறது.

ந�ாய் ்பரவும் சங்கிலி (Chain of Disease 
Transmission)

பநாய் பெரவும் ெங்கிலியில் ஆறு ்காரணி்கடள 
உள்ளைககியதா்க உள்ளது.

 11.5   த�ாறறு ந�ாய்்க்ளை 
வ்்கப்படுத்து�ல (Classification 
of Communicable Diseases)

்தாறறு பநாய்்கடள பநாய்த் ் தாறறியியலின் 
பெடி பநாய் ்தாறறு பெரவும் முடறக ப்கறறார் பபொ்ல 
வட்கபபெடுத்தபபெடுகிறது.
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 • நீரினால ்பரவும் ந�ாய்்கள : ைாெடைந்த 
தணணீடர பெருகுவதால் பெரவுகிறது.

 • உணவினால ்பரவும் ந�ாய்்கள : ைாெடைந்த 
உணடவ உட்்காள்ளுவதால் பெரவுகிறது.

 • ்காறறினால ்பரவும் ந�ாய்்கள : ைாெடைந்த 
்காறடற சுவாசிபபெதன் மூ்லம் பெரவுகிறது.

 • கிருமி ்கடத்தி்கள மூ்லம் ்பரவும் ந�ாய்்கள: 
்்காசுக்கள் ைறறும் ஈக்களின் மூ்லம் பெரவுகிறது.

த�ாறறு ந�ாய்்கள
வா்கனம் மூ்லம் ்பரவும் ந�ாய்்கள

ைடறமு்க ்தாைர்பினால் உயிரறற 
்பொருட்கடள ்தாடுவதின் மூ்லைா்க இந்த 
வட்கயான பநாய் பெரவுகிறது.

 11.6   நீரினால ்பரவும் ந�ாய்்கள 
(WATER BORNE DISEASE)

்ட்பாய்டு ்காய்்சசல (Typhoid Fever)

வ்ரய்ற
டைபொய்டு ்காய்ச்ெல் 'ொல்பைா்னல்்லா 

டைபபி' என்ற பொகடீரியாவால் ஏறபெடும் ஒரு 
்கடுடையான ்தாறறாகும்.
ஏற்படுத்தும் உயிரினம்

ொல்பைா்னல்்லா டைபபி (Salmonella Typhi)
்பரவும் மு்ற 

டைபொய்டு ்காய்ச்ெல் உள்ள பநாயாளி ைறறும் 
்கைத்தி்களின் ை்லம் ைறறும் சிறுநீர் உணவில் 

்க்லபபெதால் பெரவுகிறது. இடவ ஈக்கள் மூ்லைா்க 
திரும்பெவும் பநாய்த்்தாறடற உருவாகிறது.

ந�ாய் கிருமி த்பருக்க ்கா்லம்
10 முதல் 14 நாட்கள் வடர

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள
 • ்காய்ச்ெல் 103 முதல் 104 ஃபொரன்ஹீட
 • இருைல் ைறறும் ்தாணடை புண
 • ்கடுடையான ைன குழபபெம்
 • பொர்வு 
 • பெ்லவீனம் 
 • வாந்தி 
 • எடை இழபபு 
 • தட்லவலி 
 • வயிறறு வலி 
 • ்கடுடையான வயிறறுபபபொககு 
 • ்கடுடையான ை்லச்சிக்கல் 
 • ெருைத்தில் இளஞசிவபபு புள்ளி்கள்

டைபொய்டு ்காய்ச்ெலுககு இரணடு அல்்லது 
மூன்று வாரத்திறகு பைல் சிகிச்டெ 
அளிக்கவில்ட்ல்யனில் பொதிக்கபபெடை நபெர் ைனக 
குழபபெத்பதாடு நிற்க அல்்லது ந்கரமுடியாைல் 
அபொய்கரைான பிரச்ெடன்கடள ெந்திக்க 
பவணடியிருககும்.

்பரிநசா�்ன்கள
டவைால் ்ைஸ்ட (Widal Test)

�ண்ணீரினால ்பரவும் ந�ாய்்கள ்காறறினால ்பரவும் ந�ாய்்கள நுண்ம ்கடத்தி்கள மூ்லம் ்பரவும் 
ந�ாய்்கள

1. டைபொய்டு ்காய்ச்ெல்
2. ்கா்லரா
3. ்ெபபெடைடடிஸ் 'ஏ'
4. திடீர் வயிறறுபபபொககு
5. பபொலிபயா
6. உணவு விஷம்

1. சின்னம்டை
2. தடைம்டை
3. புடைா்லம்டை
4. இன்புளுயன்ொ
5. ்தாணடை அடைபபொன்
6. ்கககுவான் இருைல்
7. ்ைனின்ப்கா்காக்கல் 
மூடளக்காய்ச்ெல்
8. ்கடுடையான சுவாெ ்தாறறு 
பநாய்்கள்

1. ்ைங்கு ்காய்ச்ெல்
2. ைப்லரியா
3. டபெப்லரியா
4. சிககுன் குனியா
5.  நீணை்கா்ல சுவாெ ்தாறறு 

பநாய்்கள்
6. ்காெ பநாய்
7. பெறடவ ்காய்ச்ெல்
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்கடடுப்பாடடு �டவடிக்்க்கள
1. நீர் பதக்கத்டத ்கடடுபபெடுத்துதல்.
2. சு்காதாரம் ைறறும் சுத்தம்.
3. பநாய் தடை்காபபு வழங்குதல்.

1. நீர்த் ந�க்கத்்� ்கடடுப்படுத்து�ல : வழக்கைான 
முடறயில் அடையாளம் ்கணடு அவறடற 
்கடடுபபெடுத்துதல்.

ஆரம்்ப்கா்ல ்பரிநசா�்ன - இடத உறுதிபபெடுத்த 
முககிய பெரிபொதடனயா்க இரத்தம் ைறறும் 
ை்லத்தின் நுணணுயிர் ஆய்வு உள்ளது.
அறிவிபபு - சு்காதார அதி்காரிககு பநாய்த்்தாறறு 
பெரவுதட்லயும், ்கடடுபபெடுத்துவடதயும் பெறறி 
அறிவுறுத்தபபெடுகிறது.
�னி்மப்படுத்து�ல - மூன்று பபெகடீரியியல் 
எதிர்ைடற ை்லம் ைறறும் சிறுநீர் வரும் வடர 
தனிடைபபெடுத்த பவணடும்.
சிகி்ச்ச்கள - ெரியான சிகிச்டெயின் மூ்லம் பநாய் 
்தாறடற ்கடடுபபெடுத்தவும் பிரச்ெடன்கடள 
தடுக்கவும் முடியும்.
த�ாறறு நீககு�ல
 • மூைபபெடை ்்காள்்க்லனில் சிறுநீர் ைறறும் 

ை்லத்டத பெமித்து 5% கரிொல் ்கடரெல் மூ்லம் 
குடறந்தது இரணடு ைணிபநரத்திறகு ்தாறறு 
நீக்கம் ்ெய்ய பவணடும்.

 • அடனத்து அழுக்கடைந்த துணி்கள் ைறறும் 
ஆடை்கடள 2% குபளாரின் ்கடரெலில் 
ஊறடவத்து நீராவி மூ்லம் கிருமி நீக்கம் ் ெய்ய 
பவணடும்.

 • அடனத்து சு்காதார பெணியாளர்்கள் தங்்கள் 
ட்க்கடளக ்கழுவ பவணடும்.

 • மூன்று அல்்லது நான்கு ைாதங்்களுககு பிறகு 
சிறுநீர் ைறறும் ை்லத்டத ்தாைர்ந்து 
பெரிபொதடன ்ெய்ய பவணடும்.

 • நுணணுயிர் கிருமி ைறறும் சீரா்லாஜிக்கல் 
(Serological) பெரிபொதடன்கள் மூ்லம் 
்கைத்தி்கடள அடையாளம் ்காணபவணடும்.

 • ்கைத்தி்கள் ்கண்காணிபபின் கீழ் இருக்க 
பவணடும். அவர்்கள் நீர், பொல், உணவு்கள் 
ட்கயாளுவடத தடுக்க பவணடும்.

 • உணவு தயாரிபபெதறகு முன்பும் சிறுநீர், ை்லம் 
்கழித்த பின்பும் பொபபு பபொடடு ட்க ்கழுவுவதறகு 
சு்காதாரக ்கல்வி அளிக்க பவணடும்.

2. சு்கா�ாரம் மறறும் �னிசுத்�ம் (SANITATION 
AND HYGIENE) :

 • குடிநீர் வழங்குதட்ல சுத்தி்கரிக்கவும் 
பொது்காக்கவும் பவணடும்.

 • அடிபபெடை சு்காதாரத்டத பைம்பெடுத்தி உணவு 
சுத்தத்டத ஊக்கபபெடுத்த பவணடும்.

3. ந�ாய் �டுபபு (IMMUNIZATION):
 • டைபொய்டு பநாடய தடுக்க இரணடு தடுபபூசி்கள் 

உள்ளன.
 • ்்கால்்லபபெடை டைபொய்டு தடுபபூசி, ஊசி மூ்லம் 

்்காடுக்கபபெடுகிறது.
 • உயிருள்ள பெ்லவீனைான தடுபபூசி வாய் 

வழியா்க ்்காடுக்கபபெடுகிறது.

சிகி்ச்ச்கள
நுணணுயிர் ்்கால்லி்கள் வழங்்கபபெை 

பவணடும்

தசவிலிய நம்லாண்்ம
1. ெரியான உைல் ்வபபெநிட்லடய பெராைரித்தல்.
2. வெதியான நைவடிகட்க்கடள அளித்தல்.
3. ைருந்து்களின் பெக்க விடளவு்கடள பின்பெறற 

பவணடும்.
4. முககிய அறிகுறி்கடள ்கண்காணிக்க 

பவணடும்.
5. ட்க ்கழுவுதல், ட்கயுடற அணிதல், தன் சுத்தம் 

பெறறி சு்காதார ்கல்வியின் மூ்லம் 
அடனவருககும் ்கடைாய 
முன்்னச்ெரிகட்க்கடள வழங்்க பவணடும்.

6. சிக்கல்்களின் அறிகுறியான குைலில் துடள 
உள்ளதா என்பெடத ்நருக்கைா்க 
்கண்காணிக்க பவணடும்.

7. உட்்காள்ளுவடதயும் ்வளிபயறறுவடதயும் 
துல்லியைா்க பெதிவு ்ெய்தல்.

8. ெரியான பதால் ைறறும் வாய் பெராைரிபபு வழங்்க 
பவணடும்.

சிக்கல்கள
 • குைல் இரத்தபபபொககு
 • ை்லத்தில் புதிய இரத்தம்
 • குைலில் துடள

 ்கா்லரா (CHOLERA)
விபரிபயா ்கா்லபர என்ற பொகடீரியாவில் 

ஏறபெைககூடிய ்கடுடையான வயிறறு பபொக்காகும்.
ஏறபெடுத்தும் உயிரினம் (Causative organism) - 
விபரிபயா ்கா்லபர 

்பரவும் மு்ற
 • ைனிதரிைமிருந்து ைனிதனுககு பெரவும் முடற
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 • அசுத்தைான ை்லம் ்க்லந்த தணணீர்
 • அசுத்தைான உணவு ைறறும் தணணீர்
 • பநரடி ்தாைர்பு

ந�ாய் கிருமி த்பருககு ்கா்லம் (Incubation 
Period)

சி்ல ைணித்துளி்கள் முதல் 5 ைணி பநரம் 
வடர.

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள
திடீ்ரன ்தாைங்கி அதி்கபபெடியான வலி 

இல்்லாைல் அரிசி ்க்லந்த தணணீர் பபொல் ஏறபெடும் 
வயிறறு பபொக்காகும்.
 • தடெ பிடிபபு
 • குழந்டத்களுககு - ்காய்ச்ெல், வலிபபு, 

சுயநிடனவின்டை, தடெநார் இழுபபு.
 • வாந்தி
 • புடதந்த அல்்லது மூழ்கிய ்கண்கள்
 • குழிந்த ்கன்னங்்கள்
 • ்வளிரிய பதால்
 • ்ைலிந்த குரல் (Husky Voice)
 • குளிர்ந்த நிட்லயி்லான ட்க, ்கால்்கள்.
 • விடரவான ைறறும் பெ்லவீனைான நாடித்துடிபபு.
 • இரத்த அழுத்தம் குடறவு
 • ஆழைறற ைறறும் விடரவான சுவாெம்.

்பரிநசா�்ன்கள
ை்லம் பெரிபொதடன

சிக்கல்கள
 • அதிர்ச்சி

 • ்கடுடையான நீரிழபபு
 • இரத்த ெர்க்கடரயின் அளவு குடறவதால் 

குழந்டத்களுககு வலிபபு, சுய நிடனவு 
இழத்தல் ைறறும் ைரணம் கூை ஏறபெை்லாம்.

 • குடறந்த ்பொடைாசியம் அளவு (Hypokalemia).

்கடடுப்பாடடு �டவடிக்்க்கள
்பரிநசா�்ன்ய சரி்பார்த்�ல

எல்்லா பநாயாளி்கடளயும் பெரிபொதிக்க 
பவணடும்.
அறிவித்�ல
1. ்கா்லராவால் பொதிக்கபபெடை அடனவடரயும் 

பெரிபொதித்தல்
2. பதசிய ெர்வபதெம் ைறறும் உள்ளூர்்களில் 

அறிவிக்கககூடிய பநாயா்க ்கா்லரா உள்ளது.
3. சு்காதாரப பெணியாளர்்கள் அடனவருககும் 

பநாடய அடையாளம் ்கணடு உள்ளூர் 
சு்காதார அதி்காரியிைம் அறிவிக்க பெயிறசி 
அளிக்க பவணடும். 

ஆரம்்ப நி்்லயில ந�ா்ய ்கண்டு அறி�ல
ஒரு (ப்லொன, மிதைான, ்கடுடையான) ்கா்லரா 

்தாறறால் பொதிக்கபபெடை நபெடர தீவிரைான 
பதடுதல் மூ்லைா்க ்கணைறிந்து ெமுதாயத்தில் 
உைனடியா்க சிகிச்டெ அளிக்க பவணடும்.
சிகி்ச்ச ்மயங்்க்ளை நிறுவு�ல

்கா்லராடவ ்கடடுபபெடுத்த சிறிதும் 
்கா்லதாைதமின்றி பநயாளி்களுககு சிகிச்டெ 
அளிக்க பவணடும்.
1. சமு�ாயத்தில சிகி்ச்ச வசதி்கள எளிதில 

அணு்க கூடிய�ா்க இருக்க நவண்டும்.
2. நீரழபபு சிகி்ச்ச்கள
 • ப்லொன நீரிழபபு்கள் – வீடடிப்லபய வாய் 

வழியா்க திரவங்்கடள ்்காடுத்து சிகிச்டெ 
அளிக்க பவணடும்.

 • ்கடுடையான நீரழபபு பநாயாளி்களுககு 
அருகில் உள்ள டையத்திப்லா அல்்லது 
ைருத்துவைடனயிப்லா நரம்பு திரவங்்கள் 
ஏறற்லாம்.

 • ்்காள்டள பநாயா்கபவா அல்்லது 
அச்சுறுத்த்லா்கபவா இருககும்்பொழுது – 
நைைாடும் ைருத்துவ பெடவடய நிறுவ 
பவணடும்.

3. ந�ாய்த்த�ாறறியியல (Epidemiological) – 
ஆய்வின் மூ்லம் பநாய் பெரவும் முடற ைறறும்  
பநாய் பதான்றிய விதத்டதயும் அடையாளம் 
்காண முடியும்.

 • பராைாபுரி பபெரரெர் அ்கஸ்ைஸ் 
(2000 ஆணடிறகு முன்) டைபொய்டு 
பநாயால் பொதிக்கபபெடை பபொது 

குளிர் குளியல் ்ெய்து சு்கம் ்பெறறார். 
இச்சிகிச்டெடய வழங்்க ஆணைனியஸ் 
மூொ, இச்சிகிச்டெயினால் பு்கழ்்பெறறார்.

 • 1659-ஆம் ஆணடில் தாைஸ் வில்லீஸ் 
முதன் முதல் டைபொய்டு ்காய்ச்ெட்ல 
விளககினார்.

 • பிரஞசு ைருத்துவர் பியர் ொர்்லஸ் 
அ்்லகொணைர் லூயிஸ் முதலில் டைபொய்டு 
என்ற வார்த்டதடய முன்்ைாழிந்தார்.
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4. சு்கா�ார �டவடிக்்க்கள அல்லது சுத்தி்கரிபபு 
�டவடிக்்க்கள

 • நீர் சுத்தி்கரிபபு
 • ம்லத்்� அ்கறறு�ல – ை்லம் அ்கறறுதல் 

வெதி்கடள ெரியா்கப பெயன்பெடுத்த 
விழிபபுணர்வு அளித்தல்.

5. உணவு சு்கா�ாரம் – உணடவ விறகும் பபொது 
சு்காதாரைான முடற்கடள பின்பெறற 
பவணடும். சூைான ெடைத்த உணடவ 
உைபன உணண பவணடும். அடத 
சு்காதாரைா்க ட்கயாள சு்காதார்கக ்கல்வி 
அளிக்க பவணடும்.

 • த�ாறறு நீக்கம் – பிளீச்சிங் பெவுைர் மி்கச் சிறந்த 
்தாறறு நீககியா்க ்ெயல்பெடுகிறது. துணி்கள் 
ைறறும் தனிபபெடை ்பொருட்கடள கிருமி 
நாசினியால் கிருமி நீக்கம் ்ெய்ய பவணடும்.

 • உபபு்க்ரசல சிகி்ச்ச – ஆரம்பெத் 
நிட்லயிப்லபய பநாடய ்கணைறிந்து சிகிச்டெ 
அளித்து உணவு பொது்காபபு சிகிச்டெ அளிக்க 
பவணடும். 

சிகி்ச்ச்கள
1. திரவம் ைறறும் தாது உபபு்கடள ைாறறி 

வழங்குதல் அல்்லது அளித்தல்.
2. நுணணுயிர் எதிர்பபு ைருந்து.
3. வயிறறு பபொககு எதிர்பபு ைருந்து்கள்.
4. நீரிழபபு சிகிச்டெ – மீணடும் நீர் ஏறறும் 

பொனங்்கள் ைறறும் இரத்த நாளங்்கள் வழியான 
சிகிச்டெ

5. இடணபபு சிகிச்டெ்கள் – வாந்தி நின்ற 3 
முதல் 4 ைணி பநரத்திறகு பிறகு மீணடும் நீர் 
ஏறறும் பொனங்்கடள ்்காடுத்து பநாய் எதிர்பபு 
ைருந்து்கடளயும் ்்காடுக்க பவணடும். 
குழந்டத்களுககு பநாய் எதிர்பபு ைருந்து 
பநாய்த்்தாறறிற்கான சிகிச்டெ ஆகும்.

6. தடுபபூசி்கள் ைக்கடள ்கா்லராவிலிருந்து 
தடுககிறது.

மஞ்சள ்காமா்்ல வ்்க (Hepatitis ‘A’)
ைஞெள் ்காைாட்ல வட்க “ஏ” ்கல்லீரட்ல 

பொதிககும் பநாய் ்தாறறாகும்.

ஏற்படுத்து உயிரினம்
ைஞெள் ்காைாட்ல “ஏ” டவரஸ் (Hepatitis A 

Virus) Entro virus

்பரவும் மு்ற
ை்லம் வாய்வழி,ைறறும் பநரடி ்தாைர்பு மூ்லம்
பநாய் கிருமி ்பெருககு ்கா்லம்
14 முதல் 28 நாட்கள்

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள
1. ்காய்ச்ெல்
2. பொர்வு
3. ்கடுடையான பிசியின்டை, குைடைல், வாந்தி
4. டெபபபொ்கன்டரிக பெகுதியில் வலி
5. ்கருபபு நிற சிறுநீர், ்வளிர் நிற ை்லம்

சிக்கல்கள
திடீர் ்கல்லீரல் ்ெயலிழபபு

்கடடுப்பாடடு �டவடிக்்க்கள
ரிசர்வாயர் ்கடடுப்பாடு

்தாறறுகிருமி்களின் பதக்கத்டத 
்கடடுபபெடுத்துதல் – முழுடையான ஓய்வு ைறறும் 0.5 
ெதவீதம் பொடியம் டெபபபொகுபளாடரடு ்கடரெல் 
மூ்லம் ை்லத்டதயும், நுணைம் தீர்க்கபபெைாத 
்பொருட்கடளயும் ் தாறறு நீக்கம் ் ெய்ய பவணடும். 
இவ்வாறு மூ்லம் ் தாறறு பநாடய ைறறவர்்களுககு 
பெரவாைல் தடுக்க முடியும்.

்பரவும் மு்ற்க்ளை ்கடடுப்படுத்து�ல
 • உணவு உணபெதறகு முன்பும், ்கழிவடறடய 

பெயன்பெடுத்திய பிறகும் ட்க்கடள ்கழுவ 
பவணடும்.

 • சு்காதாரைான முடறயில் ை்லத்டத 
்வளிபயறற பவணடும்.

 • ்பொது நீர் விநிபயாகிககும் முன் (Commuity 
water sulies) ைாசு து்கள் திரளுதல், வடி்கடடுதல் 
ைறறும் பபொதுைான குபளாரின் பெவுைர் மூ்லம் 
சுத்தி்கரிக்க பவணடும்.

சநந�்கத்திறகுரிய வழி்க்ளைக ்கடடுப்படுத்து�ல

�டுபபூசி்கள
ைஞெள் ்காைாட்ல வட்க “ஏ” பநாய்த் 

்தாறறிலிருந்து பெ்லவட்க பெடை ்ெயலிழந்த 
ைறறும் உயிருள்ள தடுபபூசி்களின் மூ்லம் பநாய் 
்தாறறிடன தடுக்க்லாம். 

சிகி்ச்ச்கள
1. பநாயாளிககு பபொதுைான அளவு ஓய்வு அளிக்க 

பவணடும்.
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2. மிருதுவான உணவு ்்காடுக்க பவணடும்.
3. ைது பொனங்்கடள தவிர்க்க பவணடும்.

தீடீர் வயிறறுப ந்பாககு ந�ாய்்கள  
(Acute Diarrheal diseases)

வ்ரய்ற
திடீர் வயிறறுபபபொககு என்பெது 

அொதாரணைா்க அடிக்கடி இளகிய தன்டையுைபனா 
(Semi-Solid) அல்்லது திரவம் பபொன்ற 14 
நாட்களுககுள் குைலிருந்து ை்லம் ்கழிபபெது ஆகும். 
உ்ல்க சு்காதார நிறுவனம் (WHO).

எ�டேமாேப ��ேடா��கா

எ�ேடாேசா�

�ளா�மா��மா

எ�ேடா �ளாச�

எ�ேடா �ளாச�

க

உண
 	��� /
உண
 ெவ��ட�

ஏற்படுத்தும் உயிரினம்
பொகடீரியா (Bacteria) : எஸ்்ெர்சியா ப்காலி, 

ஷீ்ெல்்லா, ொல்்ைா்னல்்லா ைறறும் பெ்ல

�்சசு கிருமி்கள (Virus): 
பரடைா டவரஸ், அடிபனா டவரஸ் ைறறும் 

பெ்ல

ஒடடுண்ணி்கள (Parasites): 
எணைமீபொ ஹிஸ்ைாலிக்கா, ஜியார்டியா 

ப்லம்பலின் ைறறும் பெ்ல

்பரவும் மு்ற
1. பநரடி ்தாைர்பு ை்லம் ைறறும் வாய் மூ்லைா்க

ந�ாய் கிருமி த்பருககு்கா்லம்
ைணி பநரம் முதல் ஒரு நாள் வடர

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள 
(Signs and symptoms)

 • புடதந்த ்கண்கள்
 • துரித இதயத்துடிபபு (மிட்க இதயத்துடிபபு)
 • குடற இரத்த அழுத்தம்

 • எரிச்ெல் ைறறும் அடைதியின்டை
 • ்வளிரிய பதாறறம்
 • விடரவான சுவாெம்
 • ஒழுங்்கா்க சிகிச்டெ அளிக்காவிடில் திடீ்ரன 

சுயநிடனவிழக்க (Collapse) கூடும்.
 • ெளி ைறறும் இரத்தம் ்க்லந்த, பெச்டெ அல்்லது 

ைஞெள் நிறத்தி்லான திரவ நிட்லத் 
தன்டையுைன் ை்லம் ்கழித்தல்.

 • வாந்தி
 • ்காய்ச்ெல்
 • உ்லர்ந்த வாய், உ்லர்ந்த பதால், குடறந்த 

பதால் ைர்்கர் (Poor Skin Turgor)

ந�ாய் ்கண்டறி�ல
ை்லம் ஆய்வு

சிக்கல்கள
1. ்தாைர்ந்து வயிறறுபபபொககு
2. ஊடைச்ெத்து குடறந்த உணவு
3.  டவடைமின்்கள் ைறறும் ்கனிைங்்கள் 

குடறபொடு
4.  இரத்த ெர்க்கடர குடறவின் விடளவா்க 

வலிபபு ைறறும் மூடள பெதைடைதல்
5. தாது உபபு்கள் இழபபு
6.  குருதிபயாடைம் குடறவினால் வரும் 

அதிர்ச்சி(Hypovolemic Shock)
7. தீடீர் சிறுநீர்க ்ெயலிழபபு 

்கடடுப்பாடடு �டவடிக்்க்கள
பிரத்திபய்க தாய்பபொல் ஊடடுதட்ல 

ஊககுவித்தல்.

ந�ாய்த்�டுபபு
 • சு்காதார ்கழிவடற்கள் பெயன்பெடுத்துதல்.
 • உணவு ைறறும் தணணீடர சுத்தைா்க 

டவத்திருத்தல்.
 • ொபபிடுவதறகு முன்பும் ை்லம் ்கழித்த பின்பும் 

ட்க்கடள ்கழுவ பவணடும்.

சிகி்ச்ச்கள
மீண்டும் நீர் ஏறறும் ்பான சிகி்ச்ச்கள-

எளிதில் கிடைக்கக கூடிய பொனங்்களான 
அரிசி ்கஞசியிடன (அரிசி திரவத்டத) ்்காடுக்கவும். 
ஒரு உபபு்கடரெல் (ORS) பொக்்கடடை ஒரு லிடைர் 
தணணீரில் ்க்லந்து நன்றா்க ்கடரயும் வடர 
சுத்தைான பதக்கரணடிடய ்்காணடு ்க்லக்க 
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பவணடும். 2 வயது குடறவான குழந்டதககு ¼ 
முதல் ½ கிணணம் (Cup) ஒவ்்வாரு 
வயிறறுபபபொககின் ் பொழுதும் ் ்காடுக்க பவணடும். 
2 வயதிறகு பைல் உள்ள குழந்டத்களுககு 100மி.
லி முதல் 200மி.லி வடர ஒவ்்வாரு வயிறறுப 
பபொககின் ்பொழுதும் ்்காடுக்க பவணடும். இந்த 
்கடரெட்ல 24 ைணி பநரத்திறகுள் 
உட்்காள்ளுதல் பவணடும். இந்த ்கடரெட்ல சூடு 
பெடுத்தபவா, ்்காதிக்க டவக்கபவா கூைாது.

த்பாருத்�மான உணவு்கள
1. இளநீர்
2. அரிசி ்கஞசி
3. பெருபபு தணணீர்
4. பிடெந்த வாடழபபெழம்
5. பதநீர்
6. தாய்பொல் ்தாைர்ந்து ஊடடுதல்

த்பாருத்�மான மருநது்கள
 • பநாய்த்்தாறறு கிருமி்களுகப்கறற பநாய் 

எதிர்பபு ைருந்து்கள் ்்காடுத்தல்.
 • ்காய்ச்ெல், வாந்தி அடையாளங்்களுககு ஏறற 

சிகிச்டெ அளித்தல்.
 • நுணணுயிரியின் ந்கர்வு தன்டைடய 

குடறககும் ைருந்து்கள் ்்காடுத்தல்.
 • ்கடுடையான நீரழபபு பநாயாளிககு இரத்த 

நாளங்்கள் மூ்லம் திரவம் அளித்தல். 

இளைம்பிள்ளைவா�ம் (Poliomyelities)
இளம்பிள்டள வாதம் என்பெது பபொலிபயா 

டவரஸினால் ஏறபெடும் திடீர் டவரஸ் ்தாறறு 
பநாயாகும். நச்சு கிருமியால் உருவா்கக கூடிய 
்கடுடையான நச்சு கிருமி பநாயாகும். இது ஒரு 
முைைாககும் பநாய் ஆகும்.

ேபா�ேயா ைவர�� அைம��

ஆ�.எ�.ஏ

�ைள	ேகா�ேரா���

ேம� ஓ�

ச��

ைவர� ேக���

ஏற்படுத்தும் உயிரினம்
மூன்று வட்கயான பபொலிபயா டவரஸ் 

(வட்க I, II, III) 

்பரவும் மு்ற
ை்லம் ைறறும் வாய்வழி மூ்லைா்க அல்்லது 

ைாசுபபெடுத்தபபெடை அல்்லது தூய்டைப்கடு அடைந்த 
ட்க்கள், உணவு, தணணீர் மூ்லைா்க பெரவுகிறது.

நீர்திவ்்ல த�ாறறு்கள (Droplet Infection)
்கடுடையான பநாயா்க இருககும் பபொது 

இருைல் ைறறும் தும்ைல் மூ்லம் பெரவுகிறது.

ந�ாய் கிருமி த்பருககு்கா்லம்
7 முதல் 21 நாட்கள் அல்்லது 3 முதல் 35 

நாட்களா்க ைாறுபெை்லாம்.

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள 
(Signs and Symptoms)

1. சுவாெம் –  தடுைல் (Coryza), ்தாணடைபுண 
ைறறும் இருைல்.

2. குைல் –  வாந்தி, வயிறறுபபபொககு, ை்லச்சிக்கல், 
்தாைர் ்காய்ச்ெல், தட்லவலி, ையக்கம், 
அடைதியின்டை, எரிச்ெல் ைறறும் 
வியர்டவ.

3. வலி –  தன்னிச்டெயான இயக்கங்்கள் மூ்லம் 
முதுகு, ்கழுத்து ைறறும் ட்க, ்கால்்கடள 
அடெககும் பபொது உைனடியா்கத் 
பதான்றும் வலி.

4. உயர்ந்த பெரஸ்பெர உணர்வு (Hyperparesthesia)
5. முது்்கலும்பு ைறறும் தணடுவைம் விடரபபு
6. நாடி துடிபபு அதி்கரித்தல்
7. அதி்க வியர்டவ
8. பெக்கவாதம் 

சிக்கல்கள
 • இதயதடெபெழல் (Myocarditis)
 • உயர் இரத்த அழுத்தம்
 • நுடரயீரல் வீக்கம்
 • நிபைானியா
 • ைன அழுத்தம்

்கடடுப்பாடடு �டவடிக்்க்கள

சு்கா�ாரம்
சுத்தி்கரிக்கபபெடை குடிநீர் வழங்குதல். சு்காதார 

முடறயில் ை்லங்்கடள அ்கறறி வீடடின் சுத்தம் 
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ைறறும் உணவு்களின் சுத்தத்டத பைம்பெடுத்துவதன் 
மூ்லம் பநாய் பெரவுவடத குடறக்க்லாம். எளிய 
சுத்தத்டத பெராைரிககும் நைவடிகட்க்கள் சி்ல, 
உணவு தயாரிபபெதறகு முன் ட்க ்கழுவுதல், 
ொபபிடுவறகு முன்பும், குழந்டதககு உணவு 
்்காடுபபெதறகு முன்பும், ை்லம் ்கழித்த பிறகும், ை்லம் 
்கழித்த குழந்டதடய சுத்தம் ் ெய்த பிறகும் ை்லத்டத 
்வளிபயறறிய பிறகும் ட்க்கடள ்கழுவுவடத 
்கடைாயைா்கக ்கடைபிடிக்க பவணடும்.

சு்கா�ாரக ்கலவி
சு்காதார பெணியாளர்்களின் முககியைான 

பெணியானது வயிறறுபபபொகட்க தடுபபெதறகு 
தாய்பபொலூடடுதல், இடண உணவு்கள், சுத்தைான 
குடிநீர், அதி்க பெடியான தணணீர் பெயன்பெடுத்துதல், 
சு்காதாரைான ்கழிவடறடய பெயன்பெடுத்துதல், 
இளம் குழந்டத்கள் ைறறும் பநாயாளியின் 
பநாய்த்்தாறறு ை்லத்டத ்வளிபயறறுதல் ஆகிய 
வழிமுடற்கடள ெமுதாயத்தில் உள்ள நபெர்்களுககு 
்கறபித்தலின் மூ்லம் வயிறறுபபபொககு ்கடடுபபொடடு 
நைவடிகட்க்கடள பெராைரிக்கவும் 
ட்கய்கபபெடுத்தவும் முடியும்.

ந�ாய்த்�்ட ்காபபு
இரணடு வட்கயான தடுபபூசி்கள் 

பெயன்பெடுத்தபபெடுகின்றன. ்ெயலிழந்த தடுபபூசிடய 
(Salk) ஊசி மூ்லமும், வாய்வழி பபொலிபயா (Sabin) 
்ொடடு ைருந்து பபொைபபெடுகிறது.

ஈக்க்ளை ்கடடு்படுத்து�ல
ைனித ை்லம் ைறறும் வி்லங்கு்களின் ை்லத்திறகு 

இடணயா்க அவறறிலிருந்து உருவாகும். 
ஈக்களின் இனப்பெருக்கத்டத ்கடடுபபெடுத்த 
பவணடும்.

சிகி்ச்ச்கள
1. வலி நிவாரணி ைறறும் ையக்க ைருந்து்கள், 

வலிடய நீக்கவும், தூக்கத்டத தூணைவும் 
்்காடுக்கபபெடுகிறது.

2. ை்லச்சிக்கல்்களுககு –ை்லமிளககு்கள் (Laxative) 
்்காடுக்கபபெை பவணடும்.

3. பநாய் எதிர்பபு ைருந்து – சுவாெ ்தாறறு பநாய் 
பிரச்ெடன்கடள தடுக்க.

4. சுவாெத்தில் பிரச்ெடன்கள் (Respiratary failure) 
ஏறபெடைால், ்ெயறட்க சுவாெத்துைன் சிகிச்டெ 
அளிக்க பவணடும்.

5. ைறு வாழ்வு அளித்தல்

பபொலிபயா வர்லாறு – 
இளம்பிள்டள வாத பநாய் நீணை 
வர்லாறு உடையது. முதல் 

எடுத்துக்காடடு 3000 ஆணடிறகு முன்பபெ 
உள்ளது. 18-வது நூறறாணடின் 
்தாைக்கத்தில் எகிபதிய வம்ெத்தில் எகிபதிய 
்கல்்வடடு நி்கழ்வு்களில் பூொரி ஒருவருககு 
ைங்்க்லான பெக்கவாதத்தால் ்காலில் குடறபொடு 
ஏறபெடடுள்ளது.  அது ்பொதுவா்க இளம்பிள்டள 
வாதம் ஆகும்.

11.7  ்காறறினால ்பரவும் ந�ாய்்கள

சின்னம்்ம (Chicken Pox) 
நவரிதெல்லா

சின்னம்டை அல்்லது பவரி்ஸேல்்லா என்பெது 
்வர்்ெல்்லா பொஸ்ைர் என்ற நச்சு டவரஙஸே 
மூ்லம் பெரவக கூடிய திடீர் ்தாறறு பநாயாகும்.

ஏற்படுத்தும் உயிரினம்
்வர்்ெல்்லா பொஸ்ைர் (Varicella Zooster)

்பரவும் மு்ற
ெளித்து்கள்்கள்

ந�ாய் கிருமி த்பருககுக ்கா்லம் 
 • ெளித்து்கள்்கள் மூ்லம் கிருமி பெரவுதல்
 • 10 முதல் 21 நாட்கள் வடர.

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள

முன் ந�ாறற நி்்ல ந�ாறற நி்்ல
்காய்ச்ெல் தடிபபு்கள், ்்காத்தா்க, 

அரிக்க கூடிய 
்்காபபுளங்்கள்

பின்புறம் வலி முதலில் உைல், பிறகு 
மு்கம், ட்க்கள், 
அககுள்்கள், ்கால்்களில் 
பதான்ற கூடும்.

நடுக்கம் வாய்புற பைறபெரபபில் 
தடிபபு்கள்

உைல் பொர்வு

சிக்கல்கள
்பெரியவர்்கள் ைறறும் குழந்டத்களுககு
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 • இரத்தபபபொககு அல்்லது இரத்த்கசிவு
 • நிபைானியா
 • மூடளத் ்தாறறு பநாய்்கள்.
 • சிறுமூடள பெகுதி ்கடுடையா்க பொதிக்கபபெடுதல் 

உைலில் தடிபபு்கள் பதான்றினால் 6 
நாட்களுககு தனிடைபபெடுத்த பவணடும். ெளித் 
்தாறறினால் பொதிக்கபபெடை ்பொருட்கடள (துணி 
ைறறும் பொத்திரங்்கள்) ்தாறறு நீக்கம் ்ெய்ய 
பவணடும். 

�டுபபு �டவடிக்்க்கள
1. ்வர்்ெல்்லா பொஸ்ைர் இம்யூபனாகபளாபுலின் 

்வர்்ெல்்லா பொஸ்ைர் இம்யூபனாகபளாபுலின் 
ஊசிடய 72 ைணி பநரத்திறகுள் பநாய் 
்வளிபெடுத்திய உைபன ்்காடுபபெதன் மூ்லைா்க 
சின்னம்டை பநாடயத் தடுக்க்லாம்.

2. தடுபபூசி தறபபொது உயிருள்ள ்வர்்ெல்்லா 
டவரஸ் தடுபபூசி பொது்காபபொ்க 12-18 ைாதமுள்ள 
சின்னம்டை வரதா குழந்டத்களுககு ்்காடுக்க 
பெரிந்துடரக்கபபெடுகிறது. (ைருந்து்கள்: ்காய்ச்ெல் 
எதிர்பபு ைருந்து ைறறும் எதிர்பபு டவரஸ் 
ைருந்து்கள்)

 �டடம்்ம (Measels)

வ்ரய்ற
தடைம்டை என்பெது குழந்டத பெருவத்தில் 

மிகபொ டவரஸ் (Myxo Virus) என்ற நச்சு 
வடரஸினால் ஏறபெைக கூடிய திடீர் பநாய்த் 
்தாறறு ஆகும்.

ஏற்படுத்தும் உயிரினம்
ஆர்.என்.ஏ பொரா மிகபொ டவரஸ் (RNA Para 

Myxo Virus)

்பரவும் மு்ற
ெளித் து்கள்்கள் மூ்லம்

ந�ாய் கிருமி த்பருககு ்கா்லம்
்காய்ச்ெல் ஆரம்பெைாகி ்வளிபபெடுத்திய 10-வது 

நாள் ைறறும் 14 நாட்களுககு பை்லான தடிபபு 
பதாறறம் ்பொதுவா்க 7 நாட்கள்.

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள 
(Signs and Symptoms)

இவறறில மூன்று நி்்ல்கள உளளைன.

1. அறிகுறி த்காபபுளைம் நி்்ல (Prodromal 
Stage)
 • ்காய்ச்ெல்
 • தடுைல் (ஊசி்லணய
 • தும்ைல்
 •  மூககிலிருந்து திரம் ்வளிபயறுதல் (Nasal 

disapar)
 • இருைல்
 • ்கண்கள் சிவந்திருத்தல்
 • ்கணணீர் வடிதல்
 • ஒளிடயப பொர்த்து பெயம்
 • வாந்தி
 • வயிறறுபபபொககு
 • சிவபபுத் தளத்தில் ்்காபபுள புள்ளி்கள்

2. தவடிபபு நி்்ல
 • பெளபெளபபொன சிவபபு (Dushy Red)
 • உபபுக்கல் (Macular)  பபொன்ற நிட்ல
 • ்வண ்்காபபுளம் 
 • தடிபபு்கள் ெங்்கமித்து ்ைலிந்திருககும்

பின் �டடம்்ம நி்்ல (Post Measles 
Stage)

1. எடை இழபபு
2. பெ்லவீனம்
3. வளர்ச்சி பின்னடைவு அல்்லது பொதிபபு 

(Retardation)
4. எதிர்விடண நுடரயீரல் ்காெபநாய்
5. ஊடைச்ெத்து ைறறும் வளர்சிடத ைாறறங்்கள்.

சிக்கல்கள
 • தடைம்டையுைன் இடணந்த வயிறறுபபபொககு.
 • நிபைானியா
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 • ்காது பநாய் ்தாறறு (Otitis Media)
 • ்காய்ச்ெலினால் வலிபபு
 • மூடள பநாய்த்்தாறறு
 • பொன் மூடள பநாய் ்தாறறு

்கடடுப்பாடடு �டவடிக்்க்கள
a) பதால் தடிபபு உருவான 7 நாட்களுககு 

பநாயாயிடய தனிடைபபெடுத்த பவணடும்.
b) பநாய் ்வளியான பின்பு ்தாைர்புைன் 

இருந்தவர்்களுககு இரணடு நாட்களில் பநாய் 
தடை ்காபபு பபொைபவணடும். தடுபபூசி பபொை 
முடியாத (Contraindication) பநாயாளி்களுககு 
பநாய் ்வளிபபெடுத்திய மூன்று முதல் நான்கு 
நாட்களில் இம்யூபநாகபளாபூலின் 
(Immunoglobulin) பபொை பவணடும்.

c) பநாய் பதான்றியவுைன் தடுபபூசி பபொடடுக 
்்காணைால், ஆணடு முழுவதும் வரும் 
இந்பநாய் பைலும் பெரவுவடதத் தடுக்க்லாம்.

சிகி்ச்ச்கள
தடைடைககு குறிபபிடை சிகிச்டெ கிடையாது. 

ஆனால் ொதாரணைா்க நிட்லடை்கள் 7 முதல் 10 
நாட்களில் பெடழய நிட்லககு திரும்பி வருவர். 
கீழ்வரும் நைவடிகட்க்கள் பநாய் ்தாறடற 
்கடடுபபெடுத்த முககிய ்காரணி்களாகும்.
 • ்காய்ச்ெல் ்கடடுபபொடு ைறறும் வலி நீககுதல்.
 • அதி்கபபெடியான திரவ வட்க உணவு நீர் 

இழபடபெத் தடுககும்.
 • குளிரானஅடையாளங்்களுககு சிகிச்டெ 

அளிபபெது.
 • ்கண்களில் புண்கள் இருபபின் அவறடற ஈரப 

பெஞசு்களால் ்கண்கடள பெராைரிக்க பவணடும்.

�டடம்்ம �டுபபூசி
தடைம்டைககு ்ெயல்திறன் உள்ள தடுபபூசி 

மி்கச் சிறந்தது ஆகும். தடுபபூசியானது உடறந்து 
்காயடவக்கபபெடை ் பொருட்களா்க வழங்்கபபெடுகிறது. 
2 முதல் 8 டிகிரி ்ெல்சியஸ் ்வபபெநிட்லயில் 
இத்தடுபபூசிடய பெமித்து டவக்க பவணடும். WHO 
பெரிந்துடரபபெடி 9வது ைாதத்தில் குழந்டதககு 
இத்தடுபபூசிடய ்்காடுக்க்லாம்.

புடடாளைம்்ம (Mumps)

வ்ரய்ற
புடைாளம்டை என்பெது ்பொதுவா்க 

பெனிக்கா்லத்தில் வடரஸினால் ஏறபெடும் திடீர் 
பநாய் ்தாறறாகும்.

��டாள�ைம ைவர�

HN-�ரத�

F-�ரத�
M-�ரத�
பா�மேர�
ஆ	.எ�.ஏ
(மரப�)
அ�����	

ஏற்படுத்தும் உயிரினம்
RNA டவரஸ் ஜீனஸ் ரூ்பெல்்லா (Genus 

Rubella) குடும்பெ வட்கடய பெர்ந்த 
பொராடைபொவிரிபை (Paramyxoviridae).

்பரவும் மு்ற்கள
1. ெளி து்கள்்கள்
2.  பநாய் ்தாறறுடைபயாருைன் பநரடி 

்தாைர்பு

ந�ாய் கிருமி த்பருக்க ்கா்லம்
இரணடு முதல் மூன்று வார ்கா்லைா்க 

்பொதுவா்க 18 நாட்கள்.

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள 
(Signs and Symptoms)

வலி ைறறும் வீக்கம் ்க்லந்த ஒன்று அல்்லது 
இரணடு உமிழ்நீர் சுரபபியில் (Parotid Gland).
1. ்காது வலி
2.  வாய் திறககும் பபொது வலி ைறறும் விடறபபு.
3. ்காய்ச்ெல்
4. தட்லவலி

சிக்கல்கள
 • ஆர்ட்கடடிஸ் (Orchitis)
 • ்கருபடபெ பநாய் ்தாறறு (Ovaritis)
 • ்கடணய பநாய் ்தாறறு (Pancreatitis)
 • மூடள பநாய் ்தாறறு (Meningoencephalitis)
 • இதயத்தடெயழல்
 •  நரம்பு ்ெரிைானம் (Nerve Deafness) பெ்ல 

மூடடு்களின் வலி தட்லயில் நீர்ப்கார்டவ 
பபொன்றடவ அரிதான சிக்கல்்கள்.

்கடடுப்பாடடு �டவடிக்்க்கள
ஆரம்்ப ந�ாய்்கண்டறி�ல:
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சு்காதார அதி்காரி்கள் மூ்லம் பநாயாளிடய 
அடையாளம் ்கணடு ெரியான நைவடிகட்க்கள் 
பைற்்காள்வதன் மூ்லம் பநாடய ்கடடுபபெடுத்த 
பவணடும்.

�னி்மப்படுத்து�ல:
பநாயாளியின் அடையாளங்்கள் ைறறும் 

அறிகுறி்கள் தணிந்து ்தளிவாகும் வடரயில் 
தனிடைபபெடுத்த பவணடும்.

த�ாறறு நீக்கம்:
உமிழ்நீர், இரத்தம், சிறுநீரில் பநாய்த் 

்தாறறுள்ள டவரஸ் உள்ளது. ஆட்கயால் 
பநாயாளி பெயன்பெடுத்திய ்பொருட்கடள கிருமி 
நீக்கம் ்ெய்ய பவணடும்.

்கண்்காணித்�ல:
பநாய்த்்தாறறு உறபெத்தி பெரவும் முடற 

பநாயாளிடய அடையாளம் ்காணுதல், ைறறும் 
ெந்பத்கத்திறகுரிய ்தாைர்பு ஆகியவறடற 
்கண்காணித்தல் மூ்லம் மீணடும் பநாய் 
பெரவுவடதத் தடுக்க முடியும்.

�டுபபு �டவடிக்்க்கள
தடுபபூசி: ஒறடற அளவு (0.5ml) உள்ள 

உயிருள்ள தடுபபூசி தறபபொது புடைாளம்டை 
பநாடய மி்க சிறந்த முடறயில் தடுககிறது.

இம்யூபனாகுபளாபுலின்: குறிபபிடை 
இம்யுபனாகுபளாபுலின் பெயன்பெடுத்த்லாம். ஆனால் 
அதன் ்ெயல்பொடடு நிரூபிக்கபபெைவில்ட்ல.

 இன்ஃபளூயன்சா (Influenza)
வ்ரய்ற

இன்ஃபளூயன்ொ டவரஸினா்க புலுயன்ொ 
என்பெது சுவாெம் மூ்லம் பெரவககூடிய ்கடுடையான 
பநாய்த் ்தாறறாகும். இன்புளுயன்ொ மி்கவும் 
பவ்கைா்க பெரவக கூடியது.

ஏற்படுத்தும் உயிரினம்
இன்ஃபளூயன்ொ டவரஸ் (Influenza Virus) 

மூன்று வட்க்களாகும் அடவ ('ஏ', 'பி', 'சி')

்பரவும் மு்ற்கள
ஒரு நபெரின் இருைல் ைறறும் தும்ைலின் 

பபொதும் சுவாெப பொடதயில் நீர் திவட்ல்கள் மூ்லம் 
உள்நுடழந்து இன்ஃபளூயன்ொ பநாய் ்தாறறு 
பெரவுகிறது.

ந�ாய் கிருமி த்பருககு ்கா்லம்
18 முதல் 72 ைணி பநரடை வடர 

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள
1. ்காய்ச்ெல்
2. குளிர்ந்த நிட்ல
3. வலி
4. இருைல்
5. ்பொதுவான பெ்லவீனம்
6. சிக்கல்்கள்
7. நிபைானியா

சிகி்ச்ச்கள
நச்சு கிருமி எதிர்பபு ைருந்து (Antiviral) பநாயின் 

தீவிரத்டத ்பொறுத்து ைருந்து்கடளயும் ைாறறிக 
்்காள்ள்லாம். பநாய்  உருவான 24 ைணி 
பநரத்தில் இருந்து 48 ைணி பநரத்தில்  
சிகிச்டெடய ஆரம்பிக்க பவணடும்.

்கடடுப்பாடடு �டவடிக்்க்கள
 • கூடை ்நரிெ்லான இைங்்கடள தவிர்க்கவும்
 •  ் பொது இைங்்களில் நல்்ல ்காறபறாடைைா்க 

இருக்கபவணடும்.
 •  ட்கககுடடை அல்்லது துணடு மூ்லம் தும்மும் 

பபொதும் இருமும் பபொதும் மு்கத்டத மூை 
பவணடும்.

 •  இன்ஃபளூயன்ொ பநாயாளிடய 
தனிடைபபெடுத்த பவணடும்.

த�ாண்்ட அ்டப்பான் (Diphtheria)

வ்ரய்ற
்தாணடை அடைபபொன் என்பெது புற நச்சு 

்தாணடை அடைபபொன் பொகடீரியாவால் 
ஏறபெைககூடிய திடீர் பநாய் ்தாறறு ஆகும். இந்த 
பநாயானது முககியைா்க ்தாணடை குரல்வடள 
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மூககு ைான்சில் ஆகிய உறுபபு்கடள பொதிககிறது. 
இந்த உறுபபு்களில் எங்கு ொம்பெல் நிறைான 
்ைல்லிய ெவ்வு உறபெத்தியாகிறபதா அவறறின் 
மூ்லம் ்காறறில் பெரவுகிறது.

ந�ா்ய ஏற்படுத்தும் உயிரினம்
்கார்னிபொகடீரியம் டிபதீரியா (Corynebacterium 

Diphtheria) என்ற புற நச்சு ்தாணடை அடைபபொன் 
பொகடீரியா.

்பரவும் மு்ற
 • ெளித் து்கள்்கள்
 • பநாய்த்்தாறறுடைய ்வடடுக ்காயங்்கள்.
 •  ் தாணடை சுரபபு நீரால் ்தாறறு அடைந்த 

்பொருள் அல்்லது நாசி.

ந�ாய் கிருமி த்பருக்க ்கா்லம்
2 முதல் 6 நாட்கள். சி்ல ெையங்்களில் நீணை 

நாட்கள்.

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள 
(Signs and Symptoms)

அடையாளங்்கள் ஆரம்பிககும் பபொது 
வழக்கைா்க பெடிபபெடியா்க இருககும்.  மி்க ் பொதுவான 
அடையாளங்்கள்
8. ்தாணடை வலி
9. உைல் பொர்வு
10. ்கழுத்தில் இருககும் நிணநீர் வீக்கம்
11. குடறவான ்காய்ச்ெல்
12.  ஃபபெரிங்ப்கா ைான்ஸில் ்தாணடை 

அடைபபொனில் உள்ள ்தாணடைபபுண 
ைறறும் விழுங்குவதில் ்கடினம்.

13.  ஆரம்பெநிட்லயில் ் தாணடை சிவந்து இருத்தல்.
14.  ொம்பெல் ைறறும் ்வணடையான நீர்க்கசிவு 

அல்்லது சீழுைன் கூடிய புள்ளி்கள்.
15. ்தாணடை ெவ்வு்களில் பநாய்த்்தாறறு.
16.  உள்நாககு (ைான்சில்), ்கழுத்தில் உள்ள 

நிணநீர் முடன்கள், தாடையின் கீழ் உள்ள 
பெகுதி, முன் ்கழுத்து ஆகிய உறுபபு்களில் ்பெரிய 
அளவி்லான வீக்கம் இருககும். நச்சு டிபதீரியா 
்பெருக்க நிட்லயிடன எருடை ்கழுத்து என்று 
அடழககிபறாம்.

17.  ஜவ்வு்களில் புடரபயறுவதால் மூச்சுத்திணறல் 
ஏறபெை்லாம். 

18.  குரல்வடள ்தாணடை அடைபபொனால் 
்கர்கரபபு ஒலியுைன் கூடிய அடைபபு ைறறும் 
இறுதியில் மூச்சுத் திணறல் ஏறபெை்லாம்.

19.  சுவாெத்தின் பபொது ப்கட்க ்பொறுக்காத 
ஒலியின் மூ்லம் சுவாெ பெறறாககுடற 
ஏறபெடுவதுைன் ைரணத்திறகு வழிவகுககும்.

சிக்கல்கள
்தாணடை அடைபபொன் நச்சினால் 

வழிவகுக்கக கூடியது.
 • இதயம் பெதைடைதல் (இதயத்தில் 

பநாய்த்்தாறறு - Myocarditis)
 • நரம்பு ைணை்லம் பெதைடைதல்
 • சிறுநீர்கம் பெதைடைதல்
 • நரம்பியலில் (மூடள பநாய் ்தாறறு)
 • நீணைபநர வலிபபு
 • குழந்டதபபெருவ தடெபபிடிபபு (Spasms)

்கடடுப்பாடடு �டவடிக்்க்கள

1. ந�ாயாளி மறறும் ்கடத்தி்கள (Carriers)
ஆரம்்பநி்்ல ்கண்டுபிடிபபு: ்கைத்திட்கள 
நுணணுயிர் ்கணைறியும் முடற மூ்லம் 
்கணடுபிடிக்க பவணடும். ்தாணடை ைறறும் 
மூககில் (Swab) உள்ள ெளியின் பெரிபொதடனககு 
எடுத்து நுணை ்தாகுதி வார்பபு ஆய்வின் மூ்லம் 
்தாணடை அடைபபொன் கிருமி இருபபெடத 
பெரிபொதிக்க பவணடும்.
�னி்மப்படுத்து�ல: ெந்பத்கத்திறகுரியவர்்கள் 
ைறறும் ்கைத்தி்கடள உைனடியா்க தனிடைபபெடுத்த 
பவணடும். ைருத்துவைடனயில் குடறந்தது 14 
நாட்கள் தனிடைபபெடுத்த முடனய பவணடும்.
சிகி்ச்ச: ்தாணடை அடைபபொன் பநாய் 
ெந்பத்கத்திறகுரியதா்க இருககும்பபொது ் தாணடை 
அடைபபொன் நச்சு எதிர்பபு ்பொருடள (Diphtheria 
Antitoxin) தாைதிக்காைல் ்்காடுக்க பவணடும். 
தடெ்கள் ைறறும் இரத்த நாளங்்கள் வழியா்க 20 
ஆயிரம் முதல் ஒரு ்லடெம் யூனிட வடரயில் 
்்காடுக்க்லாம். பநாயின் தீவிரத்டத ்பொறுத்து 
அளவு ைாறுபெை்லாம்.

2. ்கடத்தி்கள
்கைத்தி்களுககு எரித்பராடைசின் என்ற 

வாய்வழி பநாய் எதிர்பபு ைாத்திடரயின் மூ்லம் 10 
நாட்களுககு சிகிச்டெ அளிக்க பவணடும். இதுபவ 
்கைத்தி்களுககு மி்கச்சிறந்த ைாத்திடரயாகும்.

த�ாடர்பு: ்தாைர்பு உள்ள நபெர்்களுககு சிறபபு 
்கவனம் ்்காடுக்கபபெடுகிறது. அவர்்களுககு 

Unit_11_Communicable_disease_Gen_Nur.indd   274 09-03-2020   15:53:00



275

்தாணடையில் (Swab) எடுககும் ைாதிரி மூ்லம் 
பநாய் எதிர்பபு நிட்லடய தீர்ைானிககிறது. 
்நருங்கிய ்தாைர்பில் உள்ளவர்்களுககு 
்தாைர்ந்து பெ்ல வாரங்்கள் நுணணுயிரியல் 
்கண்காணிபபு ்ெய்ய பவணடும்.
சமூ்கம்: ்ெயல்திறனுள்ள ்தாணடை அடைபபொன் 
ைாகொய்டு தடுபபூசி ைடடுபை ெமூ்கத்தின் மி்கச் 
சிறந்த ்கடடுபபொைாகும். முன்பு எந்த 
குழந்டத்களுக்்கல்்லாம் பநாய் தற்காபபு ஊசி 
்்காடுக்கவில்ட்லபயா அவர்்களுககு 500 முதல் 
1000 யூனிட அளவு ்தாணடை அடைபபொன் பநாய் 
எதிர்பபு (Diphtheria Antitoxin) ைருந்திடன இரத்த 
நாளங்்கள் வழியா்க ்்காடுக்க பவணடும்.

சிகி்ச்ச்கள
 • பநாயின் தீவிரத்திறகு ஏறபெ ்தாணடை 

அடைபபொன் எதிர்பபு ைருந்திடன 10 ஆயிரம் 
முதல் 80 ஆயிரம் யூனிட வடர உைனடியா்க 
்்காடுபபெபத சிறந்த சிகிச்டெயாகும். 

 • பநாய் எதிர்பபு ைருந்து ்பெனிசிலின், 
பநாய்த்்தாறடற நீக்கவும் மீணடும் நச்சுப 
்பொருள் உறபெத்திடய தடுக்கவும் உதவுகிறது.

 • முழுடையான ஓய்வு இதய பநாடயத் 
தடுபபெதறகு அத்தியாவசியைானது ஆகும்.

 • சுவாெ அடைபபு இருந்தால் மூச்சு 
்பெருங்குழாயில் துடள (Tracheotomy) அறுடவ 
சிகிச்டெ பதடவபபெை்லாம்.

�டுபபு �டவடிக்்க்கள
 • ்ெயல்திறனுள்ள DPT அல்்லது ்தாணடை 

அடைபபொன் தடுபபூசி மூ்லம் ்தாணடை 
அடைபபொன் பநாடய தடுக்க முடியும். 

 • தறபபொது நடைமுடறயில் உள்ள பநாய் தடுபபு 
அடைவடணயும், குழந்டத்களுககு ஆறாவது 
வாரம் முதல் DPT பநாய்த்தடுபபூசி ்தாைங்்க 
பவணடும்.

 • DPT பநாய் தடுபபூசி ்தாணடை அடைபபொன் 
பநாய் ைடடுமில்்லாைல் ்கககுவான் இருைல் 
ைறறும் இரணஜன்னி பநாடயயும் தடுககிறது.

 • ஒன்றடர முதல் 2 வயதில் உள்ள 
குழந்டத்களுககு, ்தாணடை அடைபபொன், 
்கககுவான் இருைல், இரணஜன்னிககு DPT 
கூடுதல் (Booster) பநாய் தடுபபூசிடய 0.5ml 
அளவும், 5 முதல் 6 வயதில் (்தாணடை 
அடைபபொன், இரணஜன்னி) DT பநாய் 
தடுபபூசியும் பபொை பவணடும்.

்கககுவான் இருமல (Whooping Cough)

வ்ரய்ற
இது சுவாெ பொடதயில் ்பொ்டுசிஸ் 

பொகடீரியாவால் ஏறபெைககூடிய தீடீர் பநாய் 
்தாறறாகும். ஒவ்்வாரு 3 முதல் 4 ஆணடு்களுககு 
ஒருமுடற இந்பநாய் ்தாறறு ஏறபெடுகிறது.

ந�ா்ய ஏற்படுத்தும் உயிரினம்
பபொர்டி்ைல்்லா ்பெர்டுசிஸ் (Bordetella 

Pertussis) என்ற “்கககுவான் இருைல் நுணைம்” 
ஆகும்.

்பரவும் மு்ற
தனிபபெடை ்தாைர்பு ைறறும் ெளி து்கள்்கள் 

மூ்லம் பெரவுகிறது.

ந�ாய் கிருமி த்பருககு ்கா்லம்
7 முதல் 14 நாட்கள். மூன்று வாரத்திறகு மிட்க 

இல்்லாைல்.

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள 
(Signs and Symptoms)

1. அரம்்ப நி்்ல (Catarrhal Stage)
2. இ்ட நி்்ல (Paroxysmal Stage)
3. ஓய்வு எடுககும் நி்்ல (Convalescent Stage)
 • ்காய்ச்ெல்
 • குளிர்
 • மூககிலிருந்து நீர் பபொன்ற சுரபபி 

்வளிபயறுதல்.
 •  எரிச்ெலூடடும் இருைல் பெடிபபெடியா்க 1 முதல் 2 

வாரத்திறகு இடை (Parpxysmal) நிட்லககு 
வருகிறது.

சிக்கல்கள
1. குைலிறக்கம்
2. ை்லக குைல் கீழ்றக்கம்
3. விழி ்வணபெை்லத்திறகு கீழ் இரத்தக்கசிவு
4. மூடள ்தாறறுபநாய்
5. நிபைானியா ைறறும் மூச்சு குழாய் விரிவு.

�டுபபு �டவடிக்்க்கள
 • ஆரம்பெநிட்ல பநாய்்கணைறிதல்.
 • பநாயாளிடய தனிடைபபெடுத்தி சிகிச்டெ 

அளித்தல்.
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 • மூககு ைறறும் ்தாணடையில் இருந்து வரும் 
்வளிபயறறத்டத ்தாறறு நீக்கம் ்ெய்வது 
்பொதுவான ப்காடபொடு்களின் ்கடடுபபொைாகும்.

 • மூககு ைறறும் ்தாணடை சுரபபி்களின் 
நுணணுயிரியல் பெரிபொதடனயின் மூ்லம் 
ைடடுபை ஆரம்பெ நிட்ல தடுபபு நைவடிகட்க்களின் 
ொத்தியைா்க உள்ளது.

சிகி்ச்ச்கள

தசயலதிறனுளளை ந�ாய் �்ட்காபபு:
்தாணடை அடைபபொன், ்கககுவான் இருைல், 

இரணஜன்னி-ககு DPT பபொன்ற பநாய்த் தடுபபூசி 
மூ்லம் ்கககுவான் இருைலுககு பநாய் தடை 
பொது்காபபு ்்காடுபபெது நடைமுடறயில் 
்ெயல்பெடுத்தபபெடுகிறது.

இது பநாய்தடுபபு எதிர்பபு ைருந்து மூ்லம் 
சிகிச்டெ அளிக்க்லாம். வழக்கைா்க எரித்பராடைசின் 
பநாய் எதிர்பபு ைாத்திடர்கள் இரணடு வாரத்திறகு 
்்காடுக்கபபெடுகிறது.

மூ்ளைக்காய்்சசல (Meningococcal 
Meningitis)

வ்ரய்ற
மூடளக்காய்ச்ெல் (்ைனின்ப்கா ப்காக்கல்) 

என்பெது டநசீரியா (Neisseria) என்ற பநாய் 
கிருமியினால் ஏறபெைக கூடிய ்தாறறு பநாயாகும். 
இதில் வழக்கைா்க தட்லவலி வாந்தி, விடறபபு 
்கழுத்து, பெகுதியில் விடறபபு பபொன்றவறறில் 
்தாைங்கி பெடிபபெடியா்க சி்ல ைணி பநரத்தில் 
சுயநிடனடவ இழக்க கூடும்.

ந�ா்ய ஏற்படுத்தும் உயிரினம்
டநசீரியா (Neisseria) என்ற கிருமி

ந�ாய் கிருமி த்பருககு ்கா்லம்
2 முதல் 10 நாட்கள் வடர

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள 
(Signs and Symptoms)

1. தட்லவலி 
2. ்காய்ச்ெல் 
3. குைடைல் / வாந்தி
4. ்வளிச்ெ பெயம் / ஒளி பெயம் (Photophobia)
5.  நரம்பு ைணை்ல அறிகுறி்கள் (்கழுத்து விடறபபு 

பநாயின் தன்டைகப்கறபெ பவறுபெடும்).

சிக்கல்கள (Complications)
 •  பெரவ்லா்க இரத்தநாளங்்களின் உடபுறச் சுவரில் 

இரத்தம் உடறந்து பின்பு அதி்க இரத்தபபபொககு 
ஏறபெடும் (DIC, இரத்தம் உடறதலின் 
ப்காளாறு்கள்).

 • மூடளக்காய்ச்ெல்
 • ்தாைர்ந்து ்காய்ச்ெல்
 • வலிபபு 
 • மூடள பொதிபபு
 • நைத்டத ைறறும் ஆளுடை ைாறறம்
 •  பொர்டவ இழபபு (பெகுதி அல்்லது முழுடையா்க)
 • ்பெருமூடள வாதம்
 • ப்கடகும் திறன் இழபபு
 •  ்கறறல் குடறபொடு்கள் ைறறும் ைனவளர்ச்சி 

குடறபொடு
 •  பெக்கவாதம் ைறறும் பபெச்சு இழபபு (பெகுதி அல்்லது 

முழுடையான)
 •  ்கடுடையான பொகடீரியா மூடளக்காய்ச்ெ்லால், 

தட்ல ைறறும் ்கால் பின் புறைா்க வடளந்து 
உைல் முன்புறம் வில் பபொன்று வடளயக 
கூடும். இதறகு ஓபபிஸ்பதாபைானஸ் 
(Opisthotonus) என்று அடழக்கபபெடுகிறது.

 • சுயநிடனவின்டை ைறறும் ைரணம்.

்கடடுப்பாடடு �டவடிக்்க்கள
ந�ாயாளி ்கடத்தி்களின் 

்தாைர்பு்கடள ்கடடுபபெடுத்தவும்.

ந�ாயாளி:
பநாய் ஆரம்பித்த இரணடு நாட்களுககுள் 

பநாய் எதிர்பபு ைருந்து சிகிச்டெ ்்காடுத்தால் 95 
ெதவீத பநாயாளி்களின் உயிடரக ்காபபொறற 
முடியும். ்பென்சிலின் ைாத்திடர இதறகு சிறந்த 
பதர்வாகும். 

த�ாடர்பு: (Contact)
உறுதி்ெய்யபபெடை மூடளக்காய்ச்ெல் 

பநாயாளி்களுைன் ் நருங்கிய ் தாைர்பில் இருககும் 
நபெர்்களுககு மூடளக்காய்ச்ெல் பநாய் வருவதறகு 
வாய்பபு்கள் அதி்கம்.
த்பரிய அளைவி்லான, மருநதியல �ற்காபபு : (chemo 
prophylaxsis)

்பெரிய அளவி்லான (ைாத்திடர்கள்) ைருந்து்கள் 
வழங்்கபபெடும் ைக்களில் சி்லர் இந்பநாயினால் 
பொதிக்கபபெடடிருக்கைாடைார்்கள். ்பெரிய அளவி்லான 
பவதியியல் தற்காபபு ்கடடுபபெடுத்த கூடியதும், 
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ைருத்துவ முடறயில் ்தாைர்ந்து ்கண்காணிக்க 
கூடியதுைாகும்.
சமூ்கம்

மூடளக்காய்ச்ெல் பநாய் ைறறும் அதற்கான 
்கைத்தி்களின் விகிதத்டத பெ்லவட்கயான 
சிகிச்டெ்களின் மூ்லம் உைனடியா்க குடறத்து 
்கண்காணிக்க பவணடும்.

சுறறு்சசூழல �டவடிக்்க்கள
நீணை்கா்ல ்கடடுபபொடடு நைவடிகட்க்களான 

வீடடின் சுத்தத்டத பைம்பெடுத்தி, கூடை ்நரிெட்ல 
தடுபபெது.

்கடு்மயான சுவாச த�ாறறு ந�ாய்்கள 
(Acute Respiratory infections)

வ்ரய்ற
்கடுடையான சுவாெ ்தாறறு பநாய் என்பெது 

சுவாெப பொடதயில் மூககு முதல் நுண ்காறடற்கள் 
(Alveoli) வடர எந்த இைத்திலும் இவ்அழறசி 
(Inflammation) ஏறபெை்லாம்

சா�� ேகாேரானா ைவர�� ��ட வைரபட�

��ைன
�ைள	ேகா�ேரா���

ச��
�ைள	ேகா�ேரா���

��ய உைற
�ைள	ேகா�ேரா���

அ������
பா�ேபா�ேரா���

ஆ�.எ�.ஏ

ந�ா்ய ஏற்படுத்தும் உயிரினம்
எஸ்.ஏ.ஆர்.எஸ் (SARS)்்காரானா நச்சு கிருமி 

(corona virus).

்பரவும் மு்ற
்காறறு மூ்லம் பெரவுகிறது

ந�ாய் கிருமி த்பருககு ்கா்லம்
18 முதல் 72 ைணி பநரத்தில் 

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள 
(Signs and Symptoms)

மூககில் நீர் வடிதல், இருைல், ்தாணடை 
புண, மூச்சு விடுவதில் சிரைம், ்காது பிரச்ெடன, 
்பொதுவா்க ்காய்ச்ெல், ்கடுடையான சுவாெ பநாய் 
்தாறறுப பிரச்ெடன, ்பெரும்பொ்லான 
குழந்டத்களுககு ொதாரண பநாய்த்்தாறறு 
ெையத்தில் ெளி ைறறும் இருைல் இருககும்.

சிக்கல்கள (Complications)
நிபைானியா - அதி்க அளவி்லான பநாய் 

ைறறும் இறபபிறகு ்காரணைா்க ்கடுடையான சுவாெ 
பநாய் ்தாறறா்க நிபைானியா உள்ளது.

ஹீநமாபிலிஸ் இன்புளுயன்ொ 
(Haemophilus influenza)

ஷீபைாபிலிஸ் இன்புளுயன்ஸோ 'பி வட்க' 
கிருமி குழந்டத்களுககு ‘நிபைானியா’ ஏறபெை 
முககிய ்காரணைா்க உள்ளது.

 தீவிர ்கடு்மயான சுவாச ந்காளைாறு்கள

ேகாேரானா ைவர�
பா��ேமா� �� IV 

ச�� 
ரத� M

இர�ட���
ெகா��
 ச��

ஆ�.எ�.ஏ + அ������

கவ� �ைன
�ைள�ேகா
ேரா�����ய உைற ேபா�ற

ச�� 
ரத� E

��அ������
ஈ�� 

வ்ரய்ற
தீவிர ்கடுடையான சுவாெக ப்காளாறு என்பெது 

ஒடடிப பெரவும் நச்சு கிருமி பநாய்த் ்தாறறாகும்.

ந�ா்ய ஏற்படுத்தும் உயிரினம்
்்காபரானா நச்சு கிருமி.

்பரவும் மு்ற
1.  பநாய் ்தாறறு பொதிக்கபபெடை நபெருைன் 

்நருங்கிய ்தாைர்பு
2.  ைாசுபெடை ்காறறு ைறறும் சுறறு சூழல் 

பைறபெரபபு்கள்.
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3.  ைாசுபெடை சுறறுசூழல் அல்்லது ்பொருட்களின் 
பைறபெரபடபெ ்தாடை நபெர் அதன் பிறகு தன் 
்கண ைறறும் வாய் மூகட்க ்தாடுவதால் 
பெரவுகிறது..

ந�ாய் கிருமி த்பருககு ்கா்லம்
18 முதல் 72 ைணி பநரத்தில்

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள 
(Signs and Symptoms)

1. ்காய்ச்ெல்
2. உைல் பொர்வு
3. குளிர்
4. தட்லவலி
5. தடெ வலி
6. தட்லசுறறல்
7. இருைல் 
8. ்தாணடை வலி
9. மூககில் நீர் ்வளிபயறறம்
10. ்கடுடையான சுவாெ ப்காளாறு

சிக்கல்கள
 • நிபைானியா
 • சுவாெ பிரச்ெடன்கள்
 • விடரவீக்கம் (Orchitis)

்கடடுப்பாடடு �டவடிக்்க்கள
1. ட்க சுத்தம் சுத்தம் ்ெய்ய பவணடும்.
2.  நீங்்கள் ்தாடுகின்ற பைறபெரபபு்களில் 

்தாடுககின்பறாம் என்பெதில் ்கவனம் 
்ெலுத்துங்்கள்.

3.  பநாய்த்்தாறறு உள்ள நபெர் இருைல் ைறறும் 
தும்ைலின் பபொது வாடய மூை பவணடும்.

4.  மு்கத்திடரடய பெயன்பெடுத்த பவணடும்.
5. ட்கயுடற்கடள பெயன்பெடுத்தபவணடும்.
6. சிகிச்டெ்கள்
7.  எஸ்.ஏ.ஆர்.எஸ்-ககு (SARS) எந்தவித 

குறிபபிடை சிகிச்டெயும் கிடையாது. பநாய் 
எதிர்பபு ்பொருள் பெயன்பெடுத்துவதால் ைருத்துவ 
ரீதியி்லான முன்பனறறம் இருக்காது.

்காசந�ாய் (Tuberculosis)

வ்ரய்ற
்காெ பநாய் என்பெது டியூபெர்கிள் (Tubercle) 

கிருமி மூ்லம் ஏறபெடும் தீவிர பநாய் ்தாறறு ஆகும். 

இது முதலில் நுடரயீரட்ல பொதித்து நுடரயீரல் 
்காெ பநாடய உருவாககுகிறது. இது குைல், 
மூடளயுடற எலும்பு ைறறும் மூடடு்கள், நிணநீர் 
சுரபபி்கள் பதால் ைறறும் திசுக்கடள பொதிககும். 
இந்பநாய் வி்லங்கு்கடளயும் பொதிககும். இதறகு 
்பொடவன் ்காெபநாய் (Bovine Tuberculosis) என்று 
்பெயர்.

ந�ாய் ஏற்படுத்தும் கிருமி
டைகப்காபொகடீரியம் டியூபெர்கிள் 

(Mycobacterium Tubercle).

்பரவும் மு்ற
்காெபநாய் முககியைா்க பநாயுறறவரிைமிருந்து 

ெளி து்கள்்கள் மூ்லம் ைறறவர்்களுககு பெரவுகிறது. 

மறற வழி்கள
பநாயுறற தூசி்கடள உள்ளிழுக்கபபெடுவதால் 

நுடரயீரல் ்காெ பநாய் ஏறபெடுகிறது.

ந�ாய் கிருமி த்பருககு ்கா்லம்
இது வாரங்்கள் முதல் ைாதங்்கள் வடர 

ஏறபெவர் ைறறும் ஒடடுணணயின் உறவிறகு 
ஏறபெவும் பநாய்த் ்தாறறின் அளடவ ்பொருத்தும் 
ைாறுபெடும்.

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள 
(Signs and Symptoms)

1. நாள்பெடை இருைல்
2. ்தாைர்ச்சியான தரம் குடறந்த ்காய்ச்ெல்
3. ்நஞசு வலி / ைார்பு வலி
4. சுவாெக குழாயிலிருந்து தும்ைலின் பபொது 

இரத்தம் ்வளிபயறுதல்
5. உைல் எடை இழபபு

சிக்கல்கள
 •  சுவாெக குழாயிலிருந்து தும்ைலின் பபொது 

இரத்தம் ்வளிபயறுதல்.
 • மீள முடியாத நுடரயீரல் அழறசி.(Pleurisy)
 •  புளுரா என்ற நுடரயீரல் உடறயச்சுறறி 

நீர்கப்கார்டவ (Plencal Effusion)
 •  நுடரயீரல் ைறறும் நுடரயீரல் உடறயில் சீழ் 

பெர்தல் (Empyema).
 • நுடரயீரல் அழறசி (Pneumothorax).
 • அஸ்்பொஜிகிபளாைா (Aspergilloma)
 •  மூச்சுககுழாய் உடபுற அழறசி (Endobronchitis)
 • மூச்சுககுழாய் பநாய் ்தாறறு.
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 • குரல்வடள பநாய் ்தாறறு
 • மூச்சுக குழாய் விரிவடைதல்.

்கடடுப்பாடடு �டவடிக்்க்கள
1. ஆரம்பெ ்கா்லத்தில் பநாயாளிடய 

்கணடுபிடித்தல்
2. பெ்ல வட்கயான ைருந்து்கள் மூ்லம் சிகிச்டெ
3. ்காெபநாய் தடுபபூசி (BCG Vaccine)
4. சு்காதாரக ்கல்வி

ஆரம்்ப ்கா்லத்தில ந�ாயாளி்ய 
்கண்டறி�ல
ந�ாயாளி - சமூ்கத்தில உளளை ்காசந�ாய் 
்கடடு்பாடடு நிறுவனத்தின மு�ல ்படி ஆரம்்ப 
நி்்லயில ந�ாய் ்கண்டறி�ல ஆகும். உ்ல்க 
சு்கா�ார நிறுவனம் (WHO) வ்ரய்ற என்்பது 
யாரு்டய சளியில டியூ்பர்கிள கிருமி உளளைந�ா 
அவர்்களுககு நு்ரயீரல ்காசந�ாய் உளளைது 
என்்ப�ாகும். 
ந�ாயாளி்ய ்கண்டறியும் ்கருவி்கள: பநரடி 
நுணபணாககி மூ்லம் ெளி பெரிபொதடனயின் 
பபொது டியூபெர்கிள் கிருமி இருந்தால் அவர்்கள் 
்காெபநாய் பநாயாளியா்க ்கணைறியபபெடுவார்்கள். 
உ்லகில் உள்ள ்காெ பநாயாளிடய ்கணைறிவதில் 
“ெளிபபெரிபொதடன” ைலிவான ைறறும் 
நம்பெ்கத்தன்டை உள்ள பநாய் ்கணைறித்லாகும்.

சு்கா�ாரக ்கலவி
சு்காதாரக ்கல்வி திடைத்தின் பநாயாளிடய 

்தாைர்ச்சியான சிகிச்டெககு ்ெல்்லவும். அதடன 
்தாைர்ந்து பின் பெறறவும் ெளிடய ்வளிபயறறுதல் 
திடைத்டத நைத்துவதறகு நிறுவனத்துைன் 
ஒத்துடழபபு ்்காடுக்கவும் ஊககுவிக்க பவணடும்.

சிகி்ச்ச
்காெபநாய் எதிர்பபு ைருந்து்கள் 

்பன்றிக்காய்்சசல (SWINE FLU)

வ்ரய்ற
பென்றி ்காய்ச்ெல் என்பெது இன்புளுயன்ொ 

கிருமினால் ஏறபெடுகிறது.

ந�ாய் ஏற்படுத்தும் உயிரினம்
இன்புளுயன்ொ நச்சு கிருமி உடபிரிவு்கள் 

H1N1, H1N2, H3N1, H3N2

்பரவும் மு்ற்கள
இன்புளுயன்ொ நச்சு கிருமி பநரடியா்க 

பென்றியிலிருந்து ைனிதனுககு பெரவுகிறது.

ந�ாய் கிருமி த்பருககு ்கா்லம்
7 நாட்களுககுள்

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள 
(Signs and Symptoms)

1. ்காய்ச்ெல்
2. ்தாணடைபுண
3. இருைல்
4. உைல் வலி
5. ்பெரும் பொர்வு
6. குைடைல்
7. குளிர்ந்த நிட்ல
8. தட்லவலி
9. மூச்சு திணறல்

்கடடுப்பாடடு �டவடிக்்க்கள
 •  பபொதுைான அளவு தூக்கம் ைறறும் ெத்துணவு 

அளித்தல்.
 •  ைல்டி டவடைமின், டவடைமின் சி நிடறந்த 

ைாத்திடர்கடள உட்்காள்ள பவணடும் 
என்பெடத ்கருத்தில் ்்காள்ள பவணடும்.

 •  பொபபு ைறறும் நீர் ்்காணடு ட்க்கடள 
தவறாைல் ்கழுவ பவணடும்.

 •  பநாய்வாய்பபெடை நபெரிைமிருந்து வி்லகி 
இருக்கவும், பநரடித் ்தாைர்டபெ தவிர்க்க 
பவணடும்.

 •  பொனங்்கள் ைறறும் பொத்திரங்்கடள பெகிர்வடத 
தவிர்க்க பவணடும்.

 •  பநாயுறறவரின் மு்கத்டத ்தாடுவடத 
தவிர்க்கவும்.

 •  ைருத்துவரின் வழி்காடடுதல் பெடி மு்கத்திடரடய 
அணிய பவணடும்.

 •  பநாயின் நிட்ல ்கணைறியபபெடை பெகுதி்களுககு 
பெயணம் ்ெய்ய பவணைாம் என அறிவுறுத்த 
பவணடும்.

 • இடறச்சி ஆய்வு
 • சு்காதாரக ்கல்வி
 •  பபொதுைான ்கழிவுநீர் சுத்தி்கரிபபு ைறறும் 

்வளிபயறறம்.
 •  ஆரம்பெ ்கா்ல பநாய் ்கணைறிதல் ைறறும் ஆரம்பெ 

்கா்ல சிகிச்டெ
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 •  ைாடடிடறச்சி ைறறும் பென்றி இடறச்டெடய 
ெரியா்க ெடைபபெதன் மூ்லம் பநாய் பெரவுவடத 
தடுக்க்லாம். இதுபவ மி்கச் சிறந்த உணவு 
முடற பநாய் தடுபபு ஆகும்.

சிகி்ச்ச்கள
 •  “தடுபபூசி” பநாய்த்்தாறறுககு எதிரான 

பொது்காபபு ஆகும்.
 •  பநாடய தடுபபெதறகும், சிகிச்டெ்களுககும் நச்சு 

நுணை எதிர்பபு ்பொருள் ைருந்து்கள் 
பெயன்பெடுத்தபபெடுகிறது.

 11.8  ்கணுக்காலி்கள (Arthropods) 
மூ்லம் ்பரவும்ந�ாய்்கள

தடங்கு ்காய்்சசல (Dengue Fever)

ஏ�� ெகா�

ம�த�க�

்்காசுக்கள் மூ்லம் பெரவும் பெ்லவீனைான நச்சு 
பநாயாகும். இதனால் ்காய்ச்ெல் ைறறும் 
்கடுடையான மூடடுவலி திடீ்ரன ஏறபெடும்.

தீவிர வட்கயான ்ைங்கு ்காய்ச்ெல் ்ைங்கு 
இரத்தக ்கசிவு அல்்லது இரத்தபபபொககு 
எனபபெடுகிறது. இதில் தீவிர இரத்தக்கசிவு 
ஏறபெடைால் திடீ்ரன இரத்த அழுத்தம் (Slow) 
குடறந்து ைரணம் ஏறபெை்லாம்.

ந�ாய் ஏற்படுத்தும் உயிரினம்
பநாய் மு்கவரா்க ்ைங்கு நச்சு கிருமி உள்ளது.

்பரவும் மு்ற
்ைங்கு ்காய்ச்ெல், ஏடிஸ் எஜிபடபி ( Aedes 

aegyti ) என்ற ்பெண வட்க ்்காசுக்கள் ைனிதடன 
்கடிபபெதால் பெரவுகிறது.

ந�ாய் கிருமி த்பருககு ்கா்லம்
3 முதல் 14 நாட்கள் – வழக்கைா்க 4 முதல் 7 

நாட்கள்

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள 
(Signs and Symptoms)

1. ்ைங்கு இரத்தக்கசிவு ்காய்ச்ெல்
2. எல்்லாவித ்ைங்கு டவரஸ் ்காய்ச்ெல் 

அடையாளம்
3. ்வண்்காபபுளம்
4. பநாயின் 3-வது நாளில் பதாலில் சிவபபு நிற 

புள்ளி்கள் பதான்றுதல் (Petechial Rash)
5. தட்லவலி
6. குைடைல், வாந்தி
7. ்காபி நிற வாந்தி
8. வயிறறு வலி
9. அடித் ்தாணடை அழறசி
10. இருைல், ்ெரிைானமின்டை
தடங்குவின் ்ப்லமான ந்காளைாறு்கள 
(Dengue Shock Syndrome)
 • பைப்ல குறிபபிடை அடனத்து 

அடையாளங்்களுைன் ைறறும் அறிகுறி்களுைன் 
பநாயாளி பெ்லைான ப்காளாறுககு ்ெல்லுதல்.

 • திடீர் ெரிவு (Sudden Collapse)
 • குளிரான ட்க ைறறும் ்கால்்கள்
 • பெ்லவீனைான நாடித்துடிபபு
 • வடயச் சுறறிலும் நீ்ல நிறத்துத் பதாறறத்துடுன் 

இரத்தபபபொககு அறிகுறி்கள்
 • எபபபொதாவது மூககில் இரத்தபபபொககு 

(Epistaxis), வாந்தியில் இரத்தக ்கசிவு 
(Haematemesis) ை்லத்தில் இரத்தப பபொககு 
முடளயில் (Melena) இரத்தப பபொககு. 
(ெபஅரக்கனாய்டு)

்கடடுப்பாடடு �டவடிக்்க்கள
 • த்காசு ்கடடுப்பாடு

1. அடனத்து தணணீர் பொத்திரங்்கடளயும் 
மூைபவணடும்.

2. பூந்்தாடடி்கடள ஒவ்்வாரு வாரமும் தணணீர் 
ைாறற பவணடும்.

3. வீடடைச் சுறறியுள்ள பெகுதிடய சுத்தம் 
்ெய்யவும்.

4. வீடடிலுள்ள வளர்ந்த ்்காசுக்கடள 
்்கால்வதறகு பூச்சு ைருந்து்கடள ்தளிக்க 
பவணடும்.
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�டுபபூசி
திருபதி்கரைான பநாய்தடுபபூசி இதுவடர 

கிடையாது. பநாய்த்தடைக்காபபு (Immunization) 
மூ்லம் பநாடய தடுக்க உைனடியான வாய்பபும் 
இல்ட்ல.

பிற �டவடிக்்க்கள
 • ஓய்வின் பபொது ்்காசு ஒழிபபெதற்கான 

நைவடிகட்கயில் இறங்்க பவணடும்.(எ.்கா)  
்்காசு வட்லயிடுதல்

 • முழுட்க ைறறும் முழுடையான உடை அணிய 
பவணடும்.

 • ்்காசு விரடடும் திரவியங்்கள், கீரீம்்கள், 
சுருள்்கள், பொய்்கடள பெயன்பெடுத்த பவணடும்.

 • ட்கககுழந்டத்கள், குழந்டத்கள் பெ்கல் 
பநரத்தில் தூங்கும் பபொது ் ்காசுக்களிைமிருந்து 
பொது்காக்க பெடுகட்க வட்ல்கடள 
பெயன்பெடுத்தபவணடும்.

சிகி்ச்ச்கள
 • ்கடுடையான ்காய்ச்ெல் பநரத்தில் ்கடைாயப 

பெடுகட்க ஓய்வு அறிவுறுத்தபபெடுகிறது.
 • ்காய்ச்ெல் எதிர்பபு ைருந்து்கள் (Antipyretics) 

ைறறும் துடைத்தல் முடற்கள் மூ்லம் உைல் 
்வபபெநிட்ல 98.6ºF-ல் டவக்க 
பதடவபபெடுகிறது.

 • வாய் வழி திரவங்்கள் ைறறும் தாது உபபு்கள் 
சிகிச்டெ அதி்க வியர்டவ, வாந்தி, 
வயிறறுபபபொககு உள்ள பநாயாளி்களுககு 
பெரிந்துடரக்கபபெடுகிறது.

 • அதி்க வலி உள்ளவர்்களுககு வலி நிவாரணி 
ைறறும் ையக்க ைருந்து பதடவபபெடுகிறது.

 • நீரழபடபெ தடுக்க வீடடில் கிடைக்க கூடிய 
திரவங்்கடள ்்காடுக்க்லாம்.

 • இரத்தக ்கசிவு பநரத்தில் குடறந்த 
்தாகுதியுடைய இரத்த நாள திரவங்்கள் மூ்லம் 
சீரான பெயனுள்ள இரத்த ஓடைத்டத பெராைரிக்க 
பவணடும்.

்ப்லமான நமாது�ல நம்லாண்்ம
உைனடியான இரத்த தடடு்கள் இழபபிறகு 

நடுநிட்ல உபபு ்கடரெலுககு பெதி்லா்க 
்்காடுக்கபபெடுகிறது.

மந்லரியா (Malaria)
ைப்லரியா என்பெது ஜீனஸ்பிளாஸ்பைாடியம் 

வடரஸ் (Genus PlasmodiumVivax) என்ற 

ஒடடுணணியால் ஏறபெைக கூடிய ஒடடுணணி 
(Palasire) என்ற பநாயாகும்.

ந�ாய் ஏற்படுத்தும் உயிரினம்
்பெண அபனாபிளஸ் டவவாகஸ் ்்காசு 

(Female Anopheles Vivax Mosquito)

்பரவும் மு்ற
பநாயுறற ்பெண அபனாபிளஸ் டவவாகஸ் 

்்காசு ்கடிபபெதன் மூ்லம் பெரவுகிறது.

ந�ாய் கிருமி த்பருககு ்கா்லம்
சி்ல பநரங்்களில் பநாய் கிருமி ் பெருககு ்கா்லம் 

6 முதல் 9 ைாதைா்க நீடிக்க்லாம்.
மந்லரியா ்காய்்சசல 3 நி்்ல்களில உளளைது
1. குளிர்ந்த நிட்ல (15 நிமிைம் முதல் 30 நிமிைம் 

வடர) – தட்லவலி, விடரவான குளிர் 
்காய்ச்ெல்

2. சூைான நிட்ல (30 நிமிைம் முதல் 5 ைணி 
பநரம்) மி்க ்வபபெைான உணர்வு, தீவிர 
தட்லவலி, ெருைம் சுத்தைாக்கபபெடும் ்காய்ச்ெல் 
குடறய ஆரம்பிககும். 

3. வியர்டவ நிட்ல – அதி்கபெடியான வியர்டவ, 
ெரியான உைல் ்வபபெநிட்ல, ைணணீரல் 
விரிவாக்கம், இரணைாம் இரத்த பொட்க.

ந�ாய் ்கண்டறி�ல
இரத்தப பூச்சு ஆய்வு (Blood Smear Test)

சிகி்ச்ச
ைப்லரியா பநாய் எதிர்பபு ைருந்து்கள்.

யா்னக்கால ந�ாய் (Elephantiasis)

வ்ரய்ற
நிணநீர் யாடனக்கால் பநாய் ்பொதுவா்க 

யாடனக்கால் பநாய் எனபபெடும். இது டபெப்லரியல் 
(Filarial) என்ற ஒடடுணணி ்்காசுவால் ஏறபெடும் 
பநாய் ஆகும்.

ந�ாய் ஏற்படுத்தும் உயிரினம்
வுச்பெரியா பென்கிபரபடி (Wuchereria Bancrofti), 

ஃபுரூஜியா ை்லாயி (Brugia Malayi) என்ற 
பொகடீரியாக்கள்.
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்பரவும் மு்ற்கள
 • இது கியூ்லகஸ் (Culex Mosquito) ் ்காசுக்கடியால் 

பெரவுகிறது.
 • பநாய் கிருமி ்பெருககு ்கா்லம்
 • ஐந்து முதல் பெத்து ைாதங்்கள் வடர
 • அடையாளங்்கள் ைறறும் அறிகுறி்கள் (Signs and 

Symptoms)
 • ்காய்ச்ெல்
 • நிணநீர் பநாய்த்்தாறறு
 • யாடனக்கால் பபொன்ற ட்க ்கால்்கள்.

்கடடுப்பாடடு �டவடிக்்க்கள
ஒடடுண்ணி்க்ளை ்கடடுப்படுத்�ல.
 • ்லார்வல் நிட்லயில் உள்ள ்்காசுவிடன 

ஒழிக்க நைவடிகட்க.
 • இரொயன ்கடடுபபொடு (்்காசு முடடை 

கிருமிநாசினி)
 • குளத்தில் உள்ள பிஸ்டியா தாவரத்திடன 

அழித்து, குளத்தில் மீன்்கடளயும் 
தாைடரடயயும் வளர்த்தல்

 • ்்காசு ்லார்வாவிடன அழிபபெதுைன் சி்ல 
்பொறியியல் ொர் நைவடிகட்க்கடள 
பைற்்காணைால் ந்லம் பெயககும். அடவயாவன 
ொக்கடைடய மூடுதல், பதங்கிய நீடர 
அ்கறறுதல், ்கழிவுநீர் ்தாடடிடய பெராைரித்தல் 
மிதககும் ்தாடடிடய பெராைரித்தல்.

ந�ாய்்கண்டறி�ல
நுணபணாககி பெரிபொதடனயில் மூ்லம் 

இரத்த பூச்சி ஆய்வு (blood smear).

சிகி்ச்ச்கள
்பெருந்திரன் ைருந்து சிகிச்டெ (Mass Drug 

Administration) ைருந்து திடைம்.

சிககுன்குனியா ்காய்்சசல (Chikunguniya)
சிககுன்குனியா ்காய்ச்ெல் என்பெது நச்சு ‘ஏ’ 

கிருமினால் ஏறபெைககூடிய பநாயாகும்.

ந�ாய் ஏற்படுத்தும் உயிரினம்
ஏடிஸ் ஏஜிபடி, ஏடிஸ் அல்பபொபிகைஸ் (Aedes 

Aegypti, Aedes Albopictus) ்பெண ்்காசுக்கள்.

்பரவும் மு்ற்கள
ைனிதனிைமிருந்து ைனிதனுககு ைாசுபெடை 

்பெண ்்காசுக்கள் ்கடிபபெதால் பெரவுகிறது.

ந�ாய் கிருமி த்பருககு ்கா்லம்

4 முதல் 7 நாட்கள் வடர.

அ்டயாளைங்்கள மறறும் அறிகுறி்கள 
(Signs and Symptoms)

 • குளிருைன் அதி்க ்காய்ச்ெல்
 • ட்க ்கால்்களில் உள்ள மூடடு்களில் அதி்க வலி 

முதுகு தணடுவைத்தில் வலி.
 • மூடடு வலி
 • பெசியின்டை
 • ்கண ்வணபெை்லத்தில் பநாய்த்்தாறறு
 • ்காபபி வணண வாந்தி
 • மூககில் இரத்தபபபொககு
 • மூடடுவலி, வலி, வீக்கம், விடரபபு, குறிபபொ்க 

ைணிக்கடடு முதல் ட்க விரல் வடர, முன் ட்க, 
பதாள்பெடடை, முடடி, ்கணுக்கால், ்கணுக்கால் 
மூடடு்கள்.

ந�ாய்்கண்டறி�ல ஆய்வு
ஊனீர் ஆய்வு (Serological), ELISA (என்டெம் 

்தாைர்பு இம்யூபனாொர்பென் அபெ) ஆய்வு.

சிக்கல்கள
 • ைறதி
 • மூடள பிரச்ெடன்கள்
 • சிறுநீர்க ப்காளாறு்கள்
 • பெக்கவாதம்

்கடடுப்பாடடு �டவடிக்்க்கள
1. சுத்தைான தணணீரில் ஏடிஸ் எஜிபடி 

்்காசுக்கள் வளர்வடத தடுக்க பவணடும்.
2. எல்்லா தணணீர் பெத்திரங்்கடளயும் 

மூடிடவத்து ்்காசுக்கள் வளர்வடத தடுக்க 
பவணடும்.

3. முடடை புழுக்கடளக ்்கால்லும் அ்பெட (Abate) 
கிருமிநாசினிடய அதி்கம் பெயன்பெடுத்த்லாம்.

4. ைா்லத்தியன், ஸ்மித்தின் (250ml Lartage) 
அளவு ஏபராெல் ்தளிபபி ்்காசுக்கள் 
உறபெத்திடயயும் பெரவுவடதயும் சிறபபொ்க 
தடுககிறது.

சிகி்ச்ச்கள
 • வலி நிவாரணி
 • ்காய்ச்ெல் எதிர்பபு ைருந்து
 • திரவங்்கள்
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த�ாறறுந�ாய்்க்ளை �டுத்�ல (Prevention 
of Communicable diseases)

்தாறறுபநாய்்கடள ெரியான தடுபபு 
நைவடிகட்க்களின் மூ்லம் தடுக்க்லாம்.
1. திடைமிைல்
2. அடிபபெடை ைருத்துவ பெடவ்கடள வழங்குதல்
3. சுத்தைான தணணீர் வழங்குதல்
4. சு்காதாரம்
5. குறிபபிடை பநாய்்களுககு அதறகு எதிரா்க 

அடனவருககும் தடுபபூசி வழங்குதல்.
6. பபொதுைான அளவு உணவு வழங்குதல்.
7. கிருமி ்கைத்தி்கடள ்கடடுபபெடுத்துதல்.
8. குறிபபிடை பொது்காபபிறகு சு்காதாரக ்கல்வி 

அளித்தல் (எ.்கா.) பநாய் தடைக்கான 
பெ்லவட்கயான ைருந்து்கள் சிகிச்டெ 
(Chemoprophylaxis).
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 11.9   ந�ாய் த�ாறறுக்கான �டுபபு்கள 
(Prevention of communicable 
diseases)

ஆதியிலிருநது �டுபபு மு்ற்கள 
(PRIMORDIAL PREVENTION):

இது ஒரு புதிய ்கருத்து 
நாள்பெடை அல்்லது தீவிர 
பநாய்்களுககு தடுபபு 
நைவடிகட்க்கடள அளிபபெதில் 
சிறபபு ்கவனம் 
்ெலுத்தபபெடுகிறது. முதன்டை 
தடுபபு என்பெது அவெர ைறறும் 

வளர்ச்சி அடைந்த ஆபெத்து ்காரணி்கடள நாடடில் 
உள்ள ைக்களுககு அணு்காைல் தடுத்தல் பவணடும் 
(எ.்கா.) அதி்க அளவி்லான ்பெரியவர்்களின் 
பிரச்ெடன்கள் (Adult health problems).

மு�ன்்ம �டுபபு மு்ற்கள (Primary 
Prevention):
1. ஏறபெவர்்களின் (பநாயுறறவரின்) எதிர்பபு 

திறடன அதி்கரித்தல்.
2. மு்கவர்்கடள ்ெயலிழக்கச் ்ெய்தல்.
3. ்தாறறு ெங்்கலிடய குறுககிடுதல்
4. ்தாறறு பெரவுவடத ்கடடுபபெடுத்துதல்.
5. சு்காதாரக ்கல்வி
6. தனிபபெடை பொது்காபபு (எ.்கா.) பநாய் தடுபபூசி 

ைறறும் பெ்லவட்கயான ைருந்து சிகிச்டெ்கள் 
(Chemoprophylaxis).

இரண்டாம் நி்்ல �டுபபுமு்ற்கள 
(Secondary Prevention):

ஆரம்பெ நிட்லயிப்லபய பநாய்்கடள 
்கணைறிவது, இ்லககு நைவடிகட்க்களின் 
ொத்தியைா்க உள்ளது (எ.்கா) பநாயாளிடய 
்கணைறிதல், சு்காதார ஆய்வு, சு்காதாரக ்கல்வி.

மூன்றாம் நி்்ல �டுபபு மு்ற்கள (Tertiary 
Prevention):

இய்லாடையின் முன்பனறறத்டத 
வரம்புககுள்ளாககுதல்.

குறிபபிடை பநாய்்களின் அறிகுறி்களுகப்கறற 
சிகிச்டெ்களும் ைறுை்லர்ச்சிடயயும் ்்காடுத்தல்.

்கண்்காணித்�ல (SURVEILLANCE)
்கண்காணிபபு என்பெது ்தாைர்ந்து திடைமிடை 

பெ்கரிபபு ஆய்வு ைறறும் விளக்கத்திற்கான 
த்கவல்்கடள முடறபபெடுத்தி திடைமிடடு ்ெயல் 
முடறபபெடுத்தி ைதிபபீடு ்ெய்யும் ்பொதுசு்காதார 
ைதிபபீைாகும்.

தவடித்து கிளைம்புவ்� ்கடடுப்படுத்து�ல 
(OUTBREAK CONTROL)

்வடித்து கிளம்புதல் என்பெது வழக்கத்திறகு 
ைாறா்க எதிர்பொராத இைங்்கள் ைறறும் பநரத்தில் 
்பெரிய எணணிகட்கயி்லான பநாயாளி்கடள 
உருவாககும் நி்கழ்வு ஆகும். ஆரம்பெ நிட்ல பநாய் 
்கணைறிதலும் தடுபபு முடற்களும் 
அறிவுறுத்தபபெடுகிறது.
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தவடித்து கிளைம்பும் த�ாறறுந�ாய்க்கான 
முன் ஆயத்�ங்்கள 
 • தயாரிபபு
 • ்கணைறிதல்
 • எதிர்ச்்ெயல்
 • ைதிபபீடு

தவடித்துக கிளைம்பும் ந�ாய்்களின் 
�யாரிபபு்கள
 • சு்காதார ஒருங்கிடணபபு கூடைங்்கள்
 • வலுவான ்கண்காணிபபு அடைபபு
 • ஒவ்்வாரு பநாய்ககுரிய எதிர்ச்்ெயல் 

விழிபபுணர்வு திடைம்.
 • இரத்த நாளத்தின் திரவங்்கள் (IV Fluids) பநாய் 

எதிர்ப்பொருள் ைருந்து்கள் (Antibiotics) 
தடுபபூசி்கள் பபொன்ற ைருந்து்கடள ட்கயிருபபு 
டவத்திருத்தல்.

 • தனிபபெடை வார்டு்களுககு திடைம்
 • ஆய்வ்கத்தின் ஆதரவு

தவடித்துக கிளைம்பும் ந�ாய்்க்ளை 
்கண்டறி�ல
 • ஆணடுபதாறும் பதான்றக கூடிய பநாய்்களின் 

ஆரம்பெ எச்ெரிகட்க முடறடய ்கண்காணிபபு 
அடைபபின் மூ்லம் ்கணைறிதல்.

 • ்வடித்துக கிளம்பும் குறிபபிடை பநாய்்கடள 
சு்காதார அடைச்ெ்கம் ைறறும் உ்ல்க சு்காதார 
நிறுவனத்திறகு அறிவித்தல். 

 • ஆய்வ்க உறுதிபபெடுத்துலுககு ்பொருத்தைான 
ைாதிரி்கடள பெ்கரித்தல்.

 • பநாயாளி்களின் வாராந்திர அறிகட்க்களும் 
இவறறில் அைங்கும்.

மதிபபீடு்கள
 • ்கடடுபபொடடு நைவடிகட்க்களின் ் ெயல்திறடன 

ைதிபபிடுதல்.
 • நிறத்திறப்கறறாறபபொல் ்வடித்துககிளம்பும் 

பநாய்்கடள ்கணைறிந்து அதன் பெதில்்கடள 
ைதிபபிடுதல்.

 • பதடவ ஏறபெடும்பபொது சு்காதார ்்காள்ட்கடய 
ைாறறிக ்்காள்ள்லாம்.

 • ்வடித்துககிளம்பும் பநாய்்கள் பெரவலுக்கான 
அறிகட்கடய எழுதுதல்.

 • உ்ல்களாவிய பநாய் ஒழிபபு முயறசி்கள்.
 • உ்ல்களாவிய பநாய் ஒழிபபு திடை இ்லகட்க 

அடையும் முடற்கள்
 • பநாய் தடை்காபபு ைறறும் தடுபபூசி
 • ைருத்துவ சிகிச்டெ்கள்
 • ெமூ்க பெயிறசி
 • சு்காதாரக ்கல்வி
 • பதசிய பநாய் ்கண்காணிபபு முயறசி்கள்

தசவிலியர்்கள ்பங்கு (NURSES ROLE)
்தாறறு பநாய்க்கான ஆபெத்தில் இருககும் 

ைக்களுககு ெமூ்க சு்காதார ்ெவிலியர்்கள் பெங்கு 
முககியைாகும். ்தாறறுபநாய் ்கடடுபபொடடிறகு 
ெம்பெந்தபபெடைவர்்களா்க ்ெவிலியர்்கள் உள்ளனர்.
1. பெ்லவீனைான பெகுதிடய அடையாளம் 

்காணுதல்.
2. ்தாறறு பநாய்க்கான ்காரணங்்கடளயும் 

்தாறறுபநாய் பதக்கங்்கடளயும் 
்கணடுபிடித்தல்.

3. ்தாறறு பநாய்்கள் பெரவுவடத ஊககுவிககும் 
சுறறுச் சூழல் ்காரணி்கடள அடையாளம் 
்காணுதல்.

4. பெ்லவீனைான ெமுதாய உறுபபினர்்கள் ைறறும் 
குறிபபிடை குழுக்கடள அடையாளம் ்கணடு 
அவர்்களுக்கான சிகிச்டெ முடற்கடள 
்கணடுபிடித்தல்.

ெமுதாய சு்காதார ்ெவிலியர்்கள் ்பொதுசு்காதார 
பெணியாளர்்களுைன் இடணந்து பநாய் 
தடை்காபபு (Immunization) ஏறபெடுத்துவதறகும், 
ெமுதாய பநாய் பதாறறு ்்காள்ட்க்கடள 
பைம்பெடுத்துவதறகும் பதடவயான பெடவ 
புரிய ஒத்துடழக்க பவணடும்.
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1. நீரினால ்பரவும் முககியமான ந�ாய்்கள: டைபொய்டு ்காய்ச்ெல், ்கா்லரா, ைஞெள் ்காைாட்ல, வட்க 'ஏ' 
ைறறும் ்கடுடையான வயிறறுபபபொககு, டைபொய்டு ்காய்ச்ெல் பநாய் Salmonella Typhi என்ற கிருமினால் 
ஏறபெடுகிறது. இது ை்லம்  ைறறும் வாய் வழி மூ்லைா்க பெரவுகிறது. டைபொய்டு ்காய்ச்ெலின் சிக்கல்்களில் 
குைல் துடள ஒன்றாகும்.

2. ்கா்லரா: இது ்கடுடையான பநாய் ்தாறறு ஆகும். இது விபரிபயா ்கா்லபர என்ற நுணைத்தால் ஏறபெடடு 
வாய்வழி ைறறும் ை்லம் மூ்லைா்க பெரவுகிறது. ்கா்லரா என்பெது ்கவனிக்கத்தக்க ்்காடிய பநாயாகும். 
இடத அடையாளம் ்கணடு சிகிச்டெ அளிக்கவில்ட்ல எனில் திடீர் ைரணம் ஏறபெடும்.

3. மஞ்சள ்காமா்்ல: இது முதலில் ்கல்லீரட்லப பொதிககும். ஒரு ஒழுங்குமுடற ப்காளாறாகும். பநாடய 
ஏறபெடுத்தும் உயிரினம் ைஞெள்்காைாட்ல நச்சு நுணைம் 'ஏ' வட்க (Hepatitis 'A' Virus). இது ை்லம் முதல் 
வாய்வழி ைறறும் பநரடி ்தாைர்பு மூ்லைா்க பெரவுகிறது. பநாய் நுணைம் ்பெருககு ்கா்லம் 15 முதல் 50 
நாட்கள் வடர. வழக்கைா்க 28 நாட்களாகும்.

4. ்கடு்மயான வயிறறுபந்பாககு ந�ாய்்கள: இது ஒரு ்கடுடையான அல்்லது நாள்பெடை குைல் ்தாந்தரவு. 
இதற்கான பெணபு, 24 ைணி பநரத்தில் மூன்று முடறககு பைல் ை்லம் ்கழிபபெதும். நீர் ்வளிபயறும் 
நிட்லடய பெராைரிக்க வாய்வழி நீபரறறம் பொனங்்களின் சிகிச்டெ (Oral Rehydration Therapy) மி்க 
முககிய விஷயைா்க உள்ளது.

5. இளைம்பிள்ளை வா�ம்: இது ஒரு பபொலிபயா நச்சு கிருமினால் ஏறபெடும் ்கடுடையான நச்சு நுணை 
பநாயாகும். இதடன முைககு பநாய் என்று அடழக்க்லாம். பநாடய ஏறபெடுத்தும் உயிரினைா்க 
மூன்றுவட்க பபொலிபயா டவரஸ் வட்க I, II, III உள்ளது. இது ெளி து்கள்்கள் மூ்லமும் ை்லம் ைறறும் 
வாய் வழி மூ்லைா்கவும் பெரவுகிறது.

6. உணவு விஷம்: ைாசுபெடை உயிருைன் உள்ள நுணைங்்கள் ைறறும் நச்சுக்கள் அல்்லது பவதியியல் 
ைாறறைான உணவு்கடள உட்்காள்வதால் ஏறபெடும். இது ஒரு ்கடுடையான இடரபடபெ  ைறறும் குைல் 
பநாய் ்தாறறாகும்.

7. பநாய்்கள் ஒடடுணணி்களான அன்டெப்லாஸ்பைாமியாசிஸ் (Ancylostomiasis), ைானியா பொலியம் 
(Taenia Solium), ைானியா ெகினிைா (Taenia Saginata), அஸ்்காரியாசிஸ் (Ascariasis).

8. அமீபியாசிஸ் (Amoebiasis): இது ைனிதனின் இரபடபெ ைறறும் குைல் பெகுதியில் ஏறபெடும். ்பொதுவான 
பநாய் ்தாறறு ஆகும். இது என்ைமீபொ ஹிஸ்பைாலிடிக (Entamoeba Histolytica) என்ற கிருமினால் 
ஏறபெடுகிறது.

9. த்காககிபபுழு த�ாறறு: இது சிறுகுைலின் நாள்பெடை ்தாறறு ஆகும். அன்டெப்லாஸ்பைாைா டிபயாடினல், 
்நக்காைர் அ்ைரிகப்கனஸ் (Ancylostoma Duodenale, Necator Americanus) எனும் உயிரினம் 
இந்பநாடய ஏறபெடுத்துகிறது. 

10. அஸ்்காரியாசிஸ் (Ascariasis): ைனிதனுககு ்பொதுவா்க ஏறபெைககூடிய ஒடடுணணி புழு பநாயாகும்.
11. �ாடா புழு த�ாறறு மறறும் டினியான்சிஸ் : குழுக்களான நாைாபபுழுக்கடள ஏறபெடும் முககிய வி்லங்கு 

ஆகும்.
12. எல்்லா பநாய்்களும் வாய்வழி ைறறும் ை்லத்தின் மூ்லைா்க பெரவும் பநாயாகும். ஒடடுணணியால் 

ஏறபெடுத்தபபெடுகிறது. ெரியான சு்காதார முடற, தன்சுத்தம், பைம்பெடுத்துதல் பைலும் தடுபபூசி்கள் மூ்லம் 
்கடடுபபெடுத்தவும் தடுக்கவும் முடியும்.

13. சின்னம்்ம அல்லது தவரிதசல்லா: ்வரி்ெல்்லா ஜிஸ்ைா் என்ற நச்சு நுணைங்்களால் ஏறபெடும் மி்கக 
்கடுடையான பநாய்த்்தாறறு ஆகும். இவறறின் பெணபு்கள் ்்காபபுள நிறம் ைாறறத்துைன் பெர்ந்து 
்காய்ச்ெல் ைறறும் உைல் பொர்வு ஏறபெடும்.

14. ்பநராடிட சுரபபி (Parotid Gland): வீக்கம் புடைா்லம்டையின் முதல் அறிகுறியாகும்.
15. இன்புளுயன்சா ந�ாய் ்தாறறு ைனிதரிைமிருந்து ைனிதனுககு இருைல் தும்ைல் ைறறும் பபெசும்பபொது 

ெளி து்கள்்கள் மூ்லைா்க பெரவுகிறது.

பொைச்சுருக்கம்
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16. த�ாண்்ட அ்டப்பான் ெளி து்கள்்கள் மூ்லைா்க பெரவும் முககிய பநாய் ்தாறறாகும். ்பொருட்கள் 
(கிணணம், ்தர்ைாமீடைர், விடளயாடடு ்பொருட்கள், ்பென்சில்்கள்) மூ்லைா்க பெரவுகிறது.

17. தமனின்ந்காக்கல  (Meningio coccal) மூடளக்காய்ச்ெல் என்பெது ்தாறறு பநாயாகும். இது 
்ைனின்்ஜஸ்டீஸ் என்ற கிருமினால் ஏறபெடுகிறது.

18. ்கடுடையான சுவாச ந�ாய் மூககு முதல் ்காறறு சிறறடற (Alveoli) வடர சுவாெபபொடதயில் சிவந்த 
வலியுைன் கூடிய வீக்கத்டத ஏறபெடுத்துகிறது. 

19. ரூத்பல்லா என்ற வார்த்டதககு சிவபபு புள்ளி என்று ்பெயர்.
20. ்காசந�ாய்ககு தறபபொது மூன்று முககிய ஆய்வு்கள் பெயன்பெடுத்தபபெடுகின்றன. பதாலுக்கடியில் பதால் 

ஆய்வு (Mantoux Test) ்காெபநாய் வி்லங்கு்கடள பொதிககும் பபொது அது ்பொடவன் ்காெ பநாய் (Bovine 
Tuberclosis) எனபபெடுகிறது.

21. ்பன்றிக்காய்்சசல ந�ாய்: Influenza நச்சு கிருமினால் ஏறபெடுகிறது.
22. மந்லரியா என்பெது ஒரு நுணணிய ஓரணு (Protozoa) பநாய். இந்பநாய் (Genus Plasmodium) ஜினஸ் 

பிளாஸ்பைாடியம் என்ற ஒடடுணணியால் பநாயுறற ைனிதனிைமிருந்து ைறறவர்்கடள ்கடிபபெதன் 
மூ்லம் பெரவுகிறது.

23. யா்னக்கால ந�ாய் என்ற வுச்ெரியா பபென்கிராபடி (Wuchereria Bancrofti) கிருமினால் ஏறபெடுகிறது. 
நிணநீர் வீக்கத்தின் பை்லாணடையின் பொதிக்கபபெடை ்கால்்கடள ்கழுவி உ்லர்த்த பவணடும் ைறறும் 
்கால்்கடள உயர்த்தி டவக்கவும் பெயிறசி்கடளயும் பைற்்காள்ள பவணடும்.

24. தடங்கு ்காய்்சசல என்பெது எலும்பு முறிவு ்காய்ச்ெல் எனபபெடுகிறது. 
25. சிக்கன்குனியா ்காய்்சசல நச்சு நுணைம் 'ஏ' வட்கயால் உருவாகிறது. இது ஏடிஸ், கு்லகஸ் ைறறும் 

பைன் பொனியா என்ற ்்காசு மூ்லம் பெரவுகிறது. பநாய் நுணைம் ்பெருககு ்கா்லம் 4 முதல் 7 நாட்கள் 
வடரயாகும்.
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I. சிறந� ்பதி்்ல ந�ர்நத�டுக்கவும்
1. டைபொய்டு ்காய்ச்ெட்ல ஏறபெடுத்தும் நுணைம்

அ) ொல்பைானல்்லா டைபபி
ஆ) அச்்ெரிரியா பொன்நுபராபபி
இ) ்வார்்ெல்்லா பொஸ்ைர்
ஈ) டைகப்கா பொகடீரியம் டியூபெர்்கள்

2. டைபொய்டு ்காய்ச்ெல் என்பெது
அ) நுணைக ்கைத்தி மூ்லம் பெரவும் பநாய்
ஆ) நீர் மூ்லம் பெரவும் பநாய்
இ) ்காறறு மூ்லம் பெரவும் பநாய்
ஈ) வி்லங்கு்கள் மூ்லம் பெரவும் பநாய்

3. ்கா்லரா பநாய் எதன் மூ்லம் பெரவுகிறது
அ) ை்லம் ைறறும் வாய்வழியா்க பெரவுகிறது
ஆ) ெளி து்கள்்கள் மூ்லம் பெரவுகிறது
இ) பநாய்த் ்தாறறு உள்ளவர்்களின் பநரடி 
்தாைர்பு மூ்லம்
ஈ) இரத்தம் ஏறறுவதன் மூ்லம்

4. ்கா்லாராவின் பநாய் நுணை ்பெருககு ்கா்லம்
அ) சி்ல ைணி பநரம் முதல் 2 ைணி வடர
ஆ) சி்ல ைணி பநரம் முதல் 5 நாட்கள் வடர
இ) சி்ல ைணி பநரம் முதல் 7 நாட்கள் வடர
ஈ) 7 நாட்களுககு பைல்

5. உணவு நச்சுக்கான ்கடடுபபொடடு 
நைவடிகட்க்கள்
அ) உணவு சுத்தி்கரிபபு ைறறும் தன் சுத்தம்
ஆ) நல்்ல சுறறுச்சூழல் சுத்தி்கரிபபு
இ) பநாய் எதிர்பபு ைருந்து்கள்
ஈ) ொதுவான உணவு

6. சின்னம்டை பநாய் ஏறபெடுத்தும் பநாய் நுணைம்
அ) ரூபெல்்லா
ஆ) ்வாரி்ெல்்ல – பொஸ்ைர்
இ) ்ஜர்ைன் தடைம்டை
ஈ) ்வரி்ெல்்லா டவரஸ்

7. ஒரு ்பொதுவா்க பெளபெளபபொன சிவபபு நிற தடெ 
தடிபபு அல்்லது ்வண ்்காபபுள ்வடிபபு எந்த 
நிட்லயில் ்தாைங்குகிறது.

அ) பநாய் ்தாைங்குவதறகு முன அறிகுறி்கள்
ஆ) ்வடிபபு ்கடைம்
இ) தடைடையின் பிந்டதய நிட்ல
ஈ) முன் ்வடிபபு நிட்ல

8. புடைளம்டையின் பநாய் நுணைம் ்பெருககு 
்கா்லம்
அ) 12 முதல் 25 நாட்கள்
ஆ) 18 முதல் 72 ைணி பநரம் வடர
இ) 2 முதல் 6 நாட்கள் 
ஈ) 7 முதல் 14 நாட்கள்

9. ்காெபநாய் ஏறபெடுத்தும் நுணைம்
அ) டைகப்கா பொகடீரியம் ்்லபபர
ஆ) டைகப்கா பொகடீரியம்
இ) ஆர்.என்.ஏ டவரஸ்
ஈ) Y ்பெபடிஸ்

10. ்ைங்கு ்காய்ச்ெல் பநாய் ஏறபெடுத்துை நுணைம்
அ) பிளாஸ்பைாடியம் விவாகஸ்
ஆ) ஏடில் ஏஜிபடி
இ) பிளாஸ்பைாடியம் ஃபொல்ஸிபொரம்
ஈ) ஆடில் அல்பபொ பிகைாஸ்

11. யாடனக்கால் பநாய் பெரவும் முடற
அ)  பநாய்த்்தாறறு உள்ள ்்காசுக்கள் 

்கடிபபெதன் மூ்லம்
ஆ) | பநாய் ்தாறறு உள்ள வி்லங்கு்கள் 

்கடிபபெதன் மூ்லம்
இ)  பநாய் ் தாறறு உள்ள பெறடவ்கள் ்கடிபபெதன் 

மூ்லம்
ஈ)  பநாய் ்தாறறு உள்ள ஈக்கள் ்கடிபபெதன் 

மூ்லம்
12. யாடனக்கால் பநாய் நுணைம் ்பெருககு ்கா்லம்

அ) 1 முதல் 6 ைாதங்்கள்
ஆ) 6 முதல் 8 ைாதங்்கள்
இ) 8 முதல் 12 ைாதங்்கள்
ஈ) 16 முதல் 18 ைாதங்்கள்

மதிபபீடு
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13. பிபளக பநாய் ஏறபெடுத்தும் நுணைம்
அ) Y ்பெடடில்
ஆ) T பபொலிைம்
இ) விபபரா – ்கா்லரா
ஈ) C ்ைடைனி

14. பிறபபுறுபபு ்ெர்பில் ஏறபெடுத்தும்
அ) ்ெர்பெல் சிம்பெளகஸ் டவரஸ்
ஆ) ைஞெள் ்காைாட்ல ‘B’ டவரஸ்
இ) ஹீயுைன் பபெபபில்ப்லாைா டவரஸ்
ஈ) ப்கன்டிைா ஆல்பி்கம்

15. டவரஸ் பொலியல் பநாய்க்கான எடுத்துக்காடடு
அ) ்்காபனார்ரியா
ஆ) சிபில்ஸ்
இ) ்கான்கராய்டு
ஈ) பிறபபுறுபபு ஹியூைன் பபெபபிப்லாம்ைா

16. ஆரம்பெ தடுபபு முடறககு கீழ்வருவனவறறில் 
எது பெர்கிறது.
அ)  ஆபராககியத்டத பைம்பெடுத்துதல் ைறறும் 

குறிபபிடை பொது்காபபு
ஆ)  ஆரம்பெ்கால் பநாய் ்கணைறிதல் ைறறும் 

சிகிச்டெ
இ) இய்லாடைடய குடறத்தல்
ஈ) இடவயடனத்தும்

17. நுடரயீரல் ்காெபநாடய தடுககும் சிறந்த வழி
அ) பநாயாளிடய தனிடைபபெடுத்துதல்
ஆ) பநாயாளிககு சிகிச்டெயளித்தல்
இ) பி.சி.ஜி தடுபபூசி
ஈ) பெ்லவட்கயான ைருந்து்கள் சிகிச்டெ

18. ்காெபநாய் சிகிச்டெயின் முககிய பநாக்கம்
அ) ்கதிரியக்க சிகிச்டெ
ஆ) பநாய் ்காரணி்கடள ்கணைறிதல்
இ) நுணணுயிரியல் சிகிச்டெ
ஈ) சிக்கல்்கடள தடுக்க

II. ந்காடிடட இடங்்க்ளை நிரபபு்க
1. பபொலிபயாடைட்லடடில் ஒரு _______ 

பநாய்.
2. ைஞெள் ்காைாட்ல பநாய் _______ பொதிககும்.

3. _______, _______, _______ 
்கடுடையான வயிறறுப பபொககு ஏறபெடுத்துகிறது.

4. ைப்லரியாவின் பநாய் நுணைம் ் பெருககு ்கா்லம் 
_______.

5. குபளாபராகுயின் ைாத்திடரயின் அளவு 
_______

6. ்கணுக்கால் மூடடுவலி _______ ்காய்ச்ெலில் 
உள்ளது.

7. ்தாழுபநாய் _______ லிருந்து ைனிதனுககு 
பெரவுகிறது.

8. சின்னம்டை _______ லிருந்து _______ 
பெரவுகிறது.

9. ்்காபளிகஸ் புள்ளி _______ மியூப்காெலில் 
்தரிகிறது.

10. இன்புநுயன்ொ ஒரு ்கடுடையான _______ 
பநாய்த் ்தாறறு.

11. ்தாணடை அடைபபொன் _______ என 
அடழக்கபபெடுகிறது.

12. _______ டவரஸ் ்காரணைா்க SARS 
ஏறபெடுகிறது.

13. பி.சி.ஜி தடுபபூசி _______ ஐ தடுககிறது.
14. ்்காபனாரியா _______ மூ்லம் பெரவுகிறது.
15. ்தாழுபநாடய _______ என்றும் 

அடழக்க்லாம்.
16. ைல்டிபபெசி்லரி ்தாழுபநாய்க்கான ைருந்து்கள் 

_______, _______ ைறறும் _______.
17. வலி, ்தாடுதல், ்வபபெம் முதலியடவ ட்க 

்கால்்களின் இழபபு _______ ்கார்டினல் 
அடையாளம்.

18. இரணஜன்னி பநாய் நுணம்ம் ்பெருககு ்கா்லம் 
_______

19. ஸ்ப்கபில் _______ மூ்லம் பெரவுகிறது.
20. மூடளக்காய்ச்ெல் _______ மூ்லம் 

ைனிதனுககு பெரவுகிறது.
21. எலி பிபளடவ அழிக்க பெயன்பெடும் பூச்சிக 

்்கால்லி _______.

III. சிறுகுறிபபு வ்ர்க.
1. பபொலிபயாடைட்லடடிதல்
2. ்காெபநாய்
3. ்ைங்கு ்காய்ச்ெல்
4. ்தாழுபநாய்
5. ைப்லரியா

Unit_11_Communicable_disease_Gen_Nur.indd   288 09-03-2020   15:53:02



289

IV. சுருக்கமா்க எழுது்க.
1. ஒடடுணணி்கள் மூ்லைா்க பெரவும் பநாய்்கள்
2. பிறபபுறுபபின் மூ்லம் பெரவும் பநாய்்கள்
3. ்காத்பராபபொட மூ்லம் பெரவும் பநாய்்கள்
4. வி்லங்கு்கள் மூ்லம் பெரவும் பநாய்்கள்

V. விரிவா்க எழுது்க.
1. வாய் ைறறும் ை்லத்தின் மூ்லம் பெரவும் பநாய்்கள்
2. ்காறறு மூ்லம் பெரவும் பநாய்்கள்
3. பநரடி ்தாைர்பின் மூ்லம் பெரவும் பநாய்்கள்

 நமற்பார்்வ நூல்கள 

1. Handerson Virginia & Gladys., Principles 
and practices of nursing, 6th edition, 
Macmillan Publications, New York, 1978.

2. Kszier Dugas, Introduction to patient 
care, 4th edition, W.N.Sounder’ s Coy, 
Philadelphia, 1983.

3. First and authorized manual of St. Johns 
Ambulance Association and St. Andrew 
Ambulance Association.

4. Dirasari G. and 
Brahmamker, Elements 
of Pharmacology, 
Ahemadabad, S.S. Shah 
Publishers, 1973.

5. Clark Mary Jo Dummer, 
Community Nursing, 
Reston Publications Inc., 1984.

6. TNAI, A community health Nursing 
manual, New Delhi,1989.

7. Park J.E. & Park , Textbook of preventive 
and socialmedicine, Jabalpur, BB publishers, 
1989.

8. Brunner & Siddarth, Textbook of medical 
and surgicalnursing, J.B. Libbincott. Co., 
Philadelphia, 2000.

9. Davidson & Maccvdeved, Principle and 
practice of medicinethe English language 
book society, London, 1988.

10. Kasthuri Sundar Rao (1995), “An 
introduction to Community Health 
Nursing” 1st edition, B.I. Publications Pvt. 
Ltd., Chennai, India, 

11. Park K “Text book of preventive social 
medicine 20th edition, 2009, 

12. M/s. Banarsidas Bhanot Publishers, Jabalpur 
India. 

13. Vijay. E (2004) “Community Medicine”, 2nd 
Edition, Bencon Zen Publishers, Chennai, 
India, Page No.: E.50-54. 1

14. Brunner and Suddarth (2002), “Text Book 
of Medical Surgical Nursing”, 9th Edition, 
Lippincott Company, Philadelphia. 
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 முன்னுரை 

கல்வி என்்பது “வசவிலியத் வதைோழிலின் 
அடித்தைைம்” ந�ோயோளி சோரநதை கல்வி மற்றும் 
வசவிலியருககோனக கல்வி இவ்விரண்டயும் 
உளைடககியநதை �லககல்வி, இவ்விரணடு 
பிரிவுகநை வசவிலியருககு ஆரெத்்தைத் 
தூணடககூடிய ்பயிற்சி பிரிவுகைோகும். வசவிலியம் 
என்்பது “்பழ்மயோன க்ல மற்றும் வதைோழில்களில் 
முதைன்்மயோனது” என டோநனோந்ப 1985 
கூறுகிறோர. வசவிலியககல்வி சோர க்லத்திட்டம் 
பிற�லத்து்ற சோரநதை வதைோழில் ெல்லு�ரகளுககு 
அடித்தைைமோக அ்மெதுடன் சமுதைோயத்தின் 
ஒட்டுவமோத்தை ெைரச்சிககு உதைெககூடியதைோக 
உளைது.

 வசவிலியக கல்வி என்்பது வசவிலிய 
மனிதைெை நமம்்போட்டின் உற்்பத்தி கூறு. 

வசவிலியககல்வி, சுகோதைோர நமம்்போட்டு து்றகளில் 
உளை அ்னத்து து்ற வதைோழில் ெல்லு�ரகளின் 
கல்வியுடன் ஒருங்கி்ணககப்பட்டுளைது.

அறிவுசோர கற்றல், கற்பித்தைல், �ன்னடத்்தை 
மற்றும் வதைோழில் சோர திறனில் வசவிலியர 
நமம்்பட்டிருகக நெணடும். ஆதைலோல் வசவிலியக 
கல்வியின் ந�ோககம் வசவிலிய திறன் நமம்்போடு, 
வதைோழில்சோர அறிவு, �ன்னடத்்தை மற்றும் 
அழகுணர்ெ நமம்்படுத்துெதைோகும்.

வசவிலியரின் ஆளு்ம ெைரச்சி 
நமம்்போட்டோல் தைோன் (உடல், அறிவு சமூக உணரவு 
சோர, ஆன்மீகசோர, அழகுணரவு சோர திறன்கள) 
எல்லோ ெயதினருககும் நதை்ெயோன வதைோழில்சோர 
்போதுகோபபி்ன ெழங்குெநதைோடல்லோமல், எல்லோ 
நி்லயிலும் (ஆநரோககியத்்தைப ந்பணுெதிலும், 
ந�ோயுளை நி்லயிலும்) எல்லோ சூழ்நி்லயிலும், 
மிகச் சிறநதை மு்றயில் ்போதுகோபபு அளிகக முடியும்.

இப்போட இறுதியில் மோணெரகள அறிநது வகோள்ப்ெ
 ➢ வசவிலியக கல்வியின் ெ்ரய்ற்ய விைககுதைல்
 ➢ வசவிலியக கல்வியின் தைத்துெத்்தைப புரிநது வகோளளுதைல்
 ➢ வசவிலியக கல்வி ்போடத்திட்டத்்தை திட்டமிடுதைல்
 ➢ மருத்துெம்ன ்படுக்க வதைோகுதி (அ) ெோரடு நமலோண்மககோன வகோள்ககள
 ➢ ெோரடு நமலோண்மயில் வசவிலிய நமலோைரின் குணங்கள

கற்ைல் டோக்கஙகள

தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு
காமுறுவர் காற்றறிந்தார்

சிைந்த நூல்கர்ளக் கற்று அவற்றின் பொருர்ள பெம்ரமயாக உணரந்தவர தாம் இன்புறுவடதாடு 
உ்கமும் இன்புைக் கணடு டமன்டமலும் கற்கவும் கற்பிக்கவும் விரும்புவர.

அ்கு

12 பெவிலியக் கல்வி 
மற்றும் டம்ாணரம
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கல்வியின் வரையரை
கல்வியின் ந�ோககம், குழந்தையின் உடல், 

மனம், மற்றும் ஆன்மோ சோரநதை முழு்மயோன 
திறன்க்ை வெளிகவகோணரெநதை 

 - மகாதமா காந்தி
கல்வி என்்பது மனிதைனின் உளைோரநதை 

திறன்களின் இயல்்போன இணககமோன வதைோடர 
ெைரச்சி

 - பெஸ்ட்ாசி

பெவிலியக் கல்வியின் தததுவம்
வசவிலிய தைத்துெம் என்்பது ்பரநதை ந�ோககில் 

மனிதைனின் �ம்பிக்க மற்றும் �ன்மதிப்்பயும், 
சிறபபு ந�ோககில் கற்்பெரோக ஆசிரியரோக, 
வசவிலியரோக ெோடிக்கயோைரோக இருப்பநதைோடு 
உடல் �லம், ஆநரோககியமின்்ம, வசவிலியம் 
மற்றும் கற்றல் இெற்றின் மீதுளை �ம்பிக்கயும் 
உளைடககியது.

கல்வி்ய நமம்்படுத்துெதுடன் மனிதை 
சமுதைோயத்தின் நமம்்போட்டிற்கோன மு்றக்ை 
கணடறிெதுடன் க்லத்திட்டம் தைரம் நமம்்படவும் 
உதைவுகிறது.

வரையரை
இயற்்கயின் ஒரு விரிெோன ்போர்ெ மற்றும் 

இயற்்க தைத்துெத்்தை விைககும் ஓர முயற்சி
பீச்டீ- தைத்துெம் என்்பது அறிவியல் அறிவு
டகாட்ாசி்ஜ்- தைத்துெ அறிவியல் அ்னத்து 

அறிவியலிலும் நமம்்பட்டது.
சிெடைா- தைத்துெம் என்்பது க்லகளின் 

தைோயோகவும் மனதிற்கு உண்மயோன மருநதைோகவும் 
உளைது.

 12.1   பெவிலியக் கல்வியின் வரையரை 
பிை பெவிலியக் பகாளரககள

பெவிலிய கல்வியின் பகாளரககள
ொதுகாப்பு (Caring): பிற்ர ்போதுகோப்பதைற்கு 

முன் சுய்போதுகோபபு மிகவும் அெசியம்.
டேரரம (Integrity): ஒருெர தைனது வசயலிற்கு 

வ்போறுபந்பற்றுக வகோளெதுடன் அதை்ன 
ந�ர்மயோகவும் உண்மயோகவும் தைகெல் 
்பரிமோற்றம் வசயய நெணடும்.

ென்முகததன்ரம (Diversity): கல்வியில் 
்பன்முகத்தைன்்ம்ய அங்கீகரித்தைநலோடு 

நில்லோமல் ்பன்முகத்தைன்்மயின் பின்னணி 
மற்றும் அனு்பெங்க்ையும் அறிதைல்.

உயரவு (Excellence): வதைோழில்மு்ற 
ெைரச்சி மற்றும் வதைோடரச்சியோன முன்நனற்றம் 
ஆகியெற்றில் ஈடு்படுெதைன் மூலம் உயரவு 
அ்டய முடியும்.
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பிை பகாளரககள
1. மோணெரகள மற்றும் ஆசிரியரகளி்டநயயோன 

வதைோடரபி்ன ஊககுவித்தைல்.
2. மோணெரகளி்டநய முரண்போடுக்ைக 

க்ைநது அெரகளிடம் நிலவும் ஒத்து்ழப்்ப 
ெைரத்தைல்.

3. வசயல்மு்ற கற்ற்ல ஊககுவித்தைல்.
4. சரியோன கருத்து பின்னூட்டம் ெழங்குதைல்.
5. ்பணியில் சரியோன ந�ரத்்தை ெலியுறுத்தைல்.
6. உயர எதிர்போரபபுக்ைத் வதைரிவித்தைல்.
7. ்பலவிதைமோன திற்மகள மற்றும் கற்றல் 

ெழிக்ை மதித்தைல்.

 12.2   பெவிலியக் கல்வி தததுவததின் 
வரையரை

வசவிலிய கல்வியின் தைத்துெம் என்்பது 
�ம்பிக்க, மதிபபு, மனப்போன்்ம மற்றும் 
சிநதை்ன ஆகியெற்்ற கல்வியோைரகள ஒரு 
குழுெோக ஏற்று வசவிலிய கல்வி திட்டங்களில் 
வதைோடரபு்படுத்துெதைோகும். (உ.ம்) உடல்�லம், 
ந�ோய, வசவிலிய வதைோழில், கற்்பெர சமூகம், 
ந�ோயோளி ்பற்றிய கற்றல் மற்றும் வசவிலியர 
தையோரநி்ல.
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இயககுகின்றன என்றும், அ்தை மீறி எதுவும் 
இல்்ல என்ற நி்லப்போடு ஆகும்.

இயற்்கயியலோைர, இயற்்கநய 
அ்னத்துமோனது இயற்்க்யவிட உயரநதை்ெ 
எதுவும் இல்்ல என கருதுகின்றனர. மனிதைன் 
இயற்்கயின் ஒரு குழந்தை என்று 
கருதைப்படுகிறோன்.

�மது உயிரியல் வசயல்கள உணரவியல் 
வசயல்கள மற்றும் சமூக வசயல்கள அ்னத்தும் 
�மது உணரவினோல் வதைோடங்கப்படுகிறது. 
வசயற்்கத் தைன்்மயிலிருநது விடு்பட்டு 
இயற்்கத் தைன்்மககு திரும்்ப நெணடியதைன் 
அெசியத்்தை இயற்்கயில் ெலியுறுத்துகிறது.

கருததியல் (Idealism)
கருத்தியல் ஒரு ்பழ்மயோன தைத்துெமோகும். 

மனிதைன் ஆன்மீக மற்றும் வ்போருளசோர அம்சங்களின் 
கல்ெ என கருத்தியியல்ெோதிகள �ம்புகின்றனர. 
இெற்றில் ஆன்மீக ்போர்ெநய உண்மயோனது 
மற்றும் முககியத்துெம் ெோயநதைது.

ஆன்மோ மற்றும் அறிெோற்றல் ஆகிய்ெ 
வ்போரு்ைவிட உயர மதிபபு்டய்ெ. 
கருத்துெோதைத்தின்்படி தைனிமனிதைனின் அனு்பெநம 
வ்போருள சோரநதை உலகத்்தைவிட உயரெோனது. 
மனிதைன் உண்மக்ைவிட கருத்துகக்ைச் 
சோரநநதை ெோழ்கிறோன்.

ேரைமுரையியல் (Pragmatism)
்பழ்ம �்டமு்றயியல் கிநரககத்தில் 

நதைோன்றியது. �வீன �்டமு்றயியல் 
அவமரிககோவில் உருெோனது. சோரலஸ் சோணடரஸ், 
பியரஸ், வில்லியம் நேம்ஸ் மற்றும் ேோன்டுநெ 
ஆகிநயோர �வீன �்டமு்றவியியலின் 
ஆதைரெோைரகள.

�்டமு்றயியல் என்்பது நகோட்்போடுக்ை 
்பயன்்படுத்தைோமல் �்டமு்ற ரீதியில் சிநதிப்பது 
மற்றும் சிககல்க்ை ்கயோளுெதைோகும்.

உணரமயியல் (Realism)
உண்மயியல் என்்பது �ோம் ்போரத்து 

உணரககூடிய்ெ மட்டுநம உண்ம. �ம் ஐம்புல 
உணரெோல் கி்டககும் அறிநெ உண்மயோனது.

”உண்மயியல் என்்பது �ோம் இவ்வுல்க 
எவ்விதை கணநணோட்டத்தில் கோணகிநறோநமோ 
அதுநெ வ்போதுெோனதைோக ஏற்றுகவகோளைப்பட்டு 
ெலியுறுத்தைப்படுகிறது.” 

 - ெ்ைா

தததுவம் மற்றும் கல்விக்கு இரைடய 
உள்ள பதாைரபு

தததுவம் கல்வி
1.  சிநதை்ன, நகோட்்போடு, 

இலககு, தைரம், 
மதிபபுகள இ்ெ 
�்டமு்றநயோடு 
ஒட்டிய 
உண்மத்தைன்்ம 
உ்டயது.

1.  கல்வி தைத்துெத்நதைோடு 
வதைோடரபு்டய 
�ன்மதிப்்ப 
நமம்்படுத்துகிறது

2.  இது ஓர நகோட்்போடு 
மற்றும் யூகம்

2.  மனிதைனின் கற்றல் 
முயற்சியோல் 
இலககுக்ை எவ்ெோறு 
அ்டெது என்்ப்தை 
விெோதித்தைல்.

3.  இது ஓர சிநதை்ன 
சோரபு

3.  இது ஒர துடிபபு 
வசயல்மு்ற

4.  கற்்ப்ன 
சிநதை்னயுடன் 
வதைோடரபு்டயது 
சூழ்நி்ல 
வதைோடரபி்ன 
முடிககககூடியது.

4.  இது ஓர துடிபபுமிகக 
வசயல் ெடிெம்-
நமம்்பட்ட தைத்துெத்்தை 
வசயல்்படுத்துதைல், 
நி்லத்தைன்்ம 
ெோயநதைது.

5. இது ஒரு க்ல 5. இது ஒரு அறிவியல்
6. மு்றக்ை 
ெகுத்தைல்

6.  மு்றக்ை 
வசயலோககுதைல்

 தததுவஙகளின் இருவரக

ெழரம தததுவம் புதிய தததுவம்
இயற்்கயியல் இருத்தைலியியல்
கருத்தியியல் முன்நனற்றயியல்

�்டமு்றயியல் �டத்்தையியல்
உண்மயியல் மனிதை ந�யவியல்

ஆயவியல்
நதைரவியல்

மறுசீர்மபபியல்

ெழரம தததுவம்

இயற்ரகயியல் (Naturalism) 
இயற்்கயியல் என்்பது இயற்்கயின் 

விதிகளும், ஆற்றல்களுநம அணடத்்தை 
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ேவீன தற்கா் தததுவம்

இருந்தலியல் (Existentialism)
இத்தைத்துெத்்தை 20ஆம் நூற்றோணடின் 

�வீன மற்றும் இ்ைய தைத்துெம் என 
அ்ழககின்றனர.

பொருள: இருத்தைலியல் என்்பது மனிதை 
அனு்பெத்தின் முககியத்துெத்்தை ெலியுறுத்துகின்ற 
ஒரு தைத்துெமோகும். நமலும் ஒவ்வெோருெரும் அெரெர 
�டெடிக்ககளின் வி்ைவுகளுககு 
வ்போறுப்போளிகள.
ஊகஙகள
1. சத்தியம், சட்டங்கள, நகோட்்போடுகள அல்லது 

சோரம் இெற்்ற கோட்டிலிலும், மனிதைநன 
ெோழ்வின் ்மயமோகத் திகழ்கின்றோன்.

2. மனிதைன்  உலகில் தைனியோக இல்்ல மனிதைன் 
ஒரு சமூக உயிரினம்.

3. மனிதைன் மீது நிர்பநதிககப்பட்டிருககும் 
உன்னதை ்ப்டபபுக்ை மனிதைன் ஏற்றுக 
வகோளை முடியோது.

4. மனிதைன் தைனது வசோநதை ெோழ்க்க்ய 
ெடிெ்மப்பதைற்கும், தைன்னு்டய வசோநதை 
விதி்ய ெடிெ்மப்பதைற்கும் திற்ம 
உ்டயென்.

5. மனிதைன் முழு்மயோனென் அல்ல.  மனிதைன் 
மோறும் சமுதைோயத்தின் செோல்க்ை எதிர 
வகோளளும் திறன் மிககென்.

முன்டனற்ைவியல் (Progressivism)
இது ஒரு அவமரிகக தைத்துெம்: 

முன்நனற்றவியல் கல்வி இன்்றய ெோழ்க்கககு 
்மயமோக உளைது.

பொருள: முன்நனற்றவியல் என்்பது ஒரு 
கல்வியில் நகோட்்போடு.  அது வசயல்ெழி கற்ற்ல 
அடிப்ப்டயோகக வகோணடது.  ஒரு குழந்தை தைனககு 
பிடித்தைமோன மற்றும் திருபதி அளிககக கூடிய 
வசயல்க்ை வசயெதைன் மூலம் கற்றுக வகோளளுகிறது.

ேைதரதயியல் (Behaviourism)
சூழல் தைன்்மகளின் முடிநெ மனிதைனின் 

�டத்்தை்ய நிரணயிககிறது.  மனிதைன் வெளிபபுற 
தூணடுதைலுககு, வசயலற்ற வ்பறு�ரோக 
இருககின்றோன். அெனோல் வசோநதை விருப்பத்திற்கு 
ஏற்்ப முடிவுகள எடுகக முடியோது.  அ்னத்தும் 
சூழலுககு ஏற்்ப தைோனோக �டககககூடியது.
டகா்ொடுகள
1. தைனிமனிதைனின் வசயல்கள, அெனின் ்பரம்்ப்ர 

(அ) சூழல்கைோல் முன்னநர 
தீரமோனிககப்பட்ட்ெ.

2. மனிதைன் சூழலிருநது பிரிநதைெனல்ல.
3. மனிதைனின் �டத்்தை்ய அெனது ்ப்டபபுத் 

தைன்்ம கட்டுப்படுத்துகிறது.

கல்வி ெயன்ொடுகள
1. மனிதைனின் கற்றல் அெனது வசயல் மற்றும் 

எதிரவி்ன ்பல ஊடகங்களினோல் 
நிரெகிககப்படுகிறது.

2. கற்்பெருககும் சூழலுககும் இ்டநயயோன 
இ்டவி்னயின் வி்ைநெ தைனிமனிதைக 
கற்றலின் வெற்றி.

மனித டேயவியல் (Humanism)
மனிதைநன இறுதியோென். அென் ்போ்தை 

அல்ல.
டகா்ொடுகள

மனிதை ந�யக நகோட்்போட்டோைரகள 
இலககியத்திற்கு முககியத்துெம் வகோடுத்தைனர.  
ஒருெர தைனது சமகோலத்தில் ஏற்்பட்ட 
முரண்போடுக்ைக க்ைய நெணடும்.
கல்வியின் ெஙகு
1. குழந்தைகள வமோழி்ய மதிகக கற்றுத்தைரப்பட 

நெணடும்.  வமோழியின் பூரண தைன்்ம்ய 
உணரச் வசயய நெணடும்.

2. குழந்தைகளுககு �வீன இலககிய தைரத்தில் 
கல்விக கற்பிகக நெணடும்.

ஆய்வியல் (Experimentalism)
வ்போருளகள அ்னத்தும் எபவ்போழுதும் 

மோறிகவகோணநட இருப்ப்ெ.  எது வசயலோற்றுகிறநதைோ 
அ்ெநய உண்ம என ஏற்றுகவகோளைப்படும்.  
்பளளியின் ெோயிலோக குழந்தை தைோன் ெோழும் 
சமுதைோயத்்தைப ்பற்றிய கருத்துகக்ை கணடு 
பிடிப்பதுடன் அதை்னப்பற்றிய அறி்ெயும் 
விரிவு்படுத்துகிறது. குழந்தைகள சமுகத்தில் ஏற்்படும் 
அனு்பெங்கள ெோயிலோக பிரச்ச்னக்ை தீரகக 
கற்றுகவகோளகின்றனர.

மனிதைன் ஒரு சமூகவிலங்கு அென் 
சூழ்நி்லயின் வி்ை்பலன். குழந்தைகள 
நசோதை்னகளின் மூலம் கற்றுக வகோளகின்றனர.

டதரவுயியல் (Eclecticism)
்பல்நெறு தைத்துெங்களில் கல்வி வதைோடர்போக 

வகோடுககப்பட்டுளை ்பயனுளை, அத்தியோெசியமோன 
கருத்துகக்ை ஒருங்கி்ணப்பது.
பொருள:
1. கல்வி, தைத்துெங்களின் கருத்துகக்ை 

இ்ணத்தைல் (அ) வதைோகுத்தைல்.
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2. ்பல்நெறு தைத்துெங்களில் உளை வ்போதுெோன 
கருத்துகக்ை  ஒருங்கி்ணத்தைல்.

கல்வி டோக்கஙகள
1. குழந்தை, சமுதைோயத்தின் திற்மயோன 

உறுபபினரோக நெணடும்.
2. குழந்தைகளிடம் ஆநரோககியத்்தை 

ஊககுவித்தைல்.
3. திற்மயோன ்பயிற்சி ெழங்கப்படல்.
4. குழந்தைகளிடம் �ல்வலோழுககத்்தை 

உருெோககுதைல்.

 12.3   கர்ததி்ைதரத தி்ைமிடுதல் 
(Curriculum Planning)

‘க்லத்திட்டம் (Curriculum)’ “Currere” என்ற 
லத்தின் ெோரத்்தையிலிருநது உருெோனது. Currere 
என்்பதைன் வ்போருள “ஓடு”. க்லத்திட்டமோனது 
கல்வியின் இலககுக்ை அ்டெதைற்கோன ஒரு 
ஓடு்போ்தை ஆகும். க்லத்திட்டநம கல்வி 
வசயல்்போடுகளுககோன முன்ெ்ரவு ஆகும். 
க்லத்திட்டம் கற்பித்தைல் – கற்றல் வசயல்்போடுக்ை 
திட்டமிடவும் �்டமு்றப்படுத்தைவும் உதைவும் ஒர 
அடிப்ப்ட அலகு.

கர்ததி்ைம்- பொருள
மோணெரகளுககோன சில குறிகநகோளகளுடன் 

சில ்போடபபிரிவுகள ெடிெ்மககப்பட்டுளைன
க்லத்திட்டம் என்்பது கல்வியின் 

ந�ோககங்க்ை அ்டயும் ெ்கயில் ்பளளியிநல 
வசயல்்போடுக்ை ெடிெ்மத்து கற்றல் 
அனு்பெங்க்ையும் வ்பறச் வசயய உருெோககப்பட்ட 
திட்டம்.

வரையரை
கன்னிககோம் கூற்றுப்படி “க்லத்திட்டம் 

என்்பது க்லஞன் தைன்னிடம் உளை வ்போரு்ை 
ெடிெ்மகக உதைவும் ஓர கருவி. 
இவ்ெ்ரய்ரயின்்படி க்லஞன் என்்பெர 
ஆசிரியர அெரிடம் உளை வ்போருள என்்பது 
மோணெரகள. சிநதை்ன என்்பது கற்றல் ந�ோககங்கள, 
க்லககூடம் என்்பது கல்விநிறுெனம்”.

வசவிலிய க்லத்திட்டம் என்்பது கற்றல் 
ெோயபபுகள (வ்போருள) மற்றும் கற்றல் வசயல்்போடுக்ை 
(மருத்துெ அனு்பெங்கள மற்றம் ்பயிற்சிகள) 
உளைடககியது. ஆசிரியர, குறிபபிட்ட மோணெரகளுககு, 
குறிபபிட்ட கோலத்திற்குள ்பல்நெறு திட்டங்க்ை 
திட்டமிட்டு, �்டமு்றப்படுத்தி இலககுக்ை 
அ்டயச் வசயயநெணடும்.

கர்ததி்ைததின் மூன்று அம்ெஙகள
 • கல்விககோன இலககுகள மற்றும் ந�ோககங்கள
 • க்லத்திட்டத்தின் வசயல்மு்ற
 • வி்ைவி்ன மதிபபீடு வசயதைல்

கர்ததி்ைதரத தி்ைமிடுதல் – 4’C
 • கூ்டுைவு (Cooperative) : ்பல குழுவினர 

இ்ணநது ெடிெ்மககும் வசயல்திட்டமு்ற
 • பதாைரச்சியான (Continuous) : வசயல் திட்டம் 

தையோரித்தைல் மற்றும் அதை்ன வதைோடரச்சியோக 
திருத்தைம் வசயதைல்.

 • விரிவானது (Comprehensive) : வசயல் 
திட்டத்தின் அ்னத்து கூறுகளும் நசரககப்பட 
நெணடும்.

 • உருவுள்ளது (Concrete) : வதைோழில் சோரநதை 
்பணிகள, ஒரு வ்போருத்தைமோன வசயல்மு்ற 
திட்டத்தி்னக வகோணடிருத்தைல் நெணடும்.

கர்ததி்ைததின் கூறுகள
 • தைத்துெம்
 • ந�ோககங்கள
 • வமோத்தை கோலம்
 • விரிெோன ்பயிற்சி திட்டம்
 • திட்ட மதிபபீடு

1. கற்றல் வசயல்திட்டங்க்ை விெரித்தைல்
2. கற்றல் வசயல்திட்டங்களின் ந�ோககங்க்ை 

விெரித்தைல்.
3. கற்றல் வசயல்திட்டங்களின் வமோத்தை கோல 

அைவு (நகோட்்போடு சோரநதை வசயமு்ற மற்றும் 
மருத்துெ கூறுகள)

4. ஒவ்வெோரு ்போடத்திற்கும் விரிெோன 
க்லத்திட்டம் அ்மத்தைல் (நெ்லககோன 
ெோயபபு, கற்றல் ெரி்ச மு்ற, கற்றல் 
சூழ்நி்லகள மற்றும் கற்பித்தைல் மு்றகள)

5. வசயல் திட்டங்க்ை மதிபபீடு வசயதைல் (மதிபபீடு 
மு்றகள, திட்டமிடல், திட்டமிடலின் 
அட்டெ்ண மற்றும் மதிபபீடுகளின் முடிவுகள)

கர்ததி்ை தி்ைமிடுதலின் நிர்கள
குட்லோணட் க்லத்திட்டத்்தை மூன்று 

நி்லகைோகக குறிபபிடுகிறோர.
1. சமுதைோய நி்ல 
2. நிறுென நி்ல மற்றும் 
3. கற்பித்தைல் நி்ல
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ெமூக கர்ததி்ைம் (Societal curriculum)
வ்பரிய குழுவிற்நகோ, ஓர ெகுபபு 

மோணெரகளுகநகோ திட்டமிடப்பட்டுளை 
க்லத்திட்டம் [எ.கோ. B.Sc., [N].  கல்வி நிறுெனத்்தை 
தைவிர பிற குழுவினரோல் க்லத்திட்டம் 
உருெோககப்படுெது [எ.கோ. Indian Nursing Council] 
க்லத்திட்டத்திற்கும் சமுதைோயத்தின் தைன்்மககும் 
இ்டநய உறவு உளைது.சமுதைோயத்தின் 
நதை்ெகநகற்்ப க்லத்திட்டம் மோற்றம்டயும். 

நிறுவன கர்ததி்ைம் (Institutional 
Curriculum)

 • ஒரு குறிபபிட்ட நிறுெனத்தில், குறிபபிட்ட கோல 
அைவு ந�ரத்்தை வசலவிடும் 
நதைரநவதைடுககப்பட்டுளை மோணெ குழுவினற்கு 
ஆசிரியரோல் திட்டமிடப்படுெது.

 • குறிபபிட்ட நிறுெனத்தின் ்போடெல்லு�ர 
குழுவினரோல் இ்ணநது உருெோககபடும் 
கூட்டுறவு திட்டம்.

 • க்லத்திட்ட ெடிெ்மபபில் ஒவ்வெோரு 
ஆசிரியரின் ்பங்நகற்பும், க்லத்திட்டத்தில் 
மோற்றத்்தையும் முன்நனற்றத்்தையும் வகோணடு 
ெருகிறது.
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வழிகா்டி கர்ததி்ைம் (Instructional 
Curriculum)

மோணெரகளின் ்போடககருத்துகக்ை மற்றும் 
கற்றல் வசயல்்போடுக்ை குறிபபிட்ட 
மோணெரகளுககு ஒவ்வெோரு �ோளும் ஒவ்வெோரு 

ெோரமும். ஒரு குறிபபிட்ட ஆசிரியர எவ்ெோறு 
கற்பிகக நெணடும் என்று திட்டமிடுெது.

 கர்ததி்ைக் குழு
மோணெரகளின் ்போடககருத்துகக்ை மற்றும் 

கற்றல் வசயல்்போடுக்ை குறிபபிட்ட 
மோணெரகளுககு ஒவ்வெோரு �ோளும் ஒவ்வெோரு 
ெோரமும். ஒரு குறிபபிட்ட ஆசிரியர எவ்ெோறு 
கற்பிகக நெணடும் என்று திட்டமிடுெது.

மோநிலக கல்வித்து்ற சட்ட தையோரிப்போைரகள
்பளளி நிரெோக 
அதிகோரிகள

்பதிப்பகத்தைோரகள

க்லத்திட்ட நிரெோகிகள
முதைல்ெரகள திட்ட இயககு�ரகள
கல்வி ஆரோயச்சியோைரகள நூலோசிரியரகள
ஆசிரியக கல்வியோைரகள நசோதை்னயோைரகள
சமூகம் அங்கீகரிப்பெரகள
வ்பற்நறோர கணகோணிப்போைரகள
மோணெரகள வசல்ெோககரகள
்பளளியில் ்பணிபுரியோதை 
கல்வியோைரகள

வகோ்டயோைரகள

கர்ததி்ை உள்ளைக்கததிரன 
தைம்பிரிததல்

1. அத்தியோெசிய (அ) கற்றுக வகோளை 
நெணடிய்ெ

2. விரும்்பத்தைகக்ெ (அ) ்பயனுளை்ெக்ைக 
கற்றல்

3. ஆதைரெோன்ெ (அ) கற்றலுககு 
இனி்மயோன்ெ

கர்ததி்ை வ்ளரச்சியின் பகாளரககள
1. ்பழ்மெோதை வகோள்ககள: சமூகத்தின் 

தைற்ந்போ்தைய, கடநதை கோல மற்றும் எதிரகோல 
நதை்ெக்ை கருத்தில் வகோளளுதைல்.

2. முன்நனோககி ்போரககும் வகோள்ககள: 
இன்்றய குழந்தைகள �ோ்ைய குடிமககள.

3. ்ப்டபபுக வகோள்ககள: குழந்தையின் 
்ப்டப்போற்றல் மற்றும் ஆககபூரெமோன 
சகதிக்ைக �்டமு்றப்படுத்தை உதைவும் ஓர 
கருவி.

4. வமோத்தை ெடிெத்தின் வகோள்ககள: கற்கும் 
அனு்பெமும் கற்கும் ெோயபபும் ்போடத்திட்டத்தில் 
உளைடககி இருகக நெணடும்.
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5. வசயல்்போடுக வகோள்ககள: கற்றல் வசயல்்போடு 
மற்றும் கற்றல் அனு்பெத்தின் அடிப்ப்டயில் 
க்லத்திட்டத்்தை உருெோகக நெணடும். 

6. ெோழ்க்க்ய தையோரிப்பதைற்கோன வகோள்ககள: 
குழந்தை ெைரநதைவுடன் குழந்தைககோன 
வ்போறுபபுக்ை நி்றநெற்ற உதைவுதைல்.

7. ெோழ்க்க்ய வதைோடரபு்படுத்தும் வகோள்ககள: 
க்லத்திட்டம் ்பயனுளை ெோழ்க்க 
அனு்பெங்க்ை ெழங்க நெணடும்.

8. குழந்தையின் ்மய க்லத்திட்டம்: 
மோணெரகளின் ெயது, கல்விநி்ல, நதை்ெ 
மற்றும் தைனிப்பட்ட நெறு்போடுகள ஆகியெற்்ற 
கருத்தில் வகோணடு க்லத்திட்டம் ெடிெ்மகக 
நெணடும்.

9. ஒருங்கி்ணபபு மற்றும் வதைோடரபு வகோள்ககள: 
க்லத்திட்டத்்தை உருெோககும்ந்போது முந்தைய 
ஆணடுகளின் க்லத்திட்டத்துடன் 
ஒருங்கி்ணத்து மற்றும் வதைோடரபு்படுத்தி 
உருெோகக நெணடும். இது வதைோடர கற்றலுககு 
அடிப்ப்டயோக அ்மயும்.

10. புரிதைல் மற்றும் சமநி்லககோன வகோள்க: 
ெோழ்க்கயின் ஒவ்வெோரு அம்சங்கைோன, 
வ்போருைோதைர உறவுகள, சமூக வசயல்்போடுகள 
மற்றும் நெ்ல ந்போன்றெற்்ற கருத்தில் 
வகோணடு க்லத்திட்டங்க்ை ெடிெ்மகக 
நெணடும்.

11. விசுெோசக வகோள்ககள: குடும்்பம், ்பளளி, �ோடு 
மற்றும் சரெநதைச சமூகத்திற்கு விசுெோசமோக 
இருப்பதைன் உண்மயோன அரத்தைத்்தை 
கற்பிககும் விதைமோக க்லத்திட்டம் திட்டமிடப்பட 
நெணடும்.

12. ்பலெ்கயோன மற்றும் வ�கிழ்வுத் தைன்்ம 
வகோள்க: கற்றல் மற்றும் கற்பித்தைல் 
வசயல்்போடுகளின் வ�கிழ்வுத்தைன்்ம அளித்தைல்

13. சமுதைோயத்துடன் இ்ணககும் வகோள்க: 
க்லத்திட்டம் சமூகத் நதை்ெக்ைப பூரத்தி 
வசயயககூடியதைோக அ்மய நெணடும்.

14. சமூக ெோழ்நெோடு இ்ணநதிருககும் வகோள்க: 
க்லத்திட்டமோனது சமூக ெோழ்நெோடு 
வதைோடர்்ப ஏற்்படுத்தைககூடியதைோக 
அ்மயநெணடும்.

15. ஓயவு ந�ரத்திற்கோன ்பயிற்சி: இ்ண ்போட 
வசயல்்போடுகள, ஒயவு மற்றும் நூலக 
்பயன்்போட்டிற்கும் உதைவுமோறு அ்மய நெணடும்.

16. முககிய (அ) வ்போதுெோன ்போடங்களின் வகோள்க 
: ்பரநதை அறிவு, ெைரச்சி, திற்ம மற்றும் ்போரோட்டும் 
்பணபு ெைரும் ெணணம் க்லத்திட்டம் 
உருெோககுதைல். (எ.கோ) கணிதைம், அறிவியல்.

17. முழு ஆளு்ம ெைரச்சிககோன உடல் மனம் 
ஆன்மோ க்ல சோரநதை நகோட்்போடு அபிவிருத்தி 
வகோள்க: அ்னத்து ெ்கயோன 
அனு்பெங்க்ையும் க்லத்திட்டதில் ெழங்க 
நெணடும்.

18. வதைோழிலோைர கணணிய வகோள்க: 
க்லத்திட்டம் எல்லோ மோணெரகளிடம் எல்லோ 
ெ்கயோன நெ்லகள சோரநதை ஓர ந�ரம்ற 
அணுகுமு்ற்ய ெைரகக உதைெ நெணடும்.

19. குண கட்ட்மபபு வகோள்க: க்லத்திட்டம் 
மனிதை மற்றும் சமூக மதிபபீடுக்ை ஊககுவிகக 
நெணடும்.

20. ேன�ோயக, மதைச்சோரபின்்ம, வ்போது�லக 
நகோட்்போட்டுக வகோள்க: க்லத்திட்டத்தின் 
ெோயிலோக ேன�ோயக, மதைச்சோர்பற்ற, 
வ்போது�லகநகோட்்போடு வகோள்கசோரநதை 
மோண்்பயும் மதிப்்பயும் ‘வ்பற்றுகவகோளளும் 
ெணணம் ்பயிற்சிகள ெழங்கப்பட நெணடும்.

21. சமூக ெோழ்க்கயுடன் இ்ணப்பதைற்கோன 
வகோள்க: க்லத்திட்டம் சமூக ெோழ்நெோடு 
இ்யநது ெோழ ெழிெ்க வசயய நெணடும்.

கர்ததி்ைததின் வரககள:
1. மு்றயோன க்லத்திட்டம் (legitimate 

curriculum)
2. மு்றயற்ற க்லத்திட்டம் (Illegitimate 

curriculum)
3. ம்றககப்பட்ட க்லத்திட்டம் (Hidden 

curriculum)
4. ்பயனில்லோதை க்லத்திட்டம் (Null curriculum)

பெவிலிய கர்ததி்ைததின் டமம்ொடு 
பதாைரொன டகா்ொடுகள

 • வசவிலிய க்லத்திட்டமோனது, அடிப்ப்ட 
அறிவு, திற்மகள மற்றும் ஆநரோககியமோன 
மநனோ்போெத்துடன் கூடிய மோணெரக்ை 
உருெோகக நெணடும்.

 • க்லத்திட்டம், மோணெரகள மற்றும் 
ஆசிரியரகளுககு வதைளிெோக இருகக நெணடும்.

 • சமுதைோயத் நதை்ெக்ை கருத்தில் வகோளை 
நெணடும்.

 • க்லத்திட்டம் மோணெரகளிடம் சரியோன 
மனப்போன்்ம்ய உருெோகக நெணடும்.

 • ந்போதிய ந்போதை்ன: ெகுப்ப்ற, 
மருத்துெப்பகுதி மற்றும் சமூக அ்மபபுகளில் 
ந்போதிய கற்றல் மற்றும் வசயல்்போடுக்ை 
உளைடககி இருகக நெணடும்.
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 • ்பல்க்லககழகங்கள, மதிபபீட்டுத் து்ற 
மற்றும் சட்டபபூரெ ச்்பகளின் 
ெழிகோட்டுதைல்க்ை கருதில் வகோளை 
நெணடும்.

 • உயரவதைோழில்நுட்்ப மற்றும் உயர வதைோடரபு 
அணுகுமு்ற்ய வசவிலிய கெனிபபில் 
உ்பநயோகிகக நெணடும்.

 • கற்றல் கற்பித்தைல் வசயல்்போடுகளில் ்பங்நகற்றல்.
 • கற்றல் சூழல் ெோழ்க்க சூழநலோடு ஒத்திருகக 

நெணடும்.

 12.4  பெவிலிய / டம்ாணரம

அறிமுகம்
நமலோண்ம என்்பது கி்டககின்ற 

ெைத்்தை ்பயன்்படுத்தி முககிய ந�ோககத்்தை 
அ்டயககூடிய ஒர அறிவியல் க்ல நிரெோகம் 
சில கட்டுப்போட்டி்ன ெலியுறுத்துகிறது. (எ.கோ. 
ஆட்கு்றபபு, வசலவினககு்றபபு, ந�ரம் மற்றும் 
சம்்பைககு்றபபு, அதிக நெ்ல ந�ரம் மற்றும் 
கணடறி வினோப்பட்டியல்). நிரெோகம் மனிதை ெைம் 
மற்றும் வ்போருள ெைத்்தை ஒன்றி்ணப்பதுடன் 
்பணியோைரக்ை ஊககுவித்து நிறுென 
ந�ோககத்்தை அ்டய உதைவுகிறது. நமலோண்ம 
அ்னத்து சமூக வ்போருைோதைோர வசயல்க்ை 
சோரநதைது.

வரையரை
“நமலோண்ம என்்பது குழுவில் உளை 

உறுபபினரகைோல் நெ்ல்ய வசயது முடிகக 
உதைவும் ஓர க்ல”
 - ஹடைால்் டகான்்ஸ

“நமலோண்ம என்்பது வ்போதுெோன 
இலககுக்ை ந�ோககி குழுவினர 
�டெடிக்கக்ை ெழி�டத்தும் வசயல் ஆகும்”.
 - ட�ாெப் மாஸஸி

பெவிலிய டம்ாணரம வரையரை
வசவிலிய நமலோண்ம என்்பது தைோன் 

்பணிபுரியும் நிறுென தை்ல்மத்துெ வசயல்்போடுகள 
மற்றும் முடிவெடுககும் வசயல்திற்ன வசவிலியர 
நமற்வகோளை நெணடும். திட்டமிடல், 
ஒழுங்க்மத்தைல், ்பணிவி்ட வசயதைல், இயககுதைல் 
மற்றும் கட்டு்படுத்துதைல் ந்போன்ற நமலோண்மககோன 
வ்போதுெோன வசயல்மு்றக்ையும் திற்னயும் 
வசவிலியர வ்பற்றிருகக நெணடும்.

வாரடு நிரவாகம் என்ெது என்ன?
ெோர்ட நிரெோகிப்பது என்்பது தை்ல்ம 

வசவிலியரின் கட்ம ஆகும். அெநர 
மருத்துெம்னயில் வசவிலிய நிரெோக அதிகோரி 
ஆகவும் வசயல்்படுெோர. ந�ோயோளி்ய ்பரோமரிப்பதில் 
வசவிலியர ்பங்கு, ஒரு ந�ோயோளி மருத்தும்னயில் 
நசரநதைது முதைல் விடுவிககப்படும் ெ்ர (எ.கோ) 
ந�ோயோளி்ய ்போரமரிப்பதில் உதைவுதைல், மருத்துெர 
நரோநது ்பணியில் உதைவுதைல், மருநது வகோடுத்தைல் 
மற்றும் அறு்ெ சிகிச்்சககு உதைவுதைல்.

சிைப்ொன வாரடு நிரவாகததிற்கான 
தஙகமான விதிகள

1. கோலத்நதை ்பணிககு ெருதைல்
2. குறித்து ்ெத்தைல்: அன்றோட �டெடிக்கக்ை 

குறித்து ்ெத்தைல்
3. கோல திட்டமிடல்: ்பணிககு ஏற்்ப கோலத்்தை 

ஒதுககித் திட்டமிடல்
4. ெணி முன்னுரிரம: அெசர மற்றும் சோதைோரண 

நதை்ெககு ஏற்்ப ்பணி முன்னுரி்ம 
அட்டெ்ண்ய வசயல்்படுத்துதைல்

5. ெ்டியர் பின்ெற்றுதல்: ்பட்டியலில் இல்லோதை 
வசயல்க்ை தைவிரப்பது, கோலத்்தை 
முழு்மயோக ்பயன்்படுத்தை உதைவும்.

6. முதன்ரமயான ெணிக்கு முன்னுரிரம 
அளிததல்: தைோன் வசயய மறுககும் வசய்ல 
்பணிவுடன் மறுத்து வசோல்லதிறன் வ்பறுதைல் 
உயிர கோககும் ்பணிகநக முககியத்தும் 
அளித்தைல்

7. டதரவயான ஓய்ரவ எடுதது பகாளளுதல்: 
மன அழுத்தைம் ஏற்்பட்டுளை நி்லயோல் ஓயவு 
எடுத்தைல்.

8. பேகிழ்வு தன்ரமயுைன் இருததல்
9. சுய உற்ொகம் பெய்து பகாளளுதல்

வாரடு நிரவாகததின் கூறுகள
 • ந�ோயோளிக்ை ்பரோமரித்தைல்
 • ்பணியோைரகளின் நமலோண்ம
 • ெோர்ட சுத்தைமோக ்பயன்்படுத்துதைல், 

சிகிச்்சககோன சூழ்ல ஏற்்படுத்துதைல்.
 • உ்பகரணங்க்ை விநிநயோகம் வசயதைல்.
 • வகோள்கக்ையும் வசயல்மு்றக்ையும் 

�்டமு்றப்படுத்துதைல்
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வாரடு டம்ாணரமயின் டகா்ொடுகள
பஹன்றி ஃெடயாலின் டம்ாணரமயின் 
டகா்ொடுகள
1. ெணிரய ெகிரந்தளிததல்/ பதாழில் 

நிபுணததுவதரத ொயல் வலியுறுததுகிைார.
 • ்பணிக்ை உட்பிரித்தைல், ்பணி்ய 

எளிதைோககுெதுடன் திற்னயும் 
நமம்்படுத்துகிறது.

 • தைனி�்பரின் ்பணி நெகம் மற்றும் 
சரிதைன்்ம்ய நமம்்படுத்தும்

2. அதிகாைம் மற்றும் பொறுப்புணரவு
 • அதிகோரிகளுககு முடிவெடுககும் வ்போறுபபு 

ெழங்கப்பட்டுளைது.
 • வ்போறுபபுணரநெ நெ்லக்ை முடிகக 

கோரணம்.
 • இ்ெ இரணடும் சமநி்லநயோடு இ்ணநது 

வசயல்்பட நெணடும்
3. க்ைர்ள ஒற்றுரம
 • ்பணியோைரககு ஒரு ந�ரத்தில் ஒரு 

தை்ல்மயிடத்தில் இருநது மட்டுநம உத்தைரவு 
வகோடுகக நெணடும். 

 • ்பணியோைரகளுககு உத்தைரவுகள ்பல 
தை்ல்மகளிடம் இருநது பிறபபிககக கூடோது.

 • நமற்கூறிய வசயல்கைோல் தை்ல்மககும், 
்பணியோைரகளுககும் இ்டநய �ல்லுற்ெ 
நமம்்படுத்தைலோம்.

4. இயக்கம் ஒற்றுரம
 • ஒரு தை்ல்ம ஒரு திட்டம் என்றோல் ஒத்தை 

ந�ோககங்க்ைக வகோணட ்பல வசயல்களுககு 
ஒரு திட்டம் ந்போதுமோனது.

 • வதைோடரபு்டய வசயல்்போடுகள குழுெோக 
இ்ணககப்பட நெணடும்.

 • இநதை நகோட்்போடின்்படி அ்னத்து 
உறுபபினரகளின் முயற்சியும் ஒநர வ்போது 
இலக்க ந�ோககியதைோக இருகக நெணடும்.

5. ெமெஙகு
 • ்பணியோைரக்ை, அன்ந்போடும் 

சமத்துெத்துடனும் �டத்தை நெணடும்
 • நமலோைர ்பணியோைரக்ை ந�ர்மயோகவும், 

சமமோகவும் �டத்தை நெணடும்
 • ஒநர ்பதைவியில் இருககும் ்பணியோைர 

அ்னெ்ரயும் ஒன்றுந்போல் மரியோ்தையுடன் 
�டத்தை நெணடும்

 • ெயது, சோதி, மதைம், உறவு, இனம், ்போலினம் 
அடிப்ப்டயில் ஒதுககக கூடோது

6. ஒழுஙகு பகாளரக
 • ்பணியோைரகள மற்றும் வ்போருட்க்ை 

ஒழுங்கும் கிரமுமோக ெரி்சப்படுத்தி 
அெற்றிற்கு நி்லயோன இடத்்தை 
நிறுெனத்தில் ஒதுககுதைல்.

 • ஒரு நிறுெனத்தின் வசயல்்போட்டிற்கு சரியோன 
உ்பகரணங்களும் சரியோன வதைோழிலோைரகளும் 
மிகவும் அெசியம்.

7. ஒழுக்கம்
 • ஒழுககம் என்்பது, கீழ்்படிதைல், அதிகோரிக்ை 

மதித்தைல், விதிக்ை க்டபிடித்தைல், 
நிரெோகத்்தை ஒழுங்குமு்ற ்படுத்தைல் 
ஆகிய்ெயோகும்.

 • ்பணியோைரகள உயரஅதிகோரிக்ை மதித்து 
அெரின் உத்தைரவுக்ை ஏற்று �டகக 
நெணடும்

8. முன்முயற்சி பகாளரக
 • ்பணியோைரகள தைமககு ெழங்கப்பட்ட 

்பணிக்ை முடிகக முன்முயற்சிவயடுகக 
உற்சோகப்படுத்தை நெணடும்

9. ஊதியம்
 • ்பணியோைரகளுககு நியோயமோன, சரியோன, 

திருபதிகரமோன ஊதியம் ெழங்க நெணடும்
 • ெோழ்ெோதைோரம்நி்ல ்பணி நிரணயம், 

நிறுெனத்தின் வ்போருைோதைோரம் இெற்்ற 
்ெத்நதை ஊதியம் தீரமோனிககப்பட நெணடும்.

 • ்பணியோைரகளுககு திருபதியளிககக கூடிய 
ந்போதுமோன அைவு ஊதியம் ெழங்க நெணடும்.

10. ெணிக்கா் உறுதிததன்ரம
 • ்பணியோைரக்ை அடிககடி ்பணியிட மோற்றம் 

மற்றும் ்பணியிறககம் வசயயக கூடோது
 • ்பணியோைர தைனககோன ்பணி்ய புரிநதுக 

வகோணடு ்பணியி்ன சிறப்போக வசயய ந்போதிய 
கோல அெகோசம் ெழங்க நெணடும்

11. உரிய வழிமுரை ெஙகிலி
 • அதிகோரி முதைல் க்டநி்ல ்பணியோைர 

ெ்ரயுளை வதைோடர சங்கிலியின் அ்மப்்ப 
உறுதிவசயய நெணடும்.

 • எல்லோ உத்தைரவுகள, ெழிகோட்டுதைல், தைகெல்கள, 
நகோரிக்ககள, விைககங்கள அ்னத்தும் 
உரிய ெழிமு்றயில் ்பயணிகக நெணடும்

12. தனிேெர விருப்ெஙகர்ளத தவிரதது பொது 
விருப்ெஙகர்ள ஏற்ைல்

 • நிறுெனத்திற்கு முககியத்துெம் அளித்தைல்.
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 • நிறுென �லன்களுககோக தைனி�்பர 
�லன்க்ை தியோகம் வசயதைல்

 • நிறுெனம் தைனி�்ப்ரவிட வ்பரியது என்ற 
உணர்ெ ஏற்்படுத்துதைல்

 • நிறுெனத்தின் விருப்பங்கள எபந்போதும 
தைனி�்பர விருப்பங்க்ை விட முககியமோனது.

13. ஒற்றுரம உணரவு
 • ஒற்று்மநய ெலி்ம
 • கூட்டு முயற்சிநய நிறுெனத்தின் அடிப்ப்ட
 • கூட்டு முயற்சி ்பணியோை்ர கடு்மயோக 

உ்ழகக தூணடுகிறது
14. ரமயப்ெடுததல் மற்றும் பிரிததளிததல்
 • ்மயப்படுத்தைல்:- இம்மு்றயில் நிரெோக 

தை்ல்மநய வ்பரும்்போன்்மயோன முடிவுகள 
எடுகக அதிகோரம் வகோணடு இருப்பர

 • ்பணியோைரகளின் ்பங்களிப்்ப 
அதிகப்படுத்துெது பிரித்தைளித்தைல்:- 
்பணியோைரகளின் ்பங்களிபபு 
கு்றயுநமயோனோல். அதை்ன ்மயப்படுத்தைல் 
என்்பர

 • அதிகோரத்்தை க்டநி்ல ந�ோககி வகோணடு 
வசல்லுதைல் தைோன் பிரித்தைளித்தைல் ஆகும்

டம்ாணரமயின் அடிப்ெரை கூறுகள
நமலோண்ம என்ற சமூக இயககத்தின் 

கூறுகைோென வ்போருைோதைோர வ்போறுபபுணரவு, 
சிறப்போன திட்டமிடல் மற்றும் நிறுெனத்தின் 
ஒழுங்குமு்ற ஆகிய்ெக்ை உளைடககியது. 
இது வெவ்நெறு கூறுகள மற்றும் வசயல்்போடுக்ை 
உளைடககிய வதைோடர வசயல்்போடு ஆகும்.
�ாரஜ் மற்றும் ப�ரி – டம்ாணரமயின் ோன்கு 
அடிப்ெரை பெயல்ொடுகள
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பஹன்றி ஃெடயாலின் கூற்றுப்ெடி – 
டம்ாணரமயின் அடிப்ெரை 
பெயல்ொடுகள

 • முன்னறிவித்தைல் மற்றும்  திட்டமிடல் 
 • �்டமு்றப்படுத்துதைல்
 • கட்ட்ையிடுதைல்
 • கட்டு்படுத்துதைல்

லுதர கல்லிக் – POSDCORB
P – திட்டமிடல் (Planning) 
O – ஒழுங்கு்படுத்துதைல் (Organizing)
S – ்பணியமரதைல் (Staffing)
D – இயககுதைல் (Directing)
C – கட்டு்படுத்துதைல் (Controlling)
O –  கட்ட்ையிடுதைல் மற்றும் ்பதிவு வசயதைல் 

(Ordering and Recording) 
R –  ்பதிவு வசயதைல் மற்றும் அறிக்க 

தையோரித்தைல் (Recording and Reporting)
B – நிதி நிரெகித்தைல் (Budgeting)

 12.5  சிைந்த நிரவாகியின் ெணபுகள

1. தகவல் பதாைரபு திைன்: தைகெல் வதைோடரபு திறன், 
சிககல் தீரககும் திறன் மற்றும் கெனிககும் 
திறன் ந்போன்ற்ெ நிரெோகத்திறன் 
நமம்்போட்டிற்கு அத்தியோெசியமோன 
திறன்கைோகும்.

2. ெோடிக்கயோைர நச்ெ ெோடிக்கயோைர 
சோர அணுகுமு்றநய சிறநதை 
நிரெகத்திறனோகும்

3. கோலகவகடுவின் அடிப்ப்டயில் ்பணிககு 
முன்னுரி்ம வகோடுத்து, ந�ரத்்தை சரியோக 
நமலோண்ம வசயெது.

4. கோல நமலோண்ம: உரிய ந�ரத்தில் 
்பணிக்ை முடித்தைல், வி்ரவில் முடிகக 
நெணடிய வசயல்களுககு முன்னுரி்ம 
அளித்தைல் இ்ெயோவும் வசய்ல வதைோடரநது 
திறநனோடு வசயய உதைவும்.

5. மனித டம்ாணரம: பிறரின் வசய்ல 
மதிபபீடு வசயயவும், பிறருககு ்பணி்பகிரவு 
வசயயவும் நமலோண்ம ்பணபு மிக அெசியம்

6. சோரபு தைன்்ம மற்றும் �ம்்பகதைன்்ம- 
மநதைனத்தைன்்ம்ய ்பரோமரித்தைல் 

7. ந�ோககமுடன் இருத்தைல் ்பணியோைரின் 
நெ்ல வசயயும் திற்னக வகோணடு 
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முடிவெடுத்தைல் அ்னெ்ரயும் 
மரியோ்தையுடனும் நியோயத்துடனும் �டத்துதைல்

8. ஊக்கமளிப்ெவர: ்பணியோைரக்ை 
ஊககுவித்து, நிறுெனத்தின் தைரத்்தை 
நமம்்படுத்தை, வசயல்்பட ஊககுவித்தைல்.

9. பேறிப்ெடுததுெவர: சிறநதை நிரெோகி 
தைனித்திருப்பதில்்ல ்பணியோைரக்ை 
வ�றிப்படுத்தி, முன்நனற ஊககமளிப்போர.  
்பணியோைரக்ை ்பரிவுடன் �டத்தி 
அெரகளுககு என்று தைனிப்பட்ட ்பணிஉணடு 
என்று உணரநது வசயல்்படு்பெர.

10. பேகிழ்வுதன்ரமயுரையவர: திறநதை 
மனமு்டயெரோய, ்பன்முக ஆளு்மயுடன் 
வசயல்்படும் தைன்்மயு்டயெர.

11. டேரமரை மனப்ொன்ரம உரையவர: 
்பணியோைரக்ை மரியோ்தையுடனும் 
்பரிவுடனும் �டத்தி ்பணித்தைைத்தில் உளை 
பிரச்ச்னக்ைத் தீரககக கூடியெர.

 12.6   சிைந்த டம்ா்ளரகளுக்கான 
திைரமகள 

மூன்று அடிப்ெரை திைரமகள
1. வதைோழில்நுட்்பத் திறன்
2. மனிதைத் திறன்
3. கருத்தியல் திறன்

1. பதாழில்நு்ெ திைன் 
வதைோழில் நுட்்பம் என்்பது வ்போருட்கநைோடு 

நெ்ல வசயதைல். ஓர சிறப்போன வசயல்்போட்டி்ன 
�்டமு்றப்படுத்தை வசயல்மு்ற, வதைோழில் நுட்்பம் 
ஆகியெற்்ற ெடிெ்மககத் நதை்ெயோன 
புரிதைலும், திறனும் அெசியம். வதைோழில் நுட்்பத்திறன் 
என்்பது து்றசோர நமம்்பட்ட அறிவு ,கணிதை அறிவு, 
கருவிக்ை இயககும்திறன் மற்றும் து்றககோன 
பிரத்திநயகத் திறன் ெைரத்தைல்.

2. மனித திைன்
மனிதைெைத்திறன் என்்பது மனிதைரகநைோடு 

நெ்ல வசயெது குழு உறுபபினரிடம் குழு 
மனப்போன்்ம்ய ஏற்்படுத்தி குழுவின் 
வசயல்க்ை முன் �கரத்திச் வசல்லுதைல்.

3. கருததியல் திைன்
நிறுெனத்்தை ஒன்றோகப ்போரப்பது ஒரு 

நிறுெனத்தில் �்டவ்பறும் வசயல்கள எவ்ெோறு 
�்டவ்பறுகின்றன என்்ப்தையும் அ்ெ 
ஒன்வறோவடோன்று எவ்ெோறு வதைோடரபு்டயது 
என்்ப்தையும் ஓர து்றயில் மோற்றம் பிற து்ற்ய 

எவ்ெோறு ்போதிககும் என்்ப்தையும் அறிய நெணடும். 
கருத்தியல் திறன் மிகுநதிருநதைோல் மட்டுநம 
முடிவெடுககும் திறன் சிறப்போனதைோக இருககும்.

 12.7   பெவிலியரின் நீ்டிக்கப்ெ்ை 
ெைாமரிப்பு (அ) ெணி

1. ்பரோமரிப்போைர
2. நமலோைர
3. ஆநலோசகர
4. கற்பிப்பெர
5. ெழககறிஞர
6. ஆரோயச்சியோைர
7. ஒருங்கி்ணப்போைர
8. ்பளளி சுகோதைோர வசவிலியர
9. ்பணியிட சுகோதைோர வசவிலியர
10. தைனி ்பணி வசவிலியர
11. திருச்ச்்ப வசவிலியர
12. வ்போது சுகோதைோர வசவிலியர
13. வீட்டு ்பரோமரிபபு வசவிலியர
14. �ல்ெோழ்வு வசவிலியர
15. மறுெோழ்வு வசவிலியர
16. அலுெலக வசவிலியர
17. ந�ோய தைடுபபு வசவிலியர
18. ரோணுெ வசவிலியர
19. விணவெளி வசவிலியர
20. ெ்லவதைோடரபு வசவிலியர
21. ந்பரிடர வசவிலியர
22. சி்றசோ்ல வசவிலியர
23. தைடயவியல் வசவிலியர
24. அ்மதி ்பணி வசவிலியர
25. தைகெல் ்பரிமோற்ற வசவிலியர

பிைெணிகளில் பெவிலியரின் ெஙகு
வசவிலியர தைோங்கள ்பரோமரிககும் ந�ோயோளி 

தினசரி நெ்லக்ைச் வசயெதைற்கு உதைவுதைல், 
அெரக்ை ்பரோமரித்து மறுெோழ்விற்கோன 
வசயல்க்ை ஒருங்கி்ணத்தைல், வசவிலியருககு 
முழு சுதைநதிரமும் கட்மகளும் உணடு. அெரகள 
மருத்துெம்னயிலும் சமூதைோயத்திலும் ்பணிபுரிெர.
1. ெைாமரிப்ொ்ளர

்பரோமரிப்பது வசவிலியரின் முதைன்்மப 
்பணியோகும். ்பரோமரிபபு என்்பது ஓர அறிவியல் மற்றும் 
க்ல. நமலும் ந�ோயோளி உடல்�லம் வ்பற்று 
ஆநரோககியம் வ்பறும் ெ்ர, ்பரோமரித்தைல், ந�ோயோளி 
மற்றும் அெரது குடும்்பத்தினரககு ந�ோககங்க்ை 
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அ்மத்து அநந�ோககங்க்ை கு்றநதை ந�ரம் 
மற்றும் ஆற்றல் வசலவில் முடிகக உதைவு்பெர.
2. டம்ா்ளர

வசவிலியர சுகோதைோரக ்பரோமரிபபு குழுவில் 
உளை பிற �்பருடன் ஒருங்கி்ணப்போைரோக 
வசயல்்படுெர (உம்) உணவூட்ட நிபுணர, 
உடலியககவியைோைர
3. ொதுகாவ்ர மற்றும் வழக்கறிஞர

ந�ோயோளிககு உரிய ்போதுகோப்போன 
சூழ்நி்ல்ய உருெோகக உதைவு்பெர ந�ோயோளிககு 
கோயங்கள ஏற்்படோமல் தைடுப்பதுடன், ந�ோயோளிளுககு 
ெழங்கப்படும் சிகிச்்ச மற்றும் கணடறிதைலினோல் 
ஏற்்படும் பிரச்ச்னக்ைத் தைடுத்தைல், ந�ோயோளியின் 
உரி்ம்ய ்போதுகோபபுதுடன் அெரகளின் 
உரி்ம்ய நி்ல�ோட்டவும் உதைவுதைல்.
4. ஆட்ாெகர

ந�ோயோளி மற்றும் அெரது குடும்்பத்தினர 
சநதிககும் மன நெதை்னயோன நி்ல்ய சமோளிகக 
உதைவு்பெர. உணரவு ரீதியோன மற்றும் உடலியல் 
ரீதியோன ்போதுகோபபு அளிப்பெர. ந�ோயோளி்ய 
ஊககுவித்து மோற்று �டத்்தை்ய பின்்பற்ற உதைவு்பெர.
5. சிைப்பு ஆட்ாெகர

பிரச்ச்னக்ைக கணடறிநது அதைற்கு தீரவு 
கோண முயற்சிப்பெர.
6. கல்வியா்ளர

ந�ோயோளி, அெரது குடும்்பத்தைோர மற்றும் 
சமூகத்தினரககு ந�ோ்யப்பற்றிய வதைளி்ெ 
ஏற்்படுத்து்பெர.
7. இரணப்ெவர

வசவிலியர ்பரோமரிபபு குழு உறுபபினரக்ை 
இ்ணத்து ந�ோயோளி்ய ்பரோமரிப்பெர. 
வசவிலியருடம் குழு உறுபபினரும் இ்ணநது 
வசயல்்போடுக்ை ெடிெ்மத்து ந�ோயோளி்ய 
கெனிப்பெர.
8. ெளளி ே் பெவிலியர

மோணெரகள ஆநரோககியமோக இருகக, 
ஆசிரியரகளுககும் மோணெரகளுககும் ந�ோய தைடுபபு 
ெழிமு்றக்ை கற்பிகக உதைவு்பெர.
9. பதாழி்ா்ளர ே் பெவிலியர

வதைோழில்சோ்லயில் ்பணிபுரிநெோர மற்றும் 
சிறபபு சமுதைோய குழுவினரி்டநயயும் உடல்�லம் 
கோகக உதைவு்பெர.
10. திருச்ெரெ பெவிலியர

ஒத்தை �ம்பிக்கயு்டநயோர கூடு்கயில் 
(இநது, முஸ்லீம் மற்றும் கிறிஸ்துெ) ஆநரோககியம் 
மற்றும் �லத் நதை்ெக்ை ்பரோமரிப்பெர.

11. பொது சுகாதாை பெவிலியர
்பதிவு வசயதுளை வசவிலியர சமூக �ல 

ெோழ்விற்கோன சிறபபு ்பயிற்சி வ்பற்றெர. ந�ோயோளி, 
அெரகள குடும்்பத்தினரககு �லெோழ்வு மற்றும் 
ெோழ்வியல் வதைோடர்போன ்பயிற்சி ெழங்கு்பெர.
12. தனி ெணி பெவிலியர

வீட்டில் உளை ந�ோயோளிகளுககு மருத்துெர 
அறிவு்ரப்படி ்பரோமரிப்பெர.
13. வீ்டு ெைாமரிப்பு பெவிலியர

ந�ோயோளி மருத்துெம்னயில் இருநது 
வீட்டிற்கு வசன்றவுடன், மருத்துெர ஆநலோச்னப்படி 
ஏற்ற சூழ்நி்லயில் ந�ோயோளி்ய ்பரோமரிப்பெர.
14. ே்வாழ்வு பெவிலியர

ந�ோயோளியின் இறுதி கோல கட்டத்தில் வீட்டில் 
்போதுகோபபுடன், சுயமோக, மரியோ்தையுடன், ெோழ 
ெழிவசயது ந�ோயினோல் ஏற்்படும் கஷடத்்தை 
ந்போககு்பெர.
14. மறுவாழ்வு பெவிலியர

உடல் கு்ற்போடு்டநயோர மற்றும் �ோட்்பட்ட 
ந�ோயில் உளநைோரககு சிறபபு ்பயிற்சியளித்து 
கு்றநதை்பட்ச வசயல்்போட்டிற்கு வகோணடுெர 
உதைவு்பெர.
16. அலுவ்க பெவிலியர

சிறபபு மருத்துெம்ன மற்றும் வ்போது�ல 
மருத்துெம்ன மற்றும் அெசர உதைவி பிரிவில் 
அனுமதிககப்பட்டிருககும் ந�ோயோளிகளுககு 
சிகிச்்சயளிப்பெர.
17. டோய்தடுப்பு பெவிலியர

வதைோற்றுந�ோயககோன ஆயவு நமற் வகோணடு 
வதைோற்று ந�ோ்ய தைடுத்தைல் மற்றும் கட்டுககுள 
்ெத்தைல் ந்போன்ற வசய்ல நமற்வகோள்பெர.
18. இைாணுவ பெவிலியர

இரோணுெ வீரரகளுககு ்பரோமரிபபு ெழங்கு்பெர
19. விணபவளி பெவிலியர

விமோன ்பயணியரகளுககு ்பரோமரிபபு 
ெழங்கு்பெர.
20. வர்பதாைரபு பெவிலியர

வதைோ்லந்பசியில் ந�ோயோளிகளுககு மருத்துெ 
்பரோமரிபபு ெழங்கு்பெர.
21. டெரிைர பெவிலியர

ந்பரழிவின் ந்போதும் மற்றும் அதைன் பின்னும் 
நச்ெ ெழங்கு்பெர.
22. சிரைச்ொர் பெவிலியர

சி்றயில் இருககும் ந�ோயோளிகளுககு 
்பரோமரிபபு ெழங்குதைல். அெரகளின் மன�லம் நமம்்பட 
்போடு்படு்பெர.
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23. தையறிவியல் பெவிலியர
தைடயபவ்போருட்க்ை ்கயகப்படுத்தி 

்போதுகோத்தைல்.
24. அரமதி ெணி பெவிலியர

உலகின் வதைோ்லதூர ்பகுதிகளில் ந்போர 
நிறுத்தைம் �்டவ்பற்ற இடங்களில் நெ்ல வசய்பெர.
25. தகவல்பதாைரபு பெவிலியர

தைகெல் வதைோடரபு மற்றும் ்பரிமோற்றம் என்்பது 
வசவிலியத்தின் ஒருங்கி்ணநதை வசயலோகும் 
ந�ோயோளி, ்போதுகோெலர, சுகோதைோர அலுெலரகள 
மற்றும் சமூகத்தில் உளை �்பரகளிடம் கருத்து 
்பரிமோறு்பெர.

 12.8   பெவிலியரின் விரிவாக்கப்ெ்ை 
ெணி (அ) ெைாமரிப்பு

வசவிலியரின் விரிெோககப்பட்ட ்பணி என்்பது 
விரிவு்படுத்தைப்பட்ட அல்லது அதிகரித்தை 
வ்போறுபபுக்ை உளைடககியதைோகும்.  வ்பரும்்போலோன 
சூழ்நி்லகளில் வசவிலியர சுயமோக 
்பணியோற்றுகின்றனர.
1. நமம்்பட்ட வசவிலிய ்பயிற்சியோைர
2. மருத்துெ வசவிலிய நிபுணர
3. வசவிலிய நிரெோகி
4. மயககவியல் வசவிலியர
5. வசவிலிய ஆரோச்சியோைர
6. வசவிலிய கல்வியோைர
7. வசவிலிய வதைோழில்மு்னநெோர
8. கடு்மயோன ்பரோமரிபபு வசவிலிய ்பயிற்சியோைர
9. அறு்ெ அரங்க வசவிலியர
10.  நிபுணத்துெ வசவிலிய ்போதுகோபபு நமலோைர
11.  மறுெோழ்வு வசவிலியர
12.  வசவிலிய ஆயெோைர
13.  சுற்றுலோ வசவிலியர
14.  புற்றுந�ோய சிறபபு வசவிலியர
15.  வி்ையோட்டு வசவிலியர
16.  வசவிலிய ஆசிரியரகள
17.  வதைோடரபு வசவிலியர
18.  விணவெளி வசவிலியர
19.  �ல்ெோழ்வு வசவிலியர
20.  ்பளளி சுகோதைோர வசவிலியர
21. கப்பல் வசவிலியர
22. ெழககறிஞர
23. ந்பரிடர வசவிலியர
24. வதைோற்றுந�ோய வசவிலியர
1. டமம்ெ்ை பெவிலிய ெயிற்சியா்ளர: இெர ஓர 

சிறபபு வசவிலியர சுகோதைோர ்பரோமரிபபு முகெரிடம் 

்பதிவு வசயது வ�டு�ோள ந�ோயெோயப்பட்ட 
ந�ோயோளிக்ைப ்பரோமரிப்பெர.

2. மருததுவ பெவிலிய நிபுணர: முதுநி்ல 
வசவிலியம் முடித்து சிறபபு து்றயில் அனு்பெம் 
வ்பற்றிருப்பர. இெரகள ஆரம்்ப சுகோதைோர 
நி்லயம், மறுெோழ்வு்மயம் மற்றும் சமூக சோர 
நி்லயங்களில் ்பணிபுரிெர.

3. பெவிலிய நிரவாகி: ந�ோயோளி்ய ்பரோமரித்தைல் 
மற்றும் சிறபபு வசவிலிய நச்ெ அ்னத்்தையும் 
சுகோதைோர ்பரோமரிபபு முக்ெ மூலம் 
�டத்துகின்றனர.

4. மயககவியல் வசவிலியர: அறு்ெ சிகிச்்சககு 
முன், பின், மற்றும் அறு்ெ சிகிக்கயின் 
ந்போதும் மயககவியல் நிபுணருககு அறு்ெ 
சிகிச்்சயின் ந்போது உதைவு்பெர.

5. சிறபபு வசவிலிய கல்வியோைர: வசவிலியத்தின் 
ஏநதைனும் ஒரு து்றயில் சிறபபு நிபுணத்துெம் 
வ்பற்றிருப்பர

6. வசவிலிய ஆரோயச்சியோைர: தைகெல் நசகரித்தைல் 
மற்றும் ஆய்ெ சிறப்போக முடிப்பெர

7. �ோட்்பட்ட ந�ோயோளி்ய ்பரோமரிககும் வசவிலியர: 
இறுதிநி்லயில் உளை ந�ோயோளிக்ை 
்பரோமரித்தைல் மற்றும் அெரகளுககு சிறபபு கெனம் 
வசலுத்துதைல்

8. வசவிலிய வதைோழில் மு்னநெோர: வசவிலியர ஓர 
வதைோழில் மு்னநெோரோக வசயல்்படுெர பிறர 
உதைவியின்றி வசவிலியர ்பரோமரிபபு 
ெழங்கு்பரோகவும் ஆநலோசகரோகவும் மற்றும் 
கல்வி ஆரோயச்சியோைரோகவும் ்பணிபுரிதைல்.

9. அறு்ெ அரங்க வசவிலியர: அறு்ெ சிகிச்்ச 
அரங்கிற்கு நு்ழெதில் இருநது, அறு்ெ 
சிகிச்்சயின் ந்போதும் சிகிச்்சககு முன் பின் 
ந�ோயோளிக்ை கணகோணித்தைல் மற்றும் 
்பரோமரிபபு ெழங்குதைல்.

10. நிபுணத்துெ வசவிலிய ்போதுகோபபு நமலோைர: 
ந�ோயோளிக்ை மதிபபீடு வசயது அதைற்கு ஏற்ற 
தைரத்திலும் வசலவினம் அடிப்ப்டயிலும் 
்பரோமரிபபு ெழங்குதைல்

11. வசவிலியர ஆயெோைர: வசவிலியர 
ந�ோயோளிகளின் தைகெல்க்ை நசகரித்து 
்பகுப்போயவு வசயதைல்

12. ்பயண வசவிலியர: 
13. புற்றுந�ோய வசவிலியர: புற்றுந�ோயோல் 

்போதிககப்பட்ட ந�ோயோளிக்ை கெனித்தைல்
14. வி்ையோட்டு வசவிலியர: வி்ையோட்டு 

மருத்துெம், எலும்பு பிரிவு மருத்துெத்தின் ஓர 
உட்்பகுதியோகும். ்பயிற்சியின் ந்போநதைோ 
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வி்ையோட்டின்ந்போநதைோ ஏற்்படும் கோயங்களுககு 
வசவிலியர ்பரோமரிபபு ெழங்குதைல்

15. வசவிலிய ஆசிரியர: வசவிலியர ்போடநூல் 
அ்மப்பதிலும், ்பயிற்சியளிப்பதிலும், ஆரோயச்சி 
கல்வியிலும் ஈடு்படுதைல். விணவெளி 
ஆரோயச்சியோைரகளுககு வசவிலிய ்பரோமரிபபு 
ெழங்குதைல்

16. வதைோடரபு வசவிலியர: வசவிலியர தைகெல் வதைோடரபு 
பிரிவில் வ்பரும் ்பங்கு ெகிககின்றனர. இெர 
ந�ோயோளிககும் மறுெோழ்ெளிககும், �்பருககும் 
இ்டநய ்போலமோக வசயல்்படுகிறோர.

17. �ல்ெோழ்வு வசவிலியர: ந�ோயோளியின் இறுதிகட்ட 
ெோழ்�ோளில், அெரகளுககு உடல் �லம், மன�லம் 
மற்றும் இ்ற்பற்றுசோர கெனிபபு ஆகியெற்்ற 
ெழங்குெநதை �ல்ெோழ்வு வசவிலியரின் முககிய 
ந�ோககமோகும். �ல்ெோழ்வு கெனிபபு ெோழ்க்க 
தைரத்்தை நமம்்படுத்துகிறது.

18. ெளளி சுகாதாை பெவிலியர: ்பளளி சுகோதைோர 
வசவிலியர, மோணெரகள மற்றும் 
ஆசிரியரகளுககு உடல் ஆநரோககியம் மற்றும் 
ந�ோயதைடுபபு ்பற்றி கற்பிப்பதில் வ்பரும் ்பங்கு 
ெகிககின்றனர.

19. பதார் பதாைரபு பெவிலியர: ந�ோயோளிககும் 
வசவிலியருககும் இ்டநய வதைோடரபுககோன 
எல்்ல அதிகமோயின் வதைோ்ல வதைோடரபு மற்றும் 
தைகெல் வதைோழில்நுட்்பம் மூலம் மருத்துெ 
நச்ெக்ை ெழங்குதைல்.

20. கப்பல் ஓயவு விடுதி வசவிலியர: கப்பல் அல்லது 
ஓயவு விடுதிகளில், அெசரநி்ல மற்றும் வ்போது 
்போதுகோபபு ெழங்குதைல் இச்வசவிலியரின் 
்பணியோகும்.

21. வசவிலிய ெழககறிஞர: வசவிலிய ெழககறிஞர 
சட்ட ஆநலோச்ன மூலம் சட்டபபூரெ 
�டெடிக்ககளில் ஈடு்படுகின்றனர

22. ந்பரிடர வசவிலியர/ உயிரி தீவிரெோதை வசவிலியர: 
உயிரிதீவிரெோதை தைோககுதைலினோல் ்போதிககப்பட்ட 
்பகுதிகளில் அல்லது இயற்்க அல்லது 
மனிதைனோல் உருெோககப்பட்ட ந்பரழிவு 
்பகுதிகளில் வசவிலியர ்பங்கோற்றுகின்றனர.

23. வதைோற்றுந�ோய வசவிலியர: ந�ோய வதைோற்று 
ெருெதைற்கோன கோரணங்க்ை வசவிலியர 
ஆரோயகின்றனர. இெர இத்வதைோற்றினோல் 
்போதிககப்படககூடிய மககள கூட்டத்்தைக 
கணடறிநது ந்போககு, ்பரோமரிககப்படநெணடிய 
விதைம், முககியத்துெம் அளிககநெணடிய 
வசயல்கள ஆகியெற்்றக கணடறிெர.

24. �ன்னடத்்தை: சட்ட/ வ�றிமு்ற சிககல் ்பற்றி 
அறிநதை வசவிலியர ந�ோயோளிககும் அெரின் 
குடும்்பத்தினருககும் நச்ெக்ை 
ெழங்குகின்றனர.

1.  தைமிழ்�ோட்டில் வசவிலியக கவுன்சில் 1926-ஆம் ஆணடு, வதைோடககப்பட்டது. இநநிறுெனம் 
வதைன்கிழககு ஆசியோவிநலய முதைன்்மயோன நிறுெனம் ஆகும்.

2.  1871 –ஆம் ஆணடில் முதைல் வசவிலிய ்பயிற்சி ்பளளி, ஆறு மோதை கோல வசவிலியப ்பட்டய ்படிபபு, 
வசன்்னயில் உளை �ோன்கு அரசு வ்போது மருத்துெம்னயில், மோணெரகளுடன் வதைோடககப்பட்டது.

3. �ோன்கு ஆணடு இைங்க்ல ்பட்டப்படிபபு 1946 ஆம் ஆணடில் முதைன் முதைல் வடல்லியிலுளை வசவிலிய 
கல்லூரியிலும் பின் நெலூர, கிறிஸ்துெ மருத்துெக கல்லூரி மற்றும் மருத்துெம்னயிலும் 
ஆரம்பிககப்பட்டது.

4. வசவிலிய ்பயிற்சி ்பளளி்ய புனிதை தைோமஸ் மருத்துெம்ன இலணடனில் நிறுெ ஃபநைோரன்ஸ் 
்�ட்டிங்நகல் முன்நனோடியோக திகழ்நதைோர.

5. 1908-ஆம் ஆணடில் இநதியோவில் ்பயிற்சி வ்பற்ற வசவிலியர சங்கம், வசவிலிய வதைோழிலின் 
வகௌரெத்்தையும், மரியோ்தை்யயும் நி்ல�ோட்ட உருெோககப்பட்டது.

6. டிசம்்பர 31, 1947, அன்று இநதிய வசவிலிய கவுன்சில் உருெோகக சட்டம் இயற்றப்பட்டது. அதைன்்படி, 
1949-இல் இநதை ச்்ப உருெோககப்பட்டது.
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 � கல்வி என்்பது வசவிலிய வதைோழிலின் முககிய அம்சமோகும். வசவிலிய கல்வி என்்பது ஒரு வதைோழில்மு்ற 
கல்வியோகும். இது உணரவு பூரெமோகவும், மு்றயோகவும், திட்டமிடப்பட்டும் �்டமு்றப்படுத்தைப்பட்டும் 
ெருகிறது.

 � வசவிலியக கல்வி ஓர வதைோழிற்பிரிவு கல்வியோகும். இ்ெ ஒழுங்கும் ெரி்சயுமோக 
�்டமு்றப்படுத்தைப்பட்டுளைது. வசவிலியககல்வியின் �ம்பிக்க, மற்றும் விழுமங்கள சோரநதைதைோக 
உளைது.

 � க்லத்திட்டம் கல்வியின் இலக்க அ்டய உதைவும் ஒரு ஓடு்போ்தை ஆகும். க்லத்திட்டம் கல்வி சோர 
வசயல்களுககோன முன் ெ்ரவு ஆகும்.

 � வசவிலிய நமலோண்ம என்்பது தை்ல்மயிடத்து வசயல்்போடுகள மற்றும் நிறுெனங்களுககுள 
முடிவெடுககும் வசயல்திற்ன ெலியுறுத்துகிறது.

 � நமலோண்ம என்்பது ஒரு சமூக வசயல்மு்றயோக விெரிககப்பட்டுளைது. இது வ்போருைோதைோர 
திற்மயோன திட்டமிடல் மற்றும் ஒரு நிறுெனத்தின் வசயல்்போட்டி்ன கட்டுப்போடுத்துதைல் 
ஆகியெற்்ற உளைடககியதைோகும்.

 � வசவிலியர நீட்டிககப்பட்ட மற்றும் விரிெோககப்பட்ட சுகோதைோரப்பணிக்ை வசயகின்றனர.

்போடச்சுருககம்

மதிப்பீடு

Profession - வதைோழிற்கல்வி
Competency - தைகுதி
Harmonious - ஒற்று்ம
Aesthetic - அழகியல்
Diversity - ்பன்முகத்தைன்்ம

கர்ச்பொற்கள

I. ெரியான விரைரய டதரந்பதடுக்கவும்
1. வசவிலிய வதைோழிலின் அடிதைைம்

அ) கல்வி ஆ) வசயல்மு்ற
இ) அறிவு ஈ) வ்போருைோதைோரம்

2. ்பழ்மயோன க்ல மற்றும் வதைோழில்களில் 
முதைன்்மயோனது வசவிலியம் எனக கூறியெர
அ) கோநதி (Gandhi)
ஆ) அபதுல்கலோம் (Abdul kalam)
இ) இரோேோஜி (Rajaji)
ஈ) நடோனபூயூ (Donabue)

3. ஓர புதிய கல்வி தைத்துெம் 
அ) முன்நனற்றவியல்
ஆ) �்டமு்றவியல்
இ) உண்மயியல்
ஈ) இயற்்கயியல்

4. ஒருெர தைனது வசயலிற்கு வ்போறுபந்பற்று 
அதை்ன ந�ர்மயோகவும் உண்மயோகவும் 
கூறுெ்தை
அ) அறிவு
ஆ) ந�ர்ம
இ) தைகெல் ்பரிமோற்றம்
ஈ) ்பன்முகத்தைன்்ம

5. கல்வியின் வசயமு்ற மற்றும் ஒழுங்்க 
ஆயெது
அ) அறிவு ஆ) தைத்துெம்
இ) கற்றல் ஈ) திட்டமிடல்

6. தைத்தைெம்
அ) ஒரு க்ல ஆ) ஒரு அறிவியல்
இ) இரணடு ஈ) ஏதும் இல்்ல

Integrity - ந�ர்ம
Philosophy - தைத்தைெம்
Curiculum - ்போடத்திட்டம்
Committee - குழு
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7. கல்வி
அ) ஒரு க்ல ஆ) ஒரு அறிவியல்
இ) இரணடும் ஈ) ஏதும் இல்்ல

8. 20ஆம் நூற்றோணடின் �வீன மற்றும் 
விெரிககப்பட்ட இ்ைய தைத்துெம் 
அ) கருத்தியல் ஆ) இருத்தைலியில்
இ) �்டமு்றயியல் ஈ) ஏதும் இல்்ல

9. இன்்றய ெோழ்க்கககு ்மயமோக உளை 
அவமரிகக தைத்துெம்
அ) இருத்தைலியல் ஆ) கருத்தியல்
இ) முன்நனற்றவியல் ஈ) ஏதும் இல்்ல

10. சூழல் தைன்்மகளின் முடிநெ மனிதைனின் 
�டத்்தை என கூறும் தைத்துெம்
அ) கருத்தியல்
ஆ) முன்நனற்றவியல்
இ) �டத்தைவியல்
ஈ) ஏதும் இல்்ல

II ஓரிரு வரிகளில் விரையளிக்கவும்
1. கல்வி ெ்ரயறு
2. வசவிலியககல்வி ெ்ரயறு
3. தைத்துெம் ெ்ரயறு
4. வசவிலியககல்வி தைத்துெம் ெ்ரயறு
5. தைத்துெத்தின் ெ்ககள யோ்ெ?
6. மனிதைந�யவியல் ெ்ரயறு
7. க்லத்திட்டம் ெ்ரயறு
8. க்லத்திட்டத்தின் மூன்று அம்சங்கள எ்ெ?
9. க்லத்திட்டத்தின் �ோன்கு ‘c’ ்ய ்பட்டியலிடுக
10. நமலோண்ம ெ்ரயறு

III விரிவான விரையளிக்கவும்
1. ்போடத்திட்டம் ெைரச்சியின் வகோள்கக்ை 

விரிெோக எழுதுக
2. கல்வியின் ்பழ்ம தைத்துெத்்தை விரிெோக 

விைககுக
3. கல்வியின் �வீன தைற்கோல தைத்துெங்க்ை 

விரிெோக எழுதுக
4. வென்றி ஃ்பநயோலின் நமலோண்ம 

நகோட்்போடுக்ை விரிெோக விைககுக
5. வசவிலியரின் நீட்டிககப்பட்ட மற்றும் 

விரிெோககப்பட்ட ்பணிக்ை விெரிககவும்.

 டமற்ொரரவ நூல்கள 

1. KP Neeraja, (2009),”Text Book of Nursing 
Education”. JaypeeBrothers Medical 
Publishers (P) Ltd, New Delhi.

2. ShabeerP.Basheer, s. yaseenkhan (2014),’’ 
A concise textbook of Advanced nursing 
practice1 edition, Emmess medical 
publishers, page no: 500- 560.

3. Samita (2015),” Text book of advance 
nursing practice, 1 edition, Jaypee brothers’ 

4. B.T. Basavanthappa, (2009) “Nursing 
Administration” 2nd Edition, Jaypee 
Brothers Medical Publishers (P) Ltd, New 
Delhi.

5. K.Deepak,“(2010), “Comprehensive 
Textbook Of Nursing Management” 2nd 
edition,  Emmesspublication,Bangalore.

6. JogindraVati,(2013) “Principles & Practice 
Of Nursing Management & Administration”  
Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, 
New Delhi.

7. Neelam Kumari,(2013) “Nursing Services 
& Administration” Vikas & Company 
(Medical Publishers), India.

8. S.Priya,(2013)” Nursing Education”Vora 
Publication, Mumbai, India

 இரணயவ்ளஙகள 

1. medical publishers. https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/1994228

2. http://www.nln.org/centers-for-nursing-
education

3. https://careertrend.com/professional-
ethics/

4. http://executivesecretary.com/moving-
into-management/

5. http://www.jaypeedigital.com/Video/
VideoListing
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 முன்னுறர 

ஆராய்ச்சி எனை வாரத்ட்தயின அரத்்தம் 
தகடகப்படை தகளவிககு ெரியாை விடை அல்லது 
ஒரு ெரச்டெககு தீரவுகாணு்தலாகும்.

்பல வருைங்களுககு முன்பாக மககள ்தாங்கள 
்பாரத்்த அல்லது கவனித்்த நிகழவுகடை 
நம்பிகடகயின த்பரில் ்தாங்கைாகதவ ்பலவி்தமாை 
முடிவுககு வ்ந்தாரகள. ஆைால், அ்ந்த நம்பிகடக 
மறறும் முடிவுகள ெரியாை்தா அல்லது ்தகுதியாை்தா 
எை ்பரிதொதிககப்பைவில்டல. 

எடுத்துககாடைாக மு்நட்தய நாடகளில் 
எகிபதின டநல் நதியில் சவளைம் கடரபுரணடு 
செல்லும்த்பாது ஆறறு ்படுடககளில் வைமாை 
மணடண சகாணடுவ்நது தெரககும். அது அ்ந்த 
ஆணடிறகாை விடைச்ெலுககு உ்தவும் அத்துைன 
அதிக அைவிலாை ்தவடைகளின வரத்தும் 
காணப்படைது. அம் மககள அ்தடை மணணின 
மாறு்தலிைால் வருவச்தை மடடும் கருதிைாரகள. 
ஆைால் அட்த ச்தாைர்நது எ்ந்த அறிவியல் பூரவமாை 
ஆராய்ச்சியிலும் அவரகள ஈடு்பைவில்டல. ச்பாதுவாக, 

“உைல்நலம் குடை்ந்தால் எல்லா நலமும் ்பறித்பாகும்” 
என்பது அடைவராலும் ஏறறு சகாளைப்படை 
உணடம. செவிலியத் துடையாைது தநாயுறதைார 
மறறும் கவனிபபு த்தடவ்படுதவாரககு 
கணககிலைங்கா்த, அடிப்படையாை கவனிப்படவ 
அளிககினைது. அத்துைன ஒவசவாரு நாளும் 
உனை்தமாை செவிலிய துடையிைர அதிகப்படியாை 
ெவால்கடை எதிரசகாளவ்தால் செவிலிய துடையின 
வைரச்சிககு செவிலியத்தில் ஆய்வு மிகவும் 
அத்தியாவசியமாக உளைது.

நல்ல முனதைறைமும் 
நம்்பககத்்தகக அறிவு பூரணதம 
அடைத்து கல்விககும் 
அடிப்படையாகும். ஆராய்ச்சி 
என்பது ்தனிமனி்தனின 
அடிப்படை அறிவுககும், 
வைரச்சிடயயும், செயல்முடையில் 
்பககுவத்ட்தயும் அளிககிைது. 
அங்ஙைம், அடிப்படை அறிவு 
இல்டலசயனில் நாம் எ்ந்த 
வி்தமாை செய்முடைகளிலும் 
ஈடு்பை இயலாது.

மாணவரகள இப்பாைத்திடை ்பயினை பின
 ➢ செவிலிய ஆராய்ச்சி எனைசவன்பட்த வடரயறுகக முடியும்
 ➢ செவிலியத்தில் ஆராய்ச்சியின முககியத்துவம் ்பறறி அறியககூடும்
 ➢ செவிலிய ஆராய்ச்சியின வழிமுடைகடை ்பறறி வரிடெப்படுத்்த முடியும்

கற்ைல் வநாககஙகள்

முடிவும் இைடயூறும் முற்றியாங்கு எய்தும்
படுபயனும் பார்த்துச் ெசயல்

எநதச் செயறை செய்தாலும் அது நிறைவுறும் வபாது கிறடககும் பயன்கறை இறடயில் ஏற்படும் 
இறடயூறுகறையும் சதரிநது செய்தல் வவண்டும்.

13
அைகு செவிலியத்தில் 

ஆராய்ச்சி பற்றிய 
அறிமுகம்
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தமலும், குை்நட்த ்பராமரிபபு, வலி சிகிச்டெ, 
மை அழுத்்த கல்ந்தாய்வு, வீடடில் டவத்து 
தநாயுறதைாடர ்பராமரிப்பது, கடைநிடல சிகிச்டெ 
முடைகடையும் த்பானை துடைகளிலும் புதிய 
முடை சிகிச்டெகடை, தமம்்படுத்்த முடியாது.

செவிலிய ்பயிறசி 
1950ஆணடு மு்தல் 
சமதுவாக ச்தாைங்கி 
த வ க ம ா க 
வ ை ர ச் சி ய ட ை ்ந து 
வருகிைது. செவிலிய 
ஆய்வு இரு்பத்தி 
ஒ ன ை ா ம் 

நூறைாணடில் அதிக ்படியாை வைரச்சியிடை 
எடடும் என்பதில் ெ்நத்தகமில்டல மறறும் வரும் 
காலங்களில் செவிலிய துடையின ஆய்வு என்பது 
நல்ல நிடலடய செனைடையும். 

்தரமாை செவிலிய ்பயிறசி என்பது அ்ந்த்ந்த 
காலகடைத்தில் அ்தறகுரிய மருத்துவ கவனிபபிறககும் 
த்தடவயாை அறிவிடை ச்பாறுத்்தது. ஆராய்ச்சி 
என்பது ்தறத்பாதுளை நடைமுடையில் ்தனிமனி்த 
முனதைறைம் மறறும் அறிவு வைரச்சியிடை 
அடிப்படையாக சகாணடுளைது. ஆய்வின குறிகதகாள 
எபத்பாதும் தகளவிககுரிய ்பதில் கணைறியப்பை 
தவணடிய தகளவிககாை ்பதிடல அல்லது 
முடிவிடை ஆ்தாரபபூரவமாக கணைறி்தலாகும்.

்தறத்பாதுளை காலகடைத்தில் சிககலாை 
சுகா்தார சீரதகடுகளுககாை பிரச்ெடைகடை 
்பல்தவறு துடைடய ொர்ந்த ஆய்வாைரகள 
ெமூகத்தின நலம் மறறும் தநாய் ்தனடமடய 
கருத்தில் சகாணடு ்பல்தநாககு ஆய்வாக 
அணுகுகினைாரகள. 

மருத்துவ துடையிைர எபத்பாதும் அறிவு மறறும் 
ஆ்தாரபூரவமாை முடையில் ஒரு பிரச்ெடைககு 
முடிடவதய ்பதிலாக நம்புகிைாரகள. அவவாறு 
செய்யப்படும்த்பாது ஒரு பிரச்ெடைடய 
கணடுபிடிககவும் அ்தறகாை ஆ்தாரபபூரவமாை 
சிகிச்டெ முடையிடை திடைமிைவும் உ்தவுகிைது.

செவிலிய ்பயிறசியின ஆராய்ச்சியில் இரணடு 
முடைகடை பின்பறறுகிைாரகள, ஒனறு சொ்ந்த 
அனு்பவம் மறசைானறு செயறமுடை ்பயிறசி 
மூலமாை ஆராய்ச்சிகடை பின்பறறுவது. 
வடரயறுககப்படை முடை என்பது குறிபபிடை 
வழிமுடைகடை சகாணைது. ச்பாதுவாக எ்ந்த ஒரு 
பிரச்ெடைடயயும் புரி்நது சகாணடு அ்தறகுணைாை 
முடிவிடை செனைடைவ்தாகும். 

அ்தைால் ்தறத்பாதுளை சுகா்தார துடைடய 
தெர்ந்தவரகள ெவாடல எதிரசகாளைவும், ்படைய 

கருத்துகடை புதிபபித்து சகாளைவும் புதிய 
கருத்துககடை விரிவு்படுத்தி, தவகமாக வைர்நது 
வரும் செவிலிய துடையின வைரச்சிகதகற்ப 
கருத்துககடை கூரடமயாககி சகாணடு ெவாடல 
எதிரசகாளை ்தயாராக தவணடும். 

செவிலிய ஆய்வின் சபாருள்
‘ஆய்வு’ எனை வாரத்ட்த 

ஆய்வாைர எனை பிரஞசு 
வாரத்ட்தயிலிரு்ந்த ச்பைப்படைது 
“மீணடும்” எனை 
முனவாரத்ட்தயும் “ஆய்வு” எனை 
பின வாரத்ட்தயும் தெரத்த்த்த 
“மீணடும் மீணடும் த்தடு்தல்” எனை 
ச்பாருளுணரத்துவத்த ஆராய்ச்சி 
ஆகும். 

“ஆய்வு” என்பது முடையாை 
தொ்தடை செய்்தலும் அ்தடை மதிபபீடு 
செய்து புதிய முடிவிடை காண்ப்தாகும். 

ஆய்வு ஒழுங்காை முடையில் 
வடிவடமககப்படடு ஒரு தகளவிககாை ்பதிடல 
கணைறிவதும் எடுத்துசகாணை பிரச்ெடைககு 
தீரவுகாண்ப்தாகும். சமாத்்தத்தில் ஆய்வின 
இறுதியாை தநாககம் சுகா்தாரம் ொர்ந்த அறிவிடை 
வைரத்து சகாளளு்தல் அ்தடை கூரடமய்படுத்து்தல் 
மறறும் விரிவு்படுத்து்ததல ஆகும்.

ஆராய்ச்சி என்பதன் வறரயறை
வால்ஸ்  மற்றும்  சபௗெல்  (Waltz  &  Bausell  – 

1981) அவரகளின கருத்தின்படி “ஆராய்ச்சி” என்பது 
ஒரு வடரயறுககப்படை துல்லியமாை அறிவியல். 
செவிலிய ஆய்வு பிரச்ெடைககு தீரவு காண்பது 
அல்லது உணடமடய கணைறி்தல் ்பறறிய 
செயல்முடை ஆகும். புதிய கணடுபிடிபபுகடை 
செய்முடையிலும், செவிலிய ்படிபபிலும், செவிலிய 
நிரவாகத்திலும் செயல்முடை்படுத்்தலாம்.

 13.1    செவிலிய பயிற்சியில் 
ஆராய்ச்சியின் முககியத்துவம் 

1. ஆராய்ச்சியில் தமம்்படை அறிடவ செவிலியம் 
ொர்ந்த அறிவு வைரகிைது. 

2. ஆராய்ச்சி குடை்ந்த செலவீைத்தில் தமம்்படை 
சுகா்தார ்பராமரிபபு கிடைகக வழிவகுககிைது. 

3. ஆராய்ச்சி ச்தாழில்நுட்பத் திைடை 
தமம்்படுத்துகிைது. 

4. ஆய்வு வைரச்சிககாை இடைசவளிடய 
நிரபபுகிைது மறறும் நடைமுடையில் உளை 
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1. அடிப்படை ஆய்வு என்பது 
ஆய்வு கூைத்தில் 
நைத்்த்படுவது. 

2. செயல்முடை ொர்ந்த 
ஆராய்ச்சி என்பது 
செய்முடையில் மதிபபீடு 
செய்து ்தனிந்பரின 
த ்த ட வ க ட ை 
கணைறி்தலாகும்.

3. நைவடிகடக ஆராய்ச்சி 
என்பது ்தறத்பாது நை்நது 
சகாணடிருககும் பிரச்ெடைககு தீரவு 
கணைறி்தலாகும்.

 13.3   ஆராய்ச்சியின் அணுகுமுறைகள்

«ê£î¬ùèœ 
ê£˜‰î º¬ø

ÝŒ¾‚Ãì
«ê£î¬ùèœ

è÷ 
«ê£î¬ùèœ

è÷ ð®Š¹èœ
 ñŸÁ‹ 
ÝŒ¾èœ

Ýó£Œî™ 
ê‹ð‰îñ£ù

«î˜õ£Œ¾º¬ø

àˆ«îê 
«î˜õ£Œ¾
º¬ø

சுகா்தார பிரச்ெடைககு ச்தாைரபுடைய புதிய 
அறிதவாடுகூடிய செயல்முடைடய வைரகிைது. 

5. ஆராய்ச்சி, ்தனிந்படர சுகா்தாரம் ொர்ந்த 
பிரச்ெடைகளுககும் உைல் நல 
சீரதகடுகளுககாை முடிசவடுககும் திைடையும் 
அளிககிைது. 

6. ஆய்வு ்படைய தகாட்பாடுகடை தமம்்படுத்தியும், 
புதிய தகாட்பாடுகடை கணடுபிடிககவும் 
உ்தவுகிைது. சுகா்தார கவனிபபு மறறும் சுகா்தார 
கல்வியிடையும் வைங்குகிைது.

7. ஆராய்ச்சி சுகா்தார கவனிபபு அல்லது சுகா்தார 
கல்வி த்தடவப்படுதவாரககு ஆ்தாரபூரவமாை 
செயல்முடையிடை பின்பறறி கவனிபபு 
வைங்க ்பயன்படுகிைது.

8. ஆராய்ச்சி மருத்துவ துடையில் ்தறத்பாதுளை 
பிரச்ெடைகளுககு தமம்்படை அறிவிடை 
வைரககிைது. 

9. ஆராய்ச்சி செவிலிய துடையில் ஆ்தாரபூரவாை 
அறிவியல் அடிப்படையில் த்தடவகதகற்ப 
செயல்முடை ்பயிறசிககாை அறிடவ 
வைங்குகிைது. 

10. ஆராய்ச்சி ்தனிப்படை செவிலியரகடையும், 
விஞ்ானிகைாக ்தயார செய்கிைது. 

 13.2   ஆய்வின் வறககள்

ஆய்வின வடககள அ்தன தநாககம் மறறும் 
்தனடமடயகசகாணடு கீழகணைவாறு 
வடக்படுத்்த்படுகிைது.
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 13.4    செவிலிய ஆராய்ச்சிகளில் செயல் 
முறை படிகள் 

1. ஆய்விறகாை நிகழவு அல்லது தீரவு காணப்பை 
தவணடிய சிககடல கணைறி்தல் 

2. மு்ந்தய ஆராய்ச்சிகடை மறு ஆய்வு செய்்தல்
3. ஆராய்ச்சியிடை வடிவடமத்்தல்
4. ஆய்வின எதிர்பாரபிடைக கணைறி்நது 

அனுமாைத்ட்த உருவாககு்தல்.
5. ஆய்வு மாதிரிகடை த்தரவு செய்்தல் 
6. ஆராய்ச்சி கைப்பணியிடை ச்தாைங்கு்தல் 
7. ்பங்தகற்பாைரகளின உரிடமகடை 

்பாதுகாத்்தல்.
8. ்தகவல் தெகரிபபுககாை கருவிகடை திடைமிைல்
9. ்தகவல் தெகரித்்தல்
10. ்தகவல் ்பகுப்பாய்வு செய்்தல்
11. ஆய்வின கணடுபிடிபபுகடை சவளியிடு்தல் 

ஆராய்ச்சி பற்றிய எளிய வழிமுறைகள்
1. தீர்வு காணபட வவண்டிய சிககறை கண்டறிதல்

மு்தலில் சிககல் அல்லது தீரவு காணப்பை 
தவணடிய பிரச்ெடைடய ச்தளிவாக புரி்நது 
சகாளளு்தல் தவணடும். சொ்ந்த அனு்பவம் மறறும் 
மு்ந்தய ஆராய்ச்சிகள அடிப்படையில் ச்பாதுவாக 
விரிவாை ்தடலபபிடை த்தரவு செய்து அ்தன பின 
குறிப்பாை ்தடலபபிடை த்தரவு செய்ய்தல் 
அவசியம். ஆராய்ச்சி ்தடலபபிடை 
வடரயறுககும்த்பாது எளி்தாக நிடைவில் சகாளை 
தவணடிய முககியமாை கருத்ட்த “ஸமாரட” எனை 
சுருககமாை முடையில் பினவருமாறு கூைலாம்.

S = குறிபபிைத்்தகக (Specific)

M = அைவிைககூடிய (Measurable)

A = அடையககூடிய (Achierable)

R = ச்பாருத்்தமாை (Relevant)

T = தநரத்திறகுட்படை (Time bound)

2. முநறதய ஆய்வுகறை மறுபரிசீலிறை செய்தல் 
ஆய்வுகளின மறு்பரிசீலடை என்பது ்பல்தவறு 

ஆய்வாைரகளின ஒரு குறிபிடை ்தடலபபில் 
மு்நட்தய ஆராய்ச்சி குறிபபுகள, 
ஆராய்ச்சி சவளியீடுகள மறறும் 
குறிபபிடை ஆய்வறிகடககள 
்பறறிய மறு்பரிசீலடையாகும். 
இது ஆராய்ச்சி செயல்முடையில் 
ஆ்தாரங்கடை தெகரித்்தல் 
ஆராய்ச்சியில் முககிய 

்படிககளின ஒனைாகும். சைாசராண தைா 
்பல்கடைககைகம் (University of Toronto 2001)
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மறு ஆய்வு செய்ய ஆதாரஙகறை வதடுதலுககுரிய 
வழிமுறைகள்

3.  தத்துவ வகாடபாடுகள் / கருத்தியல் கடடறமபறப 
உருவாககுதல்

்தத்துவதகாட்பாடுகள அறிவியல் ஆராய்ச்சியின 
மதிபபுமிகக ்பகுதியாகும். இதில் ஆய்வு 
்பங்தகற்பாைரகளின த்தரவு மறறும் 
பின்பறைவிருககும் வழிமுடைகள ஆகியவறடை 
வடரயறுகக உ்தவுகிைது. கணிபபு கருத்தியல் 
கடைடமபபு மறறும் அறிவின எதிர்பாரபபுகள மறறும் 
கணடுபிடிபபுகடை விைககவும் வழிகாடடுகிைது.

4.  ஆய்வின்  அனுமாைஙகறை  அறடயாைம் 
காண்பது 

அனுமாைங்கள உணடமயாக இருகக 
தவணடும் ஆைால் நிரூபிககப்பை தவணடும் எனை 
அவசியம் இல்டல. அடவ தகடகப்படும் 
தகளவிகடைப ச்பாறுத்துளைது. அத்த்தாடு 
தெகரிககப்படை ஆ்தாரம் மறறும் ஆய்வு 
விைககங்கடை அடிப்படையாக சகாணைது. 
அனுமாைங்கள மூனறு வடகப்படும். 
i. ச்பாதுவாை யூகங்கள – அதிக ெ்தவிகி்த 

ெமூகத்திைரால் உணடமசயை நம்்பப்படுவது 
ii. தகாட்பாடு அல்லது ஆராய்ச்சிக கணடுபிடிபபுகளின 

அடிப்படையிலாை யூகங்கள – ்தறத்பாட்தய 
ஆராய்சியில் உளை அனுமாைங்களின 
அடிப்படையில் அடம்ந்த மு்நட்தய ஆராய்ச்சி. 

iii. ஆய்வில் ஈடு்படுவ்தறகு அவசியமாை யூகங்கள 
மறறும் த்தடவயாை ஆராய்ச்சி நைத்்த்பை 
தவணடியடவ. 
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5.  ஆராய்ச்சி  அனுமாைஙகள்  அல்ைது  ஆராய்ச்சிக 
வகள்விறய உருவாககுதல்

கருது தகாள என்பது இரணடு அல்லது அ்தறகு 
தமற்படை ்பணபுகளுககிடையில் உளை 
ச்தாைரட்பக கணிப்ப்தாகும். தெகரித்்த 
்தகவல்களின அனுமாைங்கள தொ்தடைககு 
உட்படுத்்தப்பை தவணடியடவ அல்லது 
ெரி்பாரககப்பை தவணடியடவ. அட்த டவத்து 
ஆய்வாைரின தகளவிடய விரிவு அல்லது 
்தடலபட்ப உருவாககலாம்.

6. ஆராய்ச்சி முறையிறை வடிவறமத்தல்
ஆய்வு முடையில் எவவாறு ்தகவல் தெகரிபபு 

நைத்்த்படும் என்பட்த தெகரிககப்படை ்தகவல்கடை 
டவத்து திடைமிடு்தல். 

7.  ஆய்வில்  பஙவகற்பாைர்கறை  அறடயாைம் 
காண்பது

ஆய்வில் ்பங்தகற்பாைரகள எைப்படுவது 
ஆய்வில் ்பங்கு சகாளளும் மககள, ்தனிந்பர மறறும் 
ச்பாருடகடை குறிககிைது. இது ஆய்வுககு 
ச்தாைரபுடைய எடுத்துகசகாளைப்படை 
ஆய்வாைரகடை குறிககிைது ஆராய்ச்சியாைருககு 
ஊககமுளை சில ச்பாதுவாை ்பணபுகள 
சகாணடிருககும். மககள ச்தாடகயின சிறுபிரிவு 
அல்லது ஆய்வு மாதிரி எைவும் கூைலாம். 

8. வொதறை ஆய்வு நடத்தல்
தொ்தடை ஆய்வாைது திடைமிைப்படை ஒரு சிறிய 

தொ்தடை ்பகுதியாகும். இதில் ஆய்வின ொத்தியக 

கூறுகள சவளிப்படுகிைது. அத்துைன ்படிப்படியாை 
செயல்முடை அனு்பவத்ட்த ஆய்வாைர ச்பறுவதிலும் 
்பங்கு வகிககிைது. அ்தைால், தெகரித்்த உணடமகடை 
ஒழுங்கு ்படுத்து்தல் மறறும் முடை்படுத்்த முடியும். சிறிய 
மாறு்தல்கள இருபபின ெரிசெய்யவும் உ்தவுகிைது.
9. தகவல் வெகரிபபு

்தகவல் தெகரிபபு என்பது சிறுசிறு ்தகவல்கள 
மறறும் உணடமகடை ஆராய்ச்சிககு 
ச்தாைரபுடையவறடை சமாத்்த்படுத்து்தலாகும். 

10. தகவல் பகுபபாய்வு செய்தல் 
்தகவல் ்பகுப்பாய்வு என்பது தெகரித்்த 

்தகவல்கடை அடைவடணப்படுத்து்தல் மறறும் 
மதிபபீடு தநாககத்திறகாை ்தகவல்கடை 
ச்தாகுத்்தலாகும். ஆராய்ச்சி செயல்முடையின 
ச்தாைககத்திதலதய ்பகுப்பாய்விறகு 
்பயன்படுத்்தவிருககும் புளளியல் விவரங்கடை 
புளளியல் நிபுணடரக கல்நது ஆதலாசிகக 
தவணடும். ஏசைனில் புளளியியல் நிபுணர 
ஆரம்்பத்திதலதய ச்பாருத்்தமாை ்பகுப்பாய்வு 
முடைடய எடுத்துடரப்பத்தாடு பின்பறை தவணடிய 
்தகு்ந்த முடையிடையும் எடுத்துடரப்பார. 
11. கண்டுபிடிபபுகறை விைககுதல் 

்தகவல்கள ்பகுப்பாய்வு செய்யப்படை பிைகு 
கணைறியப்படை முடிவுகடை மு்நட்தய 
ஆய்வுகதைாடு ஒபபிைப்படடு முடிவுகளின உணடம 
்தனடமயிடை விைககுவத்தாடு செயல்்பாடுகளும் 
்பரி்நதுடர செய்யப்படுகிைது. 

வ. எ செவிலிய ஆராய்ச்சியில் கணினியின் பயன்பாடு ஆராய்ச்சியில் சதாடர்புறடய இறணயதைம்

1 கணைறிய்பைதவணடிய தகளவிகள / பிரச்சிடையின 
தகளவியின ்தடலபட்ப வடிவடமகக உ்தவுவது. PUBMED

2 மறுஆய்வு செய்்தல் / மு்நட்தய ஆய்விடைப ்பறறிய 
செய்தி தெகரித்்தல் MEDLINE OPEN ACCESSTION JOURNALS

3 கருத்தியல் கடைடமபட்ப உருவாககு்தல் Visual Display

4 ஆராய்ச்சி வடிவடமபபு திடைம் Word Processer Data Base

5 செயல்முடை திடைமிைல் Word Prosses

6 ்தகவல் தெகரிபபு செய்்தல் Video recorder Led interview Flash Based Narrator

7 ்பகுப்பாய்வு மறறும் புளளியியல் கணககீடு SPSS, ANOVA

8 ஆராய்ச்சி ெமரபபித்்தல் Open Source Software

9 வரவு – செலவு ்படடியல் ்பறறி அறி்நது சகாளைல் Microsoft office EXCEL

10 குறிபபு, ஆ்தாரங்கள ்பறறி ்தகவல்கடை எழு்த 
பின்பறை தவணடிய முடைகள Vancover, APA Style

மறுஆய்வு செய்ய வதடுதலுககுறிய வழிமுறைகள் 
செவிலிய ஆராய்ச்சியில் ச்தாைரபுடைய இடணய்தைங்கள மறறும் சமனச்பாருளகள
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1.  பிரச்ெறைககுறிய தீர்றவ முன்சமாழிதல் செய்யாமல் ஆய்வுககுரிய பிரச்ெறை அல்ைது வகள்விறய 
கண்டறிதல் .

2. ஏறகைதவ தீரவு காணப்படை இதுத்பானை தகளவிககுரிய பிரச்ெடைப ்பறறி எழு்தப்படை (அ) 
ொத்தியமாை ஆராய்ச்சி ச்தாழில்முடை முடிவுகள மறறும் ்படிபபிடை த்தடு்தல். 

3.  வகள்விககுரிய (அ) ஆய்வுககாை வகள்விறய வடிவறமத்தல்: ஆய்வுககு த்தடவப்படும் தகளவிகடை 
்தயார செய்்தல்.

4.  சிககறை பற்றிய தீர்விறை பரிசீலிறை செய்தல் மற்றும் அனுமானித்தல்: தகளவிககுணைாை ்பதிடல 
காணும் வழிமுடைகள, சிககடல தீரப்ப்தறகாை வழிடய ஆராய்்தல்.

5.  வொதறைககு உடபடுத்தபபட வவண்டிய அனுமாைத்றத உருவாககுதல்: ்பல்தவறு காரணிகளுககு 
இடையிலாை உைடவ வாககியத்தில் அடமத்்தல் மறறும் ஆராய்ச்சியின அனுமாைத்ட்த 
உணைாககு்தல்.

6.  சிறு ஆய்வு அல்ைது மாதிரி ஆராய்ச்சி நடத்துதல்: ஆய்வுககு முடிவு செய்யப்படை கருவியிடை ்பயன்படுத்தி 
குடை்ந்த ்பங்தகற்பாைரகடைக சகாணடு சிறுஅைவிலாை மாதிரி ஆய்வு செய்்தல். 

7.  ஆய்வின்  முடிவிறை  பகுபபாய்வு  செய்தல்: எணகடை சகாணடு அனுமதிககப்படை மறறும் 
தெகரிககப்படை அடைத்து ்தகவல்கடையும், அதிகார பூரவமாககு்தல்.

8.  அறிவியல் அனுமாைஙகள் ெரியாைதா எை தீர்மானித்தல்: அத்துைன கருதுதகாள அல்லது காரணிகள 
ஒனதைாசைானறு ச்தாைரபுளை்தா அல்லது இல்டலயா என்பட்த ஆய்வு முடிவுகடை டவத்து மீணடும் 
்பரிதொதித்்தல்.

9.  ஆய்வில்  கண்டறியபபடட  மாறுபாடறட  நறடமுறைபபடுத்துதல்: கிடைத்்த ்தகவல்களின ்படி இறுதி 
முடிவிடை உறுதி செய்்தல்

்பாைச்சுருககம்

கருத்தியல் - கருத்துகணிபபு மறறும் கருத்துகளின, ச்தாைரபுடைய விைககமளிககும் 
ஒரு ஆய்வு (அ) கடைடமபட்ப சவளிப்படுத்தும் வியூகம்

முடிவு - ஆய்வின கணடுபிடிபபின அரத்்தங்களின ச்தாகுபபு மறறும் விைககங்கள.
்தகவல் - ஒரு ஆய்வினத்பாது தெகரிககப்படை செய்திகள
்தகவல் ்பகுப்பாய்வு - ்தகவல்கடை  ஒழுங்கடமத்்தல், ்தகவல்கடை அரத்்தமுளை்தாககு்தல் 
்தகவல் தெகரிபபு - சிறு சிறு ்தகவல்கடை முடையாக தெகரித்்தல்.

விைகக புளளிவிவரம் - ஆய்வுகளுககாை ்தகவல்கடை ஒழுங்கடமகக மறறும் புரி்நது சகாளை 
உ்தவும் ்தகவல்கடை ஒழுங்கு செய்யும் புளளி விவரங்கள  

வடிவடமபபு - ஒரு ஆய்விடை தமறசகாணடு நைத்்த செய்யப்படும் முன மாதிரி ்படிவம் 
கணடுபிடிபபுகள - ஒரு ஆய்விலிரு்நது புரி்நதுசகாளை்படை முடிவுகள 

அனுமாைம் - ஒரு குறிபபிடை மககளிடைதய இரணடு அல்லது அ்தறகு தமற்படை 
மாறிகளுககு இடையில் எதிர்பாரககப்படும் குறிபபிைத்்தகக ச்தாைரபு. 

குணங்கள - ந்பரின அைவிைக கூடிய ்பணபுகள 

மககள ச்தாடக - சில ச்பாதுவாை ்பணபுகடை சகாணை ்தனி ந்பரகள / ஆய்வில் 
்பங்குச்பறும் ்பங்தகற்பாைரகள

தகாட்பாடு -
விவரிகக மறறும் வடரயறுககப ்பயன்படுத்்தப்படும் கருத்தின 
ஒருங்கிடண்ந்த ச்தாகுபபு. ஆய்வின விடைவு மறறும் செவிலிய 
ஆய்வாைரகளின கருத்துககள மறறும் ்பாரடவ 
ஆகியவறறிறகிடைதயயாை ச்தாைரபு.

இடையிடை இடணககுவிபபு - சிகிச்டெ ஆல்லது ஆய்வினத்பாது சகாடுககப்படும் சுயாதிைமாை காரணி 

கறைச்சொற்கள்
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I.  ெரியாை பதிறைத் வதர்வு செய்து 
குறிககவும் 

1. செவிலிய ஆராய்ச்சி ச்தாைங்கப்படை வருைம் 
அ. 1950 ஆ. 1960
இ. 1917   ஈ. 1920

2. செவிலிய ஆராய்ச்சிககு அடிப்படையாைது 
அ. முடையாை விொரடண
ஆ. தமம்்படுத்்தப்படை அறிவு
இ. ச்பாது அறிவு
ஈ. விொரடண அறிவு

3. ஆராய்ச்சி என்பது
அ. தீவிர ்பரிதொ்தடை
ஆ. மீணடும் மீணடும் த்தடு்தல்
இ. எளிடமயாை விொரடண
ஈ. ச்பாது விொரடண

4. செவிலிய ஆய்வின ்பயன்பாடு 
அ. ஆராய்ச்சிகளுககு இடையிலாை 

இடைசவளிடய நிரம்புகிைது
ஆ. ச்தாழில்நுட்ப திைடை தமம்்படுத்துகிைது
இ. ்தகவல் ்பரிமாறைத்ட்த குடைககிைது
ஈ. ்பணிச்சுடமடய அதிகரிககிைது

5. ஆராய்ச்சி ்படிகளில் ்தவிரககப்படைது 
அ. மு்நட்தய கருத்துககளின மறு்பரிசீலடை 
ஆ. ஆராய்ச்சி முடிவிடை அறிவித்்தல்
இ. நிகழடவ திடைமிடு்தல்
ஈ. ்தகவல்கடை அறிமுகம் செய்்தல்

6. பினவரும் அடைவடணயில் இரு்நது ்தகவல் 
்பகுப்பாய்வு ்தயாரிபபில் ச்பாருத்்தமாை 
முடைப்படியிடை த்தர்நச்தடுககவும்

II. குறுவிைாககள் 
1. “செவிலிய ஆராய்ச்சி” – வடரயறுகக.
2. ஆராய்ச்சியின ்படிகடை குறிபபிடுக. 

III. சிறுகுறிபபு வறரக
1. ஆய்வுகளின மறு்பரிசீலடை 
2. ஆராய்ச்சியின வடககள

IV. விரிவாக விறடயளிககவும் 
1. செவிலிய ஆய்வின முககியத்துவத்ட்த 

விவரிககவும். 

வமற்பார்றவ நூல்கள் 

1. Suresh K Sharma (2011) Nursing research 
and Statistics Mosby, Saunders, Elservier 
India (P) Ltd

2. Mercy john (2008), Introduction to research, 
Mid India board of Education of the nurses 
League Christian Medical Association of 
India. B. I. Publications Pvt. Ltd

3. Vanitha Vani . K (2010) Introduction to 
Research Florence Publishers, Hyderbad.

  இறணயவைஙகள் 

1. https://www.researchgate.net/f igure/
Sources-of-literature-review

2. https://www.google.com

மதிபபீடு

அ ஆ இ ஈ
வடகப்படுத்து்தல் மாறறியடமத்்தல் எடுத்து எழுது்தல் மாறைம் செய்்தல்
மாறைம் செய்்தல் வடகப்படுத்து்தல் வடகப்படுத்து்தல் த்தடவயறைட்த நீககு்தல்
த்தடவயறைட்த நீககு்தல் மாறைம் செய்்தல் மாறைம் செய்்தல் எடுத்து எழுது்தல்
மாறறியடமத்்தல் எடுத்து எழுது்தல் த்தடவயறைட்த நீககு்தல் மாறறியடமத்்தல்
எடுத்து எழுது்தல் த்தடவயறைட்த நீககு்தல் மாறறியடமத்்தல் வடகப்படுத்து்தல்
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 ➢ இந்த அத்தியாயத்தின் முடிவில் கற்பவர் ச்பறும் திைன்கள்

 ➢ மருத்துவ மதிப்பீட்டின்  ந�ாககத்ற்த ்பட்டியலிட முடியும்.

 ➢ உடல் மருத்துவ மதிப்பீடு செய்யும்ந்பாது பின்்பறை்படும் ச்தாழிநுட்்பத்ற்த  விவரிகக முடியும்.

கற்றலின் ந�ோககம்

மருத்துவ மதிப்பீடு

1

 அறிமுகம்

ஆந�ாககியம் என்்பது முழு உடல் �லத்ற்தக 

குறிககும். உடல் ஆந�ாககிய மதிப்பீடு என்்பது �ம் 

உடலில் ந்தான்றிய அறடயாளஙகள் மறறும் 

அறிகுறிகறள உறறு ந�ாககி ்பரிநொதிகக 

நவண்டும்.  இந்த மதிப்பீட்டின் அடிப்்பறடயிநலநய 

ஒரு ்தனிப்்பட்ட �்பரின் உடல் ஆந�ாககியம் 

குறித்து முடிவு செய்யப்்படுகிைது .

வரையர்ற

மருத்துவ மதிப்பீடு என்்பது உடல் ஆந�ாககிய 

மதிப்பீடு என்்பது �மது உடலில் இருநதும, 

ந�ாய்களின் ந்பாது சவளிப்்படும் அறிகுறிகறள 

முழுறமயாகக கண்காணித்து ்பரிநொ்தறை 

செய்வது ஆகும்.

ந�ோககஙகள்

• ந�ாயாளிகளிடம் இருநது ந்தறவயாை 

்தகவல்கறள நெகரித்்தல் (அகநிறல மறறும் 

புைநிறல )

• இயல்புநிறலககு மாைாக உள்ள 

நவறு்பாடுகறளக கண்டறி்தல்

• ந�ாயாளியின் வலிறம, வ�ம்புகள், மறறும் 

ெமாளிககும் திைன் ஆகியவறறை கண்டறி்தல்  

• ெரியாை கா�ணத்ற்தக கண்டறிய

• ந�ாயாளிககு உடல் உ்பாற்தகறள 

உருவாககும் கா�ணிகறள கண்டறிய

• ந�ாயாளி மறறும் ந�ாயாளியின் 

உைவிைர்கநளாடு கருத்து ்பரிமாறைஙகறள 

நமறசகாள்வது

ந�ோயோளியுடனோன ந�ரகோணல்

• மு்தன் மு்தலாக ந�ாயின் அறிகுறி  ்பறறிய 

விவ�ம்

• உடலின்  எந்த ்பகுதியில் எந்த உறுப்பில் வலி 

மறறும் ந�ாயின் அறிகுறி ந்தான்றிய வி்ப�ம்

• எவவளவு �ாளாக ந�ாயின் அறிகுறி 

ச்தன்்படுகிைது என்்பது ்பறறிய ்தகவல்

• ந�ாயின் அறிகுறி அல்லது ்தாககத்திறை 

மிறகப்்படுத்தும் கா�ணிகள்  ்பறறிய ்தகவல்

• நிவா�ணம் ்த�ககூடிய  கா�ணிகள் ்பறறிய 

்தகவல்

• ந�ாயாளி கடந்த காலத்தில் நமறசகாண்ட 

அல்லது ்தறந்பாது ச்தாடர்நது வரும் சிகிசறெ 

்பறறிய வி்ப�ம்

• ந�ாயாளிகளின் முழு வி்ப�ம் மறறும் 

ந�ர்காணல் ஆகியறவ கீழககண்ட 

விஷயஙகறள கருத்தில் சகாண்டு எடுககப்்பட 

நவண்டும்.

• ந�ாயாளியின் பி�செறை மறறும் அ்தன் 

அறிகுறிகள்.

• மு்தன் மு்தலாக  ந்தான்றிய அறிகுறி

• அறிகுறியின் தீவி�ம்

• குறுகிய அல்லது நீண்ட கால அறிகுறிகறள 

வறகப்்படுத்து்தல்  

• ஆந�ாககிய வி்ப�ம்

• குடும்்ப வி்ப�ம்

• ெமூக பின்ைணி வி்ப�ம்

• ்தறந்பாற்தய  அறுறவ சிகிசறெ விவ�ம் 

அல்லது செவிலியர் நமறசகாண்ட ்பணிகள்

• மருத்துவ மறறும் செவிலியர் ்ப�ாமரிப்பு 

திட்டஙகறளப் ்பறறி புரிநது சகாள்ளு்தல்

செயல்முறை
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உடல் பரிந�ோதரன

முழு உடல் ்பரிநொ்தறை என்்பது கீழ கண்டவறறை 

உள்ளடககியது.
 • ்தறல மு்தல் ்பா்தம் வற� ்பரிநொ்தறை 

நமறசகாள்ளு்தல்

 • ந்தால் 

 • ்தறல மறறும் கழுத்து 

 • மார்பு கூடு மறறும் நுற�யீ�ல் 

 • மார்பு 

 • இ்தய அறமப்பு 

 • பிைப்புறுப்பு

 • ��ம்பியல் அறமப்பு 

 • ்தறெ மண்டல அறமப்பு

நமறகண்ட வி்ப�ஙகள் ந�ாயாளியின் ந�ாயின் 

்தன்றமககு ஏற்ப  மாறு்படககூடும்

உடறபரிந�ோதரனககு ந�ோயோளிகரையும் 

பரிந�ோதரன இடத்தரதயும் தயோரபடுத்துதல்

 • ந�ாயாளி உடல் ஆந�ாககியம் ்பறறிய முழு 

வி்ப�ஙகறளயும் அளித்்த பிைநக உடல் ்பரிநொ்தறை 

நமறசகாள்ளப்்படுகிைது

 • ்பரிநொ்தறைககு முன்பும் பின்பும் றககறள 

�ன்ைாக சுத்்தம் செய்ய நவண்டும்

 • ந்பாதிய அளவு சவளிசெமும், க்தக்தப்்பாை இடமாக 

இருகக நவண்டும்

 • உன் றகயில் பிடித்து  ஸசட்தாஸநகாப் க்தக்தப்்பாககி  

சகாள்ளவும்.

 • ந�ாயாளிறய மருத்துவ ்பரிநொ்தறைககு ்தகுந்த 

ஆறட றய அணியச செய்்தல் 

 • ந�ாயாளிறயயும் அவ�து ்தனிறமறயயும் மதிகக 

நவண்டும்.

 • க்தவுகறள அறடத்்தல், திற�சசீறலறய இழுத்து 

விடு்தல், உடலின் ்பாகஙகள் சவளியில் 

ச்தரியா்தவாறு மறைத்்தல்  

 • ந�ாயாளிகள்  விருப்்பப்்பட்டால் அவர்களிடம் 

அவர்களுககு என்ை மாதிரியாை 

்பரிநொ்தறைகறள நமறசகாள்ள ந்பாகிநைாம் 

என்ை வி்ப�ஙகறள ச்தரிவிகக நவண்டும்.

 • ந�ாயாளிகளின் உடலில் இருநது இ�த்்தம் 

அல்லது ஏந்தனும் தி�வஙகறள  சவளியில் 

எடுககும்ந்பாது  கண்டிப்்பாக றகயுறை 

அணிநதிருகக நவண்டும்.

உடற பரிந�ோதரனககு நதரவயோன கருவிகள்

 • ஸசட்தாஸநகாப்

 • இ�த்்த அழுத்்தம் அளறவ காட்டும் இநதி�ம் 

 • ஃபிளாஷ் றலட் 

 • எதிச�ாளிகக கூடிய சுத்தியல் 

 • �ாடி துடிப்பு கணககிடும் கருவி  

 • றகயுறை 

 • ��ம்புகள் ்பரிநொதிககும் கருவிகள் சகாண்ட டிந�

 • அளசவடுககும் நடப்

 • எறட்பார்ககும் கருவி

 • உய�ம் ்பார்ககும் கருவி

 • வலியின் அளறவக காட்டும் கருவி

உடறபரிந�ோதரனயின்அணுகுமுர்றகள் 

I. பரிந�ோதரன- மருத்துவ ஆய்வாளர் 

முறைப்்படுத்்தப்்பட்ட ந��டியாை ஆய்வின் மூலம் 

ந�ாயாளிறய ்பரிநொதிககிைார்.

II. ஒலிச் ந�ோதரன- உடலின் உள்நள  

சவளிப்்படும் ெத்்தத்ற்த கவனித்து  அ்தன் மூலம் 

்பரிநொ்தறை நமறசகாள்ளப்்படுகிைது.

III. ததோட்டுஅழுத்தி பரிந�ோதரன  உடலில் 

உள்ள ்பாகஙகறள ச்தாட்டு அழுத்தி ்பார்த்து அ்தன் 

அளறவயும், அது இருககும் இடத்ற்தயும் ஆய்வு 

செய்யும் முறை 

வயிறர்ற ததோட்டுஅழுத்தி பரிந�ோதித்தல் 

IV. தட்டிபரிந�ோதித்தல் இந்த ஆய்வில் றககள் 

மூலம் ந�ாயாளியின் உடறல ்தட்டி ்பார்த்து உள்  

உறுப்பு ்பாகஙகளின் நிறலறய தீர்மானிகக 

முடியும்.
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தரை முதல் கோல் வரை பரிந�ோதரன

்பரிநொ்தறை செய்்பவர்___________________________________________________________

ந��ம்:    

ந்ததி:   

உணரவு நிரை 

☐ எசெரிகறக ☐ நொம்ந்பறித்்தைமாை ☐ மந்தமாை ☐ மதிமயகக நிறல ☐ நகாமா

ந�ோககு நிரை 

☐ �்பர் ☐ இடம் 

☐ ந��ம் ☐ சூழநிறல 

உயிரநிரை கோைணிகள் 

☐ உடல் சவப்்பநிறல ________________________ ________________________ ________________________
☐ �ாடித்துடிப்பு ______________________________ ________________________ ________________________
☐ �த்்த அழுத்்தம்  _____________________________ ________________________ ________________________
☐ சுவாெம் _________________________________ ________________________ ________________________

தரை 

☐ முடி _________________________________ ________________________ ________________________ ____
☐ PERLA_______________________________ ________________________ ________________________ mm
☐ மூககு _________________________________ ________________________ ________________________
☐ காது _________________________________ ________________________ ________________________ ____
☐ வாய் _________________________________ ________________________ ________________________ ____
 • �ாககின் �டுப்்பகுதி _______________________ ________________________ ________________________
 • ஈ�ப்்ப்தம்_________________________________ ________________________ ________________________
 • சிற்தவு _________________________________ ________________________ ________________________

கழுத்து 

☐ கந�ாட்டின் ்பல்ஸ 

மோரபு

☐ எபிககல்  ்பல்ஸ _________☐ மூசசு ெத்்தம்

☐ மார்்பக ெமசசீர் ______________________ ________________________ ________________________ ___
☐ ந்தாலின் வைட்சி____________________________________________________________________ ____

வயிறு 

☐ உறறு ந�ாககு்தல்  ☐ நகட்டறி்தல் 

 • ஆர் யு கியூ (ஆகடிவ / றைப்்பர் /இல்றல)

 • எல் யு கியூ (ஆகடிவ / றைப்்பர் / இல்றல)

 • எல் எல் கியூ (ஆகடிவ / றைப்்பர் / இல்றல)

 • ஆர் எல் கியூ (ஆகடிவ / றைப்்பர் / இல்றல)

☐ ததோட்டறிதல் 

நமல்பு்றம் 

☐ ந�டியல் ்பல்ஸ 

☐ உடல் சவப்்ப நிறல (வார்ம் / கூல் )
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☐ நகப்பிலரி ரீபில்லிங <3 ச�ாடிகள் 

☐ நவய்ன் பில்லிங 

கீழ்பு்றம் 

☐ முடி உள்ளது 

☐ வீககம் ____________________________
☐ கால் திடம் 

☐ நைாறமன்ஸ (+/_) கால்டிகநகஷன் (+/_)

☐ சடம்ப்ந�செர் ( வார்ம் / கூல் )

☐ �கஙகள் ☐  மஞெளாக 

☐ ்தடித்்த  ☐  முழுறமயாக 

☐ வள�ா்த ____________________________
☐ பீடல் ்பல்ஸ 

ஆர ஓ எம் 

☐ நமல் வலது ____________________________
☐ நமல் இடது ____________________________
☐ கீழ வலது ____________________________
☐ கீழ இடது ____________________________

திடம் 

☐ நமல் வலது ____________________________
☐ நமல் இடது ____________________________
☐ கீழ வலது ____________________________

☐ கீழ இடது ____________________________

ச்தாடு்தல் ____________________________ ___________________________________________________

தபோதுவோன பரிந�ோதரன 

☐ உய�ம் 

☐ எறட 

வலி பரிந�ோதரன  

☐ குறைந்த / அதிகமாை 

☐ இடம் 

☐ ந��ம் 

☐ வலியின் விவரிப்பு ்தன்றம 

☐ ப்ரிசிப்பிநடென் 

☐ ச்தாடர்சசி 

☐ �ான் சவர்்பல் 

☐ குறைககும் கா�ணிகள் 

☐ தூககம் 

நதோல் பரிந�ோதரன _____________________
 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________
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தைய்ல்’ஸ் குழோய் மூைம் உணவளித்தல்

2செயல்முறை

வரையரை  

உணவுககுழாய் மூலம் உணவளிப்்பது என்்பது, 

ஒரு ்பயனுள்ள முறை . ந�ாயாளி வாய் மூலம் உணவு 

எடுத்துக சகாள்ள முடியா்த ந்பாது ந்தறவயாை அளவு 

நீர் மறறும் ஊட்டசெத்து ஆகியவறறை குழாய் மூலம் 

செரிமாை ்பகுதியில் நெர்ககும்.  

பயன்கள் 

 • ந்தறவயாை ஊட்டசெத்ற்த அளிககிைது. 

 • அதிகமாை நீற� செலுத்தி சிகிசறெ முறைறய 

நமறசகாள்ளு்தல் 

 • வாய் மூலம் உணவு எடுத்துக சகாள்ள முடியா்த 

ந்பாது இந்த மாறறு முறையில் உணறவ 

உட்செலுத்்தலாம்.

உபகைணஙகள் 

 • றகயுறை 

 • உணவு 

 • உணவுப்ற்ப , ச�ய்ல்’ஸ குழாய் 

 • நீர் 

 • சிரிஞச 

 • அளவுககிண்ணம் 

 • கிளாம்ப் 

 • துண்டு 

 • மருத்்தவரின் உத்்த�வு

 • ஸசட்தாஸநகாப்

SNO செயல் ்பயன்

1 மருத்துவரின் உத்்த�வுககு பின்பு அறைத்து 

உ்பக�ணஙகறளயும் ஒன்று நெர்கக நவண்டும்

 • துல்லியமாை திைறம, 

 • செயல் திைன்

 • மருத்துவரின் ்பரிநதுற�றய ஆய்வு 

செய்யும்ந்பாது எந்த வழியில் சகாடுகக 

நவண்டும் எவவளவு சகாடுகக நவண்டும் 

என்்பற்த உறுதியாக அறிய முடியும்

2 உணவு வழிமுறை 

நகாப்ற்பயில் ்தயாரிககும் ந்பாது 

நகாப்ற்பறய �ன்ைாக குலுகக நவண்டும் 

காலாவதி ஆகும் �ாறள ்பரிநொதிகக நவண்டும் 

்பவுடர் 

ந்பககிஙகில் குறிப்பிட்டுள்ள வழிமுறை ்படி கலகக 

நவண்டும்.

இரு்பத்தி �ான்கு மணி ந��த்துககு மட்டும் .

உ்பநயாகிககா்தவறறை குளிர்ொ்தை ச்பட்டியில் 

றவகக நவண்டும் 

்பாத்தி�த்தில் ச்பயற�யும் ந்ததிறயயும் குறிப்பிட 

நவண்டும் 

திரும்்ப உ்பநயாகிககும் ந்பாது அறையின் சவப்்பத்திறகு 

வந்த பின்ந்ப உ்பநயாகிகக நவண்டும் 

மருத்துவமறையில் அல்லது வீட்டில் ்தயாரிககும் ந்பாது

திரும்்ப உ்பநயாகிககும் ந்பாது அறையின் சவப்்பத்திறகு 

வந்த பின்ந்ப உ்பநயாகிகக நவண்டும்

 • உணவு அடியில் ்தஙகி விட வாய்ப்பு 

உள்ளது.

 • காலாவதியாை உணவு  ஊட்டசெத்து 

குறைநது விடும்,

 • இரு்பத்தி �ான்கு மணி ந��த்திறகு 

பின்பு  உணவில் நுண்ணிய கிருமிகள் 

அதிகமாகிவிடும்.

 • குளுறமயாை உணவு வயிறு 

உ்பாற்தகறள ஏற்படுத்தும்.
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3 செய்முறைறய விளகக நவண்டும் 
விளககுவ்தன் மூலம் ந�ாயாளியின் 

ஒத்துறழப்ற்ப ச்பை முடியும்

4
றககறள சுத்்தம் செய்யநவண்டும். றகயுறை அணிய 

நவண்டும்.
ந�ாய் ச்தாறறு ஏற்படாமல் ்தடுககும்

5
ந�ாயாளியின்  ்தறலறய  30  டிகிரி மு்தல் 40 டிகிரி 

வற� உயர்த்தி றவகக நவண்டும்.

இது ந�ாயாளிககு நுற�யீ�லில் புற� 

ஏறுவற்த ்தடுககும்.

6

உணவுககுழாயின் இடத்ற்த கண்டறியும் முறை 

உறிஞசிம் முறை 

சிறிஞச உடன் ச�ய்ல்ஸ டியூற்ப இறணகக நவண்டும் 

அற்த சமதுவாக பின்ைால் இழுகக நவண்டும் 

சிரிஞச நீற� அளகக நவண்டும் 

சிரிஞசஜில் வந்த நீற� திரும்்ப செலுத்தி உணவு 

சகாடுககும் முறைறய ஆ�ம்பிகக நவண்டும் 

செவிலியர் எசெரிகறக 

சிரிஞசஜில் வந்த நீர் மருத்துவமறையில் 

நிர்ணயிககப்்பட்ட அளறவ விட அதிகமாக இருந்தால் 

மருத்துவரிடம் ச்தரிவிகக நவண்டும்

உறிஞசும் முறை மூலம் வயிறறில் உள்ள 

தி�வஙகறள எடுப்்ப்தைால் உணவுககுழாய் 

ெரியாை இடத்தில உள்ளற்த அறிய முடியும்

10 / 20 மில்லி காறறு செலுத்து்தல் 

காறறு உள்ள சிரின்றஜை உணவுககுழாயில் இறணகக 

நவண்டும் 

காறறை செலுத்தி ஸசட்தாஸநகாப் மூலமாக வயிறறில் 

ெத்்தத்ற்த அறிய நவண்டும்.

காறறை செலுத்துவ்தன் மூலம் 

உணவுககுழாய் இருககும் இடத்ற்த அறிய 

முடியும்.

7 எகஸந� அல்லது ஸநகன்  
உணவுககுழாய் இருககும் இடத்ற்த அறிய 

முடியும்.

உணவுப்ற்பறய உ்பநயாகித்்தல் 

12 -18” உய�த்திறகு நமநல  உணவுப்ற்பறய 

ச்தாஙகவிட நவண்டும்.உணவுற்பறய  கிளாம்ப் 

செய்ய நவண்டும்.

்பரிநதுற�ககப்்பட்ட அளவு உணறவ ்தயார் செய்து 

உணவுப்ற்பயில் றவகக நவண்டும். கிளாம்ப் ஐ 

திைகக நவண்டும். உணவு ்தறடயின்றி செல்வற்த 

உறுதி செய்ய நவண்டும். திரும்்ப கிளாம்ப் செய்ய 

நவண்டும்.

உணவுப்ற்பயின் குழாறய உணவுககுழாயுடன் 

இறணகக நவண்டும். உணறவ ்பரிநதுற�ககப்்பட்ட 

அளவு வற� திைகக நவண்டும். 

உணவு செலுத்திய பிைகு 30- 60 மில்லி நீற� உணவு 

ற்பயில் செலுத்்த நவண்டும். அற்த ்பாத்தி�த்தில் ஊறை 

நவண்டும்.

உணவுகுழாறய கிளாம்ப் செய்து நீகக நவண்டும்.

சிரிஞச உ்பநயாகிககும் முறை 

உணவுககுழாறய கிளாம்ப் செய்ய நவண்டும். 

சிரின்றஜை உணவுககுழாயுடன் இறணகக நவண்டும்.

உணறவ அ்தனுள்  ஊறை நவண்டும்

.12 -18” உய�த்திறகு நமநல  சிரிஞறெ உயர்த்்த 

நவண்டும்  நவண்டும்.

கிளாம்ப் ஐ திைகக நவண்டும். உணவு ்தறடயின்றி 

செல்வற்த உறுதி செய்ய நவண்டும்.

உணவு குழாயில் நவகமாக செலுத்துவ்தன்  

மூலம் வாநதி மறறும் வயிறறு பிடிப்பு 

ஏற்படும்.

Practical 1-8.indd   319 06-03-2020   15:46:05



320

8

முடிவு நிறல 

உணவு தீர்ந்த உடன் அற்த நிறுத்்த நவண்டும் .

்பரிநதுற�ககப்்பட்ட நீற� சகாடுகக நவண்டும்.

ந�ாயாளியின் ்தறலறய உயர்த்்த நவண்டும்.

உயர்த்துவ்தன் மூலம் புற� ஏறுவற்த 

்தடுககலாம்.

உணவுககுழாயின் வழிறய ்பாதுகாககலாம்.  

9 வாய் ்பாதுககாப்பு 

வாய் சகாப்்பளிப்்பான் மூலம் வாறய சுத்்தம் செய்ய 

நவண்டும் 

உ்தடுகறள ஈ�மாக றவகக நவண்டும்.

வாய் சுத்்தம் ந�ாயாளிறய திருப்திக�மாக 

றவககும் 

10 உ்பக�ணஙகறள சுத்்தம்  செய்து திரும்்ப றவகக 

நவண்டும். 

நுண்ணுயிர் கிருமி ்ப�வுவற்த ்தடுககலாம்.

12 றகயுறை நீகக நவண்டும். றககறள சுத்்தம் 

செய்யநவண்டும்.

நுண்ணுயிர் கிருமி ்ப�வுவற்த ்தடுககலாம்.

13 ந்ததி, ந��ம், உணவு அளவு, ந�ாயாளியின் ்தன்றம 

ஆகியவறறை நகாப்புகளில் ்பதிவு செய்ய நவண்டும்.

்பதிவு செய்வ்தன் மூலம் ச்தாடர்சசியாை  

சிகிசறெ அளிகக முடியும்.

முைண் பட்ட அறிகுறிகள் 

நிச்�யமோன 

 • முகத்தில் அதிகமாை காயம் 

 • மூககு ்தண்டுவட்தத்தில் அறுறவ சிகிசறெ 

ததோடரபுரடய 

 • அதீ்தமாை �த்்தககட்டு 

 • உணவுககுழாய் நவரிஸிஸ 

 • அல்கறலன் இன்சஜைகென்
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கருவிகள் பயன்கள்

பறகரை தகோண்ட பகுப்போய்வு இடுககி

சிறிய ்பாகஙகறள அல்லது திசுககறள எளிதில் 

பிடித்து  சகாள்ளநவா அல்லது அ்தறை எடுத்து 

விடநவா �கர்த்்தநவா உ்தவும்

பின்நனோககி இழுககும் கருவி பின்நைாககி இழுககும் கருவி: அறுறவ 

சிகிசறெ ந்பாது  அல்லது காயத்தின் முறைகறள 

அகறை உ்தவும்.

பறகரை தகோண்ட பகுப்போய்வு இடுககி

கிருமி  ்பாதிப்பில் இருநது ்பாதுகாககிைது.

இடமோற்றம் இடுககி 

இடமாறைம் இடுககி  :  சுத்திகரிப்்பட்ட சிறிய 

ச்பாருட்கறள, கருவிகறள ஒரு இடத்தில இருநது 

மறசைாரு இடத்திறகு மாறைவும் மறறும் 

சவப்்பககருவிகறள எடுககவும் உ்தவும்.

ஆலிஸ்  திசு இடுககி

ஆலிஸ  திசு இடுககி : சமல்லிய ந்தாறல 

பிடித்துகசகாள்ள உ்தவுகிைது. வயிறறு ்பகுதியில் 

அறுறவசிகிசறெயின் உ்த� திைப்பின்ந்பாது மடககி 

பிடித்துக சகாள்ள உ்தவுகிைது

மருத்துவ பரிந�ோதரன கருவிகள்

3செயல்முறை
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தமனி இடுககி

்தமனி இடுககி : ்தமனிகறள பிடித்்தது 

சகாள்வ்தறகும் அ்தறை கட்டுவ்தறகும் உ்தவுகிைது 

அந்தாடு திசுககறள பிடித்துக சகாள்வ்தறகும் 

ற்தயல் மறறும் செயறறக ச்பாருட்கறள 

றகயாளாவும்  உ்தவுகிைது

பஞ்ர� பிடித்துக தகோள்ளும் இடுககி

்பஞறெ பிடித்துக சகாள்ளும் இடுககி :  ்பஞசு, காட்டன் 

துணி மறறும் முககியமாை ச்பாருட்கறள எடுகக 

உ்தவுகிைது

கட்ரடவிைல்இடுககி

கட்றடவி�ல்இடுககி: திசுககறள இழுகக, 

சவட்டுவ்தறகு, ்தள்ளுவ்தறகு, அழுத்துவ்தறகு இது 

உ்தவுகிைது.

ரதயல் பிரிககும் கத்திரிகநகோல்

ற்தயல் பிரிககும் கத்திரிகநகால் : இது ந்தாலில் 

உள்ள ற்தயறல பிரிகக உ்தவுகிைது

நீடில் நைோல்டர

நீடில் நைால்டர் : இது ற்தயல் ந்பாடும்ந்பாது 

ஊசிறய பிடிகக உ்தவுகிைது

போரட் போரககர ைோண்டில்

்பார்ட் ்பார்ககர் ைாண்டில்: அறுறவ சிகிசறெ 

பிநளறட பிடிகக உ்தவுகிைது. ந்தால் மறறும் 

திசுககறள சவட்ட உ்தவுகிைது . இது கூர்றமயாக 

சவட்டி நொதிகக உ்தவுகிைது

Practical 1-8.indd   322 06-03-2020   15:46:05



323

 கரப்பகோை உணவு வரக பட்டியல்

உணவு தபயர: அமைந்த் கீரை கறி 

அரைககீரை

ந்தறவயாை ச்பாருட்கள் ந்தறவயாை அளவு

அம�நத் கீற� 200 கி�ாம்

சவஙகாயம் (ச்பரியது) 50 கி�ாம்

்பசறெ மிளகாய் 10 கி�ாம்

ந்தஙகாய் துருவல் 20 கி�ாம்

எண்சணய் 10 கி�ாம்

உப்பு 1 நடபிள் ஸபூன்

ஊட்டச்�த்து மதிப்பு/ �பருககு

கநலாரி 300 கிநலா கநலாரி 

பு�்தம் 10 கி�ாம்

கால்சியம் 850 மிகி�ாம்

இரும்புெத்து 8 மிகி�ாம்

கந�ாட்டீன் 11,000 µg
றவட்டமின் சி 210 மிகி�ாம்

த�ய்முர்ற

அம�நத் கீற�றய �ன்ைாக கழுவி 

எடுத்துகசகாண்டு.ச்பாடியாக �றுககி சகாள்ளவும். 

கடாயில் சிறிது எண்சணய் ஊறறி அதில் �றுககிய 

சவஙகாயம், ்பசறெ மிளகாய் ந்பாட்டு வ்தககி 

அ்தனுடன் �றுககிய அம�நத் கீற�றய நெர்த்து 

வ்தககவும் பின்பு ந்தறவயாை அளவு உப்பு நெர்த்து 

�ன்கு குறழயும் வற� நவக றவககவும் . 

அ்தனுடன் தூவிய ந்தஙகாய் நெர்த்து சூடாக 

்பரிமாைலாம் .

இதய ந�ோயோளி உணவு தமனு 

உணவு தபயர: �ோைட்

ந்தறவயாை 

ச்பாருட்கள்

ந்தறவயாை அளவு

சலட்யூஸ இறல 100 கி�ாம்

கந�ட் 25 கி�ாம்

பீன்ஸ 25 கி�ாம்

்பசறெ ்பட்டாணி 25 கி�ாம் 

உப்பு ந்தறவயாை அளவு

எலும்பிசறெ ொறு ஒன்று

சவள்றள மிளகு சிறி்தளவு

பீட் ரூட் 25 கி�ாம்

சவள்ளரிககாய் 25 கி�ாம்

ஊட்டச்�த்து மதிப்பு/ �பருககு

கநலாரி 140 கிநலா கநலாரி

பு�்தம் 8.7 கி�ாம்

கால்சியம் 280 கி�ாம்

இரும்புெத்து 20 கி�ாம்

பி கந�ாட்டீன் 3500 µg

த�ய்முர்ற

பீட்ரூட்றட துண்டுகளாக �றுககி, ்பசறெ 

்பட்டாணி மறறும் பீன்ஸ உடன் நெர்த்து நவக 

றவககவும். நவக றவத்்த காய்கறிகளுடன் �றுககிய 

சவள்ளரிககாய் மறறும் நக�ட் நெர்ககவும். ்தட்டில் 

சலட்டியூஸ இறலகறள சவளிப்்பககமாக அடுககி 

அடுத்து சவள்ளரிககாய் துண்டுகறள அடுத்து 

வருமாறு அடுககி பின்பு பீட்ரூட் துண்டுகறள அடுககி 

�டுவில் நக�ட், ்பசறெ ்பட்டாணி மறறும் பீன்ஸஐ 

சகாட்டவும். அதில் எலும்பிசறெ ொறை பிழிநது உப்பு , 

மிளகு நெர்த்து ்பரிமாைவும்

பல்நவறு உடல் நிரைரமகளுககோன

 உணவு முர்ற

4செயல்முறை
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ரடஃபோய்டு ஜுைதிறகு ஏற்ற உணவு  

உணவு தபயர: நகோதுரம கஞ்சி

ஊட்டச்�த்து மதிப்பு / �பருககு

ந்தறவயாை 

ச்பாருட்கள்
ந்தறவயாை அளவு

நகாதுறம 100 கி�ாம்

  ்பால்   100 மிலி

ந்தன் சுறவகநகற்ப

கநலாரி 341 கிநலா கநலாரி

பு�்தம் 41.1 கி�ாம்

இரும்புெத்து 11.5 மிகி�ாம்

த�ய்முர்ற

உறடத்்த நகாதுறமறய அற�மணி ந��ம் 

ஊை றவத்து  பின்ைர் அடுப்ற்ப குறைந்த ்தைலில்  

றவத்து நகாதுறமறய ஒரு ்பத்தி�த்தில் சிறிது 

்தண்ணீர் கலநது சகாதிகக விட நவண்டும். 

்தண்ணீர் முழுவதும் காய்நது வரும் நிறலயில் 

்பால் மறறும் ந்தன்  நெர்த்து கிளறி அடுப்பில் இருநது 

இைககி விடவும். 

உயர ைத்த அழுத்த ந�ோயோளிககோன உணவு

உணவின் தபயர : போசி பயறு இட்லி

ந்தறவயாை ச்பாருட்கள் தேவையான அளவு

்பாசிப்்பயறு 150 கி�ாம்

புழுஙகல் அரிசி 50 கி�ாம்

ஊட்டச்�த்து மதிப்பு / �பருககு

கநலாரி 510 கிநலா கநலாரி

பு�்தம் 36 கி�ாம்

த�ய்முர்ற

்பாசிப்்பயற�யும் , புழுஙகல் அரிசிறயயும் 

ஒருமணி ந��ம் ஊைறவத்து இ�ண்றடயும் 

நெர்த்து   15 - 20 நிமிடஙகள்  வற� �ன்கு 

அற�த்து  ந்தறவயாை  அளவு  உப்பு  நெர்த்து 

அற�ககவும். இந்த மாவு கலறவறய அற�மணி 

ந��ம் கழித்து இட்லி ்பாறையில்  ஊறறி ஆவியில் 

நவகறவககவும். இ்தனுடன்  சவல்லம்  நெர்த்து  

்பரிமாைலாம்.

வயிறறு புண் ந�ோயோளிகளுககோன உணவு

உணவின் தபயர : தயிர போத்

ந்தறவயாை 

ச்பாருட்கள்

ந்தறவயாை அளவு

றம்தா நூடுல்ஸ  10 கி�ாம்

கடுகு 2 கி�ாம்

கருநவப்பிறல 2 கி�ாம்

சகாத்்தமல்லி 2 கி�ாம்

்தயிர் 100 கி�ாம்

எண்சணய் 5 மிலி

உப்பு சுறவகநகற்ப

மிளகு சிறி்தளவு

ஊட்டச்�த்து மதிப்பு / �பருககு

கநலாரி 92 கிநலா கநலாரி 

பு�்தம் 4.24 கி�ாம்

இரும்புசெத்து 0.62 கி�ாம்

பி கந�ாட்டீன்
251 µg

த�ய்முர்ற

நூடுல்றஸை நவகறவத்து எடுத்துக 

சகாள்ளவும். ்தயிருடன்  கடுகு,  �றுககிய 

கருநவப்பிறல, மிளகு ஆகியவறறை 

எண்சணய்யில் ்தாளித்து  நெர்த்து  அ்தனுடன் 

நவகறவத்்த நூடுல்றஸை நெர்த்து �ன்ைாக 

கலககவும். பின்ைர் சகாத்்தமல்லி ்தறழறய தூவி 

்பரிமாைவும்.

சிறுநீைக ந�ோயோளிகளுககோன உணவு

உணவின் தபயர : பிதைட் �ோண்ட்விட்ச்

ந்தறவயாை ச்பாருட்கள் ந்தறவயாை அளவு

5 பி�ட் துண்டுகள் 100 கி�ாம்

முட்றட 1 (40 கி�ாம்)

சவண்சணய் 10 கி�ாம்

மிளகு சிறி்தளவு

உப்பு சிறி்தளவு
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ஊட்டச்�த்து மதிப்பு / �பருககு

கநலாரி 413 கிநலா கநலாரி 

பு�்தம் 13.7 கி�ாம்

இரும்புசெத்து 3.7 கி�ாம்

கால்சியம் 160 மி கி�ாம்

பி கந�ாட்டீன்  46 µg

த�ய்முர்ற

முட்றடறய அற�நவககாடு நவக றவத்து 

ஓடு நீககி அற்த �ன்ைாக மசித்து றவத்துக 

சகாள்ளவும்.அ்தனுடன் சிறி்தளவு உப்பு, மிளகு 

நெர்த்து �ன்ைாக கலநது றவககவும். இ�ண்டு 

பி�ட் துண்டுகறள எடுத்துகசகாண்டு ஒரு துண்டில் 

சவண்றணறய ்தடவி மறசைாரு துண்டில் 

முட்றட கலறவறய ்தடவி இ�ண்றடயும் நெர்த்து 

முகநகாண வடிவத்தில் சவட்டி (பி�ட்டின் 

ஓ�ஙகறள நீககி ) ்பரிமாைவும்.

நீரிழிவு ந�ோயோளிகளுககோன உணவு

உணவின் தபயர :  நகோதுரம உப்புமோ

ந்தறவயாை ச்பாருட்கள் ந்தறவயாை அளவு

நகாதுறம �றவ 75 கி�ாம்

சவஙகாயம் 2

்பசறெ மிளகாய் 2

கடுகு ½ ந்தகக�ண்டி

உப்பு சுறவகநகற்ப

எண்சணய் 2 ந்தகக�ண்டி

்பசறெ சகாத்்தமல்லி  சிறி்தளவு

கருநவப்பிறல 1 றகப்பிடி

்தண்ணீர் 225 மிலி

ஊட்டச்�த்து மதிப்பு / �பருககு

கநலாரி 377 கிநலா கநலாரி 

பு�்தம் 8.5 கி�ாம்

இரும்புசெத்து 1.5 மி கி�ாம்

கால்சியம் 187 மி கி�ாம்

பி கந�ாட்டீன்  385 µg

த�ய்முர்ற

வாணலியில்  ந்தறவயாை அளவு எண்சணய் 

ஊறறி கடுகு ்தாளித்து �றுககிய சவஙகாயம், ்பசறெ 

மிளகாய், சகாத்்தமல்லி ஆகியவறறை �ன்கு 

வ்தககி அ்தனுடன் ்தண்ணீர், உப்பு நெர்த்து 

சகாதிகக விட நவண்டும். ்தண்ணீர்   சகாதித்்த 

பின்ைர் நகாதுறம �றவறய சிறிது சிறி்தாக 

நெர்த்து �ன்கு சவந்த பின்பு அடுப்பில் இருநது 

இைககி ்பரிமாைவும்.

கோய்ச்�லுககோன உணவு

உணவின் தபயர : நகோதுரம கஞ்சி 

ந்தறவயாை ச்பாருட்கள் ந்தறவயாை அளவு

நகாதுறம �றவ 150 கி�ாம்

நீர் 900 மிலி

உப்பு சுறவகநகற்ப

 ஊட்டச்�த்து மதிப்பு / �பருககு

கநலாரி 525 கிநலா கநலாரி 

பு�்தம் 18 கி�ாம்

இரும்புசெத்து 16 கி�ாம்

கால்சியம் 30 கி�ாம்

பி கந�ாட்டீன்  45 µg

த�ய்முர்ற

ஒரு ்பாத்தி�த்தில் ந்தறவயாை அளவு ்தண்ணீர் 

ஊறறி சகாதி வந்தவுடன் அதில் நகாதுறம �றவறய 

நெர்த்து �ன்கு நவக றவககவும். நீர் முழுவதும் 

குறைநது கஞசி ்ப்தத்தில் வந்தவுடன் உப்பு நெர்த்து 

கிளறி அடுப்பில் இருநது இைககவும்.
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கரப்பகோைத்தில் வயிறு பரிந�ோதரன மறறும் 

ததோட்டு போரத்து பரிந�ோதரன த�ய்தல்

5

எண் செவிலியரின் செயல்கள் ்பகுத்்தறிவு / அறிவியல் நகாட்்பாடு

1 கர்ப்பிணி ச்பண்ணிறகு செயல்முறை ்பறறி விளககி 

ஒப்பு்தல் ச்பறு்தல்

்ப்தறைத்ற்த  குறைககிைது. ்தளர்றவ ஊககுவிககிைது  

ச்தாட்டுப் ்பார்த்து ்பரிநொ்தறை செய்யும் ந்பாது 

அசெௌகரியத்ற்த ்தவிர்த்்தல்

2  சிறுநீர் ற்பறய காலி செய்யும்்படி அறிவுறுத்்தல்

3 ்பரிநொ்தறையின் ந்பாது கர்ப்பினி ச்பண்றண 

ொ்தா�ண நிறலயில் றவத்்தல்

4 வயிறறில் இருககும் துணிறய முழுவயிறு ச்தரியும் 

வற� விலககவும், (மார்்பகத்திறகு கீழ மு்தல், 

அடிவயிறுவற�)

வயிறறை முழுவதும் ்பார்த்து ்பரிநொ்தறை செய்்தல் 

5 வயிறு ்பரிநொ்தறை ஆய்வு செய்்தல், ந்தாலில் வடு, 

லினியா ற�யக�ா, ஸட�ாயா கி�ாவிடா�ம்,  வயிறு 

்தறெயின் ்தன்றம மறறும் ச்தாப்புளின் நிறல, ந்தாலின் 

்தன்றமறய கண்டறி்தல்.

இது கர்ப்்ப வா�த்திறகு ஏறைாறந்பால் குழநற்தயின் 

வளர்சசி இருககிை்தா என்று ச்தரிநது சகாள்ள 

உ்தவுகிைது

6 முழஙறக எலும்பு உ்தவியுடன், கர்ப்்பப்ற்பயின் 

உய�த்ற்த கண்டறி்தல் (Ulnar) அஙகுல நடப்ற்ப 

றவத்து கர்ப்்பப்ற்பயின் உய�த்ற்த அளவிட நவண்டும்

அளவிட்ட சென்டிமீட்டரின் எண்ணிகறயயும் கர்ப்்ப 

கால வா�மும், ந்தா�ாயமாக ெமமாக இருககிை்தா 

என்று ்பார்கக உ்தவுகிைது ( இற்த 22-24 வா�த்திறகு 

பிைகு்தான் அளவிட நவண்டும்)

7 வயிறு சுறைளறவ அளவிடு்தல் (அஙகுல நடப்ற்ப றவத்து  

வயிறறை சுறறி ச்தாப்புள் ்பகுதியில் றவத்து அளவிடல்)

 ொ்தா�ண வயிறு சுறைளவு என்்பது இ�ண்டு அஙகுலம் 

குறைவாகநவா அல்லது அதிகமாகநவா இருககும்.

வயிறறை ச்தாட்டு ்பார்த்து ்பரிநொ்தறை செய்்தல்

்பரிநொ்தறை செய்வ்தறகு முன்பு றககள் ெறறு சூடாக 

இருத்்தல் நவண்டும்

சில ந��ஙகளில் குளிர்ந்த  றககளிைால், ்தறெகள் 

சுருஙகிவிடு்தல், மறறும் அசெௌகரியத்ற்த 

உண்டாககும்

வரையர்ற

கருவுறை  ச்பண்ணின் கர்ப்்பகால ்பரிநொ்தறை 

என்்பது, அந்தப் ச்பண்ணின் வயிறறின் உய�த்ற்த 

றவத்து சிசுவின் வளர்சசிறய கண்டறி்தல், 

கர்ப்்பப்ற்பயில் சிசுவின் நிறல மறறும் ்தாயின் 

எலும்பிறகும் சிசுவிறகும் உண்டாை ச்தாடர்ற்ப 

கண்டறி்தல்.

ந�ோககஙகள்

 • கர்ப்ற்பயின் உய�த்ற்த அளவிடு்தல்

 • சிசுவின் அளவு மறறும் வளர்சசிறய மதிப்பீடு  

செய்்தல்

 • வயிறறு ்தறெயின் ்தன்றமறய கண்டறி்தல் 

 • சிசு அறமநதுள்ள நிறலறயயும், கர்ப்்பப்ற்பயில் 

்தஙகியுள்ள நிறலறயயும் மறறும் ்பனிககுட 

நீரின் அளறவ தீர்மானித்்தல்.

 • கர்ப்்பககால அறிகுறிகறள கண்காணித்்தல்

 • ஏந்தனும் அொ்தா�ண நிறல இருப்பின் 

கண்டறி்தல்

 • சிசுவின் வளர்சசி மறறும் ஆந�ாககிய 

நிறலறய கண்டறி்தல்

 • வயிறு சுறைளறவ அளவீடு செய்்தல்

த�யல்முர்றககு நதரவயோன தபோருட்கள் 

 • கரு இரு்தய ஒலிமானி 

 • அளறவ �ாடா 

 • துணி அல்லது துண்டு

செயல்முறை
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8 ஃபண்டஸ் பரிந�ோதரன

கர்ப்்பப்ற்பயின் நமல்்பகுதிறய ச்தாட்டு ்பரிநொ்தறை 

செய்்தல்

கர்ப்்பப்ற்பயின் ்பககத்தில் றககறள றவத்து (ச்தாப்புள் 

அளவில் இருநது) நமல்ந�ாககி றககளால் 

கர்ப்்பப்ற்பயின் நமல் சுறறி ்பகுதிறய ்பரிநொ்தறை 

செய்்தல்

வட்டமாக ெறறு கடிைமாை கட்டி ந்பான்று இருந்தால் 

அது குழநற்தயின் ்தறல.

ஒழுஙகறை, சமன்றமயாை �ன்ைாக 

வற�யறுககப்்படா்த வறளவு ந்பான்று இருந்தால். 

அது குழநற்தயின் புட்டம்.

9 பககவோட்டு பரிந�ோதரன

கர்ப்்பப்ற்பயின் இ�ண்டு ்பககத்திலும் றககறள 

சகாண்டு ச்தாப்புள் மு்தல், சிம்ற்பசிஸ பியூபிஸ வற� 

்பரிநொ்தறை செய்்தல்

ச்தாடர்நது  சமன்றமயாை வறளவு இருந்தால் 

சிசுவின் முதுகு்தண்டு வடம் ஆகும்

ஒழுஙகறை வி�ல் ந்பான்ை (�ாபி (Nobby)) ்பாகஙகள் 

இருந்தால் சிசுவின் றக மறறும் கால் வி�ல்கள் ஆகும்

10 போவ்லிக கிரிப் ( Pawlik’s grip)

சிம்ற்பசிஸ பியூபிஸககு நமல் அடிவயிறறில் உள்ள 

்பகுதிறய கட்றடவி�ல் மறறும் �டுவி�றல சகாண்டு 

பிடித்து அ்தன் இயககத்ற்தக கண்டுபிடித்்தல்.

இடுப்பு எலும்பின் விளிம்பின் நமல் சிசுவின் ்தறல 

இருந்தால்- ்தறலறய சுல்பமாக அறெகக முடியும். 

்தறலறய அறெகக முடியும் என்ைால் ்தறல 

(என்நகஜ்டு என்று அர்த்்தம் (குழநற்தயின் ்தறல 

இடும்பு எலும்புககு உள்்பகுதியில் ஆழமாக 

இைஙகிவிட்டது. என்று அர்த்்தம்)

11 இடுப்பு பகுதி பரிந�ோதரன

்பரிநொ்தறை செய்்பவர் கர்ப்பிணிப் ச்பண்ணின் 

கால்கறள ்பார்த்து நிறக நவண்டும் பின்பும் 

கர்ப்்பப்ற்பயின் இ�ண்டு புைமும் உள்ளஙறக கலால் 

ச்தாப்புள் ்பகுதிககு கீழ புைமாக, வி�ல்களால், சிம்ற்பசிஸ 

பியூபிஸ ந�ாககி இயககப்்பட நவண்டும்.

கர்ப்பினி ச்பண்ணின் இடுப்பு எலும்புககுள் சிசுவின் 

(engegement)  நிறலறய கண்டறி்தல்

12 ஒலிசநொ்தறை சிசுவின் முதுகு ்பகுதிறய கண்டறிநது 

கர்ப்்பப்ற்பயின் சுவரின் முன்புைமாக சிசுககருவி 

றவத்்தல் நவண்டும் (ஃபீட்டாஸநகாப்பி)

சிசுவின் இ்தய துடிப்ற்ப நகட்க முடியும்

13 ்பரிநொ்தறையில் கண்டுபிடித்்தறவ கர்ப்பிணி 

ச்பண்ணிறகு ச்தரிவித்து பின்பு வெதியாை நிறலயில் 

றவத்்தல் நவண்டும்.

இது �ம்பிகறகறய ஊககுவிககிைது

14 ச்பாருட்கறள எடுத்்த இடத்தில்  றவத்்தல் றககறள 

கழுவு்தல் நவண்டும்)

அடுத்்த முறை ்பரிநொ்தறைககு உ்தவுகிைது

15 ந�ாயாளியின் ்பதிநவட்டில் எழு்தநவண்டும் (ந��ம், 

கண்டுபிடித்்தலின் விவ�ஙகள் மறறும் கருத்துககள்)

பிை�வத்திறகு பின்பு கரப்பப்ரப 

சுருஙகுவரத அைவிடல்

வரையர்ற 

பி�ெவத்திறகு பின்பு கர்ப்்பப்ற்பயின் நிறல 

கர்ப்்பதிறகு முன்பு இருந்த நிறலககு திரும்பி விட்ட்தா 

எை மதிப்பீடு செய்்தல்

ந�ோககஙகள்

 • ந�ாய்த்ச்தாறறைக கண்டுபிடித்்தல்

 • அொ்தா�ணத்ற்த கண்டுபிடித்்தல்

 • கருப்ற்ப சுருஙகு்தலின் விகி்தத்ற்த மதிப்பீடு 

செய்்தல்

தபோருட்கள் (உபகைணஙகள்)

 • திற�, அஙகுல நடப், சுத்்தமாை றகயுறை
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குழந்ரதகளுககு மனித உடல்�ோர அைரவ 

அைவிடுதல்

மனி்த உடல்ொர் அளவு என்்பது துறளயிடப்்படா்த 

அளவு முறையில்உடலின் அளறவ மதிப்பீடும் ஒரு 

ச்தாகுப்பு ஆகும். இது வளர்சசி வளர்த்்தல் மறறும் 

ஆந�ாககிய வற�ககூறுகறள மதிப்பிட ்பயன்்படுகிைது. 

ஆநத்ந�ாச்பாசமட்ரி என்ை கிந�கக சமாழி, சொல்லில் 

ஆநத்ந�ாச்பா என்்பது மனி்தன்  என்றும் சமட்ரி என்்பது 

‘அளவு’  என்றும் ச்பாருள்்படும் (Ulajaszek 1994) மனி்த 

உடல்ொர் அளவில் உய�ம் அல்லது நீளம் எறட ்தறல 

சுறைளவு ஆகிய கூறுகள் அளவீடு செய்யப்்படுகிைது.  

சுகா்தா� ்பணியாளர்களுககு ஒரு குழநற்தயின் வளர்சசி 

ெரியாக உள்ள்தா என்்பற்த நிர்ணயிகக இவவளவீடு 

உ்தவுவந்தாடு ஒரு குழநற்தயின் உடல்நிறல ஆ்பத்தில் 

உள்ள்தா என்்பற்தயும் சுட்டிகாட்டுகிைது. நமலும் 

குழநற்தகளுககும் வளர் இளம் ்பருவத்தில் 

உள்ளவர்களுககும் ெரியாை சிகிசறெ முறைகறள 

ந்தர்நச்தடுகக உ்தவுகிைது.

குழந்ரத �ை த�விலியம்

6

த�விலியரின் த�யல்கள்

எண் செவிலியரின் செயல்கள் ்பகுத்்தறிவு / அறிவியல் நகாட்்பாடு

1  செய்முறைப்்பறறி விளககு்தல்  ஒத்துறழப்ற்ப நமம்்படுத்து்தல்

2 ்படுகறகயின் அருகில் ந்தறவயாை ச்பாருட்கறள 

(ஏற்பாடு செய்்தல்) 

 ந��ம் மறறும்  ஆறைறல நெமிகக உ்தவுகிைது.

3 சிறுநீர்ப்ற்ப காலியாக இருககிை்தா என்று ்பார்த்்தல் 

அவசியம்

சிறுநீர்ப்ற்ப நி�ம்பி இருந்தால் கர்ப்்பப்ற்ப 

நமல்ந�ாககி விலகி இருககும்

4 அடிவயிறறைத் ்தவி� மறை ்பகுதிறய துணி றவத்து 

மூடவும்

 சுல்பமாக ்பரிநொ்தறை செய்வற்த நமம்்படுத்தும்

5 கர்ப்்பப்ற்பறய ஒரு உள்ளஙறகறய றவத்து 

கண்டறிவது

 கர்ப்்பப்ற்பறய நிறலப்்படுத்தி ெரியாை நிறலயில் 

றவத்்தல் 

6 வயிறு வழியாக உறுதியுடன் முதுகு்தண்டு வடம் 

ந�ாககி பின்பு, ெறறு கீழந�ாககி குறியின் கீழுள்ள 

்பகுதிறயக அழுத்்தவும்.

7 கர்ப்்பப்ற்பயின் உய�த்ற்த றகவி�ல்களின் 

எண்ணிகறகறய சகாண்டு  அளவிடு்தல் (அஙகுல நடப் 

மூலம் அளவீடு செய்்தல்)

பி�ெவத்திறகு பின் கர்ப்்பப்ற்பயின் உய�த்ற்த 

றகவி�ல்களால்  உறுதி செய்து பின்பு அஙகுல நடப் 

மூலம் அளவிடு்தல் மு்தல் �ாள்  10-12 செ.மீ வற� 

இருககும்.

5-வது �ாளில் ச்தாட்டு நொ்தறை செய்யமுடியாது.

8 றகயுறை ந்பாட்ட றககறளக சகாண்டு பிைப்புறுப்பில் 

றவத்துள்ள ்பஞறெ (�ாப்கின்) ெரி்பார்ககவும் 

(நலாககியாவின் நிைம் மறறும் அளவு)

கர்ப்்பப்ற்பயின் சுருஙகு்தலின் விகி்தத்ற்த 

அளவிடு்தல்

9  ச்பரினீயல் ்பகுதி ்ப�ாமரிப்பு சகாடுத்து பின்பு, சுத்்தமாை 

�ாப்கிறை ்தரு்தல் ச்பாருட்கறள திரும்்பவும் எடுத்்த 

இடத்தில் றவககவும் றககறள கழுவு்தல் நவண்டும்

சுத்்தமாக ்ப�ாமரித்்தல் அ்தைால், ச்தாறறு 

்தடுககமுடியும். நுண்கிருமிகள் ்ப�வு்தறல ்தடுககும்

11  கர்ப்்பப்ற்பயின்  உய�த்ற்த செவிலியர் ்பதிநவட்டில 

குறித்து றவககவும்

ஆவணஙகள் பி�ெவத்திறகு பின்பு கர்ப்்பப்ற்ப 

சுருஙகு்தல் விகி்தத்ற்த ச்தரிநதுசகாள்ள உ்தவுகிைது.

செயல்முறை
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இப்்பாடப்பிரிவில் கீழவரும் அளவுகறள 

குழநற்தகளுககு மதிப்பீடு செய்ய கலந்தாய்வு 

செய்யப்்படுகிைது.

 • எறட உய�ம் அல்லது நீளம் 

 • ்தறல சுறைளவு மார்பு சுறைளவு

 • �டு றக சுறைளவு

மனித உடல்�ோர அைவுகளின் ந�ோககஙகள்

 • குழநற்தயின் ச்பாதுவாை உடல்நிறலறய 

மதிப்பிடு்தல்

 • குழநற்தயின் ச்பாதுவாை ஊட்டசெத்து 

நிறலறய மதிப்பீடு்தல்

குழந்ரதயின் எரடரய அைவீடு த�ய்தல்

உடல்நிறலறய சவளிப்்படுத்திைன் மூலம் 

அளவிடப்்படுகிைது. இது குழநற்தயின் வளர்சசி 

மறறும் ஆந�ாககிய நிறலறய ச்பரியவர்களின் 

எறட அல்லது குழநற்தகள் எறட கருவி மூலம், 

கிநலாகி�ாம் அல்லது ச்பௌண்ட்ஸ அளவுகளில் 

அளவிட சுட்டிககாட்டுகிைது.

2 வயதிறகு கீழுள்ள குழநற்தகறள 

மின்ைணு அல்லது எண்ணிகறக எறட கருவி 

மூலம் எறட ந்பாடும் ந்பாது டயப்்பர் மறறும் 

துணிகறள அணியக கூடாது. அப்ந்பாது 

குழநற்தயாைது எறட கருவீயின் றமயத்தில் 

இருப்்பந்தாடு எறட அளவிடும் ந��த்தில் 0.1kg 

என்்பற்தயும் நெர்த்து அளவிட நவண்டும்.

சிறிய குழநற்தகள் அ்தாவது 2 வயதிறகு 

நமல் உள்ள குழநற்தகறள எறடயிடும் ந்பாது 

காலணி அணியாமல் உள்ளாறடகள் மட்டுநம 

அணிந்த நிறலயில் எண்ணிலகக ்தற� எறட 

கருவி மூலம் 0.1 kgககு ெமமாை அல்லது அ்தறகு 

குறைவாை நிறலயில் அளவிட நவண்டும். 

ச்பரிய குழநற்தகறள எறடயிடும் ந்பாது 

காலணி அணியாமல் குறைந்த அல்லது 

சமல்லிய உள்ளாறடகளுடன் ்தனிறம்படுத்தி 

எறடயிட நவண்டும்.

வளர் இளம் ்பருவத்திைர்களுககு 

எறடயிடும்ந்பாது அவர்கள் எறட இயநதி�த்தின் 

றமயத்தில் அறெயாமல் இருககும் ந்பாது 

மட்டுநம எறடயிட நவண்டும். அப்ந்பாது 0.1kg 

என்ை ச�ருஙகிய அளறவயும் அளவிட 

நவண்டும்.

த�விலிய எச்�ரிகரககள்

ந�ோககஙகள்

 • குழநற்தகள் மறறும் றகககுழநற்தகளுககு 

அவர்களின் வயதிறநகறை உடல் எறட 

உள்ள்தா என்று ெரி்பார்கக நவண்டும்.

 •  குழநற்தகளின் ஊட்டசெத்து ந்தறவகறள 

கணககிட நவண்டும்.

 • இ�த்்த �ாள தி�வஙகள் மறறும் மருநதுகளின் 

அளவுகறள கணககிட ்பயன்்படுகிைது

 • சிகிசறெககுப் பின் எறட அதிகரிப்பின் 

முன்நைறைம் அல்லது இழப்பு ஆகிய 

கணிககப்்படுகிைது.

நதரவயோன தபோருட்கள்

 • றகககுழநற்த எறட கருவி அல்லது 

மிண்ணணு ்தற� எறடக கருவி 

 • துண்டு

 • துறடப்்பான் 

 • ச்பன்சில் மறறும் காகி்தம் அளவீடு செய்வ்தறகு

த�யல்முர்ற

2 வயதிறகு கீழ உள்ள குழநற்தகள் இவறறில் 

றகககுழநற்தகளும் அடஙகும். 

எரடக கருவிரய �மதைமோன கடினமோன 

நமறபைப்பில் ரவகக நவண்டும்.

1. எறட கருவிறய துறடப்்பான் மூலம் சுத்்தம் 

செய்ய நவண்டும்.

2. துண்டிறை எறட கருவியின் நமல் விரிகக 

நவண்டும் 

3. எறட கருவிறய பூஜ்ஜிய நிறலககு சகாண்டு 

செல்ல நவண்டும் 

4. எறட கருவிறய சுவறறுடன் ச�ருஙகிய 

நிறலயில் றவத்்தால் குழநற்தகள் எறட 

கருவியில் இருநது விழுவற்த ்தடுகக முடியும்
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5. குழநற்தயின் ்தாறய எறடக கருவியின் 

அருகிநலநய நிற்ப்தறகு அறிவுறுத்்த நவண்டும்.

6. எறட எடுப்்ப்தறகு முன் துணிகறள அகறை 

நவண்டும்.

7. குழநற்தறய எறட கருவியின் நமல் றவகக 

நவண்டும்

8. இடது றகறய குழநற்தயின் நமல் ச்தாடாமல் 

றவகக நவண்டும்

9. எறடறய குறிகக நவண்டும்

10. குழநற்தறய எறடக கருவியிலிருநது தூககி 

உறட அணிவ்தறகு ்தாயுடன் இறணநது 

உ்தவி செய்ய நவண்டும்.

11. ஏறகைநவ எறடயுடன் ஒறறுறம்படுத்தி ெரி 

்பார்கக நவண்டும்.

12. 100 கி�ாமுககு நமல் நவறறுறம இருந்தால் 

திரும்்ப எறட அளநது அ்தறை ெரி்பார்கக 

நவண்டும். மீண்டும்  அந்த எறட இருப்பின் 

மருத்துவரின் ஆநலாெறைககு அறிவுறுத்்த 

நவண்டும்.

13. எறட ச்பௌண்ட்ஸ மூலம் மாறை நவண்டும்

14. எறட ஆவணம் செய்ய நவண்டும் 1kg=2.21bs 

குழநற்தகள் 2 வயதிறகு நமல் இருந்தால்

குழந்ரதகள் 2 வயதிறகு நமல் இருந்தோல்

1. ெம்தளமாை இடத்தில் மிண்ணணு 

எறடககருவிறய றவகக நவண்டும்

2. ்தனியறை ஏற்பாடு செய்ய நவண்டும்.

3. குழநற்தகறள நமல் உறட இல்லாமல், 

உள்ளாறடகளுடன் அணுமதிகக நவண்டும்

4. காலணிகறள கழறை நவண்டும்

5. எறட கருவிறய பூஜ்ஜிய நிறலககு மாறை 

நவண்டும்.

6. குழநற்தகள் அல்லது வளர் இளம் 

்பருவத்திைற� எறடக கருவியின் றமயத்தில் 

நிறக நகாரிகறக செய்ய நவண்டும்.

7. குழநற்தகறள அறெயாமல் இருப்்ப்தறகு 

அறிவுறுத்தி அ்தன்பின் எறட அளறவ ச்பை 

நவண்டும்.

8. எறட அளவிடும் ந்பாது 0.1kg என்ை ச�ருஙகிய 

அளறவ அளவிட நவண்டும்.

9. ்பறழய எறட அளறவ ஒறறுறம்படுத்தி 

ெரி்பார்கக நவண்டும்

10.  எறட ஆைது ச்பௌண்ட்ஸ அளவில் இருந்தால் 

அவறறை அட்டவறணயின் மூலம் 

கிநலாகி�ாமுககு மாறை நவண்டும்

உயைம் அல்ைது நீைம் அைவிடுதல்

குழநற்தயின் ்படுத்்த நிறலயில் நீளம் அல்லது 

உய�ம் அளவிடப்்படுகிைது. உய�ம் நிமிர்நது ந��ாக 

நிறகும் ந்பாது அளவிடப்்படுகிைது.

குழநற்த இ�ண்டு வயதிறகு கீழ இருந்தால் 

்படுத்்த நிறலயில் அளவிட நவண்டும்

குழநற்தகள் 2 வயதிறகு நமல் இருந்தால் 

அல்லது நிறக முடியுமாைால் நிறகும் நிறலயில் 

அளவிடலாம்.

ச்பாதுவாக நின்ை நிறலயில் அளவிடும் 

உய�ம் ்படுத்து எடுககும் உய�த்திலிருநது 

0.7cm  குறைவாக இருககும். 

த�விலிய எச்�ரிகரககள்

2 வயதிறகு கீழ உள்ள குழநற்தகளின் நின்ை 

நிறலயில் உய�ம் அளவிடப்்பட்டால் 0.7cm 

அளறவ கட்டிக சகாள்ள நவண்டும். 2 வயதிறகு 

நமல் உள்ள குழநற்தகளுககு நின்ை நிறலயில் 

உய�ம் அளவிடப்்பட்டால் 0.7cm கழித்து உய�ம் 

அளவிடப்்பட நவண்டும்.

நதரவயோன தபோருட்கள்

 • உய�ம் அளவிடும் கருவி (or)

 • உய�ம் அளவிடும் கருவி அல்லது 

ஸநடடிநயாமீட்டர்

படுகரக நிரையில் உயைம் அைவிடல்
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1. ெம்தளமாை கடிைமாை இடத்தில் உய�ம் 

அளவிடும் கருவிறய றவகக நவண்டும்.

2. உய�ம் அளவிடும் கருவிறய சமல்லிய 

துணியில் அல்லது மிருதுவாை காகி்தத்்தால் 

மூட நவண்டும். ஏசைன்ைால் குழநற்த 

தூய்றமயாகவும் வெதியாகவும் இருகக 

உ்தவுகிைது.

3. குழநற்தயின் ்தறலமுடி உய�ம் அளவிடும் 

கருவியின் ்தறலப் ்பகுதிறய அழுத்துமாறு 

முதுகுப் புைமாக ்படுகக றவகக நவண்டும்.

4. குழநற்தறய ்படுகக றவத்்தவுடன் 

குழுநற்தயின் கண்கள் ந��ாக ்பார்கக 

நவண்டும்.

5. ்தாயின் உ்தவி மூலம் உய�ம் அளவிடும் கருவி 

்தறலப்்பகுதிறய குழநற்தயின் ்தறலறய 

ச்தாடுமாறு �கர்த்தும் வற� ்தாய் குழநற்தயின் 

்தறலறய பிடித்துக சகாள்ள நவண்டும்.

6. உய�ம் ்பார்ப்்பவர் உய�ம் அளவிடும் கருவியின் 

்பககவாட்டில் உய�ம் அளவிடுகள் ச்தரியுமாறு 

நிறக நவண்டும்.

7. குழநற்த உய�ம் அளவிடும் கருவியில் ந��ாக 

்படுககப்்பட்டுள்ள்தா எை ெரி்பார்கக நவண்டும்.

8. ந்தாள்்பட்றட உய�ம் அளவிடும் கருவிறய 

ச்தாட்டவாறு ந��ாக வறளயாமல் 

குழநற்தறய ்படுகக றவகக நவண்டும்

9. ஒரு றகயால் குழநற்தயின் கால்கறள 

அழுத்திப்பிடித்துக சகாண்டு மறசைாரு 

றகயிைால் எறட கருவியின் கால் ்பகுதிகறய 

�கர்த்்த நவண்டும்.

10. குழநற்தகளின் முழஙகால்களில் கால்கறள 

ந��ாக றவப்்ப்தறகு மிருதுவாை அழுத்்தம் 

எவவி்த காயமும் இல்லாமல் சகாடுககலாம்.

11. இ�ண்டு கால்கறளயும் நெர்த்து பிடிப்்ப்தால் 

குழநற்த மிகவும் செயல் குழப்்பத்தில் இருந்தால் 

ஒரு கால் மட்டும் ெரியாை நிறலயில் 

இருககுமாறு பிடித்துக சகாள்ளலாம்

12. கால்கறள பிடித்்த நிறலயில் உய�ம் அளவிடும் 

கருவியின் ்பா்தப்்பகுதிறய குழநற்தயின் 

்பா்தத்திறகு எதி�ாக �கர்த்தும் ந்பாது கால்கள் 

ெமமாகவும் கால் வி�ல்கள் நமல் ந�ாககிய 

வண்ணமாகவும் இருகக நவண்டும்.

13. உய�த்ற்த அளவீடு செய்து ஆவணம் செய்யும் 

ந்பாது 0.1 cm என்று முடிவறடயும் வற� 

அளவிட நவண்டும்

14. இ�ண்டு வயதிறகு நமல் உள்ள குழநற்தகளின்  

உய�த்ற்த அளவிடும் ந்பாது 0.7cm கழித்து 

உய� அளவீடு செய்து குறிகக நிறைவில் 

சகாள்ள நவண்டும்

உயைம் அைவிடல்

1. ஸநடடிநயாமீட்டற� ெரியாை நகாணத்தில் 

்தற�த்்தளத்திறகும் சுவர் அல்லது 

தூண்களுககிறடயில் செஙகுத்்தாக நிறுத்்த 

நவண்டும்.

2. உய�ம் அளவிடும் கருவி ்தற�்தளத்தில் ெரியா 

உள்ள்தா என்்பற்த உறுதி்படுத்்த நவண்டும்

3. காலணிகள் காலுறைகள் மறறும் முடி 

ஆ்ப�ணஙகள் குழநற்தகளிடமிருநது அகறை 

நவண்டும்.

4. உய�ம் அளவிடும் கருவியின் அடியில் 

குழநற்தகள் நிற்ப்தறகு உ்தவி செய்ய 

நவண்டும். உய�ம் அளவிடும் கருவியின் 

செஙகுத்்தாை ்பகுதிறய, ்தறல, 

ந்தாள்்பட்றடயின் இரு்பகக அலகுகள், பிட்டம், 

கால் பின் ்பகுதி, குதிகால் ஆகியறவ ச்தாட 

நவண்டும்.

5. உடலாைது முன்புைமாகநவா, பின்புைமாகநவா 

வறளயாமல் இடுப்புடன் நெர்த்து 

ெமநிறலப்்படுத்்த நவண்டும்.

6. ்தாயின் அல்லது உடனிருப்்பவரின் உ்தவியுடன் 

குழநற்தறய உய�ம் அளவிடும் கருவியில் 

முழஙகால், கணுககால், ்பா்தம் ஆகியறவ 

ந��ாகவும், கணுககால்களின் பின்்பகுதி 

செஙகுத்்தாக உள்ள கருவிறய ச்தாடும்்படி 

நிறக றவகக நவண்டும்.

7. ்தறலயின் நிறலறய ெரி்படுத்்த குழநற்தயின் 

்தறல மறறும் ்தாறடறய கட்றட வி�ல் மறறும் 

மறை வி�ல்கள் சகாண்டு பிடிகக நவண்டும்.

8. ந்தறவப்்பட்டால் சமதுவாக ்தள்ளுவ்தால் 

குழநற்தயின் உடல் அவர்களின் 

உய�த்திறநகற்ப ந��ாக இருகக நவண்டும்.

9. ்தறலறய நிறலப்்படுத்திய நிறலயில் உஙகள் 

அடுத்்த றகயிைால் உய�ம் அளவிடும் எறட 

கருவியின் ்தறலப்்பகுதிறய இழுத்து 
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குழநற்தயின் ்தறல முடிறய மிருதுவாக 

ச்தாடுமாறு செய்ய நவண்டும்.

10. உய�ம் அளறவ ்பதிநவட்டில் எழு்த நவண்டும். 

உய�ம் அளறவ 0.1cm மு்தல் கணககிட 

நவண்டும்.

11. மைதில் றவகக நவண்டியறவ 2 வயதிறகு 

குறைவாை குழநற்தகறள உய�ம் எடுககும் 

ந்பாது எடுககும் அளவுடன் 0.7cm கூட்டிக 

சகாள்ள நவண்டும்.

சுற்றைரவ அைவிடுவதறகுத் நதரவயோனப் 

தபோருட்கள்

 • அளறவ �ாடா

 • குறியீட்டு ந்பைா

 • ்பதிவு செய்யும் காகி்தம்

தரை சுற்றைரவ அைவிடுதல்

1. ெம்தளத்தில் காகி்தம் அல்லது மிருதுவாை 

திற�சீறலகள் றவகக நவண்டும்

2. குழநற்தகறள ந��ாை முறையில் அந்த 

திற�சீறலகள் நமல் ்படுகக றவகக 

நவண்டும். ந்தறவப்்பட்டால் உட்கா� 

றவககலாம்

3. அளறவ �ாடாறவ மடிப்பில்லாமல் ்பயன்்படுத்்த 

நவண்டும்

4. அளறவ �ாடாறவ பிடரி ்பகுதியில் உள்ள 

்பறடத்்த ்பகுதி மு்தல் கண் புருவத்திறகு நமல் 

மறறும் காது மடலுககு நமலாக ்தறலறய 

சுறறி அளவிட நவண்டும். அந்த ்பகுதிறய 

நெர்ககும் புள்ளிறய ்தறலச சுறைளவின் 

அளவாக எடுத்துக சகாள்ள நவண்டும்.

5. சுறைளவு அளவிடும்ந்பாது 0.1cm  அருகில் 

உள்ளவறறையும் குறிகக நவண்டும்.

மோரபு சுற்றைரவ அைவிடுதல்

அளறவ �ாடாறவ குழநற்தயின் பின் 

்பகுதியில் றவத்து சுறறிலுமாக சகாண்டு வநது 

முன்்பாக உள்ள மார்பு காம்ற்ப ச்தாட்டவாறு 

அளவிட நவண்டும். இதுநவ மார்பு சுறைளவு 

அளறவ சகாடுககிைது.

�டு ரக சுற்றைவு அைவிடுதல்

1. குழநற்தகறள அவர்களின் முதுகு புைம் 

ந��ாக இருககுமாறு நிறக அறிவுறுத்்த 

நவண்டும் மறறும் றககறள ்பககவாட்டில் 

ச்தாஙக றவகக நவண்டும்.

2. ஆகந�ாமின் செயல்முறைறய ச்தாட்டு ச்தரிநது 

சகாண்டு அளவிட நவண்டும். 

3. குழநற்தயின் றககறள 900 அளவிறகு 

மடககி பிடித்துக சகாண்டு ஒலிகிந�ைன் 

்பகுதிறய குறியிட நவண்டும்.

4. அளறவ �ாடாறவ ்பயன்்படுத்தி இ�ண்டு 

்பகுதிககும் இறடப்்பட்ட தூ�த்ற்த (ஆகந�ாமின் 

மறறும் ஒலிகிந�ைன்) குறியிட நவண்டும். 

அளறவ�ாடாறவ பிடித்்தவாறு �டு குறியீட்டில் 

(எ.கா) இ�ண்டிறகும் இறடப்்பட்ட தூ�ம் 32.6 

cm ஆக இருப்பின் �டு றக சுறைளவின் அளவு 

16.3cm ஆகும்.
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5. இந்த ்பகுதியில் அளவிடும் அளவு �டு றக 

சுறைளவின் அளவு ஆகும்.

6. குழநற்தயின் றககள் ்தளர்வாக ்பககவாடில் 

ச்தாஙகுமாறு உள்ள்தா என்று உறுதி செய்ய 

நவண்டும்.  ்தறெகறள ்தளர்த்திய நிறலயில் 

றவககவில்றலயாைால் முறறிலும் நவறு்பட்ட 

அளவீடு கறடககும்.

7. �டுப்புள்ளியில் உள்ள அளறவ �ாடாறவ 

்பககவாட்டில் சுறறி மாறை நவண்டும். அளறவ 

�ாடா ்பககவாட்டில் உள்ளற்த உறுதி்படுத்்த 

நவண்டும். அளறவ �ாடாறவ இறுககமாக 

இல்றல என்்பற்தயும் உறுதி்படுத்்த நவண்டும். 

இது மிருதுவாக ந்தாலின் நமல் இருகக 

நவண்டும்.

8. �டு றக  அளவிறை அளவிட்டு ்பதிநவட்டில் 

்பதிவு செய்ய நவண்டும்.

எறட குறைவாக பிைந்த குழநற்தயின் 

சவறறிககற்த 2014 ஆம் ஆண்டு அகநடா்பர் 

23ம் �ாள் அவெ� அறுறவசிகிசறெயிைால் 

பிற்பகல் 4.24 மணிககு ஒரு குழநற்த பிைந்த்தது. 

அவைது ச்பயர் விைய் (ச்பயர் மாறைப்்பட்டுள்ளது). 

அவைது எறட 1.8kg நீளம் 36.5cm அவன் 30 

வா�கால குழநற்தந்பால இருந்தான். அவன் 

குறைபி�ெவ குழநற்தயாகவும் எறட 

குறைவாை குழநற்தயாகவும் இருந்தான். 

அவறை ்பசசிஙகுழநற்த தீவி� சிகிசறெ பிரிவில் 

றவத்து ச்தாடர்நது சிகிசறெ வழஙகிைர். பின் 

அவனுககு செயறறக சுவாெம் மூலம் ஆகஸிஜைன் 

வழஙகப்்பட்டது. ஒளிககதிர் விளககு 

சகாடுககப்்பட்டது. அவைால் ்தாய்ப்்பால் உறிஞெ 

முடியவில்றல. அ்தைால் அவனுககு மூககு 

வழியாக குழாய் ந்பாடப்்பட்டு சவளிப்்படுத்்தப்்பட்ட 

்தாய்ப்்பால் ஊட்டப்்பட்டது. அவனுறடய ்தாய் 

்தாய்ப்்பாறல சவளிசகாணர்நது ்தன் குழநற்த 

விைய்ககு சகாடுத்்தார். அவர் குழநற்தறய 

தூககி அறணத்து சமதுவாக ்ப�ாமரிப்்ப்தறகு 

இ�ண்டு வா�ம் ஆைது. அ்தறகிறடயில் 

அவனுககு ச்தாறறுந�ாய்ககாை சிகிசறெ 

அளிககப்்பட்டது. ்பசசிளஙகுழநற்த தீவி� சிகிசறெ 

பிரிவிலிருநது சவளிவரும் காலம் அவனுககு 

கடிைமாை நீண்ட தூ�ப் ்பயணமாக அறமந்தது. 

்தறந்பாது அவன் 4 வயது குழநற்தயாக 

ஆந�ாககியத்துடன் உள்ளான். அவன் 4 வயது 

குழநற்த செய்யக கூடிய அறைத்து வி்தமாை 

செயல்கறளயும் செய்கிைான். அவனுறடய ்தாய், 

்தநற்த அவைால் மிகவும் ச்பருமி்தத்துடன் 

வாழகின்ைைர்.

குர்றபிை�வ குழந்ரதயின் கரத
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 முன்னுரை 

ஒருவர் வீட்டில் செௌகரியத்துடன் 

உணர்வந்தாடு அறைவரும் அவரிடம் அககறை 

காட்டுகிநைாம்.  ஆறகயால் ்தான் முதிநயார்கள் 

திடீர் மறறும் நீண்டகால ந�ாய்களின் ந்பாது 

மருத்துவமறையில் ்ப�ாமரிககப்்படுவற்தக 

காட்டிலும் வீட்டில் இருநது மருத்துவ நெறவகள் 

ச்பறுவற்தநய   விரும்புகிைார்கள். மறைசெவிலியச 

நெறவகள் ்ப�ந்த அளவிலாைச சுகா்தா�ப் 

்பாதுகாப்புகறள உள்ளடககியது. வீட்டில் எழும் 

சுகா்தா�ப் பி�செறைகறள எளிதில் 

மறைசெவிலிய உ்தவியுடன் தீர்கக முடியும். 

்தனி�்பர் மறறும் குடும்்பத்திைரின்  ந்தறவ 

அடிப்்பறடயில் நெறவ வழஙகப்்படுகிைது.

மறை செவிலியச நெறவகள் என்்பது எளிதில்  

கிறடககககூடிய  வழியில் திட்டமிடப்்பட்டு, 

ஒருஙகிறணககப்்பட்ட வீட்டு ்ப�ாமரிப்புச நெறவ 

மறறும்  மருத்துவச நெறவ வழஙகுவ்தறகாை 

வழஙகு�ர்கள் மூலம் கிறடககும் நெறவகள் ஆகும். 

ெமீ்பத்தில் சுகா்தா�ச நெறவகள் வழஙகுவதில் 

அதிகக  கவைம் ெமூகத்ற்த ந�ாககி திரும்பி 

உள்ளது. வீட்டில் சுகா்தா�ச  நெறவகள் 

வழஙகுவதில் ெமூகச சுகா்தா�ச செவிலியர் ஒரு 

மதிப்புமிகக குழு உறுப்பிைர் ஆவர்.

மரனயியல் த�விலியம் - வரையர்ற    

மரனயியல் த�விலியம் (வீட்டு பைோமரிப்பு)

1. மறையியல் செவிலியம் என்்பது மறையியல் 

செவிலியர்களால் வீட்டில் வழஙகப்்படும் 

சுகா்தா�ம் ொர்ந்தச நெறவகள் ஆகும்.

2. மறையியல் செவிலியம் என்்பது  உரிமம் 

ச்பறை சுகா்தா� ்ப�ாமரிப்பு வல்லு�ர்களால் 

வீட்டில் வழஙகப்்படும் மருத்துவச சிகிசறெகள் 

அல்லது திைெரி உ்தவிகள் ச்தாழில் 

வழஙகு�ர்களால்  வழஙகப்்படும் உ்தவிகளால்  

திைெரி ந்தறவகள் பூர்த்தி அறடவற்த உறுதி 

செய்்தல் ஆகும்.

மரனத�விலியம்

வீடு என்பது ஆறுதல், ்பாதுகாப்பு மற்றும் நேரமறையான உணரவுகளுடன 
ததாடரபுறடயது.

7செயல்முறை
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மரனயியல்  த�விலியத்தின் ந�ோககஙகள்

1. சுகா்தா�த்ற்த ஊககுவித்்தல், ்ப�ாமரித்்தல் 

மறறும் சுகா்தா� மறுசீ�றமப்பு

2. ந�ாய் மறறும் இயலாறமயின் விறளவுகறள 

குறைத்்தல்

3. ந�ாய் ்தடுப்பு முறைகள்

4. ந�ாய் சிகிசறெ முறைகள்

5. ந�ாயின் விறளவுகளில் இருநது 

ந�ாயாளிகளுககு நிவா�ணம் அளித்து ஆறு்தல் 

அறடயச செய்்தல்

6. ந�ாயாளி மறறும் ந�ாயாளிகளின்  

குடும்்பத்திறகு ஆ்த�வு மறறும் உத்்த�வா்தம் 

(வழஙகு்தல்)

மரனயியல்  த�விலியத்தின் நகோட்போடுகள்

1. குடும்்பத்துடனும் மறைவர்களுடனும் �ல்ல 

்தனிப்்பட்ட உைறவ வலுப்்படுத்து்தல்.

2. குடும்்ப அளவு, கல்வி, நவறல, ம்தம், 

்பழககவழககம் மறறும் ம�புகள் ்பறறிய 

்தகவல்கறள நெகரித்்தல்.

3. சுகா்தா� பி�செறைகளின் முன்னுரிறமககு  

ஏற்ப அறடயாளம் கண்டு, ெமாளித்துக 

றகயாளு்தல்

4. முறையாை சுகா்தா�க கல்வி

5. குடும்்ப உறுப்பிைர்களின் ந்தறவககு ஏற்ப 

�டவடிகறககறள திட்டமிட்டு செயல்்படுத்்த 

உ்தவி செய்்தல்.

6. குடும்்பத்திைர் ்தஙகள் ந்தறவகறள 

நிறைநவறைவும், சுகா்தா�, ஊட்டசெத்து மறறும் 

குடும்்ப �லத்திறை நமம்்படுத்்தவும் உ்தவு்தல்

7. உடல்�ல ்ப�ாமரிப்பு குழுநவாடு 

ஒருஙகிறணநது செயல்்படு்தல்.

மரனயியல்  த�விலியத்தின் வரககள்

1. வீட்டில்  வழஙகப்்படும் நெறவகள் -  அடிப்்பறட 

ஆ�ம்்ப சுகா்தா� நெறவகள்

2. வீட்டிறகும், மருத்துவமறைககும் இறடயில் 

வழஙகப்்படும் நெறவகள் 

3. மககறள றமயமாகக சகாண்டச சுகா்தா� 

நெறவகள் 

4. �ல்வாழவு நெறவ (Hospice care) 

மரனயியல் த�விலிய ந�ரவகள்  

வழஙகும் �பரகள்

அ. ்பதிவு செய்யப்்பட்ட செவிலியர்

ஆ. உடல் இயல் இயககு�ர் (physiotherapist)

இ. ச்தாழில்முறை சிகிசறெயாளர்

மரனயியல்  த�விலியத்தினோல் வீட்டிநை 

தீரககப்படககூடிய நிரைரமகள்.

 • காயம் ்பாதுகாப்பு - அழுத்்தம் (அ) ்படுகறக 

புண்கள் அல்லது அறுறவ சிகிசறெ காயம் 

 • முதியவர்கள் மறறும் ஊைமுறைவர்களின் 

்ப�ாமரிப்பு

 • ந�ாயாளிகள் மறறும் குடும்்ப 

உறுப்பிைர்களுககுத் ந்தறவகளின் 

அடிப்்பறடயில் சுகா்தா� கல்வி வழஙகு்தல்

 • இ�த்்த �ாளம் வழியாக ஊட்டசெத்து  சிகிசறெ

 • மறுவாழவுச சிகிசறெ

 • H1N1, றட்பாய்ட் மறறும் சை்பறடடிஸ ந்பான்ை 

ச்தாறறுந�ாய்களுககு எதி�ாை ்தடுப்பூசி

 • அறுறவ சிகிசறெககுப் பின் ஏற்படும் வலி, 

உணவு, சுவாெம் பி�செறைகளுககு திைம்்பட 

செய்்தல்

 • சிறுநீர் வடிகுழாய் ்ப�ாமரிப்பு(Cathetor care)

 • ஆகஸிஜைன் நிர்வாகம் (உட்செலுத்து்தல்)

 • ஊசிகள் அல்லது  இ�த்்த �ாளம் வழியாக 

தி�வம் உட்செலுத்து்தல்

 • பிசிநயாச்த�பி (உடலியல் இயகக சிகிசறெ)

மரனயியல்  த�விலியத்தின் �ன்ரமகள்

1. மலிவாைது

2. ்பயனுள்ளது

3. வீட்டுச சூழலில் ்தனித்துவமாை திைெரி 

செவிலியச நெறவகள் 

4. வெதியாைது

5. ந�ாயிலிருநது நவகமாக மீள உ்தவுகிைது

6. முதியவர்களுககுத் முககியமாை திைெரி 

�டவடிகறககறள வீட்டில் வழஙகுவ்தன் 

மூலம் திைெரி நிகழவுகளுககுத் ்தகக சு்தநதி�ம்  

மறறும்  கட்டுப்்பாடு கிறடககிைது.

7. வீட்டில் வழஙகப்்படும் ்ப�ாமரிப்பு  ்த�ம் மறறும் 

ந�ாயாளியின் திருப்திறய அதிகரிககிைது.

மரனயியல்  த�விலியத்தில் த�விலியரின்  

பஙகு

1. உடலின் முககிய அறிகுறிகறள (vital signs) 

கண்காணித்்தல்

2. சிகிசறெ  முறையின் ந்பாகறகக 

கண்காணித்்தல்.

3. வலி நமலாண்றம மறறும் 

அசெௌகரியத்திலிருநது  நிவா�ணம்.

4. ந�ாயாளிககு வீட்டில் ்பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் 

செய்்தல்.
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5. சுய ்ப�ாமரிப்பு ்பறறி ந�ாயாளி மறறும் 

ந�ாயாளியின் குடும்்ப உறுப்பிைர்களுககு 

சுகா்தா�ககல்வி வழஙகு்தல்.

6. சிகிசறெயின் ்தன்றமறயப் ்பறறி 

மருத்துவருடன் ஒருஙகிறணநது செயல்்படு்தல் 

மறறும் மருத்துவருககுத் ச்தரிவித்்தல் 

வீட்டில் ந�ோயோளிகளுககு உடல்நிரை 

�ரியில்ைோத நபோது த�விலியரின்  பஙகு

ெமு்தாய சுகா்தா�ச செவிலியர் வீட்டிறகு 

உடல்நிறல ெரியில்லா்த �்பற�கவனிப்்ப்தறகாக 

அறழககப்்படும் ந்பாது. ்தனி�்பர் / குடும்்ப 

உறுப்பிைர்களின் உணர்ந்த ந்தறவகள் 

அடிப்்பறடயில் ந�ாயாளிறய ்ப�ாமரிகக நவண்டும்.

நபோதிய தவளிச்�த்தில் ந�ோயோளிரய 

மதிப்பீடு த�ய்க 

 • ச்பாதுத் ந்தாறைம்

 • ந்தால் நிைம், கண்கள் நிைம் அல்லது நவறு 

ஏ்தாவது அறிகுறிகள்

 • காதுகள், வாய், �ாககு, ச்தாண்றட மறறும் 

டான்சில்கள் ஆகியவறறின் நிறலறய 

மதிப்பிடு்தல்

 • வயிறறில் நவறு எந்த சு�ப்பி வீககம் மறறும் 

அசெௌகரியம் ஆகியவறறைக கவனித்்தல்

 • காயம், வீககம், வடுககள், இறணப்புகள் 

(patches), புண்கள், ்தடித்்தல் அல்லது உணர்வு 

மறறும் செயல் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ள்தா எை 

உறறு ந�ாககு்தல்

 • குழநற்தயாக இருந்தால், சுகா்தா� அட்றட 

மறறும் ந�ாய்த்்தடுப்பு சுகா்தா� நிறல 

அட்றடறய (Road to Health Card) 

கண்காணித்்தல்

�மூக சுகோதோைப் ரப  நுட்பம்  

(BAG TECHNIQUE)

ெமூக சுகா்தா�ப் ற்ப வீடு, ்பள்ளி அல்லது 

ச்தாழிறொறலககுச செல்வ்தறகுத் ந்தறவப்்படும் 

உ்பக�ணஙகள் மறறும் ச்பாருட்கறள 

எடுத்துசசெல்லும் வறகயில் 

வடிவறமககப்்பட்டுள்ளது. உ.ம். கண் ்ப�ாமரிப்பு, 

கண் சொட்டுமருநதுகள் மறறும் மருநதுகளின் 

்பயன்்பாடு ந்பான்ை சுகா்தா� நெறவகறளப் 

்பரிநொ்தறை செய்யவும் மறறும் செயல்முறை 

விளககம் அளிககவும் ந்தறவப்்படும் உ்பக�ணஙகள் 

மறறும் கருவிகள் உள்ளை(TNAI).   ெமூக சுகா்தா�ப் 

ற்ப சுகா்தா�நெறவகள் வழஙகுவ்தறகுத்  

ந்தறவயாை முககிய மருநதுகள் மறறும் கருவிகள்  

ஆகியறவ உள்ளடஙகியது.

�முதோய சுகோதோைப் ரபரய 

பயன்படுத்துவதன் ந�ோககம்

வீட்டில் மருத்துவ முறைகறள செயல்்படுத்்த 

வீட்டில் உள்ள எளிய உ்பக�ணஙகள் / கருவிகள் 

சகாண்டு மருத்துவச நெறவகள், சுகா்தா�/ செவிலியச 

நெறவகறள  நமறசகாள்வது, ெமு்தாய சுகா்தா� 

ற்பறயப் ்பயன்்படுத்துவ்தன் ந�ாககம் ஆகும்.

�முதோய சுகோதோைப் ரபரய 

பயன்படுத்துவதன் தகோள்ரககள் 

1. ெமு்தாய சுகா்தா�ப் ற்ப மறறும் அதில் 

உள்ளறவகறள முடிந்தவற� சுத்்தமாக 

றவத்திருத்்தல் மூலம்  ஒரு 

ந�ாயாளியிடமிருநது இன்சைாரு 

ந�ாயாளிககும்,  ஒரு இடத்திலிருநது மறசைாரு 

இடத்திறகும் ந�ாய்த் ச்தாறறு ஏற்படுவற்த 

்தவிர்ககலாம். 

2. சுத்்தத்தின்  நகாட்்பாடுகறள ெமு்தாய சுகா்தா�ப் 

ற்பறயப் ்பயன்்படுத்தும் ஒழுஙகாை 

முறைறய  ந�ாயாளிகள் மறறும் குடும்்ப 

உறுப்பிைர்களுககு கறபிகக நவண்டும். 

3. ந்தர்நச்தடுககப்்பட்ட செயல்முறை விளககஙகள் 

மறறும் நெறவகறளப் பின்ச்தாடர்வது ்பறறி 

ந�ாயாளிகளுககும், குடும்்ப 

உறுப்பிைர்களுககும் கறபிகக நவண்டும்.

�முதோய சுகோதோைப் ரப நுட்ப நகோட்போடுகள்

1. ெமு்தாய சுகா்தா�ப் ற்பயின் நுட்்பத்ற்த 

்பயன்்படுத்துவ்தன் மூலம் ்தனி 

�்பர்களிடமிருநது குடும்்பத்திைருககும் பின் 

ெமு்தாயத்திறகும் ந�ாய்ச்தாறறு ்ப�வுவற்தத் 

்தடுககலாம்.

2. ெமு்தாய சுகா்தா�ப் ற்பறய ்பயன்்படுத்துவ்தன் 

மூலம் ந��த்ற்தயும் ஆறைறலயும் (effort) 

நெமிககலாம்.

3. ெமு்தாய சுகா்தா�ப் ற்ப நுட்்பம் 

்பயன்்படுத்துவ்தன் மூலம் ஒரு �்பருககு அல்லது 

குடும்்பத்திறகுக சகாடுககப்்படுகிை சமாத்்தப் 

்பாதுகாப்பின் ்தன்றமறய உணர்த்்தலாம்.

�முதோய சுகோதோைப் ரப  

1. ெமு்தாய சுகா்தா�ப் ற்பறய நகன்வாஸ, ந்தால் 

அல்லது நலொை உநலாகம் மூலம் ்தயாரிகக 

நவண்டும்.

2. றக அல்லது ந்தாளில் எடுத்துச செல்லககூடிய 

வறகயில் அறமககப்்பட்டிருகக நவண்டும்.

3. ற்பயில் ஒரு ந�ாட்புக,  அளவு�ாடா, 

செய்தித்்தாள் அல்லது பிளாஸடிக ்தாள், துண்டு, 
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நொப்பு, நொப்பு ச்பட்டி மறறும்  �கத்தூரிறக 

ஆகியவறறை றவத்திருகக நவண்டும்.

�முதோய சுகோதோைப் ரபயின்  பயன்கள்

1. ்தாய் மறறும் குழநற்தககு கர்ப்்பகால, 

பி�ெவகால, பி�ெவத்திறகுப்பின் வழஙகப்்படும் 

சுகா்தா� நெறவகறள வழஙகலாம்.   

2. Hb ்பரிநொ்தறை ந்பான்ை குறிப்பிட்ட 

ந�ாயறி்தல் �றடமுறைகறள 

நமறசகாள்ளவும், உயர் ஆ்பத்து (highrisk) 

நிகழவுகறள சிறுநீர் ்பரிநொ்தறைகள் மூலம் 

விற�வாக கண்டறியவும் ெரியாை ந��த்தில் 

சிகிசறெ அளிகக இயலும்.

3. குடும்்ப அஙகத்திைர்கள் மறறும் ெமு்தாயத்திறகு 

வாய்வழி நீர்ப்ந்பாககுத் தி�வம் (ORS) 

்தயாரிககும் முறை ்பறறியும், குழநற்த குளியல், 

ச்பன்றெல் ச்பநைாநஸைாநயட் இன் ்பயன்்பாடு 

ந்பான்ை செயல்முறைகறள விளகக 

நவண்டும். 

4. வி்பத்துகள் மறறும் சிறு வியாதிகளுககு அவெ� 

மறறும் மு்தலு்தவி நெறவகறள வழஙகு்தல், 

ச்தாறறு ந�ாயாளிகளுககு ்பாதுகாப்பு 

வழஙகுவ்தல்.  எ.கா.chicken pox

5. நீரிழிவு, ்பககவா்தம்  அல்லது ஊைம் ந்பான்ை 

�ாள்்பட்ட ந�ாய்களுககு ச்தாடர் நெறவகறள 

வழஙகவும். ்தனி�்பர் மறறும் குடும்்பஙகளின் 

ந்தறவகறள  ஆய்நது ஊட்டசெத்து, 

சுறறுசசூழல் அ்பாயஙகள், வீட்டு வி்பத்துககள் 

மறறும் ந�ாய்த்்தடுப்பு ந்பான்ைவறறிறகாைச 

சுகா்தா�க கல்வி வழஙகவும் ்பயன்்படுகிைது.

தவளிப்பு்ற உர்ற: சுத்்தமாை காகி்த ற்பகள் 

மறறும் செய்தித்்தாள் அல்லது பிளாஸடிக ்தாள் 

மறறும் றககறள கழுவுவ்தறகாைப்  ச்பாருட்கறள 

றவத்திருப்்ப்தறகு  சவளிப்புை உறை 

்பயன்்படுகிைது. 

உட்பு்ற பகுதிகள்:

பின்வரும் ச்பாருட்கறள றவத்திருகக 

்பயன்்படுத்்தப்்படுகின்ைை

1. உள்புை மறறும் சவளிப்புை ்பயன்்பாட்டிறகாை 

மருநதுகறள றவத்திருத்்தல், காயஙகறளக 

கட்டு்தவறகாை  கட்டு (dressing and bandages)  

மறறும் எளிய கருவிகள், சவப்்பநிறலமானி 

ந்பான்ை சில �றடமுறை ்பயன்்பாட்டிறகாை 

கருவிகள்

2. சிறுநீர் ்பரிநொ்தறைக கருவிகள்

3. கர்ப்்பகாலகப் ்பரிநொ்தறைக கருவிகள்

4. சுகா்தா�க கல்விககாை கூடு்தல் ச்பாருட்கள்

த�யல்முர்ற

1. செய்தித் ்தாறள சுத்்தமாை ்பகுதியில் ஒரு 

ெமமாை ்ப�ப்பில் விரித்து, ற்பறய  ்பாதுகாப்்பாக 

றவககவும். 

2. நொப்பு மறறும் ்தண்ணீர் சகாண்டு றககறள 

கழுவவும்

3. செயல்முறைகறள நிறைநவறறுவ்தறகுத் 

ந்தறவயாைவறறை மட்டும் சவளியில் 

எடுத்துக சகாள்ளவும்

4. குடும்்ப உறுப்பிைர்கள் ்பறறிய அறைத்து  

விவ�ஙகறளயும் ்பதிவு செய்யவும்.

5. குடும்்ப சுகா்தா�த்ற்தப் ்பாதிககும் சுறறுசசூழல் 

கா�ணிகறளக கவைத்தில் சகாள்ளவும்.

6. வழஙகப்்பட்ட  செவிலியச நெறவகறள 

மதிப்பீடு செய்்தல் நவண்டும்

7. திைெரி ற்பறய சுத்்தம் செய்து, ்பாதுகாப்்பாக 

மறழ அல்லது அதிக சவப்்பம் ்பாதிககாமல்  

�ல்ல நிறலயில் ்பாதுகாகக நவண்டும்.

8. ற்பயில் திைமும் மருநதுகள், காயத்திறகுக 

கட்டு்தவறகாை துணி,  ்பஞசு மறறும் அறைத்து 

உள்ளடககஙகறளயும் காலி செய்து, நொப்பு 

மறறும் ்தண்ணீ�ால் சுத்்தம் செய்்தல் நவண்டும். 

வா�ம் ஒரு முறை அல்லது எவவளவு ந��ம் 

்பயன்்படுத்துகிறீர்கள் என்்பற்த ச்பாறுத்து, 

ற்பறய சுத்்தம் செய்து சூரிய ஒளியில் உலர்த்்த 

நவண்டும்.

9. கருவிகள் மறறும் உ்பக�ணஙகறள நொப்பு 

மறறும் ்தண்ணீ�ால் சுத்்தம் செய்து  சகாதிகக 

விடவும்.

10. ்பஞசு மறறும் ஸவாப்ஸ றவத்திருககும் 

பிளாஸடிக ற்பகறள, ந�ாய்ச்தாறறுத்

11. முறறிலும்  நீகக (Sterilize)  நவண்டும்.

12. றகயுறைகள், வடிகுழாய், சவப்்பமானி மறறும் 

கண்ணாடி கருவிகறள ெரி்பார்ககவும், நெ்தம் 

அறடநதிருந்தால் அல்லது உறடநதிருந்தால் 

மாறைவும்.

13.  ற்பறய மறு ்பயன்்பாட்டுககு  ஏற்ப நி�ப்்பவும்

14. அறைத்து உ்பக�ணஙகளுடன் அடுத்்த 

்பயன்்பாட்டிறகாக ற்பறய ்தயார் நிறலயில் 

றவககவும்.

சுகோதோை கல்விககோன தரைப்புகள்

ந�ாயாளிகள் மறறும் குடும்்ப 

உறுப்பிைர்களுககு விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்்தவும், 

ந�ாய்கறளத் ்தடுத்்தல் மறறும் ஆந�ாககியத்ற்த 

ஊககுவிப்்ப்தறகாகவும் பின்வரும் ்தறலப்புகளில்  

சுகா்தா�ககல்வி கறபித்்தல் நவண்டும்
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1. ந�ாயின் கா�ணிகள் அறி்தல்

2. தூய்றம, ந�ாய்ச்தாறறு நீககு்தல் 

3. �ல்ல காறநைாட்டம்

4. ஓய்வு மறறும் தூககம்

5. ெரிவிகி்த  உணவு (balanced diet)

6. ்படுகறகயில் ந�ாயாளியின் நிறலகறள 

மாறறு்தல் (position changing) ்படுகறக 

புண்்தடுத்்தல் (bedsore) ந்பான்ை செவிலியச 

நெறவகள் கவனிப்பு

ெமூகச சுகா்தா�ச செவிலியர் ெமூகத்தில் 

மு்தன்றமயாைச சுகா்தா�ச நெறவகறள 

வழஙகுவதில் ச்பாறுப்்பாைவர். சிறு ந�ாய்கள் 

மறறும் அவெ� சிகிசறெகள் ெமு்தாய �ல 

மருத்துவத்தில் ஒரு முககியமாை ்பஙகு வகிககிைது. 

ந�ாயாளியின் அறிகுறிகறளயும்,  

அறடயாளஙகறளயும் கண்டு, செவிலியரின் 

நிறலப்்பாட்றடக கருத்தில் சகாண்டு அவறறைக 

றகயாள நவண்டும்.

நிரையோன ஆரணகள் (Standing orders)  

நிறலயாை ஆறணகள் என்்பது சில 

மருத்துவர் மருத்துவமறையில் இல்லா்த ந்பாது 

மருத்துவர் ்பரிநதுற�த்்த மருநதிறை செவிலியர் 

வழஙகுவார்.  இவவாறு அவெ� காலஙகளிலும், 

்தறகாலிக சூழநிறலயிலும், செவிலியர் மருத்துவம் 

செய்ய நவண்டும். ச்பாதுவாை நிறலயாை 

ஆறணகள். எ.கா - வயிறறுப்ந்பாககு - ORS 

ச்பாட்டலம்

ந�ோய்கள்:

 • காயஙகள் மறறும் வீழசசி (falls) 

 • வயிறறுப்ந்பாககு

 • �ாய்க கடி

 • தீககாயஙகள்

 • வலிப்பு                

 • இ�த்்தப்ந்பாககு 

 • மயககம், மு்தலியை,

சிறு வியோதிகளின்(minor ailments) மதிப்பீடு 

(Assessment)

1. வியாதி குறித்்த வ�லாறு நெகரிககவும்

2. விற�வாை முழு உடல் ்பரிநொ்தறை 

செய்யவும்

3. ந�ாயின் கா�ணிகள் கண்டுபிடிககவும்

4. கவனிப்பு மறறும் திட்டமிடல் செய்யவும் 

5. சிகிசறெ மறறும் மருத்துவ ்ப�ாமரிப்பு 

வழஙகவும்

6. ந�ாயாளியின் ்ப�ாமரிப்பு மறறும் 

நிறலறமறய மதிப்பீடு செய்்தல்

 • விறளவு சவறறி என்ைால், ச்தாடர்நது 

திட்டமிட்ட்படி ச்தாட�வும்

 • நிறலறம நமம்்படாவிட்டால் அல்லது 

கடுறமயாை அறிகுறிகள் என்ைால் - 

மருத்துவமறைககு ்பரிநதுற�ச செய்யவும்

வ. எண் ்படிகள் கா�ணஙகள்

1.     ந�ாயாளிககுச செயல்முறைறய விளககவும் ஒத்துறழப்பு ச்பை

2.     றககறளக கழுவவும் ந�ாய்ச்தாறறுக கட்டுப்்படுத்்த

3.     முககிய அறிகுறிகறளக கண்காணிககவும் சிகிசறெறயத் திட்டமிட

4.     சவப்்பமானி எடுத்து ்பல்ப்பில் இருநது குழாய் ந�ாககி 

்பஞசு துறடப்்பான் ்பயன்்படுத்தித் துறடககவும்.

ந�ாய்ச்தாறறு ்ப�வுவற்த குறைகக

5.     சமர்குரிக நகாடு குறைந்த்பட்ெம் 95°F (35°C) வற� 

வற�யில் வலுவாை மணிககட்டு இயககஙகளுடன் 

சவப்்பமானிறய அறெககவும்

சவப்்பநிறலறய மதிப்பிடவும்

6.     ந�ாயாளி உட்காரும் நிறலககு உ்தவவும். ந்தாள்்பட்றட 

மறறும் றகயில் இருநது ஆறடகறள �கர்த்்தவும்

Axilla ககு எளி்தாை அணுகறல வழஙக

7.     45 டிகிரி அல்லது கிறடமட்டத்துடன் முன்நைாடி 

்தாழவாை அகஸிலாவின் சவறறுடலில் சவப்்பமானிறய 

றவககவும்

ெரியாை ச்தர்நமாமீட்டர் ்பல்ப் நவறல 

8.     ந�ாயாளிககு ஓய்வு மறறும் எளிய உணவு வழஙகவும்

கோய்ச்�ல்

Practical 1-8.indd   338 06-03-2020   15:46:07



339

வ. எண் ்படிகள் கா�ணஙகள்

9.     பின்வரும் காய்செலுககாை மறை அறிகுறிகறள 

கண்காணிககவும்-  காய்செல், ்தறல வலி, குமட்டல், 

வாநதி, குளிர்சசி(COLD) மூககு ஒழுகு்தல், ஒவவாறம, 

ந்தால் ந�ாய்த்்தாககம், மஞெள் காமாறல, இருமல், 

வலிப்பு

காய்செலுககு கா�ணம் கண்டுபிடிகக

10.  ந�ாயாளிககு நிறைய தி�வஙகறள சகாடுககவும் தி�வ இழப்பு கா�ணமாக நீரிழப்பு ்தடுகக 

11.  காய்செல் 102 டிகிரி F- ககும் அதிகமாக இருந்தால் - 

குழாய் நீர் (tap water) சகாண்டு ஒத்தி எடுககவும் 

காய்செறலககுறைகக

12.  காய்செலின் ந்பாகறக கண்காணிககவும், இ�ண்டு 

�ாட்கள் வற�க காத்திருககவும்

கய்செலுககாை கா�ணத்திறை கண்டறிய 

13.  மருத்துவர்ஆறணப்்படி ்ப�ாெட்டமால் மாத்திற�றய 

சகாடுககவும்

 காய்செறலக குறைகக

14.  காய்செலுடன் உடலில் ்தடிப்பு இருந்தால் ந�ாயாளிறய 

்தனிறமப்்படுத்தி றவககவும் (அம்றம ந�ாயாக 

இருககலாம்)

ந�ாய்த்ச்தாறறு ்ப�வுவற்த குறைகக

15.  காய்செல், மைசநொர்வு, மறறும் றை்பர்ற்ப�கசியா 

(அதிக காய்செல்) ந�ாயாளிறய மருத்துவமறையில் 

அனுமதிககிவும்

சிககல்கறளத் ்தடுகக

வ. எண் ்படிகள் கா�ணஙகள்

1.வயிறறுப்நபோககு

1 நீரிழப்பு குறித்்த அறிகுறிகறள கண்காணிககவும்

நீர் இழப்பு சிககல்கறளத் ்தடுகக 

2 ந�ாயாளிகளுககு ORS வழஙகி நீர் இழப்பு ்தடுககவும்

3 ொ்தம் வடிநீர், ந்தஙகாய் ்தண்ணீர், எலுமிசறெ ொறு,  

ந்தநீர், வாறழப்்பழம்  ஆகியை ந�ாயாளிகளுககு 

சகாடுகக நவண்டும்

4 கால�ா ச்தாறறுந�ாய் இருந்தால் மலம் ்பரிநொ்தறைககு 

அனுப்்பப்்பட நவண்டும். 

ந�ாறய உறுதிப்்படுத்்தவும், கட்டுப்்பாட்டு 

�டவடிகறககறள எடுககவும்

5 ்தண்ணீர் ்பாதுகாககப்்பட நவண்டும்

அறிவிப்பு (Notification)செய்யப்்பட நவண்டும்
ச்தாறறு ்ப�வு்தறல ்தடுகக 

2. கோயஙகள் மறறும் எலும்பு முறிவு

1 நொப்பு மறறும் ்தண்ணீ�ால் காயத்ற்தச சுத்்தப்்படுத்்தவும் காயத்தின் மாசு்பாட்றடத் ்தடுகக

2 காயத்தின் நமற்ப�ப்ற்ப சுத்்தம் செய்ய Spirit 

்பயன்்படுத்்தவும்

கிருமிகறள கிருமி அழிப்்பந்தாடு 

ந�ாய்த்ச்தாறறையும் கட்டுப்்படுத்துகிைது.

3 காயத்திறகு  Betadine solution மறறும் துணிக கட்டு 

ஆகியவறறைப் ்பயன்்படுத்்தவும்
ந�ாய்த்ச்தாறறை கட்டுப்்படுத்்த

4 ந�ாயாளியின் நிறலறய கண்காணியுஙகள்

சிககல்கறளத் ்தடுகக/ நிர்வகிகக

5 அதிர்சசிககு சிகிசறெயளிககவும்(Shock)

6 உறடந்த ்பகுதிறய மூடவும் ந�ாய்த்ச்தாறறைத் ்தடுகக

7 வலி நிவா�ணி மறறும் TT சகாடுககவும் வலி நிவா�ணம்

8 காயம் மிகப்ச்பரிய்தாயும், (Suture)ற்தயல் 

ந்தறவப்்பட்டாலும் அல்லது புல்லட் அல்லது ஆயு்தம் 

மூலம் காயம் ந�ர்நது இருந்தால்

மருத்துவமறையில் அனுமதிககவும்

சிககல்கறள நிர்வகிகக 
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வ. எண் ்படிகள் கா�ணஙகள்

4. இைத்தப்நபோககு

1 ந�ாயாளிறய ந��ாக  ்படுத்துக சகாள்ள உ்தவி 

செய்யவும்
�்பரின் நிறலறய மதிப்பீடு செய்ய

2 இ�த்்த அழுத்்தம் ெரி்பார்ககவும்

3 இ�த்்தப்ந்பாககு உள்ள ்பகுதிறய ஒரு திண்டு(Pad) 

றவத்து அழுத்்தவும்
இ�த்்தப்ந்பாககு ஏற்படுவற்த ்தறட செய்ய

4 அதிக தி�வஙகறளக சகாடுககவும் நீர் இழப்பு ஏற்படுவற்தத் ்தறட செய்ய/ நிர்வகிகக

5 அதிர்சசி(Shock) நிறலறய கண்காணிககவும்

6 இ�த்்தப்ந்பாககு ஏற்படுவ்தறகாை கா�ணம் 

கண்டுபிடிகக முயறசி செய்க சிகிசறெககாக 

ந�ாயாளிறய மருத்துவமறையில் அனுமதிககவும்

இ�த்்தப்ந்பாககு ஏற்படுவற்த ்தறட செய்ய

5. உணரவற்றநிரை (unconscious)

1 ஒரு �ல்ல காறநைாட்டமாை ்பகுதியில் 

ந�ாயாளிறய ந��ாக  ்படுத்துக சகாள்ள உ்தவி 

செய்யவும்

�்பரின் நிறலறய மதிப்பீடு செய்ய

2 கழுத்து, மார்பு மறறும் இடுப்பு ஆகியவறறிலிருநது 

துணிகறளத் ்தளர்த்்தவும். ச்பாய் ்பறகறள 

இருந்தால் அகறைவும்

சுவாெம் ்தறட்படாமல்/ அறட்படாமல் 

இருகக  

4 வாயில் இருநது சு�ப்பு (secretion) சுத்்தம் செய்யவும்

சிககல்கறள நிர்வகிகக 5 சுவாெம் ்தறட ்பட்டு இருந்தால் செயறறக 

சுவாெத்ற்த வழஙகு்தல் கா�ணம் கண்டுபிடிகக 

முயறசி செய்க

�மூகச் சுகோதோைச் த�விலியரின் பஙகு

1. வ�லாறு நெகரிப்பு / மதிப்பீடு

2. �டவடிகறககள் / சிககல்கள் மறறும் குறிப்புகள் 

கண்டறி்தல்

3. முககியமாை (Vital) நிகழவுகள் கண்காணிப்பு

4. ந்தறவகள் மறறும் சிககல்கறளக கண்டறி்தல்

5. நிறலயாை ஆறணகள்்படி ( Standing orders)  

செவிலியச நெறவகள் 

6. ்பரிநதுற� முறைறய �றடமுறைப்்படுத்து்தல்

7. அதிக அளவில் ச்தாறறுந�ாய்கள் ஏற்பட்டு 

இருந்தால் உயர் அதிகாரிகளுககு அறிவித்்தல் 

8.  மருநது கிட் ்தயார் நிறலயில் றவத்து இருத்்தல்

9. செவிலியர்கள் பி�திநிதித்துவப்்படுத்தும் 

புள்ளிவிவ�ஙகள் மறறும் வ�ம்புகள் ்பறறி 

கவைமாக இருத்்தல்

10. ்பாதுகாப்்பாை மறறும் ஆந�ாககியமாை 

சூழறல உறுதிசெய்்தல்

கோயம் பைோமரிப்பு

கோயம்

ஒரு காயம் என்்பது ந்தால் அல்லது ஆழமாை 

திசுவில் ஏறப்்படும் இறடசவளி ஆகும். ச்பாதுவாக 

ந்தால்காயம் ்தாைாகநவ விற�வில் குணமாகும். 

எளி்தாகக குணமறடயா்தக காயஙகள் �ாட்்பட்ட 

காயஙகள் என்று அறழககப்்படுகின்ைை. 

அறவகறள குணப்்படுத்்த சிைப்பு கவைம் ந்தறவ.           

வீட்டிலுள்ை நீரிழிவு ந�ோயோளிகளுககு 

கோல்களின் பைோமரிப்பு

நீரிழிவு ந�ாயால் ்பாதிககப்்பட்டவர்களின் 

கால்களின் ��ம்புகள் மறறும் இ�த்்த �ாளஙகள் 

்பாதிககப்்படுகின்ைை. இ்தைால் உணர்வுகள் 

மறறும் இ�த்்த சுழறசிறய இழகக ந�ரிடும். ்பா்த 

்ப�ாமரிப்பு என்்பது ்பா்தஙகளில் ஏற்படும் 

்பாதிப்புகறள குறைப்்பது ஆகும்.  கால்கறள 

அடிககடி நொ்தறை செய்து கால்களில் ந�ாய் 

அறிகுறிகறள கண்டறி்தல்
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ந�ோககஙகள்

1. ந்தால் ஒருறமப்்பாட்றட (Integrity) 

்ப�ாமரிககவும்

2. ஆறு்தல் மறறும் �ல்வாழவுககாை உணர்வு 

ஏறப்்படுத்்த

3. கால்ளில் புண் ஏறப்்படுவற்த ்தடுகக

4. காலஸ (callus), ஆணி மறறும் இ�த்்த சுழறசி 

சிககல்கறளக கண்டறிநது அவறறை 

ஆ�ம்்பத்திலிருநந்த சிகிசறெ செய்யவும்

5. சுய ்பாதுகாப்பு அவசியத்ற்த ஊககுவிககவும். 

6. திைமும் கால்கறளப் ்பரிநொதிககவும்

7. கால்கறள சவதுசவதுப்்பாை நீ�ால் கழுவவும்

8. கழுவிய பின் கால்களில் (Moisturizer) ்தடவவும், 

ஆைால்  கால் வி�ல்களுககு இறடயில் 

moistrurizer ்பயன்்படுத்துவற்தத் ்தவிர்ககவும்.

9. கால்கறளக கழுவும்ந்பாது சமன்றமயாகக 

கழுவவும்.  

10. கவைமாக �கஙகறள காயம்ஏறட்படாமல் 

சவட்டவும்.

11. காலஸ (callus), ஆணி ந்பான்ைவறறிறகு சுய 

சிகிசறெ செய்்தறலத் ்தவிர்ககவும்.

12. சுத்்தமாை, உலர் காலுறைகறள அணியச 

செய்யவும் 
 நமாெமாை அறிகுறிகளுககாக  ்பா்தஙகறள 

அடிககடி ்பரிநொதிககவும், குறிப்்பாக குறைந்த 

இ�த்்த சுழறசி மறறும் உணர்சசி இன்றம, ்பாதிப்பு  

ஆகியவறறை ஆய்வு செய்யவும்.

கோல் ந�தத்திறகோன அறிகுறிகள்:

1. சவட்டுகள்

2. சி�ாய்ப்புப் புண்

3. வீககஙகள்   

4. புண்கள்

5. வண்ண மாறைஙகள்

6. கடிை ந்தால்

7. உலர்ந்த ெருமத்தில் விரிெல்.

நதரவயோன கருவிகள்/உபகைணஙகள்

1. மககின்டாஷ்(Mackintosh)

2. துறடககும் துணி (wash cloth)

3. சமன்றமயாை துண்டு

4. ந்பசின் - கழுவ

5. சவதுசவதுப்்பாை ்தண்ணீர்

6. நொப்

7. நலாஷன்

8. றகயுறைகள்

9. �க சவட்டி

வ.

எண்

்படிகள் கா�ணஙகள்

1. றககறள கழுவவும் ச்தாறறு ்தடுகக

2. ந�ாயாளிககு ஒரு 

வெதியாை 

நிறலறய(positioning) 

வழஙகவும்

ஆறு்தல்்படுத்தி 

ஊககுவிகக

3. 100° F- 104° F உள்ள 

நீ�ால் 3/4 அளவு 

ந்பசினில் நி�ப்்பவும். 

ந்பசினுககுக கீழ �ப்்பர் 

நமககின்நடாஷ் விரித்து  

கால்கறள 

ஊைறவககவும்
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வ.

எண்

்படிகள் கா�ணஙகள்

4. கால்கறள 20 நிமிடஙகள் 

ஊைறவககவும்

5. நொப்பு ்பயன்்படுத்தி 

முறறிலும் கழுவ 

நவண்டும்

கால்களில் 

இருநது அழுககு 

நீககுகிைது

6. கால்வி�ல்களுககு 

இறடயில் சமதுவாக 

சமன்றமயாை 

துணியால் துறடககவும்

்பாகடீரியா 

வளர்சசிறய 

்தடுகக 

உ்தவுகிைது.

7. நீர் கற�யககூடிய 

நலாஷன் 

்பயன்்படுத்்தவும்

வைட்சி 

கா�ணமாக 

ந்தால் உறடப்பு 

்தடுகக

8. செயல்முறைகறளப் 

்பதிவு செய்யவும்.

9. திைமும் கால்கறளக 

கவனித்துக சகாள்ளும் 

முறைகறள 

ந�ாயாளிககு 

கறபிககவும்

நீரிழிவு  

வாடிகறகயாளர்- 

களுககு காலில் 

உணர்சசி 

இருககாது

10. சவறறுக காலின் 

ஆ்பத்துககறள 

ந�ாயாளிககு 

விளககவும்

11. உணவு வறககறளப் 

பின்்பறறுவ்தறகு 

ந�ாயாளிககு 

கறபிககவும்

சிககல்கறளக 

கண்டறிநது 

அவறறை 

ஆ�ம்்பத்தில் 

சிகிசறெ செய்ய

12. புறகபிடித்்தல் மறறும் 

மது அருநதுவற்த 

்தவிர்ப்்பது ்பறறி 

ந�ாயாளிககு 

விளககவும்

கோல்கரைப் பரிந�ோதித்தல் (Foot 

Examination)

ஒவசவாரு ஆண்டும் குறைந்த்பட்ெம் 

ஒருமுறை ஒரு  சுக்தா� நிபுணரிடம் வழககமாை 

நொ்தறை செய்துக சகாள்ளவும். 

பின்வருவைவறறை கால்களில் ்பரிநொதிகக 

நவண்டும்

 • புை ��ம்பு  ்பாதிப்பின் வளர்சசியின் அறிகுறிகள்

 • இ�த்்த ஓட்டம்

 • நெ்தத்தின்  அறிகுறிகள்

நீரிழிவு நமைோண்ரம என்்பது காலில் ஏற்படும் 

சிககல்கறளத் ்தடுகக உ்தவும் ச்பாருத்்தமாை 

சிகிசறெ முறை

 • ஆந�ாககியமாை மறறும் ெரிவிகி்த உணவு

 • ஆந�ாககியமாை வாழகறக ்பாணி, 

வழககமாை உடற்பயிறசி

நீரிழிவு கோல் புண் என்்றோல் என்ன?

நீரிழிவு கால் புண் ஒரு திைந்த காயம் அல்லது 

புண், ச்பாதுவாக கால்களின் கீநழ அறமநதுள்ள 

��ம்பு நெ்தம் மறறும் இ�த்்த ஓட்டம் பி�சசிறைகள் 

கா�ணமாக இருககலாம்.

கோயம் கவனிப்பு

வரையர்ற:

காயப் ்ப�ாமரிப்பு என்்பது அழுத்்தம் கா�ணமாக 

புண்கள், ந்தால் புண்கள் மறறும் ந்தாறல 

உறடககும் பிை காயஙகள் ஆகியவறறுககாை 

குறிப்பிட்ட வறக சிகிசறெறயக குறிககிைது. 

ந�ாய்த்ச்தாறறை ்தடுகக ெரியாை காயத்தின் 

்பாதுகாப்பு முககியம்.

காயத்தில் ந�ாய்த்ச்தாறறு அல்லது சிககல்கள் 

ந்பான்ை குணப்்படுத்்த மறறும் ்தடுகக மருத்துவர், 

கட்டு கட்டு்பவர்கள் , ்ப�ாமரிப்்பாளர் மறறும் / அல்லது 

ந�ாயாளி ஆகிநயார்களால் வழஙகப்்படும் 

்பாதுகாப்பு/ உ்தவி  ஆகும். கட்டுகள் என்்பறவ 

காயத்துடன் ந��டியாக ச்தாடர்பு சகாள்ள 

வடிவறமககப்்பட்டுள்ளை. 

கட்டுகளின் நவறுபட்ட  வரககள்  

(7 வரககள்)

1. நீந�றிய களி (Hydrogel)

2. நீந�றிய கூழமம் (Hydrocolloid)      

3. கூழமம் (Colloid)

4. அல்கிந�ட்(Alginate)

5. (நுற�) Foams

6. கட்டு துணி (dressing)

7. சவளிப்்பறடயாை  துணி கட்டு (Transparent 

dressing)

கோயத்தின் பைோமரிப்பு ந�ோககஙகள்

1. ச்தாறறு நுண்ணுயிரிகளின் ்பாதிப்பில் இருநது 

காயத்ற்தப் ்பாதுகாகக

2. உறிஞசும் ்தன்றம உறடய (Pad) ்பயன்்படுத்தி 

காயம் குணமறட்தறலத் துரி்தப்்படுத்தும்

3. நைாமிநயாநடஸிஸ  ஊககுவிகக

4. காயத்தின் நமல் கட்டு துணிறயப் ்பயன்்படுத்தி 

கட்டவும்
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கோயத்தின் பைோமரிப்புககுத் நதரவயோன 

கருவிகள்

வ. 

எண்

்படிகள் கா�ணஙகள்

1. ந�ாய்த்ச்தாறறு 

நீககப்்பட்ட ்தட்டில் 

(Tray) (டி�ஸஸிங 

ந்பக)

காயத்ற்த சுத்்தம் 

செய்ய

2. ஆர்ட்டரி 

ஃந்பார்செப்ஸ - 1

காயத்ற்த 

சுத்்தப்்படுத்துவ்தறகு

3. டிஸஸைகடிங 

ஃந்பார்செப்ஸ - 1

காயத்ற்த 

சுத்்தப்்படுத்துவ்தறகு

4. கத்்தரிகநகால் - 1 காயத்தில் இைந்தத் 

திசுகக நீகக

5. ஒரு சிறிய கிண்ணம் தி�வஙகள் 

றவத்திருகக 

6. சுத்திகரிககப்்பட்ட 

்பஞசு ்பநதுகள்

காயத்ற்த 

சுத்்தப்்படுத்துவ்தறகு

7. ச்தாறறு நீககப்்பட்ட 

்பாண்நடஜைஸ

ச்தாறறு நீகக சுத்்தம் 

செய்ய/ காயத்ற்த 

குணப்்படுத்்த
8. ச்தாறறு நீககப்்பட்ட 

காஸ பீஸைஸ

9. ச்தாறறு நீககப்்பட்ட 

்பாட்

10. ச்தாறறு நீககப்்பட்ட 

துண்டு (towel)

சுத்்தமாை ட்ந�யில்

1 சுத்்தப்்படுத்தும் 

தி�வஙகள் (Betadine, 

Hydrogen 

ச்ப�ாகறெடு,  �ார்மல் 

ெறலன்)

சுத்்தப்்படுத்துவ்தறகாக

2 ஆன்டிசெப்டிக களிம்பு ந�ாய் ச்தாறறு 

்தடுககவும்

3 கட்டுகள், ஒட்டும் 

ப்ளாஸடர்

காயத்ற்த 

குணப்்படுத்்த

4. வாஸைலின் காஸ 

(ச்தாறறு நீககப்்பட்ட 

ச்பட்டி(Box)

5. முகமூடி, ஏப்�ான் 

(Masks, Apron)

ந�ாய் ச்தாறறைத் 

்தடுகக

6. ச்தாறறு நீககப்்பட்ட 

ஸவாப்ஸடிக

7. கிட்னி ட்ந�  (tray)

8 மாககின்டாஷ் மறறும் 

துண்டு

த�யல்முர்ற

வ. 

எண்
்படிகள் கா�ணஙகள்

1.
முகமூடி அணிநது 

சகாள்ளவும்

ந�ாய்த் ச்தாறறு 

்தடுகக

2.

நொப்பு மறறும் 

்தண்ணீருடன் றககறளக 

கழுவவும்/ ஆல்கைால்   

அடிப்்பறடயிலாை றக 

ந்தய்ப்்பான்(hand rub) 

ந ்த ற வ ய டி ப் ்ப ற ட யி ல்  

றகறையுகள், முகமூடி, 

மறறும் ஏப்�ான் 

்பயன்்படுத்்தவும் சமதுவாக 

நடப் அல்லது கட்டுகறள 

அகறைவும்

கலப்பு ச்தாறறை 

்தவிர்கக 

3.

காயத்தின் றமயம் ந�ாககி  

கட்டுகறள அகறைவும், 

முறைகறள உயர்த்்தவும், 

பின்ைர் சமதுவாக 

காயத்திலிருநது அகறைவும் 

காயத்தில் கட்டுகள் ஒட்டி 

இருந்தால், உப்புத் ச்தாறறு 

நீககப்்பட் தி�வத்்தால்  

(Normal salaine) ஊை 

றவகக சவண்டும்.

க ா ய த் தி ல்  

ஒ ட் டி யி ரு க கு ம் 

க ட் டு க ற ள 

எளிதில் நீகக 

4.

்பறழய கட்டுகறளக  

க வ ை ம ா க 

க ற ள ய வு ம் ( B M W ) 

றகயுறைகறள நீககவும்,  

மீண்டும் றககறள 

கழுவவும்

ந�ாய்த் ச்தாறறு 

்தடுகக

5.

ஸசடற�ல் ந்பக திைநது 

காயத்ற்த சுறறி ச்தாறறு 

நீககிய ஸசடற�ல் துண்டு 

விரிககவும்

ச்தாறறு நீககிய  

்ப � ப் பி ற ை 

உருவாகக

6.

காயத்தில் ்தறந்பாதுள்ள 

வடிகால் (drainage) வறக 

மறறும் அளறவ 

கவனியுஙகள் 

7.

இ�ண்டாவது �்பற� 

ஸசடற�ல் தி�வஙகறள 

ஊறைச சொல்லவும் 

ஸ ச ட ற � ல் 

(ச்தாறறு நீககிய 

்ப � ப் ற ்ப  

உருவாகக

8.

றமயப் ்பகுதியிலிருநது 

ஓ�ப்்பகுதியில் காயத்ற்த 

சுத்்தம் செய்்தபின்,  guaze ஐ 

ஒ வ ச வ ா ரு 

வீ ச சு க கு ப் பி ன் னு ம் 

கறளநது விடவும். 

நுட்்பத்ற்த ்பயன்்படுத்தி 

காயம் உல�ச செய்து  அதிக 

சுத்்தமாை ்பகுதியில் 

இருநது குறைந்த சுத்்தமாை 

்பகுதியில் செய்ய நவண்டும்

க ா ய த் ற ்த 

உ ல ர் ந ்த  

நி ற ல யி ல் 

றவகக
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9.

கட்டறளப்்படி மருநதுகள் 

்தடவவும்

காயம் 

குணப்்படுவற்த 

ஊககுவிகக

10.

(gauze pieces)துண்டுகள் 

மறறும் Pads ்பட்றடகள் 

(Pads) ்பயன்்படுத்்தவும்.

காயம் 

குணப்்படுவற்த 

ஊககுவிகக

11.

பிசின் பூசசுடன் ஒட்டும் 

்தன்றம உள்ள plaster 

சகாண்டு கட்டுகறள 

்பாதுகாககவும்

்பாதுகாத்்தல் 

செய்யாவிட்டால், 

கட்டுகள் கீநழ 

விழுநதுவிடும்

12.

றகயுறைகறள நீககவும், 

க ழி வு ப் ச ்ப ா ரு ட் க ற ள 

நீககவும் 

ந�ாய்த் 

ச்தாறறின் 

்ப�வறலத் ்தடுகக 

முககியமாை 

முறை

 ந�ரவககுப் பி்றகு (After care)

ந�ாயாளிககு உறட உடுத்தி, ்படுகறகயில் 

ஒரு வெதியாை நிறலயில் ்படுத்துகசகாள்ள  

உ்தவவும்.

1. ்படுகறக அசுத்்தமாக இருந்தால் ்படுகறக 

துணிகறள மாறைவும்.

2. ்படுகறக துணிகறள மாறைவும்.

3. கருவிகறள அ்தன் இடத்தில் றவககவும். 

4. மககின்டாஷ் மறறும் துண்டுகறள நீககவும்.

5. றககறள கழுவவும், செயல்கறள ்பதிவு 

செய்யவும்.

6. ந�ாயாளி மறறும் அவ�து சூழலின் தூய்றம 

உறுதி செய்யவும்.

ஓைல் ரீரைட்நைஷன் கரை�ல் (ORS) 

தயோரித்தல்

தி�வஙகறள திரும்்ப செலுத்துவ்தன் மூலம் 

கடுறமயாை வயிறறுப்ந்பாககு கா�ணமாக 

ஏற்படும் உடல் வைட்சி/ நீரிழப்பு பி�செறைறய ெரி 

செய்ய இயலும். ெர்ககற�, உப்பு மறறும் ்தண்ணீர் 

- இந்த எளிய கலறவ  உயிற�ப் ்பாதுகாககிைது. 

வீட்டில் ்தயாரிப்்பது மறறும் நிர்வகிப்்பது எளிது. 

ஓ�ல் ரீறைட்ந�ஷன் கற�ெல் (ORS) 

வயிறறுப்ந்பாககு ந�ாயால் ்பாதிககப்்பட்ட 

குழநற்தகளின் சிகிசறெககு மு்தல் கட்டமாக 

ச்பறநைாற� வலுவறடய  ஊககுவிககிைது. ஓ. ஆர்.

எஸ ்பாகசகட் உடைடியாக எளி்தாகக 

கிறடககின்ைது, ்பகசகட்டில் உள்ள ்பவுடற� 

சுத்்தமாை ்தண்ணீருடன் கலககலாம். ்பாகசகட் 

ெரி்பார்த்து ெரியாை அளவு ்தண்ணீர் நெர்கக 

நவண்டும். ORS ்பாகசகட் கிறடககா்த ந்பாது, 

வீட்டில் உள்ள ச்பாருட்கறளக சகாண்டு ORS ஐ 

்தயார் செய்ய நவண்டும்.

ஓ�ல் ரீறைட்ந�ஷன் கற�ெல் (ORS) 

வயிறறுப்ந்பாககால் ஏற்படும் நீரிழப்பு ந�ாறய 

ச்பாதுவாக 3 அல்லது 4 �ாட்களில் 

குணமாககிவிடலாம். நீரிழப்பு ஊட்டககுறைவு 

மறறும் ஊட்டசெத்து இழப்பு மறறும் குறை்பாடு 

எற்படக கா�ணமாகும்.

 • வயிறறுப்ந்பாககுககாை சிைந்த சிகிசறெ  

தி�வஙகள் மறறும் வாய்வழி ரீறைட்ந�ஷன் 

தி�வஙகறள குடித்்தல் ஆகும் (நிறைய 

தி�வஙகறள குடிப்்பது (Rehydration).  ORS 

சிறுற்பகளில் கிறடககிைது.

வோய்வழி ரீரைட்நைஷன் கரை�ல் (ORS)

ஸபூன் (க�ண்டி) ெர்ககற� மறறும்  உப்பின் 

அளறவ அளப்்ப்தறகாக ்பயன்்படுத்்தப்்படுகிைது.  

க�ண்டியின் ச்பரிய ்பகுதி (ஏ) ெர்ககற�ககும்,  

சிறிய ்பகுதி (பி) உப்புககும் ்பயன்்படுத்தி வீட்டில் 

உப்பு ெர்ககற� கற�ெறல (ORS) ்தயாரிககலாம்.

ORS தயோரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்பூன்

1. ஸபூனில் ெர்ககற� மறறும் உப்பு 

எடுத்துகசகாள்ளவும்

2. ்தண்ணீரில் ெர்ககற� மறறும் உப்பு நெர்ககவும்.

3. ்தண்ணீர் (250 மிலி), ெர்ககற� மறறும் உப்பு 

கலநது குடிப்்ப்தறகு முன்பு ருசி ்பார்ககவும். அது 

மிகவும் உப்்பாக இருந்தால் அற்த கறளநது 

மீண்டும் ்தயாரித்துக சகாடுககவும்.

4. இது ்தண்ணீற� விட உப்்பாக   இருககக 

கூடாது.

5. மிகவும் முககியம். ஆகும் அதிக உப்பு மிகவும் 

ஆ்பத்்தாைது. ஒரு கண்ணாடி ்தண்ணீரில் 

உப்பு சிறிய அளவு மட்டும் (சிறிய ஸபூன்)  

்பயன்்படுத்்தவும்.

6. சமதுவாக குடிககவும்.

7. குடிகக 10 நிமிடஙகள் எடுத்துக சகாள்ளவும்.
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8. ஆண்கள் மறறும் ச்பண்கள் ஒவசவாரு  

வயிறறு ப் ந்பாககுககுப் பின்ைர் இ�ண்டு 

டம்ளர்  குடிகக நவண்டும். குழநற்தகள் 

ஒவசவாரு வயிறறுப்ந்பாககுககு பின்ைர் 1 

டம்ளர்  குடிகக நவண்டும். 

திைவ மோறறு அைவு

வோந்தி

ORS குடித்்த பிைகு, குழநற்த  ெர்ககற�, உப்பு 

மறறும் ்தண்ணீர் வாநதி இருககலாம். ச்தாடர்நது 

குடிகக நவண்டும்.  வாநதிசயடுத்்த அளவு 

தி�வத்ற்த உடன் திரும்்ப செலுத்தும் அளவு 

கட்டாயப்்படுத்்தாமல் சமதுவாக இன்னும் சிறிது 

சகாடுஙகள். ஒரு நீர்த்்த கஞசி, ெர்ககற� மறறும் 

உப்பு கலறவறயயும் குழநற்தககு சகாடுககவும். 

்தானிய கஞசிறய உட்சகாள்வது அல்லது குடிப்்பது 

(அ்தாவது அரிசி அல்லது மககாசநொளம் 

ந்பான்ைறவ)  வயிறறுப்ந்பாகறகப்்பாதியாகக 

குறைககலாம்.

வயிறறுப்நபோககு �பர  உதவி தப்ற 

நவண்டிய நிரைகள்

1. மிக சிறிய குழநற்த

2.  ்பசறெ வண்ண வாநதி

3. மிகவும் நமாெமாை நிறலகள்

4. ந்பசும் ந்பாது ச்தளிவாக ்பதிலளிககா்த நிறல.

5. உ்தவி கிறடககும் வற� உப்பு, ெர்ககற� 

மறறும் ்தண்ணீற� ச்தாடர்நது 

்பயன்்படுத்துஙகள்.

ந�ோய்ககுப் பின் கவனிப்பு (follow up) 

வீட்டில் கவனிப்புககாை (follow up)  

பின்ச்தாடரும் கீழககண்ட ்பல்நவறு ந�ாய் 

நிறலறமகள் மறறும் அறுறவ சிகிசறெகள் 

ஆகியவறறிறகு செவிலியரின் நெறவகள் 

வழஙகப்்படுகிைது.

1. நுற�யீ�ல் அழறசி

2. கு�ல்வறள நீககம்

3. நுற�யீ�ல் காெந�ாய்

4. இ்தய அறுறவ சிகிசறெ

5. மூசசுககுழாய் ஆஸதுமா

6. மார்்பக நீககம் (Mastectomy)

7. கந�ாைரி ்தமனி ந�ாய் (CAD)

8. கட்டுகள் உள்ள ந�ாயாளிகள்

9. நீரிழிவு ந�ாய்

10. ஸநடாமா ந்பான்ை ஆஸடமி

11. உயர் இ�த்்த அழுத்்தம்

12. எலும்பு (ஆர்த்ந்தா) அறுறவ சிகிசறெ

13. இ�த்்த நொறக

14. மூட்டுவா்தம்

15. ்பார்றவயின்றம

16. புறறுந�ாய்

17. செர்ந�ாப் வாஸகுலர் ந�ாய்

18. மை�லம் ்பாதிககப்்பட்ட நிறலறமகள்     

19. கால்-றக வலிப்பு ந�ாய்

தபோதுவோக மரன த�விலியத்தில் 

த�விலியரகள் பஙகு 

அ) செயல்்பாடு / ஓய்வு (Activity/ Rest

ஆ) இ�த்்த ஓட்டம் (அ)சுழறசி 

இ) சவளிநயறு்தல்

ஈ) உணவு மறறும் தி�வஙகள்

உ) சுகா்தா�ம்

எ) கண்காணிப்பு 

ஏ) ்பாதுகாப்பு

ஐ) காறநைாட்டம்

த�யல்போடு மறறும் ஓய்வு: �டவடிகறக மறறும் 

ஓய்வு  ஆகியவறறில் செவிலியர்கள் ்பஙகு. 

 • சுய இயகக உடற்பயிறசி மறறும் சுயமறை 

இயககம்/உடற்பயிறசி செயல்்பாட்டு 

செயல்முறை செயல்திைன்

 • உடல் இயகக உடற்பயிறசி

 • முதுகுவலி ்பயிறசிகள்

 • ந்பாஸட் மாஸடகடமி உடற்பயிறசி,

சுய இயககம் மறறும் சுயமற்ற இயககம் 

உடறபயிறசிகள்

மூட்டுகளின் இயககம் மறறும் �கர்வின் 

எல்றல, செயல்திைன் வ�ம்புகள்: உடல் மூட்டுகளின் 

இயககம் ்தனி�்பர்களிகன் மூட்டுகளின் எல்றலகள் 

மறறும் சு்தநதி�த்திறகு ஏற்ப உடல் மூட்டுகள் 

இயககம் செயல்்படுகின்ைை. மூட்டு செயல்்பாடு 

மறறும் ்தறெ ச்தானிறய ்ப�ாமரித்்தல்  செவிலியர்கள்  

ந�ாககம் ஆகும்.  மூட்டு செயல்்பாடு எல்றலகள் 

மறறும் இயகக சு்தநதி�்படி உடற்பயிறசிகளின் 

வறகப்்படுத்்தப்்படுகின்ைை

a. உயிரப்புள்ை முழு த�யல்தி்றன் 

உடறபயிறசி (சுய இயககம்- Active 

Exercise)  - 

்பயைாளர் சுயமாக உடற்பயிறசி செய்்பவது.
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b. உதவி இயகக வைம்பு உடறபயிறசி: 

உடற்பயிறசி செய்ய  ஓ�ளவு உ்தவி 

ந்தறவப்்படுகிைது.

c. முழு த�யல்தி்றன்  இயககம்  த�யலிழப்பு 

(சுயமற்ற இயககம் உடறபயிறசிகள் Passive 

exercise): 

்பயைாளர் உடற்பயிறசி செய்ய முடியா்தலால் 

மறசைாரு �்பரின் சமாத்்த உ்தவி ந்தறவப்்படுகிைது. 

்பாதிககப்்பட்டவருககும் குடும்்பத்திறகும் 

உடற்பயிறசி செய்வது ்பறறிக கறபிப்்பதில் 

செவிலியரின் ்பஙகு 

1. ஒவசவாரு உடற்பயிறசிறயயும் துல்லியமாகச 

செய்யவும்

2. உடற்பயிறசிறய ச்தாடர்நது செய்யவும்

3. குளியல் ந்பான்ை மறை அன்ைாட 

�டவடிகறககளில் உடற்பயிறசி 

ஒருஙகிறணத்்தல், ச்தாறலககாட்சி ்பார்த்்தல் 

மறறும் விறளயாடுவது.

மரனயியல்  த�விலியத்தில் கழிவுகள் 

நீககுதல் பைோமரிப்பு அம்�ஙகள் (Elimination):

1. துறண ொ்தைஙகறள (assisted devices) 

வழஙகு்தல்

2. சிறுநீர்ப்ற்ப ்பயிறசி நிகழசசி ((incontinence)

3. குடல் ்பயிறசி

4. எனிமா நிர்வாகம்

5. குடிநீருககாை ்ப�ாமரிப்பு

6. ஆஸட கவனிப்பு

7. சுப்�ா பியூபிக (supra pubic) வடிகுழாய் ்ப�ாமரிப்பு

கழிவுகள் நீககுவதறகோன துரண 

�ோதனஙகரை வழஙகுதல்:  

முழுறமயாக �டகக இயலா்த /இயஙக  

முடியா்தவர்களுககாக வீட்டிநலநய  ச்பட்ந்பன் 

(மலத் ்தட்டுகள்) மறறும் யூரிைல்கள்  உ்பநயாகித்து 

சிறுநீர் மைறும் மலம் நெகரிகக நவண்டும்.   

கழிப்்பறை வெதிகள், யூரிைல்கள் மறறும் உடல் 

சீ�றமப்பு (body alignment ) ஆகியவறறை மதிப்பீடு 

செய்து கவனிககப்்பட நவண்டும்.  மலககழிவு 

்பகுதிகறள (sacral area, perineal area and rectal 

area) கவைமாக சுத்்தமாகப் ்ப�ாமரிகக நவண்டும்.

சிறுநீரப்ரப பயிறசி நிகழ்ச்சி (சுய 

கட்டுப்போடின்ரம-Incontinence) -   

 சிறுநீர் சுயகட்டுப்்பாடின்றம என்்பது 

சிறுநீர்ப்ற்பயின் சவளிப்புை ஸபிஙகடர் சிறுநீர் 

சவளிநயறு்தறலக கட்டுப்்படுத்்த  இயலாறமறயக 

குறிககிைது. சிறுநீர்ப்ற்பயில் இருநதுசவளிநயறும் 

நிகழவுகறளக குறைகக/ கட்டுப்்படுத்்த  

ஸபிண்ட்டரின் ்பயிறசி திட்டம் வழஙகப்்படும் திட்டம் 

நீண்ட ஒன்று. ்பயிறசியின் சவறறிககு  

சுயஉநது்தல்(motivation), நிறலத்்தன்றம மறறும் 

குடும்்ப ஆ்த�வு ஆகியறவ அவசியம் ஆகும்.

சுகோதோைம்(Hygiene) :

சுகா்தா�த்தில் உள்ள வீட்டு ்ப�ாமரிப்பு 

அம்ெஙகள்:

a. குளியல் b.  நீ�ால் கழுவு்தல் (Douche)

c. கண் ்ப�ாமரிப்பு d. காது கவனிப்பு

e. ்பா்த ்ப�ாமரிப்பு f. வாய் ்ப�ாமரிப்பு

குளியல்:  

ந��டியாக ந்தாலில் குவிநது கிடககும் அழுககு 

மறறும் சிற்தவுகள்  மறறும் ந்தால் மூலம் 

கழிவுகறள சுத்்தப்்படுத்்த குளியல் 

்பயன்்படுத்்தப்்படுகிைது. ந�ாயாளிறய முறறிலும் 

்படுகறகயில் குளிகக றவப்்பது முழு ்படுகறக 

குளியல் ஆகும்.

போத பைோமரிப்பு: 

கால்கள் மறை உடல் ்பாகஙகறள விட 

இ்தயத்தில் இருநது ச்தாறலவில் இருப்்ப்தால் ்பல 

பி�செறைகள்  எளிதில் ்பாதிககலாம். ொ்தா�ண 

சுழறசிகளுடன் (circulation) குறுககிடும் இ�த்்த 

�ாளஙகள் நிறலறமகளால் அறவ மிகவும் 

்பாதிககப்்படலாம். 

ச்பாதுவாகப் ்படுகறகயில் ந�ாயாளிகறளப் 

்பாதிககும் நிறலகள்:-

1. கால் வீழசசி (Foot drop)என்்பது காலின் ஒ�ந 

திறெயில் கணுககால் சுழறசி ்பா்தத்ற்த 

ந�ாககி நீட்டிககககூடிய ஒரு குறை்பாடாகும்.

2. ந்பாதுமாை இ�த்்தசுழறசி இல்லா்த்தால் 

இறடப்்பட்ட கிளாடிநஷஷன்ஸ எைப் ்படுகின்ை 

கனுககால் ்தறெகளில் கடுறமயாை வலி. இது 

ச்பாதுவாக �றட்பயிறசி ந்பாது அதிகமாகியும், 

ஓய்வில் குறைநதும் காணப்்படுகிைது.

3. Ulcers மறறும் gangrene ஆகியறவ நீரிழிவு 

ந�ாயாளிகளின் ச்பாதுவாை ்பகக 

விறளவுகளாகும். கால்களுககுப் ந்பாதுமாை 
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அளவிறகு இ�த்்த ஓட்டம் இல்லா்த்தால் ஏற்படும் 

இயறறகயாக காயம் குணமாகும் முறைத் 

்தறட்படுகிைது.

வோய் பைோமரிப்பு: 

வாய், ்பறகள் மறறும் ஈறுகறள 

தூய்றமப்்படுத்துவது, ்பல் சிற்தவு மறறும் 

ச்தாறறுந�ாய் ்தடுப்்பது  ந�ாயாளிகளின் �லனுககு 

முககியம் ஆகும். ்பாகடீரியா அமிலத்திறை 

உற்பத்தி செய்வ்தால் ்பல் சிற்தவு உருவாகிைது. 

f) கண்கோணிப்பு 

மறையியல்  செவிலியத்தில் கீழ வரும் வீட்டு 

சுகா்தா� ்ப�ாமரிப்பு கண்காணிப்பு அம்ெஙகள் 

அ. ��ம்பியல் அறிகுறிகள் மதிப்பீடு.

ஆ. சிறுநீர் ெர்ககற� ்பரிநொ்தறை.

இ. முககிய அறிகுறிகள்.

�ைம்பியல் அறிகுறிகள் மதிப்பீடு:   

ந�ாயாளிகளின் ��ம்பியல் மதிப்பீடு மூலம் 

நொ்தறைகள் மறறும் மதிப்பீடு ச்தாழில்நுட்்பஙகள் 

மூலம் நெகரிககப்்படும் புைநிறல மறறும் அகநிறல 

்தகவல்கள். ��ம்பியல் நிறல மதிப்பீடு என்்பது 

ந�ாயாளியின் நிறல நமாெமறடயும் நிறல 

அல்லது மதிப்பீட்றடக குறிப்்ப்தாக இருககலாம். 

அறிவாறைல் நிறல, அதிர்சசிக�மாை காயம் வீட்டில் 

மதிப்பீடு ந்பாது ��ம்பியல் ஈடு்பாடு மறறும் மருநது 

சிகிசறெ ்பகக விறளவு இருககும் ந்பாது இது 

குறிப்்பாக முககியம். 

சிறுநீர �ரககரை பரிந�ோதரன: சிறுநீர் 

ெர்ககற� நொ்தறை �்பரின் நீரிழிவு நிறலறய 

மதிப்பீடு செய்ய ்பயன்்படுத்்தப்்படுகிைது நீரிழிவு 

ந�ாய் நிறல உடல் திைறமயின்றி உ்பநயாகிகக 

முடியா்த உடலின் இயல்பில் இருநது, உணவு 

செரிமாைத்தில் குளுகநகாஸைாக பிரிககப்்பட்டு 

கல்லீ�லில் மறறும் ்தறெ திசுவில் கிறளகநகாஜைன் 

வடிவத்தில் நெமிககப்்படுகிைது. இன்சுலின் நெமிப்பு 

செயல்முறைறய எளி்தாககுகிைது. ந்பாதிய அளவு 

இன்சுலின் உற்பத்தி �றடச்பைாது எைநவ இ�த்்த 

குளுகநகாஸ அளவுகள் அொ்தா�ணமாை அளவுககு 

உயரும். ொ்தா�ண உண்ணாவி�்தம்(fasting) 

இ�த்்தம் குளுகநகாஸ ந்தா�ாயமாக 60 mg / dl 115 

mg / dl ஆகும். இ�த்்த ெர்ககற� அளவு 180 மி.கி / 

டி.எல். குளுகநகாஸ வற� சிறுநீரில் ெர்ககற� 

ந்தான்ைாது ஆறகயால், சிறுநீர் குளுகநகாஸ 

நிறல, உண்றமயாை இ�த்்த குளுகநகாஸ 

அளவின் பி�தி்பலிப்்பாக விளஙகலாம். 

முககிய அறிகுறிகள்: முககிய அறிகுறிகள் 

மதிப்பீடு செய்யப்்படுகிைது. ந�ாயாளிகளின் 

உடல்நிறல ்தன்றமறய மதிப்பிடுவ்தறகும் 

அவசியமாை உடலின் முககிய அறிகுறிகள் 

ச்தாடர்புறடயது. முககிய அறடயாளம் மறறும் 

அறிகுறிகள் சவப்்பநிறல, �ாடித்துடிப்பு, சுவாெம் 

மறறும் இ�த்்த அழுத்்தம் ஆகும். சவப்்பநிறலறய 

வாய், ஆெை வாய்,  அல்லது அககுள் (axilla) வழியாக 

அளவிடலாம்.  �ாடித் துடிப்ற்ப ்பால்ந்பபிஸ , 

ஆஸகல்நடஸைன் மறறும் இ�த்்த அழுத்்தம் 

ஸபிநமாநைாமீட்டர் மூலம் அளவிடப்்படுகிைது.

சூடோன மறறும் குளிர பயன்போடுகள்/Hot & 

Cold application: சவப்்ப மறறும் குளிர் ்பயன்்பாடுகள் 

ஒரு சிகிசறெ ந�ாககத்திறகாக திட்டமிடப்்பட்ட திசு 

சவப்்பநிறல மாறை ச்பாருட்டு ந�ாயாளிகளுககுப் 

்பயன்்படுத்்தப்்படும். எ.க: வலி, காய்செல்

இன்சுலின் ஊசி:  நீரிழிவு ந�ாயாளிகளுககு 

இன்சுலின் ந்பாதுமாை ்பயன்்பாடு இல்லா்த்தால் 

நீரிழிவு சிகிசறெ ச்பரும்்பாலும் இன்சுலின் 

்பயன்்பாடு, உணவு மறறும் உடற்பயிறசி கட்டுப்்பாடு 

ஆகியவறறை உள்ளடககியது. நீரிழிவு  

ந�ாயாளிகளுககு இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யா 

நிறல  மறறும் கறணயத்தில் இன்சுலின் இல்லா்த 

நிறலயில் ஊசி வழியாக இன்சுலின் 

வழஙகப்்படுகிைது. ந�ாயாளிகளுககு குடும்்ப 

உறுப்பின்ைர்கள் திைெரி அடிப்்பறடயில் 

செயல்முறை செய்ய பி�்தாைமாக ச்பாறுப்பு. 

இன்சுலின் உட்செலுத்து்தல்  ந�ாய்த்ச்தாறைறை 

முறையில் உட்செலுத்்தப்்பட நவண்டும்.

இைத்த �ோைஙகள் வழியோக சிகிச்ர�: ஆ�ம்்ப 

சுகா்தா� நெறவ ெமீ்பத்திய மாறைஙகள் கா�ணமாக 

மருத்துவமறையிலிருநது குறைந்த �ாட்களில் 

சவளிநயறு்தல், வீட்டிநலநய சிகிசறெ  (IV) ச்பறும் 

ந�ாயாளிகளின் எண்ணிகறகறய அதிகரித்்தல் 

ஆகியவறறை  ஊககமளிககின்ைது.  

IV சிகிசறெ மூலம் ந்தர்நச்தடுககப்்பட்ட கூடு்தல் 

தி�வஙகள் மறறும் எலகட்ந�ாறலட்கள், கூடு்தல் 

ஊட்டசெத்து, மருநதுகள் வழஙக முடியும்.  IV 

சிகிசறெ உட்செலுத்து்தலின் துவககம் ஆகியறவ 

வழககமாக மறையியல் சுகா்தா� செவிலியரின் 

்பணி ஆகும்

மருந்துகளின் வோய்வழி நிரவோகம்: வீட்டில் 

ந�ாயாளிகளுககு என்்பது மருநதுகளின் வாய்வழி 

நிர்வாகம் குறைந்த செலவு,  உடல் இயககவியலில் 

மிகவும் ்பாதுகாப்்பாைது மறறும் மிகவும் வெதியாை 

முறை ஆகும். �ாககு கீநழ சகாடுககப்்பட்ட  

மருநதுகள் ெளி ெவவு (mucous) மூலம் செயல்்பட 

முறையாக உமிழநீரில்  உறிஞெப்்பட்டு இ�த்்தக 

குழாய்களில் மருநதுகள் நவகமாக 

உறிஞெப்்படுவ்தறகாகவும், உட்புைமாக (local) 

செயல்்படுவ்தறகாகவும் மருநதுகள்  

சகாடுககப்்படுகின்ைை.

இழுரவ( Traction): இழுறவ  உடற்பகுதி 

இயககம் ்தடுகக மறறும்  உடல் இயககத்திறககாை 

அழுத்்தம் (force) ஆகியவறறிறகாக 

்பயன்்படுத்்தப்்படும்

ஒரு உடல் ்பகுதியாக ச்பாதுவாக ஒரு புைம் 

முககியமாக றக அல்லது கால்களில் 
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்பயன்்படுத்்தப்்படுகிைது. எ.க: ்தறெ திரிபு, முழு முறிவு 

அல்லது இடமாறைப்்பட்ட எலும்பு அல்லது சீ�றமப்பு 

அல்லது எலும்பு சீ�ழிவு ்தடுகக

கோயம் போதுகோப்பு: 

உள் அல்லது சவளிப்புைமாக உடல் திசு 

ஒருறமப்்பாடு இல்லாமல் அல்லது  இறடசவளி 

இருப்்பற்த காயம் எைப்்படு்பகிைது. காயஙகள் 

சூழலால் மாசு்பட்ட ந�ாய்த்ச்தாறறு  

்பாதிககப்்படலாம். காயத்தின் ்பாதுகாப்பு 

குறிகநகாள் ச்தாறறு ்தடுத்்தல் மறறும் 

குணப்்படுத்து்தல் ஆகும்.

கோறந்றோட்டம் (Ventilation): வீட்டு ்ப�ாமரிப்பில் 

காறநைாட்டம் அம்ெஙகளின் இ�ண்டு வறககள் 

பிைோண வோயு நிரவோகம் - வழககமாக 

சுவாசிககககூடிய பி�ாண வாயு நீண்ட �ாட்களாக 

அறட்பட்ட சுவாெக நகாளாறுகறள (COPD) 

கட்டுப்்படுத்துவ்தறகாக வீட்டிநலநய பி�ாண வாயு 

வழஙகப்்படுகிைது. �ாசி முறையஙகறளப் 

்பயன்்படுத்தும் ந்பாது எரிசெறலக கருத்தில் 

சகாண்டு ்ப�ாமரிகக நவண்டும்.

உறிஞ்சுதல் (suctioning) : அறுறவசிகிசறெ 

�றடமுறைகள், வலி மறறும் �ாள்்பட்ட மருத்துவப் 

பி�சசிறைகள், ந்பான்ை ்தறெ�ார் அழுத்்தம், 

திைம்்பட இருமல் உறடய ந�ாயாளிகளுககு 

மூசசுத்திணைல் உண்டாகிைது.   திைறமறயக 

குறைககும். டி�ாநகஸடாமியின் (அ) லாச�ஙசககடமி 

சுவாசித்்தறல எளி்தாககும் ஆைால் சுவாெ 

ச்தாறறுககு கா�ணமாக செயறறக சுவாெ 

மண்டலத்தில் இந்த நுட்்பத்திறகு அதிக திைன் 

ந்தறவப்்படுகிைது மறறும் வழககமாக வீட்டில் 

சுகா்தா�  செவிலியர் இந்த செயறலச செய்வார்.

வீட்டு சுகோதோைப் பைோமரிப்பில் ஆநைோ�ரன 

ந�ரவகள்

ஆறு்தல் உள்ள குடும்்பஙகளுககு ஆநலாெறை 

நெறவகள் ்தஙகள் சொந்த வீட்டில். ஆநலாெறை 

திட்டம் தீவி�மாக வழஙகப்்படுகிைது. குடும்்பஙகள் 

ச்பாதுவாக 5 மு்தல் 21 வயதிறகு உட்்பட்ட 

குழநற்தகளின் உணர்சசி ெம்்பந்தமாை 

கவறலயில் �டத்ற்த காட்டும். இந்த நெறவகள் 

ஒவசவாரு குடும்்பத்திைருககும் 

ச்தரிநதிருககின்ைை இலககுகறள அறடய குடும்்ப 

உறுப்பிைர்களின் ்பலம் ச்தறிநது ஆநலாெறை 

நெறவகள் வழஙகப்்படுகிைது. ச்பாதுவாக 

உற�யாடப்்பட்ட சிககல்கள்

அ. நகா்ப நமலாண்றம

ஆ. கவறல மறறும் மை அழுத்்தம்

இ. மது மறறும் மருநது முறைநகடு

ஈ. குழநற்த ஒழுககம் நுட்்பஙகள்

இ. ்தம்்பதிகளிறடநய  கருத்து நவறு்பாடு 

ஊ. வன்முறை ந்பான்ை ்பல்நவறு �டத்ற்த

எ. துககம் மறறும் இழப்பு

ஏ. ச்பறநைார் / குழநற்த நமா்தல்கள்

ஆநலாெறை அமர்வுகளில் குடும்்பம் 

உறுப்பிைர்களின் கலறவயாைது முககியமாைது. 

அவர்களின் இலககுகறள அறடய சிகிசறெயின் 

நீளம் குடும்்பத்தின் ்தனிப்்பட்ட ந்தறவகறள 

ொர்நதுள்ளது.

�மூக அடிப்பரடயிைோன மறுவோழ்வுகளில் 

�மூக பஙநகறபுககோன திட்டமிடல்

 • ெமூக ்பஙநகறபு மககள் மைப்்பான்றமறய 

புரிநது சகாள்ள நவண்டும் ெமூகத்தில், 

திட்டத்தில் ்பஙநகறகும் நிறல மறறும் 

எதிர்்பார்ககப்்படும் அளவு எதிர்காலத்தில் 

அறடயப்்பட நவண்டிய ்பஙகு.

 • ெமூக அடிப்்பறடயிலாை புைர்வாழவளிப்பு 

நிகழசசித்திட்டமாைது, ஊைமுறநைார் குழுககள், 

அவர்களது குடும்்பஙகள் மறறும் ெமு்தாயத்ற்த 

உள்ளூர் ெமூகத்ற்த அபிவிருத்தி செய்யும் 

்பஙகளிப்பு முறைறமறய பின்்பறறுவ்தறகாை 

வழிகறளக கண்டறிய நவண்டும்.

 • ெமூகம் வாழவின் அடிப்்பறட ந்தறவகறள 

ஆ்தரிகக நவண்டும் மறறும் குடும்்பஙகளுககு 

உ்தவ நவண்டும்.  வீட்டில் மறுவாழவு 

நமறசகாள்ளல்.

 • ஊைமுறை ெமூக உறுப்பிைர்கள் மறறும் 

அவர்களது குடும்்பஙகள் அறைத்து 

கலநதுற�யாடல்களிலும் மறறும் அவர்களுககு 

வழஙகப்்படும் நெறவகள் மறறும் வாய்ப்புகள் 

ச்தாடர்்பாகவும் ஈடு்படுத்்தப்்பட நவண்டும்.

சுருககம்

 மறையியல்  செவிலியம் என்்பது விரிவாை 

கவனிப்பு ச்தாடர்சசியின் ்பகுதியாக சுகா்தா�, ெமூக 

மறறும் ஆ்த�வு நெறவகள் ்தனி�்பர்களுககும் 

குடும்்பஙகளுககும் அவறறின் குணாதிெயஙகளில் 

வழஙகப்்படுகின்ைை. வீடு மறறும் ெமு்தாயத்தில். 

வீடுகளில் உடம்பு ெரியில்லாமல் உடல் �லறை 

்ப�ாமரிப்்பது எை முன்ைர் 

வற�யறுககப்்பட்டிருந்தது. இது ஒரு ச்பரிய 

வளர்சசிறயக சகாண்டிருந்தது. ந�ாறயத் 

்தடுத்்தல் மறறும் சிகிசறெறய வழஙகு்தல் என்்பை 

உள்�ாட்டின் �ர்சிங ந�ாககம் ஆகும். மருத்துவ 

மறறும் ்பல் மருத்துவ ்ப�ாமரிப்பு, மருநது நெறவகள் 

உடல் சிகிசறெ, ச்தாழில் சிகிசறெ, ஊட்டசெத்து 

ஆநலாெறை, மருத்துவ உ்பக�ணஙகள் மறறும் 

வழஙகல் வெதி ஆகியறவ வீட்டு சுகா்தா� 

நெறவகள். வீட்டுக கவனிப்புப் ்பகுதிகள் 

திைறமயாை மருத்துவப் ்பயிறசியாகும். உடல் 

சிகிசறெ, ந்பசசு மறறும் சமாழி சிகிசறெ, ச்தாழில் 

சிகிசறெ, மருத்துவ ெமூக நெறவகள். ெமூக 

அடிப்்பறடயிலாை மறுவாழவு என்்பது ெமு்தாய 

வளர்சசிககாை ஒரு உத்தி
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மனநிரை ஆய்வு த�யல்முர்ற

8
 அறிமுகம்

மைநிறல ஆய்வு என்்பது மருத்துவ 

மதிப்பீட்டின் ஒரு ்பகுதியாகும். இது ஆய்வு ந��த்தின் 

ந்பாது ்பரிநொ்தறையாளரின் கண்காணிப்பு மறறும் 

மை�ல ந�ாயாளி ்பறறிய ்பதிவுகள் ஆகியவறறை 

சமாத்்தமாக விவரிககிைது. ந�ாயாளியின் வ�லாறு 

நிறலயாைது.  ந�ாயாளியின் மைநிறலயாைது 

�ாளுககு �ாள் அல்லது மணிககு மணி மாறும் 

ந�ாயாளி அறமதியாக அல்லது நகள்விகளுககு 

்பதிலளிகக மறுககிை ந்பாதும், மருத்துவ நிபுணர் 

கவைமாக கண்காணிப்்ப்தன் மூலம் ஓர் வளமாை 

்தகவறலப் ச்பை முடியும்.

்தத்துவவியளாளரும் மை�ல நிபுணருமாை 

கார்லஜைான் ச்பர்ஸ என்்பவ�ால் மைநிறல ஆய்வு 

உருவாககப்்பட்டது.

வரையர்ற

மைநிறல ஆய்வு என்்பது ந�ர்காணலின் ந்பாது 

மை�ல செயல்்பாட்டின் ்த�த்தின் ஒழுஙகாக 

ஆவணப்்படுத்துவ்தாகும்.

மைநிறல ஆய்வு என்்பது மருத்துவ 

மதிப்பீட்டின் ஒரு ்பகுதியாகும். இது ஆய்வு ந��த்தின் 

ந்பாது ்பரிநொ்தறையாளரின் கவனிப்பு மறறும் 

மை�ல ந�ாயாளி ்பறறிய ்பதிவுகள் ஆகியவறறை 

சமாத்்தமாக விவரிககிைது.

முன்எச்�ரிகரக �டவடிகரக

1. துல்லியமாை ந�ாய்க கண்டறி்தல் மறறும் 

உருவாககத்ற்த ்தயாரிகக

2. சிகிசறெககாக திட்டமிட

3. ந�ர்ககாணலின் ந்பாது மை�ல ந�ாய்ககாை 

அறிகுறி மறறும் அறடயாளத்திறகாை 

ஆ்தா�ஙகறள ச்பைவும், ்தைககும் பிைர்ககும் 

ஏற்படுத்்தக கூடிய ஆ்பத்துகள் மறறும் 

அறிகுறிகறளக கண்டறியவும்.

மை�ல ்பரிநொ்தறை சகாடுககப்்பட முடியா்த 

ந�ாயாளிகளுககு பின்வருமாறு நொ்தறையிடலாம்.

1. உணர் விழந்த அல்லது சுயநிறைவறைல் அறை 

நிறலயிலுள்நலார் ஆய்வாளரிடம் கவைம் 

செலுத்்த முடியாது.

2. முறறிலும் ந்பெ முடியா்தவர் (ந்பசசிழப்பு)

3. ஆ�ாய்சசியாளரின் சமாழி ெ�ளமாக இல்றல. 

(சமாழிப்பி�சசிறை)

விைககம்

ச்பாதுத் ந்தாறைம் மறறும் �டத்ற்த ஆய்வாளர் 

ஒருவருறடய வயது, ்பாலிைம் மறறும் ஒட்டு சமாத்்த 

ந்தாறைத்ற்த கவனிககிைார். சுத்்தமின்றம 

ந்தாறைத்தில் கவைமின்றம அல்லது ஆறட 

அணிவ்தறகாை உடல் இயலாறம எல்லாம் 

மைந�ாய்ககாை அறிகுறிகளாகும்.

ந்தாறைம் : வயதிறநகற்ப 

ந்தான்று்தல்/ வயற்த 

விட அதிக வயது

சீர்்படுத்்தல் : வழககமாை உறட / 

அொ்தா�ணமாக 

உறடயணிந்தல்

சுத்்தம் : ந்பாதுமாை அளவு / 

ந்பாதுமாை அளவில்றல

மருத்்தவமறையில் 

அனுமதித்்த முறை

: ்தாைாகநவ முன் வநது / 

வலு கட்டாயமாக

�ல்லுைவு : ்தாைாகநவ �ல்லுைவு 

ஏற்படுத்்த முடிவில்றல

முக்பாவறை : ெநந்தாஷம் / நொகம் / 

நகா்பம் / வற�யறுகக 

முடியவில்றல

ந்தா�றண : ்தளர்வாை (ஆசுவாெமாக) 

/ மாறறிக சகாண்நட 

இருககும் ந்தா�றண

செயல்முறை
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உடலியல் தர� இயககம்

 • ்தறெ இயககம் அதிகமாக அல்லது குறைவாக

 • அொ்த�ணமாை ்தன்னிசறெயறை 

இயககஙகளாை ்தன்னிசறெயறை �டுககம், 

்தறெ ஓய்வின்றம, ஓய்வின்றம

 • கட்டாய செயல்கள், செய்றககள் அல்லது 

்பழககம் (எ.கா �கம் கடித்்தல்)

 • செய்றககறள ெரி்பார்த்்தல்: ந�ாயாளி க்தறவ 

மூடு்தல், மின்ொ�, ச்பாத்்தான்கறள அறணத்்தல் 

ஆகியவறறை திரும்்பத் திரும்்ப ெரி ்பார்த்்தல்.

 • சுத்்தமாை செய்றககள்

 • ஆறட அணியும் செய்றககள்

 • ்தறல முடிறயப் ்படித்துக சகாள்ள இயறறக 

மீறிய ஆவல்

நபச்சு

துவகக நிறல 

(ச்தாடககம்)

: ்தன்னிசறெயாக 

(்தாைாக) / ந்பசிைால் 

மட்டும் ந்பதுவது

விகி்தம் மறறும் அளவு : வழககமாக / 

(ஒறெயறைநிறல / 

அதிகமாக) குறைவாக

ந்பசும் ச்தானி மறறும் 

ஓட்டம்

: விற�வாக / சமதுவாக 

/ ெலிப்்பாக / ெத்்தமாக

ெம்்பந்தம் : ெம்்பந்தப்்பட்ட / 

ெம்்பந்தமில்லாத்து 

மனநிரை மறறும் த�யல்விரைவு 

(போதிப்பு)

மனநிரை

மைநிறல என்்பது உணர்வுகநள உலகம் 

்பறறி அவர் சகாண்டுள்ள புரி்தறல 

சவளிப்்படுத்துகிைது.  

ந�ர்ககாணலின்ந்பாது ந�ாயாளியின் 

மைநிறலறய கவனிககவும் மறறும் அவர்கள் 

எப்்படி உணர்கிைார்கள் எைக நகட்கவும்.

உணரவு�ோர நிரை (போதிப்பு)

செயல் விறளவு (்பாதிப்பு) என்்பது 

ந�ாயாளியின் ்தறந்பாற்தய உணர்சசி சவளிப்்பாடு 

எை வற�யறுககப்்படுகிைது. ந�ாயாளியின் முக 

்பாவத்தின் சவளிப்்பாடு, அளவு மறறும் 

சவளிப்்பறடயாை �டத்ற்த ஆகியவறறை 

உள்ளடககியது.

அகநிரை: ந�ாயாளியில் நமநலாஙகிய மைநிறல 

எவவாறு உள்ளது

பு்றநிரை: உஙகள் ்பதிவு (ஏறைம் / உறொகம் / 

கவறல / எரிசெல்)

சிந்தரன உள்ைடககம்

சிந்தறைறய: ஓட்டம், வடிவம், உள்ளடககம் எை 

பிரிககலாம்

ஓட்டம் :  இ ய ல் ்ப ா ை / 

எ ண் ண த் ்த ற ட / 

எண்ண மாறைஙகள்.

அறமப்பு :  வார்த்ற்தக கலறவ/ 

சுறறி வறளத்்தல்/ புது 

வ ா ர் த் ற ்த க ற ள க 

நகார்த்்தல்

உள்ைடககம்

மாறய : ஆம் / இல்றல

அசெகநகாளாறு : ஆம் / இல்றல

சிந்தறை ஆட்சகாணர்வு : ஆம் / இல்றல

புைணுணரவு

மாறய : ஆம் / இல்றல

பி�றம : ஆம் / இல்றல

அறிவு�ோர த�யல்போடு

உணர்வு நிறல :  உணர்சசி நிறல / 

விழிப்்பாை / அற�தூகக 

நிறல / புலன் மைத்்த நிறல

கவனம் :  ொ்தா�ணமாக கவைத்ற்த 

எழுப்பு்தல் / கடிைப் ்பட்டு 

கவைத்ற்த எழுப்பு்தல்

(கவைம் கணககீடுகளால் மதிப்பிடப்்படுகிைது 

அல்லது ந�ாயாளி வார்த்ற்தறய முன்நைாககி 

மறறும் பின்நைாககி உசெரிகக நகட்்ப்தன் மூலம்)

ஒருமுகப் படுத்துதல் :  இயல்்பாை / திறெ 

திருப்்பப்்பட்டு)கவைத்ற்த 

திருப்பு்தல் (மா்தஙகளின் 

ச்பயர்கள் / வா�ஙகளின் 

ச்பயர்கறள பின்நைாககி 

கூறு்தல்)
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திர�ப் நபோககு :   திறெயறமவுறடய/

திறெயறமவு இல்லா்த 

(ந��ம்/இடம்/�்பர்)

ஞோபகம் :   அறைத்தும் நிறைவில் 

உள்ளது / ்பகுதியளவு 

நிறைவில் உள்ளது

�ரூபத்திய ஞோபகம் :  ந�ாயாளிகளின் ்பசிறயப் 

்பறறி நகட்டு அவர்கள் 

காறல உணவு அல்லது 

முநற்தய இ�வு உணவு 

என்ை ொப்பிட்டார்கள் எை 

நகட்டறிநது ெரி்பார்ககவும்

ததோரை நிரை : ந�ாயாளியிடம் குழநற்தப்  

ஞோபகம்    ்பருவத்ற்தப் ்பறறிய 

்தகவல்கறளக நகட்டறிநது 

பின்ைர் ெரி ்பார்ககவும்

உடனடி ஞோபகம் :  மூன்று வார்த்ற்தகறள 

கூறி வார்த்ற்தகறள 

உடைடியாகககூைச 

செய்்தல்.  மூன்று மு்தல் 

ஐநது நிமிடஙகள் கழித்து 

பின்ைர் மறு்படியும் கூைச 

செய்்தல்.

நுண்ணறிவு / : அறைத்தும் நிறைவில் 

அறிவுககூர்றம    உள்ளது / ்பகுதியளவு 

நிறைவில் உள்ளது.

(ச்பாது அறிவு/ கணித்திைன்/ நஜைாடியாை இரு 

ச்பாருட்களுககாை ஒறறுறம மறறும் நவறறுறம)

தீரப்பு :  அறைத்தும் நிறைவில் 

உள்ளது / ்பகுதியளவு 

நிறைவில் உள்ளது (தீர்ப்பு 

என்்பது ெரியாை சூழ 

நிறலறய மதிப்பிடவது 

மறறும் ்தனிப்்பட்ட / ெமூக 

நிறலறமயில் ெரியாை 

முறையில் �டந்த சகாள்ளும் 

திைன்)

ந�ோய் உள்ளுணரவு :  உள்ளது/ ்பகுதி 

உள்ளுணர்வு/ இல்றல. 

(ந�ாய் உள்ளுணர்வு 

என்்பது ந�ாயாளியின் 

விழிப்புணர்வு மறறும் 

புரி்தலுககாை புரிநதுணர்வு

முடிவுரை

மைநிறல ஆய்வு என்்பது மருத்துவ 

மதிப்பீட்டின் ஒரு ்பகுதியாகும். இது 

்பரிநொ்தறையாளரின் அவ்தானிப்புகளின் சமாத்்த 

மதிப்ற்பறயயும், ந�ர்ககாணலின் ந்பாது மை�ல 

ந�ாயாளியின் உணர்வுகள் ்பறறியும் விவரிககிைது. 

ந�ாயாளியின் வ�லாறு நிறலயாைது. 

ந�ாயாளியின் மைநிறலயாைது �ாளுககு �ாள் 

அல்லது மணிககு மணி மாறும். மைநிறல ஆய்வு 

என்்பது ந�ர்காணலின் ந்பாது ந�ாயாளியின் 

ந்தாறைம், ந்பசசு, செய்லகள் மறறும் 

எண்ணஙகளின் விளககம் ஆகியவறறை 

கண்டறியலாம். ந�ாயாளி அறமதியாக அல்லது 

நகள்விகளுககு ்பதிலளிகக மறுககிை ந்பாதும், 

மருத்துவ நிபுணர் கவைமாக கண்காணிப்்ப்தன் 

மூலம் வளமாை ்தகவறலப் ச்பை முடியும்
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ப�ொது பெவிலியம் - வகுப்பு 12
�ொட நூல் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மமலொயவொளர்கள்

ஓவியம்
விம�ொத் குமொர V,  
அடடக்கல ஸ்டீ�ன் S

தடடசெர
பெ. ெந்தியொ
்க. நொ்கமவலு 

கலை மற்றும் வடிவலமப்பு குழு

�க்க வடிவடமப்பு
அடிென் ரொஜ் அ
பிரெொந்த் சி
ம�சசிமுத்து
பிரெொந்த் பி
ெந்தியொகு ஸ்டீ�ன்

In-House - QC
ரொமேஷ் தங்கப்�ன்
கி. பேரொல்டு வில்ென், �. அருண் ்கொமரொஜ்

அடடட வடிவடமப்பு
்கதிர ஆறுமு்கம்
ஒருஙகிடைப்பு
ரமமஷ் முனிெொமி

இந்நூல் 80 ஜி.ஸ்.எம். எலி்கண்ட மமப்லித்மதொ தொளில் அசசிடப்�டடுள்ளது. 
ஆப்பெட முடையில் அசசிடமடொர:
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பாட வல்லுநர்
முலைவர். இரா.சஙகர் சண்முகம்
இளம் ம�ரொசிரியர, பெவிலியர ்கல்லூரி
பென்ட� மருத்துவ ்கல்லூரி, பென்ட� – 3
மமைாயவாளர்கள்
K. சசந்தமிழ் சசல்வி
பெவிலிய ம�ொத்கர / முதல்வர
பென்ட� மருத்துவக ்கல்லூரி, பென்ட� – 3
P. கைாவதி
முதல்வர, பெவிலியர �ள்ளி, ்கஸ்தூரி�ொய ்கொந்தி ப�ண்்கள் 
மற்றும் குழந்டத்கள் மருத்துவமட�, திருவல்லிகம்கணி, 
பென்ட�
விஜயைட்சுமி
முதல்வர, பெவிலியர ்கல்லூரி
ம்கன்ெர நிறுவ�ம் WIA, அடடயொர, பென்ட� – 20
டாகடர். ்தஙகம் மஜசுடியான்
விரிவுடரயொளர, உடற்கூறியல் துடை, SRMC & RI
ம�ொரூர, பென்ட� 116
பாட நூல் ஆசிரியர்கள்
டாகடர். முரளி்தரன்
விலஙகியல் துடை, மொநிலக ்கல்வியியல் ்கல்லூரி, பென்ட�
முலைவர். சு்தா,
முதல்வர., M.A சிதம்�ரம் பெவிலியர ்கல்லூரி
VHS வளொ்கம், TTTI த�ொல், தரமணி, பென்ட� 113
முலைவர். ஆனிராஜா
முதல்வர, புனித இெப�ல்ஸ் பெவிலியர ்கல்லூரி,
மயிலொப்பூர, பென்ட� 4
ஆ.இ. சிதரா,
துடை முதல்வர, ஜீஆரடி பெவிலியர ்கல்லூரி
திருத்தணி, திருவள்ளூர மொவடடம்
ந.வ வனி்தா
பெவிலிய ம�ொத்கர, பெவிலியர �ள்ளி
அரசு கீழ�ொக்கம் மருத்துவ ்கல்லூரி, பென்ட� -10
து. ஆைநதி
பெவிலிய ம�ொத்கர, பெவிலியர ்கல்லூரி
பென்ட� மருத்துவ ்கல்லூரி, பென்ட�
ப. வைஜா
பெவிலிய ம�ொத்கர/ ஒருஙகிடைப்�ொளர 
தமிழநொடு அரசு �ன்ம�ொககு 
மருத்துவமட�, பென்ட� -2
அ. அைார்கலி
பெவிலிய ம�ொத்கர, பெவிலியர �ள்ளி
மொவடட அரசு தடலடம மருத்துவமட�, நொ்கப்�டடி�ம்
பாடநூல் ஒருஙகிலைப்பாளர்
ஞா. ்தவமணி மமகஷவரி
முதுநிடல விரிவுடரயொளர,
DIET, திரூர.
ICT ஒருஙகிலைப்பாளர்
அ. அஜய
ஊரொடசி ஒன்றிய நடுநிடலப் �ள்ளி
நந்திமங்கலம், குமொரொசசி வடடம், ்கடலூர
சமாழிசபயர்ப்பாளர்கள்
ரா. மரவதி
பெவிலியர, அரசு தொய, மெய நல மருத்துவமட�
எழும்பூர, பென்ட� -08

லச. மமரிசபைட்
பெவிலியர, அரசு தொய மெய நல மருத்துவமட�, 
எழும்பூர, பென்ட� – 08
ரா. பாமா
பெவிலியர, அரசு தொய மெய நல மருத்துவமட�, 
எழும்பூர, பென்ட� – 08
சி.அ. ஆமராககிய மமரி
பெவிலியர, அரசு மொவடட தடலடம மருத்துவமட�
திருவள்ளூர 602 001
ம்த. மரகா
பெவிலியர, அரசு மருத்துவ ்கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமட�
ஓமந்தூரொர அரசி�ர மதொடடம், ஓமந்தூரொர, பென்ட�

விடரவுககுறியீடு மமலொண்டமக குழு
இரா. சஜகநா்தன்,  
இ.நி.ஆ, ஊ.ஒ.ந.நி.�ள்ளி, ்கமைெபுரம், ம�ொளூர, 
திருவண்ைொமடல மொவடடம்.
சூ.ஆல்பர்ட் வளவன் பாபு,
அ.உ.நி.�ள்ளி, ப�ருமொள் ம்கொவில் �ரமககுடி,
இரொமநொதபுரம்.
வ.பதமாவதி, ப.ஆ,
அ.உ.நி. �ள்ளி, பவற்றியூர, திருமொனூர,
அரியலூர.
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