
செவிலியம்
கருத்தியல் மற்றும் செய்முறை 

மமல்நிறை இரண்டாம் ஆணடு
ச�டாழிற்கல்வி

தமிழ்நாடு அரசு

தீண்நாமை ைனிதந்யைற்ற செயலும் செருங்குற்றமும் ஆகும்

தமிழ்நாடு அரசு விமையிலைநாப் ெநா்நூல வழங்கும் திட்த்தின் கீழ சவளியி்ப்ெட்து

பள்ளிக் கல்வித்துறை
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�மிழ்டாடு அரசு

மு�ல் பதிப்பு -     2019

திருத்திய பதிப்பு -     2020

(புதிய படா்த்திட்த்தின்கீழ 
செளியி்ப்பட் நூல்)

மடாநிைக் கல்வியியல் ஆரடாய்ச்சி மற்றும் 
பயிற்சி நிறுெனம்
© SCERT 2019

படா்நூல் உருெடாக்கமும் 
ச�டாகுப்பும்

�மிழ்டாடு படா்நூல் மற்றும் கல்வியியல் 
பணிகள் கழகம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல் அச்ெடாக்கம்

விற்பறனக்கு அன்று
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முகவுறை / (Preface)
செவிலிய ைநாணவர்களுக்கு சி்றப்ெநா்க வடிவமைக்்கப்ெட் புத்த்கத்மத வரநவறகிந்றநாம்.  இநத செவிலிய 

புத்த்கத்மத சி்றப்பு வநாயநததநா்க செருைகிழச்சியு்னும், செருமையு்னும் வழங்கியமை அதி்க தி்றமை வநாயநத 
ஆசிரியப் செருைக்்களின் கூடடு முயறசிநய ஆகும். 

 ெள்ளி ்கலவித்தும்ற இயக்கு்ர ைறறும் இமண இயக்கு்ரின் சதநா்ரநத ஊக்குவிப்ெநாலும், ஆதரவநாலும் 
ைடடுநை நிம்றநவற்றப்ெட்து.

 தினம்நதநாறும் ைநாறிக்ச்கநாணடிருக்கும் சு்கநாதநார திட்ங்்களின் நதமவ்கமை எதிரச்கநாள்வதற்கநா்க 
செவிலியர தினநநதநாறும் அறிவியல வைரச்சியம்தல அவசியைநாகி்றது.  ெலநவறு தும்ற்களில ைநாணவச் செவிலி 
அறிவிலும், தி்றமையிலும் வைருவது ெவநால்கமையும் தகுதி வநாயநத செவிலிய ெரநாைரிப்மெயும் அளிப்ெமத 
அதி்கரிக்கி்றது.

 இநத புத்த்கம் ந்நாக்்கத்மதயும் உட்கருத்மதயும் அதறந்க உரிய மும்றயில ச்கநாணடுள்ைது.  அதி்க 
உநதுதநைநாடு இநத புத்த்கத்மத ைநாணவர்கள் தங்்கள் ்கலவிச் ெநாரநததநா்க ச்கநாள்ை வலியுறுத்தப்ெட்து.

 இநதப் ெநா்புத்த்கத்தில புதிய ெநா்ங்்கமை த்கவல சதநா்ரபு தி்றன்்கள், வழி்கநாடடுதலும் ைறறும் 
ஆநைநாெமன்களும் இமணக்்கப்ெடடுள்ைது.  புதிய ெநா்ங்்கமை தவிர ஒவசவநாரு ெநா்த்திலும் ்கற்றலின் 
ந்நாக்்கங்்கள், அதி்கெடியநான ெ் விைக்்கங்்கள், எடுத்துக்்கநாடடு்கள், உங்்களுக்குத் சதரியுைநா? ைநாணவர செயலெநாடு, 
விைக்்கங்்கள், ஆயவுக் ்கடடுமர, தன்னிமை விைக்்க வினநாக்்கள், விமரவுக் குறியீடு்கள் ைறறும் ICT ஆகியமவ 
ஆழநத ்கற்றலுக்கு இமணக்்கப்ெடடுள்ைன. 

 இப்புத்த்கம் செவிலியப் ெட்ய ெடிப்பு (DGNM), இைங்்கமை செவிலியம் ைறறும் முமனவர செவிலியம் 
நெநான்்றவறறிறகு அடிப்ெம்யநா்க அமையும்.

 இநத புத்த்கம் ைதிப்பு மிக்்கதநா்கவும் செவிலியச் ெமுதநாயத்திறகு உெநயநா்கமுள்ைதநா்கவும் இருப்ெதறகு 
அதி்கப்ெடியநான அக்்கம்ற எடுத்துக்ச்கநாள்ைப்ெட்து.  தற்கநாை ்ம்மும்றக்கு ஏற்றவநாறு இநத ெநா்ங்்களின் 
அதி்கப்ெடியநான குறிப்பு்கள் ைநாறறியமைக்்கப்ெடடு, சீரதிருத்தப்ெடடு, ைறுக்்கட்மைக்்கப்ெடடுள்ைது.
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சபடாருள்க்கம்

செவிலியம் – கருத்தியல் 
ச�டாழிற்கல்வி

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 இறைய ெளஙகள்

ெ.எண படா்த்�றைப்பு பக்கஙகள் மடா�ம்

01 இல்ைத்தில் செவிலியம் 01-25 ஜூன்

02 ச�டாற்றும்டாய்கள் 26-57 ஜூன்

03 பரவும் �ன்றமயற்ை ம்டாய்கள் 58-109 ஜூறை

04 ெத்துைவியல் 110-147 ஆகஸ்ட

05 �டாய்றம ்ை செவிலியம் 148-194 ஆகஸ்ட

06 குழநற� ்ைம் 195-226 செப்்ம்பர்

07 முதிமயடார் பரடாமரிப்பு 227-246 அக்ம்டாபர்

08 மபரி்ர் மமைடாணறம 247-260 அக்ம்டாபர்

09 மருநதுகறள செலுத்து�ல் 261-280 ்ெம்பர்

10 �கெல் ச�டா்ர்பு திைன்கள் 281-296 ்ெம்பர்

11 ெழிகடாடடு�ல் மற்றும் ஆமைடாெறனகள் 297-312 டிெம்பர்

12 ஆய்வு கடடுறர 313

13 மடாதிரி வினடாத்�டாள் 314-316

14 செவிலியம்  –  செயல்முறைகள் 317-351
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அறிமுகம்

ெ நா ் ங் ்க ளி ல  உ ள் ை  ்க ரு த் து க் ்க ள்  ை நா ண வ ர ்க ம ை 
ஊக்்கப்ெடுத்தவும்  ைறறும் முழு ்கவனம் செலுத்தும் வம்கயிலும் 
இருக்கும்.

கற்ைலின் 
ம்டாக்கஙகள்

ைநாணவர்கள் தங்்கள் ்கற்றல முயறசி்களில முழு ்கவனம் 
செலுத்தி ஒரு சதளிவநான ந்நாக்்கத்திமன செறுவதறகு 
ஏற்ற  வம்கயில  அமனத்து  முக்கிய  தமைப்பு்களும் 
ெடடியலிடடு வழங்்கப்ெடடுள்ைது. 

Case Study
வநாழக்ம்க அனுெவங்்கள் ைறறும் ஆழநத புரிதல ஏறெடுத்தும் 
வம்கயில ்கருத்துக்்கள் ச்கநாடுக்்கப்ெடடுள்ைன. 

உஙகளுக்குத் 
ச�ரியுமடா?

ெரநத புரிதலுக்்கநான கூடுதல த்கவமை அளிக்கி்றது.

செயல்படாடு:

தி்றனநாயவுச் சிநதமன ைறறும் ெம்ப்ெநாற்றல சிநதமனமய 
தூணடுவதறக்கும், தினெரி வநாழக்ம்க ெயன்ெநாடடிறகும் 
தகுநத வம்கயில ச்கநாடுக்்கப்ெடடுள்ைன.

QR Code
ஒலி-ஒளி ்கற்றலின் மூைம் நீண் ்கநாை நிமனமவ 
நைம்ெடுத்த முடியும்.

இறையச்செயல்படாடு
ந ை ம் ெ டு த் த ப் ெ ட ்  த ்க வ லு க் ்க நா ன  ச த நா ் ர பு ம ் ய 
வமைதைத்தின் குறிப்பு்கள் வழங்்கப்ெடடுள்ைன.

படா்ச்சுருக்கம்
முழு த்கவமையும் ஒரு வமரெ்ைநா்க அலைது சுருக்்கைநா்க 
ச்கநாடுக்்கப்ெடடுள்ைன. 

அருஞசெடால் 
விளக்கத் 
ச�டாகுதி

புதிய செநாறகூறு்களுக்கு ஆங்கிைம் ைறறும் தமிழில 
விரிவநான விைக்்கங்்கள் ச்கநாடுக்்கப்ெடடுள்ைன.

குறிப்புகள்/ெறைத்�ள  
(குறிப்புறர) 
இறைப்புகள்

இப்புத்த்கம்  (உமர) நதநாற்றத்திறகும் ைறறும் வைரச்சிக்கும் 
ெயன்ெடுத்தப்ெட் அடிப்ெம் மூைப்செநாருட்கள் 

புத்்தகத்ற்த எவ்வாறு பயனபடுத்து்து?

Contents.indd   5 1/11/2020   4:56:47 PM



VI

 இருதய நெஞ்சக ந்சவிலியம்
 தீவிர சிகிச்்ச ந்சவிலியம்
 இளங்குழந்த ந்சவிலியம்
 ெரம்பு அறிவியல் ந்சவிலியம்

பட் படிப்புகள்  
(1 ெரு்ம்)

ச�டாழில்ெடார்ந� படிப்பு 

 பல்்ெோக்கு பணியோளர் பயிற்சி 
(ANM)

 ந்சவிலியம் மற்றும் மகப்பறு 
 பட்டயபபடிபபு (DGNM)
 பட்டய படிபபிற்கு பின் இளநி்ை 

ந்சவிலியம் (PCB.Sc.)
 முதுநி்ை ந்சவிலியம் (M.Sc. 

Nursing)

VI

அ்ைத்து இளநி்ை பட்டங்களுக்கும் 
முதுநி்ைபபடிபபு

முதுநிறைப்படிப்பு

 B.Sc., கணினி அறிவியல்
 B.Sc., மருத்துவ ஊட்டச்சத்து மற்றும் 

உணவு
 B.Sc., ம்ையியல்
 B.Sc., மனித வள ்மம்போடு
 B.Sc., தோவரவியல்
 B.Sc., விைங்கியல்
 B.Sc., ்பசசு மற்றும் கோது சிகிச்்ச
 B.Sc., மருத்துவ உதவியோளர்
 B.Sc., கதிரியக்க மற்றும் ப்டமோக்கல் 

நதோழில்நுடபம்
 B.Sc., அணு மருத்துவ 

நதோழில்நுடபம்
 B.Sc., இருதய நதோழில்நுடபம்
 B.Sc., கதிரியக்க சிகிச்்ச 

நதோழில்நுடபம்
 B.Sc., அறு்வ சிகிச்்ச 

தி்யோ்டர் மற்றும் மயக்க மருநது 
நதோழில்நுடபம்

 B.Sc., விபத்து மற்றும் அவ்சர 
சிகிச்்ச நதோழில்நுடபம்

 B.Sc., மருத்துவ ஆய்வுக் கூ்ட 
நதோழில்நுடபம்

இளநிறை படிப்புகள்

உயர் கல்வி மற்றும் 
மெறைெடாய்ப்புகள்

ஆய்வியல் நிறைஞர் மற்றும் 
முறனெர்

முதுநி்ைப பட்டங்களுக்கு ஆய்வியல் 
நி்ைஞர் மற்றும் மு்ைவர் படிபபு
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பட்ய படிப்புகள்  
(2 ெரு்ஙகள்)

 கதிரியக்கத்தில் டிபள்மோ
 கண்சிகிச்்சயில் டிபள்மோ
 சுகோதோர பரோமரிபபு மற்றும் 

மருத்துவம்ை நிர்வோகத்தில் 
டிபள்மோ

 நதோழில் சிகிச்்சயில் டிபள்மோ
 ஆர்த்்தோடிக் மற்றும் பிரோஸ்தோடிக் 

சிகிச்்சயில் டிபள்மோ
 டிபள்மோ - மருத்துவ ஆய்வுக் கூ்ட 

ந்டக்னீசியன்
 டிபள்மோ – கோர்டியோைஜி 

ந்டக்னீசியன் 
 டிபள்மோ – கோத் (Cath)  ஆய்வுக்கூ்ட 

ந்டக்னீசியன்
 டிபள்மோ – ்மற்பரவல் 

ந்டக்னீசியன்
 டிபள்மோ – மயக்க மருநது 

ந்டக்னீசியன்
 டிபள்மோ – ்டயைஸிஸ ந்டக்னீசியன்
 டிபள்மோ – மருத்துவ போ்டமோக்கல் 

ந்டக்னீசியன்
 டிபள்மோ – சுவோ்ச சிகிச்்ச 

ந்டக்னீசியன்
 டிபள்மோ – மருத்துவ 

ஸந்டர்்ை்்சஷன் ்மைோண்்ம 
மற்றும் அறு்வசிகிச்்ச 

 ந்டக்னீசியன்

 மருத்துவ படிநயடுத்தல்
 இருட்ட்ை உதவியோளர்
 பல் உதவியோளர்
 ECG நதோழில்நுடபம்
 ஆய்வக ந்டக்னீசியன்
 O.T. ந்டக்னீசியன்
 X-Ray ந்டக்னீசியன்
 பல் ெை மருத்துவர்
 பல் அறு்வ சிகிச்்ச உதவியோளர்
 தீவிர சிகிச்்ச பிரிவு ந்டக்னீசியன்
 ந்சவிலிய பரோமரிபபு உதவியோளர்
 கதிரியக்க சிகிச்்ச உதவியோளர்
 அறு்வ சிகிச்்ச அரங்க 

நதோழில்நுடபம்
 கண் சிகிச்்ச உதவியோளர்
 சுகோதோர ்மைோண்்ம உதவியோளர்
 முதி்யோர் பரோமரிபபு உதவியோளர்
 இரத்தம் ந்சலுத்தும் சிகிச்்ச 

உதவியோளர்
 பிைநத குழந்த மற்றும் 

இளங்குழந்த பரோமரிபபு 
உதவியோளர்

 பல் ்ெோக்கு சுகோதோர பணியோளர்
 ் யோகோ மற்றும் இயற்்க மருத்துவம்
 மருத்துவ பிரதிநிதி பயிற்சி
 ECG உதவியோளர்

ெடான்றி�ழ படிப்புகள் 
 (1 ெரு்ம்)
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

இல்லத்தில செவிலியம்

1
அ்லகு

திருக்குறள்:

உற்றான் அளவும் பிணியளவும் கறாலமும்
கற்றான் கருதிச் செயல்.

விளககம்:
மருத்துவ நூலைக் கற்றவன் ந�ோயுற்றவனுலைய வயது முதலியவறல்றயும் ந�ோயின் 
அளலவயும் கோைத்லதயும் ஆரோய்ந்து செய்ய நவண்டும்.

இந்த பாடத்தின் இறுதியில் மாணவர்கள் அறிவது

 � வரையறு – இல்்லத்தில் செவிலியம்

 � இல்்லத்து செவிலியத்தின் ்கருத்்தாக்கம், ந�ாக்கம், ந்காடபாடு்கரை 
விைககு்க.

 � மாற்றுத் திறனாளி்கரை பைாமரித்்தல்

 � நபா்க முடியா்த இடத்தில் நெரவரமயங்கள் மற்றும் புணரவாழ்வு நெரவ்கள்

 � வீடடு சிகிசரெ முரறரய வரிரெபபடுத்து்தல்.

 � நீடிக்கபபடட இல்்ல ்கவனிபபு செவிலியரின் பணி ந�ாக்கம்

 � ஆயூஷ் (AYUSH) வரையறு்க
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21 | இல்லத்தில செவிலியம்

 1.1   முன்னுரை

ெமூ்க �்லத்ர்த பாது்காபபா்கவும், 
ச�றிமுரறநயாடும் பின்பற்றவும், ெமூ்க 
�்ல செவிலியருககு ஒருஙகிரணந்த அறிவு, 
திறன், முடிசவடுககும் ஆற்றல்்கள் ந்தரவ.  
ந�ாயத்்தடுபபு, �்லம்நபணல், மறுவாழ்வு, 
�்லம் நமம்படுத்து்தல் ஆகியரவ ெமு்க�்ல 
செவிலியரின் உடபஙகு ஆகும்.

வீடடு�்ல செயல்பாடு்கைான ்கற்பித்்தல், 
குணபபடுத்து்தல், இறுதி்கா்ல வாழ்கர்க 
பைாமரிபபு, மறுவாழ்வு, ஆ்தைவு மற்றும் 
குடும்பமும், ெமு்தாயமும் ஒருஙகிரணநது 
ந�ாயாளியின் உயரமடட �்லத்ர்த நமம்படுத்்த 
நவண்டும்.

1.2  இல்லத்தில செவிலியத்தின் 
வரையர்ற:

இல்்ல செவிலியம் என்பது அரனத்து 
பரிமாணங்களிலும், அரனத்து வயதினரிலுள்ை 
ந�ாயாளி்கரையும், வீடடிந்லநய சிறபபான 

முரறயில் அக்கரற செலுத்தும் ஒரு சிறபபு 
செவிலியப பிரிவாகும்.

1.3  இல்லத்து செவிலியத்தின் 
கருத்்ோககம் (CONCEPT OF HOME 
HEALTH CARE):

• எந்த வி்த ந�ாயிற்்கான அக்கரற 
ந்தரவபபடினும், மனி்தர்கள் 
அரனவருககும் வீடடிலுள்ை படிநய 
அக்கரற  செலுத்துவந்த இல்்ல 
செவியத்தின் முககிய ்கருத்்தாக்கமாகும்.

• ந�ாயாளியின் வீடடிற்குச சென்நற 
இல்்லநெரவ வழஙகு�ர ந்தரவயான 
நெரவரய அளிபபர.  இசநெரவயானது, 
ச்தாழில்ொர நெரவ மற்றும் 
வாழ்கர்கக்கான அடிபபரட உ்தவி நெரவ 
ஆகிய இைண்டின் கூடடு நெரவயா்க 
இருககும்.

• சி்ல ந�ாயாளி்கள் ந�ாயவாயபடட 
நிர்லயிலும் வீடடிலிருந்த படிநய 
செவிலியச நெரவரய விரும்புகின்றனர.

“ஒரு சிறு சைசைைள் மூலம் நம் எல்லோரோலும், மற்றவரைளின் வோழ்வில 
மோற்றஙைசை உருவோகைமுடியும்.” 

—  ரையோ யோைந�ோச்சி
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• அதி்கரித்து வரும் வயது முதிரந்த மக்கள் 
ச்தார்க, ச்தாடரநது வருகிற �ாள்படட 
மக்கள் ச்தார்க அல்்லது சு்கா்தாைத்தின் 
செ்லவு்கள் மற்றும் உயர்தை நெரவ்களின் 
ந்தரவ இரவயரனத்தும் இல்்ல செவிலிய 
நெரவயின் ந்தரவரய உயரத்துகின்றன.

• ந�ாயாளி ரமய அணுகுமுரறயானது 
இல்்ல நெரவயில் உண்ரமயான உ்கந்த 
முரறயாகும், இதில் ந�ாயாளிரய 
ரமயமாககி நெரவ வழங்கபபடுகிறது.  
நமலும் ச்தாடரசசியான ஆ்தைவான 
நெரவ முழுதும் வழங்கபபடுகிறது.

• குறிபபா்க முதியவர நெரவ, ்காயத்திற்்கான 
நெரவ மற்றும் வாழ்கர்கயின் இறுதி்கடட 
நெரவ்களில் இல்்ல ஆநைாககிய 
செவிலி்கள் மி்கவும் ந்தரசசி சபற்றவர்கள் 
ஆவர. வலிரமயான ்தனிமனி்தத் திறன்்கள் 
உள்ைவர்கைா்கவும், ந�ாயாளி ரமய 
அணுகுமுரற ஆ்தரித்து ந�ரமரறயான 
ப்லன்்கரை ்தருபவர்கைா்க உள்ைனர.

• செழுரமயான ்கல்வி மற்றும் ஆ்தைவு 
மூ்லம் படிபபடியா்க ச்தாழில்ொர 
நிர்லரய உயரத்தினால், இல்்லத்தில் 
செவிலியச நெரவயின் ந்தரவயில் உயரவு 
ஏற்படும்.

1.4   இல்லச் செவிலியகச் நெரவயின் 
ந�ோககஙகள் (PURPOSES OF HOME 
HEALTH CARE):

 � ந�ாயவாயபபடு்தல், பிைெவம் மற்றும் 
அறுரவ சிகிசரெ நபான்ற ந�ைங்களில் 
குடும்பத்திலுள்ை ்தனிமனி்தனுககு 
ந்தரவபபடுகிறது.

 � ஏற்்கனநவ திடடமிடபபடட  பாரரவயிடும் 
நி்கழ்வு்களிலும் ஒரு பகுதியாகும்.  (எ.்கா) 
�ரடமுரற நபறு்கா்ல வருர்க்கள்.

 � ந�ாயக்கான நுண்ணுயிரிரய 
ஆைாயவ்தற்்கா்க இதில் ஏற்றுகச்காள்வர்த 
விட ஒதுககிவிடு்தல் ந்தரவபபடுகிறது.

 � சு்கா்தாை நிர்லயங்கள், பள்ளி்கள், 
ச்தாழிற்ொர்ல அல்்லது மருத்துவமரனயில் 
்கண்டறியபபடட பிைசெரன்கரைப 
பின்ச்தாடரநது ஆைாய்தல்.

 � ஊடடசெத்து மற்றும் ்தடுபபூசி நிர்ல்கள், 
சுற்றுபபுற சு்கா்தாை ந்கடு்கரை ்கண்டறிநது, 
அவற்றிற்்கான ஆநைாககிய ்கல்வி 
வழஙகு்தல்.

 � வீடடு உறுபபினருககு ச்காடுத்்த சிகிசரெ 
மற்றும் நெரவரய பின்ச்தாடரு்தல்.

 � மற்ற சு்கா்தாை ஊழியர்கரை 
நமற்பாரரவயிடு்தல் மற்றும் 
அறிவுறுத்து்தல்.

 1.5   இல்ல செவிலியச் நெரவயின் 
நகோட்ோடுகள் (PRINCIPLES OF 
HOME HEALTH CARE):

 � அடிபபரட ந்தரவகந்கற்ப வருர்க்கரை 
திடடமிடு்தல் நவண்டும்.  உங்களுக்கான 
பைபபைரவ 800 – 1000 மக்கடச்தார்க 
ச்காண்ட அ்லகு்கைா்க வகுத்து, திடடமிடடு 
முரறபபடட பாரரவயிடர்ல அரனத்து 
வீடு்களுககும், ந்தரநச்தடுக்கபபடட 
அ்லகு்களிலுள்ை வீடு்களுககும் ஒரு 
குறிபபிடட ந�ைத்தில் செல்லுமாறு வகுத்்தல் 
நவண்டும்.

 � பாரரவயிடலின் நபாது மனி்தர்களின் 
உணரவு்கள் மற்றும் ந்தரவ்களில் 
நுண்உணரவு ச்காண்டவைா்க இருத்்தல் 
நவண்டும்.

 � மற்றவர்களின் நிர்லரயயும் புரிநது 
ச்காண்டவைா்க இருத்்தல் நவண்டும்.

 � விவாதிக்கபபடும் விஷயத்தில் சிறந்த 
அறிவிய்லறிவு ச்காண்டவைா்க இருத்்தல் 
நவண்டும்.

 � பாது்காபபான ச்தாழிற்நுடபத் திறரன 
ர்கயாை நவண்டும்.

 � (எ.்கா) ர்கக ்கழுவு்தல், பரிநொதித்்தல் 
இன்ன பிற 

 � செய்லாண்ரமயின் ச்காள்ர்கரய 
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முழுவதுமா்க புரிநது ரவத்்தல் நவண்டும்.
 � ெமூ்கத்தின் வைங்கரை பணிபுரியும் 

இடத்தில் முழுவதுமா்க உபநயாகித்்தல் 
நவண்டும்.

 � ஆைம்பக்கடட பாரரவயிடு்தலின் நபாது 
ந�ாயாளி மற்றும் சுற்றுபபுறம் பற்றிய 
அரனத்து ்கருத்துக்கரையும் நெ்கரித்து, 
குறிகந்காரை ஆைாய நவண்டும்.

 � வீடடிலுள்ை மனி்தர்கள் மற்றும் 
குடும்பத்துடன் நெரநது நவர்ல செயய 
நவண்டும்.

 � உங்களின் பணியில் ்தன் மதிபபீடு 
செயய நவண்டும்.  8-10 ்தற்செய்லான 
பாரரவ்கரைவிட ்தைமான பாரரவயிடு்தல் 
அதி்க உபநயா்கமானது.

 � முககியமான ்கருத்து்கரை �ாடகுறிபபில் 
குறித்துக ச்காள்ைல் நவண்டும்.

 � மீண்டும் வந்தபின் அக்கருத்து்கரை 
குடும்ப மடிபபி்தழில் (family folder)  அல்்லது 
்தனிமனி்த சு்கா்தாை அடரடயில் குறித்து 
ரவக்க நவண்டும்.

 1.6   இல்ல ஆநைோககிய நெரவ 
ரையஙகள் (HOME HEALTH CARE 
SERVICE)

இரவ ப்லவி்த நெரவ்கரை உள்ைடககிய 
ரமயங்கள் அரவயாவன.

 � குடும்ப ஆநைாககிய ரமயங்கள் 
 � ்த்கவல் ்கல்வி மற்றும் ்த்கவல்ச்தாடரபு
 � ்த்கவல் மண்ட்ல நம்லாண்ரம
 � ்தாய நெய �்ல ரமயங்கள்
 �  சிறிய உடல்�லிவிற்்கான சிகிசரெ 

முரற்கள்
 � ்தனி மருத்துவமரன, மு்காம்்கரை 

ஒழுஙகுபபடுத்து்தல் 
 � ்கழிவு நம்லாண்ரம

 1.7   ைோறறுத் தி்ற�ோளிகரளப் 
்ைோைரித்்ல (CARE FOR THE 
CHALLENGED PERSON): 

ஊனமுற்றவர்கள் (மாற்றுத்திறனாளி்கள்) 

என்பவர்கள் உடலியலில், மனவியலில் 
மற்றும் ெமூ்தாயவியலில் ொ்தாைணமான 
ஆநைாககியத்திலிருநது ெற்று பிறழ்வான 
நிர்லரய உரடயவர்கள், இவவாறு 
பாதிக்கபபடட குழநர்த்கள் சிறபபு பைாமரிபபு, 
சிகிசரெ மற்றும் ்கல்வி ந்தரவபபடுகிறது.
ைோறறுத்தி்ற�ோளிகள் கீழகண்டவோறு 
வரகப்்டுத்்ப்்டுகின்்ற�ர்.

உ்ட்லோல ஊ�முற்ற குழநர்கள்
 � (எ.்கா) ்கண்பாரரவயின்ரம, செவிடு, 

ஊரம, உ்தடடுப பிைவு, நமல்வாய 
அண்ணபபிைவு, முடம் – நபாலிநயா, 
சபருமூரை வா்தம், இரு்தய ந�ாய்கள், 
ொர்ல விபத்து்கள், தீக்காயங்கள், மற்றும் 
மற்றபிற ்காயங்கள்.

உளவியல ரீதியோக ஊ�முற்றவர்கள்: 
 � அனார்த்கள், ்தாய இழபபு, 

உணரவுபூரவான இழபபு, மற்றும் 
ஒத்துரழபபுக குரறபாடு.

ை��்ல ஊ�முற்ற குழநர்கள்: 
 � வலுவற்ற மனநிர்ல உரடநயார, 

மன�்ல குரறபாடு மற்றும் மனவைரசசி 
குன்றிநயார.
இவவரனத்து பிைசெரன்களும் 

மைபுவழியா்கநவா அல்்லது சி்ல குறிபபிடட 
ந�ாய்கள், ்காயங்கள், ெமு்தாய அல்்லது 
ஊடடசெத்துக ்காைணி்கைாநைா ஏற்பட்லாம்.

ெமூ்க பாரரவயில் இவவர்க குழநர்த்கள் 
சிறபபான பைாமரிபரப ்தை உ்தவி செயய 
நவண்டிய நிர்லயில் உள்ைன.  இவர்களுக்கான 
நெரவ திடடமிடலில் இவர்களின் சபற்நறார 
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முககிய பஙகு வகிககின்றனர.
உடல்நிர்ல முன்நனற்றம், நமலும் தீஙகு 

வைாமல் ்தடுத்்தல், ஆ்தைவு மற்றும் அவர்களுககு 
ஏற்றாற்நபால் ஒரு ச்தாழில் ஆகியன இவவர்க 
நெரவயின் முககிய குறிகந்காைாகும்.

முககிய கோைணிகள்:
• ஊடடசெத்து குரறபாடு – மற்றுசமாரு 

ஊனநிர்ல உருவாககும் முககிய ்காைணி.

• ொர்ல விபத்து்கள் மற்றும் வீடடு 
விரையாடடுக்கைால் ஏற்படும் விபத்து்கள் 
அடுத்்த முககிய ்காைணி.

• மைபியல் ந�ாய்கள் மற்றும் பிறவிக 
குரறபாடு்கள் 

• மருநது்களின் விரைவு்கள்

்தனிமனி்தன் ஊனநிர்ல மற்றும் 
அல்்லது �ாள்படட ந�ாயுடன் இருபபவருககு 
உடல்நிர்ல மீடசடடு்தல், நபணி்காத்்தல் மற்றும் 
முன்நனற்று்தல் ஆகியரவநய  இல்்ல செவிலிய 
ஆநைாககியத்தின் இ்லக்காகும். �ாள்படட 
ந�ாய்கள் மற்றும் ஊனநிர்லரய ்தடுத்்தல் 
இதில் உள்ைடஙகி உள்ைது.  ஊனநிர்லயால் 
மற்றும் �ாள்படட ந�ாயால் ஏற்படும் 
செயல்பாடடுத் திறன் மற்றும் வாழ்வியல் 
முரற்களில் மாற்றத்ர்த ஏற்படுத்தும் சிகிசரெ 
வழஙகுவதில் இல்்லச செவிலியர்கள் 
திறன்வாயந்தவர்கள்.

இல்ல ஆநைோககிய செவிலியின் ச்ோறுப்புகள்:
 � உடல் ரீதியா்க முன்நனற்றம் ஏற்படவும், 

நமலும் பாதிபபு்கள் ஏற்பட வண்ணம் 
சிகிசரெ சபற வழிமுரற்கரை எடுத்துககூற 
நவண்டும்.  (எ.்கா) இயன் மருத்துவம் 
(Physiotherapy) மூ்லம் உடலியல் ஊனங்கரை 
ெரிசெயய முடியும்.  இவவழி்கரை 
ந�ாயாளி்களுககு ச்காண்டு செல்வது 
அவசியமாகிறது.  

 � (எ.்கா) நபாலிநயா நபான்ற ந�ாய்கள்.

 � ச்தாழிற்முரற சிகிசரெ (Ocupational therapy) 
வழங்க்லாம்.  ஊனமரடந்த குழநர்த்கள் 

அவர்கைால் முடிந்தவரை ர்கவிரனத் 
ச்தாழில்்கரை செயய பயிற்சியளிக்க்லாம்.  
(எ.்கா) ்தசசு நவர்ல, வரணம் தீடடு்தல், 
ஆரட ச�ய்தல் மற்றும் பாய முரட்தல்.

 � செயற்ர்க உறுபபு்கள் : செயற்ர்க ்கால்்கள் 
மற்றும் ர்க்கள், அல்்லது ொ்தனங்கைான 
செயற்ர்க ்காது ந்கடகும் ்கருவி்கள் பற்றி 
அவர்களுககு வழி்காடட்லாம்.

 � ச்தாழில் வழி்காடடல்: அவர்களின் 
சபற்நறாரிடம், அவர்கரை ொ்தாைண 
மனி்தர்கள்  நபா்ல �டமாடும் மனி்தர்கைா்க 
மீடசடடுக்க முடியும் என அறிவுறுத்்தல் 
நவண்டும்.  இவவர்கயான ச்தாழில் 
வழி்காடடல் இநதியாவின் ப்ல பள்ளி்களில் 
வழங்கபபடுகின்றன.  அவற்றில் சி்ல,

 � ச்தாழிற்முரற மற்றும் உடல்�்ல சிகிசரெ 
பள்ளி – மும்ரப

 � ச்தாழில்முரற ்கல்விககூடம் – �ாகபூர

 � அகி்ல இநதிய உடலியல் மருத்துவம் 
மற்றும் புனரவாழ்வு ரமயம் – மும்ரப

 � உடலியல் மருத்துவம் மற்றும் புனரவாழ்வு 
நிறுவனம், கிறித்துவ மருத்துவக ்கல்லூரி 
மற்றும் மருத்துவமரன, நவலூர.

 இரவமடடுமல்்லாமல், ்காதுந்கைாந்தார 
மற்றும் ஊரம்கள், மற்றும்  
்கண்பாரரவயற்நறார ஆகியவர்களுக்கான 
சிறபபு பள்ளி்கள் ்தனியார  நிறுவனங்கள் 
அல்்லது அைொல் �டத்்தபபடுகின்றன.

 � ்தடுபபு �டவடிகர்க்கள்: ்தடுபபு 
�டவடிகர்க்கள் ஊனநிர்லயில் நமலும் 
குரறபாடு ஏற்படாமல் இருக்க நமற்ச்காள்ை 
நவண்டும்.  சி்ல குரறபாடு்கைான (எ.்கா) 
நபாலிநயா அல்்லது விபத்து்கரை 
்தடுக்க்லாம்.  ெரியான உணவு ஊடடத்ர்த 
நமற்ச்காண்டால் ஊடடசெத்து 
குரறபபாடடால் ஏற்படும் மனவைரசசி 
குரறபாடரட ்தடுக்க்லாம்.

 � ்கல்வி: மக்கள் நமற்்கண்ட அம்ெங்கரை 
அறிநதுகச்காள்ை  செவிலியர்கள் 
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எடுத்துரைக்க நவண்டும்.

ை�வளர்ச்சிக குர்ற்ோடு (MENTAL 
RETARDATION)
 மனவைரசசிக குரறபாடு என்பது 
மருத்துவம் ொர மற்றும் ெமூ்கம்ொர ஆகிய 
இைண்டிலும் முககியமானது.  அவர்களின் 
அறிவுத்திறன் மற்றும் ்த்கவரமபபு �டத்ர்தயில் 
செயல்திறன் குரறபபாடடால் ஏற்படும் 
்கணிெமான குரறபாநட இ்தன் பண்பாகும்.

மனவைரசசிக குரறபாடு என்பது:

 ¾ சபாதுவான அறிவுொர செயல்பாடடில் 
ெைாெரிககும் கீழ் இருபபது (IQ < 70)

 ¾ ்த்கவரமபபு திறனிலிருககும் குறிபபிடட 
குரறபாடு அல்்லது வலுககுரறவு.

 ¾ வைரசசி ்கா்லத்தில் சவளிபபடுவது (18 
வயதிற்கு முன்)

வரககள்:

•  இைநிர்ல மன வைரசசிக குரறபாடு (IQ 50 
– 70)  சமாத்்த மனவைரசசிக குரறபாடடில் 
85%.

•  மி்தநிர்ல மனவைரசசிக குரறபாடு 
(IQ 35 – 49) சமாத்்த மனவைரசசிக 
குரறபாடடில் 12% 

•  சபாதுவா்க அவர்கைால் நபெவும் மற்றும் 
்கற்்கவும் முடியும்.

•  முழுநிர்ல மனவைரசசிக குரறபாடு (IQ 20 
– 34) சமாத்்த விழுக்காடடில் 7%.  சவகு சி்லநை 
்தங்களின் ந்தரவ்கரை ்தாங்கைா்கநவ 
செயய ்கற்றுக ச்காண்டிருபபர.

ை�வளர்ச்சிக குர்ற்ோடுள்ள ந�ோயோளிகரள 
ந்ணுவதில இல்ல ஆநைோககிய செவிலியின் 
்ஙகுகள்:

மு்ன்ரை ்டுப்பு
 ¾ ்தகுந்த ்கரபப ்கா்ல ்கவனிபபு 

 ¾ ெமூ்க சபாருைா்தாை நிர்லரய 
நமம்படுத்து்தல்

 ¾ ்கல்வி

ெமூ்க �்லக்கல்வி்களுககு  ஏற்பாடு்கள் 
செயய்லாம்.  குறிபபா்க இநதியா நபான்ற 
�ாடு்களில் இநநிர்ல ஏற்படக ்காைணம் 
்கடவுளின் ொபம் அல்்லது விதியின் 
இரடயூறு என்ற எண்ணங்கள் உள்ைன.  
எனநவ, அவர்கரை ெரியான வழியில் 
ச்காண்டு செல்வது அவசியமாகிறது.

்லதுர்ற ஒருஙகிரைப்பு அணுகுமுர்றயின் 
மூ்லம் இய்லோ்வறகு இல்ல ஆநைோககிய 
செவிலியரின் நெரவ:

 � குடும்பத்திலிருககும் ஊனமுற்நறாருககு 
குடும்ப அங்கத்தினநை மு்தன்ரம நெரவ 
செயபவர்கைாகிறார.  குடும்ப செயல்பாடு, 
நிர்லத்்தன்ரம, வைரசசி மற்றும் 
ெமாளிககும் திறன் ஆகிய  யுகதி்கரை 
்கண்டறிய நவண்டும்.

 � குடும்பத்ர்த ஒநை அ்ல்கா்க ்கருத்தில் 
ச்காண்டு செவிலிய மதிபபீடடில் மதிபபிட 
நவண்டும்.

 � குடும்ப அங்கத்தினரிடம் குரறபாடு 
உள்நைார்களின் மீது அவர்களின் 
மன உணரசசிரய மதிபபீடு செயய 
நவண்டும்.  அ்தன் மூ்லம் ்தடுககும் மற்றும் 
நமம்படுத்தும் குடும்ப செயல்பாடரட 
திறம்பட மாற்ற முடியும்.

 � ஏற்்கனநவ ஊனமரடந்தவர்களிடம், 
மீண்டும் ஏற்படும் நி்கழ்ரவ குரறபபது, 
செயல்முடக்கம், மற்றும் அவர்களின் 
செயல்படும் வைம்ரப முன்னிறுத்தி ்தடுபபு 
யுகதி்கரை நமற்ச்காள்ைல் நவண்டும்.

 � சுயநெரவ, சுய நம்லாண்ரம மற்றும் சுய 
வலிரமரய வைரககும் ஊக்கத்ர்த அளிக்க 
நவண்டும்.

 � ந�ாயாளி்களிடம் அவர்களின் நிர்ல, ெமூ்க 
ஆ்தாைங்கள், சுய நம்லாண்ரம, சுய நெரவ 
மற்றும் சுய வலிரம பற்றிய ஆநைககிய 
்கல்வி்கரை வழஙகு்தல் நவண்டும்.

� ெமூ்க ஆ்தாைங்கரை எவவாறு ்கண்டறிநது 
பயனரடவது பற்றி அவர்களுககு 
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 ¾ மைபியல் ஆந்லாெரண ஆைாயசசி மூ்லம் 
்கண்டறி்தல்.

இைண்டோம் ்ை ்டுப்பு
 ¾ மு்தற்்கடட ்கண்டறி்தல் மற்றும் திருத்்தம்

 ¾ சிறார ச்காடுரம மற்றும் பாலியல் 
ச்காடுரம்கரை ்தடுத்்தல்.

மூன்்றோம் ்ை ்டுப்பு

 ¾ உடலியல் மற்றும் மனவியல் 
பிைசெரன்களுககு சிகிசரெ

 ¾ பழக்கவழக்கங்கங்களில் மாற்றியரமத்்தல்.

 ¾ இயன்முரற மருத்துவத்தின் மூ்லம் 
புணரவாழ்வு சிகிசரெயளிபபது.

ை�வளர்ச்சிக குர்றப்்ோட்டோல  குடும்்த்தில 
ஏற்டும் விரளவுகள்

- நவ்தரன – மனசநொரவு, குற்ற உணரசி

- அைவுககு மீறி அனுபவித்்தல்.

- ெமூ்க பிைசெரன்கள்

- திருமண ஒத்திரெவின்ரம

-  மருத்துவ மற்றும் ெமூ்க நெரவ்களில் 
அதிருபதி

 1.8   சவளியில சென்று செய்யும் 
நெரவகள் (OUT REACH SERVICES)

சவளியில் சென்று செயயும் நெரவ 
என்பது மருத்துவமரனககு சவளிநய 
செவிலியர்கள் ்தரும் உடல்�்லக ்கவனிபபானது 
ந�ாயாளி்களின் வீடடில் ்தருவது ஆகும்.  இர்த 
அணுகுவதிலுள்ை ்தரட்கற்்கரை ்த்கரத்து 
்கவனிபபு நமற்ச்காள்ை நவண்டும், நமலும் 

• குழநர்த்களுககு 
வலிநிவாைண சிகிசரெ 
அளிககும் செவிலியர்கள்

• இயன்முரற சிகிசரெ 
நிபுணர்கள்

• மருத்துவ குழு

• திறரமயான HCA

• உ்தவி ஊழியர்கள்

• இல்்ல மற்றும் 
�ல்வாழ்வு ஆ்தைவு

• குடும்ப 
உறுபபினர்கள்

• மாற்றம் 
ச்தாழி்லாைர்கள்

• ்தணிகர்க & 
�ல்வாழ்வு ஆ்தைவு

• உடன்பிறபபு 
ச்தாழி்லாைர்கள்

• பருவ வயது 
ச்தாழி்லாைர்கள்

• ச்தாண்டர்கள்

• சவளி மருத்துவ 
செவிலியர 

• குடும்ப �ல்வாழ்வு 
பாது்காபபு (டடலி மற்றும் 
நவால்வர ஹாம்படன்)

• மருத்துவ ஆ்தைவு

• ச்தாண்டர்கள்

Family support
Hospice care

Out – reach  clinical 
care Children, young 

people & sibling 
support

�லவோழவு 
்ோதுகோப்பு

குடும்் ஆ்ைவு

சவளி ைருத்துவ 
கவனிப்பு

குழநர்கள், 
இரளஞர்கள் & 

உ்டன்பி்றப்பு ஆ்ைவு
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ந�ாயாளியின் உண்ரம உடல்நிர்ல மற்றும் ெமூ்க சூழ்நிர்ல பற்றிய முககிய ்த்கவல்்கரை வழங்க 
நவண்டும்.

 1.9  புைர்வோழவு நெரவகள்:

அவர்களின் அடிபபரட ந்தரவ்கரை பூரத்தி செயவதிலும் பஙகு சபறுவதிலும் 
உறுதிபபடுத்துமைவிற்கு புணரவாழ்வு நெரவ முன்னிறுத்தி ஊனமுற்றவர்கரையும், அவர்கைது 

குடும்பங்கரையும் ்காக்க நவண்டும். 
ஊனமுற்றவர்கள், அவர்கைது குடும்பங்கள், 
நிறுவனங்கள் மற்றும் ெமூ்கம், அ்தற்்கான 
அைசு மற்றும் அைொங்க மு்கவைல்்லா்த 
செய்லாண்ரம ஆகிய அரனவரின் கூடடு 
முயற்சியால் மடடுநம இவற்ரற �ரடமுரறப 
படுத்்த முடியும்.

புைர்வோழவு நெரவ ந்ரவப்்டுநவோர்:
• ்காது ந்கைா்த குழநர்த்கள் 

• ்கண் பாரரவயற்ற குழநர்த்கள்

• உடல் குரறபாடுள்ை குழநர்த்கள் 
மற்றும் சபரியவர்கள்

ைறுவோழவு நெரவகள்
விதிவி்லககோ� ைறுவோழவு நெரவகள்

விதிவி்லக்கான உடல், ச்தாழில் ொரந்த மற்றும் நபசசு சிகிசரெயாைர்கள் முழு அைவி்லான மறுவாழ்வு 
நெரவ்கரை வழஙகுகிறார்கள் மற்றும் குரறவி்லா புனரவாழ்வு பயிற்சி உடபட புனரவாழ்வு நெரவ்கள்.

விரிவோ� �ர்சிங நெரவகள்
பதிவு செயயபபடட செவிலியர்கள் (RN), மற்றும் உரிமம் சபற்ற �ரடமுரற 
செவிலியர்கள் (LPN) மூ்லம் இல்்ல செவிலிய ்கழ்கத்தின் அரனத்து அம்ெங்களும் 24/7 
வழங்கபபடுகிறது.

சி்றப்பு நிகழச்சிகள்

அறுரவசிகிசரெ எலும்பியல் மீடபு திடடம் ந்கால்டு-ஸடாண்டரடு 
அக்கரறககு பின்னால் கூடடு மாற்று �ரடமுரற்கள் மற்றும் 
்த்கவல்ச்தாடரபு திடடங்கள் உடபட குரறவி்லா புனரவாழ்வு, பாது்காபபு 
நபான்றரவ சிறபபு அம்ெங்கைா்க ச்காடுக்கபபடடுள்ைன.

• �ாள்படட குரறபாடுரடய 
சபரியவர்கள் 

குர்ற்ோடுர்டயவரை ்யிறறுவிப்்தில  இல்ல 
செவிலியரின் ்ஙகு

 � குரறபாடுரடநயாரை ெமூ்கத்தில் 
்கண்டறிநது அவர்கரை பயிற்சி 
நி்கழ்வு்களில் பஙகு சபற செயய நவண்டும்.

 � வீடு வீடா்கச சென்று ெமு்தாயத்திலுள்ை 
குரறபாடுள்ைவர்கரை ்கண்டறிய 
நவண்டும்.

 � அவர்களில் பயிற்சி வகுபபு்கள் 
ந்தரவபபடுநவாரைக ்கண்டறி்தல்.
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்கழிவானது சவளிநயற்றபபடுகிறது.

ந�ோககஙகள்
• அதி்க ்கண் ்கழிவு்கரை நீக்க

•  ்கண்ணில் விழுந்த புற சபாருட்கள் மற்றும் 
நவதியியல் சபாருட்கரை நீக்க

•  ்கண்்களின் வீக்கம் மற்றும் அரடபரப 
குரறக்க

•  மிருதுவான விரைரவ ்கண்்களுககு 
ச்காடுக்க

ந்ரவயோ� ச்ோருடகள் ைறறும் ெோ்�ஙகள்

• கிண்ணம்

• சிறு்கைண்டி அல்்லது இடுககி

• துண்டு, ைபபர உரற

• சிறுநீை்க வடிவ கிண்ணம்

• ்கண் மரறபபு பஞ்சு (Eye pad)

• ர்க்கழுவ ந்தரவயான ொமான்்கள்

•  பாத்திைங்கள் ச்காதிக்க ரவபப்தற்்கான 
வெதி 

• பஞ்சு சுருடடு(Cotton swab)

செய்முர்ற

• செயமுரறரய விைக்க நவண்டும்

•  ர்க்கரை நொபபு ச்காண்டு ்தண்ணீரில் 
்கழுவ நவண்டும்.  ர்க்கரை உ்லைவிட 
நவண்டும்.

•  அரனத்து ொ்தனங்கரை ச்காதிக்க ரவத்து 
படுகர்கயினருகில் ரவக்க நவண்டும்.

•  ைபபர உரற மற்றும் துண்டு நபாடடு 
ந�ாயாளியின் உரட்கரை பாது்காக்க 
நவண்டும்.

•  பாதித்்த ்கண்ணின் உடபுறத்திலிருநது 
சவளிபபுறமா்க சுத்்தபபடுத்்த நவண்டும்.

•  ஒரு பஞ்சுருடடிரய ச்காண்டு ஒரு முரற 
மடடுநம சுத்்தபபடுத்்த நவண்டும்.

 � பயிற்சி வகுபபு ர்கநயடிலிருநது 
ந்தரவயான சபாருட்கரை ந்தரநச்தடுத்து 
குரறபாடு உள்ைவர்களுககு ந்தரவகந்கற்ப 
உபநயாகிக்க நவண்டும்.

 � குரறபாடுரடநயாரின் ்கருவி்கள் அல்்லது 
ொ்தனங்கள் புதுபபித்து ்தைல் நவண்டும்.  
(எ.்கா) �ரடமானி (Walker) ஊன்றுந்கால் 
(crutch) ்கா்லணி்கள் (Shoes)

 � வீடடிந்லா அல்்லது ெமு்தாயத்திந்லா 
ஒரு பயிற்சியாைரை ந்தரநச்தடுத்து 
அவர்களிடம் பயிற்சி ொ்தனங்கரை பற்றி 
விைககி, குரறபாடுரடயவர்களுககு பயிற்சி 
்தை்லாம்.

 � குரறபாடுரடநயாரின் பயிற்சியாைரை 
வழி�டத்தி மற்றும் நமற்பாரரவ செயது 
மற்றும் ஊக்கபபடுத்தி அவர்கள் நெரவரய 
ச்தாடை செயய்லாம்.

 � ஒவசவாரு குரறபாடுள்ைவர்களின் 
முன்நனற்றத்ர்த மதிபபீடு செய்தல் 
நவண்டும்.

 � ஆவணங்கரை பத்திைப படுத்்த நவண்டும்.

 � கு ர ற ப ா டு ர ட ய வ ர ்க ளி ன் 
ஆசிரியர்கரையும் பயிற்சி வகுபபு்களில் 
பஙகுசபற செயய நவண்டும்.

 � மற்ற கிரடககும் நெரவ்கரைப சபற 
குரறபபாடுள்ைவர்கரைக ்கண்டறிநது 
மற்றும் பரிநதுரைக்க நவண்டும்.

 1.10   வீடடில நை்லோணரை (HOME 
MANAGEMENT)

ொ்தாைண சிறு உபார்த்களுககு  வீடடில் 
நம்லாண்ரம

கணகரள கழுவும் முர்றகள்

•  ்கண்்களிலிருநது ்கழிவு சவளிநயறினாந்லா 
அல்்லது ்கண்்கள் ஒடடிகச்காண்டாந்லா 
்கண்்கள் ்கழுவுவர்த நமற்ச்காள்ை்லாம்.

•  ்கண் ்கள் ்கழுவுவ்தால் ்கண்்கள் 
தூயரமயாகிறது.  நமலும் ்கண்்களிலிருநது 
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•  மருநது பரிநதுரைக்கபபடடிருபபின் 
செலுத்்த நவண்டும்.

• ர்க்கரை ்கழுவ நவண்டும்.

• உப்கைணங்கரை திரும்ப ரவக்க நவண்டும்.

•  செயமுரறரய குறித்துக ச்காள்ை 
நவண்டும்.

•  ந்தரவபபடின் மறுபரிநொ்தரன 
நமற்ச்காள்ை நவண்டும்.

விழிசவண்்ட்ல அழறசி (CONJUNCTIVITIS) 
ககோ� �்லககலவி

•  ஒருவரிடமிருநது மற்சறாருவருககு 
சு்லபமா்க பைவுவது விழிசவண்பட்ல 
அழற்சியாகும்.  மற்றரவரய விட இது 
முககியமான்தாகிறது.

•  பாதிக்கபபடநடாரின் துண்டு மற்றும் 
ர்கககுடரடரய பயன்படுத்்தக கூடாது.

•  ்கண்்கரைத் ச்தாடடபபின் ர்க்கரை ்கழுவ 
நவண்டும்.

•  கூடடமான இடங்களுககு செல்வர்த ்தடுக்க 
நவண்டும்.

•  முடிந்தவரை ்கருபபு ்கண்ணாடிரய 
உபநயாகிக்க நவண்டும்.

ச்ோதுவோ� பிைச்ெர�கள் நை்லோணரை

கணகளில ஏற்டும் ச்ோறறு (Eye infection)
இது சபாதுவா்க ்காணபபடும் பிைசெரனயாகும்.  
்கண்ணில் எரிசெல், வலி, ்கண்்களில் இருநது 
நீர வடி்தல், ஒளிரயப பாரககும் நபாது வலி 
அதி்கமாகு்தல் பரெ நபான்ற ்கழிவு ஆகிய 
பிைசெரன்கரை ந�ாயாளி்கள் ச்தரிவிபபர.   

பிைசசிரனயின் வீரியத்ர்தப சபாறுத்து 
்கண்்கரை ்கழுவு்தல் மற்றும்  மருநது்கரை 
்தடவு்தல் ஆகியவற்ரற நமற்ச்காள்ை்லாம்.  
்கண்ணின் தூயரமரய நபண நவண்டும்.  ஒரு 
�ாரைககு 2 அல்்லது 3 முரற ்கண்்கரை ்கழுவ 

சுவோெப்்ோர்ரய ்ோதிககும் பிைச்ெர�கள்

1. தீவிை சுவோெத்ச்ோறறு (Acute respiratory infection) 
சபாதுவா்க வீடு்களில் குழநர்த்களுககு ஏற்படும் 
பிைசெரன.

2.  ச்ோதுவோ� ச�ருககடி நிர்லகள் (Common 
energencies)

மூசசுத்திணறல், மூககிலிருநது இைத்்தம் வடி்தல் 
மற்றும் மூககினுள் அல்்லது ச்தாண்ரடயில் 
சவளிப சபாருட்கள் செல்லு்தல் ஆகியரவககு 
மு்தலு்தவி ந்தரவபபடும் பிைசெரன்கள் 
விடுபடவில்ர்லசயனில் மருத்துவமரனககு 
பரிநதுரைக்க நவண்டும்.

• சவளிபசபாருட்கரை அ்கற்று்தல் அல்்லது 
செயற்ர்க சுவாெம் ஆகிய மு்தலு்தவி மூ்லம் 
சுவாெப பார்தரய ச்தளிவாக்க்லாம்.
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3. ச்ோணர்டப்புண (Sore throat)

ெளிககு Common Cold) நிர்லயில் இது சபாதுவான 
அறிகுறியாகும். இர்த வீடடிந்லநய ெரிசெயய 
முடியும்.

4. மூச்சுககுழ்லர்ற அழறசி (Sinusitis)

ரெனரெடடிஸ ெளியினால் ஏற்படும் சபாதுவான 
விரைவாகும்.  ்கண்்களுககு நமந்லநயா அல்்லது 
கீநழநயா எலும்பு்களில் வலி, ச்தாடும் நபாது வலி 
மற்றும் ்தர்லவலி என ந�ாயாளி ச்தரிவிபபார.  அந்த 
எலும்பு்கரை அழுத்தும் நபாது வலி அதி்கரிககும்.  
்காயசெல், மூக்கரடபபு மற்றும் திடமான ெளி 
சவளிநயறு்தல் நபான்றரவயும் இருக்க்லாம்

• வலிரயக குரறக்க 

• உபபுக்கரைெல்ச்தாண்ரட ச்காபபளிபபு்கள் 
மற்றும் வலி நிவாைணி்கள் ஆகியவற்ரற 
பயன்படுத்்த அறிவுறுத்்த்லாம்.

• ஆவிபபிடித்்தல் 

• உ்லர  சவபபபபற்று ச்காடுத்்தல்.

• மூககு சொடடு மருநது்கள் விட்லாம்.

•  3 �ாட்கைாகியும் எந்த முன்நனற்றமும் 
இல்ர்லசயனில் மருத்துவமரனககு 
பரிநதுரைக்க்லாம்.

5. ெளி ைறறும் ெளிககோய்ச்ெல (Cold and flu)

மூககு ஒழுகு்தல், இருமல், ச்தாண்ரடபபுண் 
மற்றும் சி்ல ெமயம் ்காயசெல் அல்்லது 
முடடு்களில் வலி ஆகியரவ ொ்தாைண 
ரவைொல் ஏற்படும் ச்தாற்றாகும்.

ெளிககோய்ச்ெல அல்லது ெளியின் ந்ோது 
பின்்ற்ற நவணடிய எளிய முர்றகள்:

• நிரறய ்தண்ணீர அளித்்தல்.
• உடல்வலி மற்றும் ்தர்லவலிரயக குரறக்க  

வலிநிவாைணி அளித்்தல்.
• ஆவிபிடிக்கச செய்தல்
•  சுடுநீரில் உபபுக்கரைெல் ச்காண்டு 

ச்காபபளிக்க உ்தவு்தல்.
• இதுநவ ச்தாடரசசியானால் (Bronchitis) 

மூசசுககுழல் அழற்சி அல்்லது 
நிநமானியாவா்க மாற்லாம். ஆ்கநவ சிறபபு 
சிகிசரெ ந்தரவபபடுகிறது.

6. கோது வலி (Ear ache)

்காது்கரைத் ந்தயத்ந்தா அல்்லது இழுத்ந்தா 
சிறு குழநர்த்கள் ்காது வலிரய உங்களிடம் 
ச்தரிவிக்க்லாம். பிைசெரன சவளிபபுற உடபுற 
்காதில் இருக்க்லாம்.

• ஏந்தனும் வீக்கம் அல்்லது ெளி 
ந�ாயாளியிடம் உள்ை்தா என முழுரமயான 
வை்லாறு ந்கடடு மற்றும் ஆயவு செயய 
நவண்டும்.

• மற்ற உறுபபு்கைான ச்தாண்ரட, 
்கண்்கள் மற்றும் மூககு ஆகியவற்ரறயும் 
ஆயவுசெயய நவண்டும்.

• ்காது வலியுடன் ்காயசெல் உள்ை்தா என 
்கண்டறிய நவண்டும்.

• ்காது்கரை ்கவனமா்க துரடத்து மற்றும் 
்காது மருநர்த செலுத்்த நவண்டும்.

• பிைசெரன ச்தாடரந்தால் ்காது்கரை 
பஞ்ொல் அரடக்காமல் மருத்துவமரனககு 
பரிநதுரைக்க நவண்டும்.
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7.  இருைல (Cough) ச்தாண்ரட, நுரையீைல் மற்றும் 
மூசசுககுழலில் ஏற்படும் ந�ாய்களுக்கான 
அறிகுறிநய இரும்லாகும், இருமல் மடடும் 
ந�ாயா்காது.
ஒருசி்ல �ாட்களில் ஏற்படும் இருமல் குறுகிய 
்கா்ல இரும்லாகும்.  ்தடடம்ரம, ்கககுவான் 
இருமல், உள்�ாக்கழற்சி, நிநமானியா அல்்லது 
ெளி ஆகியனவற்றில் வரும்.
�ாள்படட இருமல் என்பது சமதுவா்க மற்றும் 
அடிக்கடி ஏற்படுவ்தாகும்.  ்காெந�ாய �ாள்படட 
மூசசுககுழல் அழற்சி அல்்லது மற்ற மாரப்க 
ச்தாற்றுந�ாய்களில் சபாதுவா்க ்காணபபடும்.

•  உ்லர் இருைலுககோ� சிகிச்ரெ:
• ஆவி பிடிக்கச செய்தல்.
• சூடான திைவங்கரை குடிக்கச செய்தல்.
•  மருத்துவரின் பரிநதுரையின்படி இருமல் 

மருநது ்தை நவண்டும்.
•  ச்தாற்றினால் இருமல் ஏற்படடால் ெரியான 

சிகிசரெககு பரிநதுரைக்க நவண்டும்.
• ஆவி பிடித்்தல் (Steam Inflation) 
•  மூக்கரடபபு அல்்லது வலி அல்்லது 

ச்தாண்ரடயிலுள்ை ெளிரய திைவமாக்க 
பயன்படுத்்தபபடும் சபாதுவான 
முரறயாகும்.

உைவு ைண்ட்லத்ர் ்ோதிககும் 
்லவலி (Tooth ache) 
இது சபாதுவான பிைசெரன பற்குழிவு, பல் 
ஈற்றில் இைத்்தக்கசிவு, சீழ்க்கடடி அல்்லது 
வீக்கம் ஆகியனவற்றால் ஏற்பட்லாம். 

எந்தபபல் பிைசெரன ்தருகிறது என்பர்த 
்கண்டறிய நவண்டும். பற்குழி (அ) சொத்ர்தபபல் 
அல்்லது  ஈறுவீக்கமிருபபின் அது சீழ்்கடடியா்க 
இருககும்.  வலி நிவாைணி ்தநது ந�ாயாளிரய 
வாய சுத்்தத்ர்த நபண அறிவுறுத்தி நமலும் பல் 
மருத்துவரிடம் பரிநதுரைக்க நவண்டும்.

வோய்புண (Soreness of mouth)
ஊடடசெத்து குரறபபாடடால் வாய மற்றும் 
உ்தடு்களின் ஒைத்தில் ஏற்படும் புண் மற்றும் 
பிைவாகும்.  குழநர்த்களில் சபாதுவா்க இது 
்காணபபடுகிறது. இ்தனுடன் ்காயசெலும் இருக்க 
வாயபபுண்டு.

முழு ்தானியம், ்காய்கறி்கள், பால், முடரட, 
நபான்ற விடடமின் ெத்து மிகுந்த உணரவ 
அளிக்க நவண்டும்.  வாய பைாமரிபபு பற்றிய 
அறிவுரை அளிக்க நவண்டும்.

வோயில சவணபூெ�ம் (Thrush) 
பூஞ்ரெ ச்தாற்றால் ஏற்படும் வாயினுள் 
மற்றும் �ாககில் ஏற்படும் சவள்ரை 
புண்்கைாகும். பசசிைம் குழநர்த்கள் 
மற்றும் நுண்ணுயிரகச்கால்லி்கள் எடுககும் 
சபரியவர்களுககு ்காணபபடும்.

விடடமின் ெத்து மிக்க உணவு்கரை அறிவுறுத்்த 

நவண்டும்.

அபபகுதி்களில் ஜி.வி.சபயிண்ட அல்்லது 

நபாநைாகிைெரின் ்தடவ நவண்டும்.
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நீைற்ற நிர்ல (Dehydration)
எடுத்துகச்காள்ைபபடும் திைவத்ர்த விட 
உடலில் இருநது சவளிநயறும் திைவம் 
அதி்கரிககும் நிர்லநய நீைற்ற நிர்ல எனபபடும்.
்கடுரமயான நபதி மற்றும் வாநதியின் நபாது 
இநநிர்ல ஏற்படுகிறது.  குழநர்த்களில் இது 
அபாய்கைமானநிர்ல ஆகும்.

நீைற்ற நிர்லயின் அறிகுறிகள்:
•  குரறந்த அைவு சிறுநீர அல்்லது ்கழிக்கா்த 

நிர்ல சிறுநீர 
•  திடீசைன்ற உடல் எரட குரறவு
•  உ்லர வாய 
•  உள்வாஙகிய ்கண்்கள், ்கண்ணீர அற்ற 

்கண்்கள்
•  ச�கிழ்சசித் ்தன்ரமயற்ற மற்றும் நீடட்லான 

ந்தால் 
•  அபாய்கைமான நீைற்ற நிர்ல நவ்கமான, 

வலுவிழந்த �ாடித்துடிபபு, ஆழ்ந்த மூசசு, 
்காயசெல் அல்்லது வலிபபு ஆகியன ஏற்பட்லாம்.

நீைற்ற நிர்லரய ்டுககும் ைறறும் 

சிகிச்ரெயளிககும் முர்றகள்:

•  மி்க அதி்க அைவு ்தண்ணீர, திைவங்கள், 
ந்தநீர, சூப நபான்றரவ அருந்த நவண்டும்.

•  நீர இழபரப ஈடுசெயயுமைவிற்கு அதி்க 
அைவு திைவம் எடுத்துக ச்காள்ை நவண்டும்.

•  நீர இழபபு திைவத்ர்த ்தாயமார்கள் ்தயார 
செயய்லாம்.

•  4 விைல் அைவு ெரக்கரை அல்்லது 
சவல்்லம் மற்றும் 3 சிடடிர்க அைவு உபபு 
ஆகியவற்ரற ஒரு லிடடர ச்காதித்து ஆற 
ரவத்்த ்தண்ணீருடன் நெரக்க நவண்டும்.

•  ெரியா்க சிறுநீர ்கழிககும் வரை இைவு, ப்க்லா்க 
5 நிமிடத்திற்கு ஒரு முரற இக்கரைெர்ல 
ஒரு மடஙகு வழங்க நவண்டும்.  சிறு 
குழநர்தசயனில் குரறந்தபடெம் ஒரு 
�ாரைககு 1 லிடடைாவது அளிக்க நவண்டும்.

நீர் இழப்பு திைவத்திலுள்ள ச்ோருடகள்:
•  இரவ ப்ல வி்தமான சபயர்களில் ்கரட்களில் 

கிரடககின்றன. குளுகந்காஸ – 20 கி.
•  நொடியம் குநைாரைடு – 3.5கி
•  நொடியம் ரப்காரபநனட – 2.5கி
•  சபாடடாசியம் குநைாரைடு – 1.5கி

வோய்வழி நீர் ஏற்ற உப்புக கரைெல செய்ய:
•  ர்க்கரை ்கழுவ நவண்டும்.
•  சுத்்தமான பாத்திைத்தில் 1 லிடடர ்தண்ணீர 

ஊற்ற நவண்டும்.
•  முத்திரையிடபபடட சபாடட்லத்ர்த திறநது 

அதிலிருபபர்த பாத்திைத்தில் ஊற்றி �ன்கு 
்க்லக்க நவண்டும்.

•  ஒவசவாரு �ாளும் புதிய ்கரைெல் ்தயாரிக்க 
நவண்டும்.

•  பாத்திைத்ர்த எபசபாழுதும் மூடி ரவக்க 
நவண்டும்.

ெர்ககரை உப்புககரைெலில உள்ள 
ச்ோருடகள்:
•  ெரக்கரை – 40 கி (அ) ந்தன்/குளுகந்காஸ் – 20கி
•  ொ்தாைண உபபு – 5கி (1சிடடிர்க)
•  1லிடடர ்தண்ணீர – இவற்ரற குளிரந்த நீரில் 

்க்லந்தபின்பு அ்தன் சுரவயானது ்கண்ணீர 
சுரவ நபால் இருககும்.

•  �பர வாநதி எடுத்்தாலும், இந்த நீர இழபரப 

ஈடு செயயும் திைவத்ர்த சிறிது சிறி்தா்க ்தை 

நவண்டும்.

•  இக்கரைெர்லயும் �பர வாநதி எடுத்்தால், 

அவரை மருத்துவமரனயில் ச்காண்டு 

சென்று சிரையின் வழியா்க திைவத்ர்த 

செலுத்்த நவண்டும்.
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வோநதி (Vomiting)

•  ப்ல �பர்கள் குறிபபா்க குழநர்த்கள் 
எபநபா்தாவது, வாநதியுடன் கூடிய வயிற்று 
ந்காைாரினால் பாதிக்கபபட்லாம்.  சபாதுவா்க 
அ்தற்்கான ்காைணங்கரை ்கண்டறிய 
முடியாது.

•  ச்தாற்று, ச்கடடுபநபான உணவினால் 
ஏற்படும் �சசு ஆகியன வயிறு மற்றும் 
குடல் பகுதி்களில் ஏற்படும் பிைசெரனககு 
்காைணமாகின்றன.

•  குறுகிய்கா்ல ்காயசெல் அல்்லது அதி்க 
வலியுள்ை எந்த ந�ாயா்க இருபபினும் வாநதி 
ஏற்படும் குறிபபா்க, மந்லரியா, மஞ்ெட்காமார்ல 
(hepatitis), உள்�ாக்கழற்சி (tonsillitis), ்காது வலி, 
மூரைசெவவு அழற்சி(meningitis), சிறுநீை்கத் 
ச்தாற்று, பித்்தபரப வலி அல்்லது ஒற்ரற 
்தர்லவலியில் ்காணபபடும்.

வோநதிரயக கடடுப்்டுத்்:
•  பாலில்்லாமல் ெரக்கரை நெரக்கபபடட 

ந்தநீரை அருநது்தல்.  இஞ்சி அல்்லது 
எலுமிசரெொறு நெரபபது நமலும் ப்லன் 
்தரும்.

•  குளிரந்த ந்தநீர அல்்லது நீர இழபரப 
்கடடுபபடுத்தும் திைவத்ர்த நீைற்ற நிர்ல 
அதி்கம் இருபபின் அடிக்கடி சிறிது சிறி்தா்க 
்தை்லாம்.

•  ச்தாடரநது வாநதி நிற்்கவில்ர்ல எனில் 
வாநதிரயக ்கடடுபபடுத்தும் மருநது்கைான 
புநைாநம்தசீன், ரடபீரனயில்டைமின் 
(Diphenyldramine) அல்்லது பீநனாபாரபிடால் 
(Phenobarbitol) நபான்ற மருநது்கரை 
அளிக்க்லாம்.

ந்தி ைறறும் சீ்ந்தி (Diarrhoea and dysentery) 
• ஒரு மனி்தன் இைண்டு அல்்லது மூன்று 

நவரைககு நமல் ம்லம்  திைவ வடிவில் 
்கழித்்தல் நபதி எனபபடுககிறது. 
அம்ம்லத்தில் சீ்தமும் அல்்லது இைத்்தம் 
இருபபின் சீ்தநபதி எனபபடும்.

• நபதியானது ்கடுரமயில்்லா அல்்லது 
்கடுரமயான்தா்க இருக்க்லாம்.  இது 
குறுகிய்கா்ல அல்்லது நீண்ட ்கா்ல நபதியா்க 
இருக்க்லாம். 

ந்தியின் கோைைஙகள்:
• ப்ல ்காைணங்கள் உள்ைன.
• ஊடடசெத்து குரறபாடு
• ரவைஸ நுண்ணுயிரி ச்தாற்று அல்்லது 

குடலில் ெளிக்காயசெல்
• பாகடீரியா, அமீீஃபா சிறுநீரத்்தடத் ச்தாற்று 

நபான்றவற்றால் குடலில் ஏற்படும் ச்தாற்று 
ந�ாய்கள்

• மந்லரியா

ந்திரய ்டுககும் முர்றகள்:
�ல்்ல ஊடடசெத்து மற்றும் தூயரம ஆகியவற்ரற 
சபாறுத்து நபதி ்தடுபபு இருககிறது.

� புடடிபபாலுககு பதி்லா்க ்தாயபபால் மடடும் 
குழநர்த்களுககு அளிக்க நவண்டும். மு்தல் 
ஆறுமா்தத்திற்கு ்தாயபபால் மடடும் அளிக்க 
நவண்டும்.

� மு்தன்மு்த்லா்க திடபசபாருள் அளிககும் 
சபாழுது குழநர்தரய அயரமயா்கவும் 
தூயரமயான இடத்திலும் வைரக்க 
நவண்டும்.

ந்தியின் சிகிச்ரெகள்:

� ப்லருககு நபதியின் நபாது எவவி்த 
மருநதும் ந்தரவபபடுவதில்ர்ல.  நபதி 
ப்ல �ாட்களுககு நீடிபபின்,  ஊடடசெத்து 
குரறபபாடு சபரிய பாதிபபா்க உள்ைது.  
சிகிசரெயின் மி்க முககிய ்காைணி்கைா்க 
ந்தரவயான அைவு நீரமங்கள் மற்றும் �ல்்ல 
உணவு அரமகிறது.
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• உணவு �ஞ்ொ்தல்
• சி்ல குறிபபிடட உணவு்கைால் ஏற்படும் 

அழற்சி
• ஆம்பிசிலின் அல்்லது சடடைானெககிளின் 

நபான்ற சி்ல மருநது்களில் ஏற்படும் பக்க 
விரைவு்கள்

நீைற்றநிர்லரய ்டுத்்ல ைறறும் குர்றத்்ல:

• நீரமமா்க நபதி இருபபின் அந�பர அதி்கஅைவு 
திைவத்ர்த எடுத்துகச்காள்ை நவண்டும்.

• நீர இழபபு ஈடுசெயயும் நீரமத்ர்த அதி்க 
அைவு எடுத்துகச்காள்ை நவண்டும்.

ஊட்டச்ெத்து ந்ரவரய பூர்த்தி செய்்ல:
• நீர இழபபு இருபபவருககு அதி்க அைவு 

உணவு ந்தரவபபடுகிறது.  குழநர்த்கள் 
மற்றும் நமாெமான ஊடடசெத்து 
குரறபாடுயுரடய �பர்களுககு இது 
அதி்கமா்க ந்தரவபபடுகிறது.

• ்தாயபபால் – குழநர்த்களுககு ்தாயபபால் 
மி்கசசிறந்த உணவாகிறது.

• குழநர்தககு நபதியிருபபினும் ்தாயப 
பார்லத் ச்தாடரநது ்தை நவண்டும்.

ந்தியின் ைருநதுகள்:
்கநயாலின் மற்றும் சபகடின் உள்ை நபதி 
மருநது்கள் ம்லத்ர்த ெற்று திடமாககி நமலும் 
அடுத்்தடுத்்த நி்கழ்ரவ குரறக்கவும் செயகிறது.  
ஆனால், இரவ நீர இழபரப ெரிசெயயநவா 
அல்்லது ச்தாற்று ந�ாரய ்கடடுபபடுத்்தநவா 
செயயாது.  சி்ல நபதி ்தடுபபு மருநது்கைான 
ரடரபநனாஆகsந்லட நபான்றரவ ச்தாற்று 
ந�ாரய நீடிககின்றன.

இைத்் ஓட்ட ைண்ட்லத்ர் ்ோதிககும் 
பிைச்ெர�கள்:
உயர இைத்்த அழுத்்தம், இைத்்தக்கசிவு, 
அதிரசசி,  ச�ஞ்சு வலி, ்கால்்களில் வீக்கம் 
மற்றும் இைத்்தநொர்க நபான்ற பிைசெரன்கள் 
சபாதுவா்க ெநதிபபரவயாகும்.

உயர் இைத்் அழுத்்ம் (High blood pressure):
அடிக்கடி ்தர்லவலி, சிறிய நவரையின்நபாதும் 
மூசசு திணறல் ஏற்படு்தல், நொரவு, மயக்க 
உணரவு மற்றும் தூக்கத்தின் இரடயில் ஏற்படும் 
இ்தயப படபடபபு நபான்ற பு்கார்கள் உயர 
இைத்்த அழுத்்த �பர்களிடம் ்காணபபடும்.
சிறுநீை்க ந�ாய்கள், உயர இைத்்த அழுத்்த இரு்தய 
ந�ாய்கள் அல்்லது நபறு்கா்ல வலிபபு ந�ாய 
அல்்லது
்கரபப்கா்ல வலிபபு ந�ாய உள்ைவர்களிடம் 
உயர இைத்்த அழுத்்தம் ்காணபபடும் 

•  உடலியக்கககுறி்கரை ெரிபாரத்்தல், 
இைத்்த அழுத்்தத்ர்த ்கணககிடல் மற்றும் 
பின்விரைவு்கரை ்கவனித்்தல்.

•  முரறயான சிகிசரெயில் ந�ாயாளி 
உள்ைாைா என  ்கவனித்்தல் நமலும் �்லக 
்கல்வி்கரை  வழஙகு்தல்.

• உடற்பருமரன ்தவிரத்்தல்
•  குரறந்த அைவு உபரப ெரமயலுககு 

பயன்படுத்து்தல்.
•  புர்க பழக்கம் மற்றும் மது அருநது்தர்ல 

்தவிரத்்தல்.
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வீஙகிய கோலகள் (Swollen Legs)
்கால் வீக்கத்துடன் ந்தார்ல அழுத்துவ்தால் 
ஏற்படும் குழி (நீர வீக்கம்) ஆனது சிறுநீை்க 
ந�ாய்கள், இரு்தய ந�ாய்கள், ்கரபப்கா்லம் 
மற்றும் இைத்்த நொர்கயில் ஏற்படும்.

•  மற்ற அறிகுறி்கள் ஏதுமில்்லாமல் ்கால் வீக்கம் 
மடடும் அவவபநபாது ஏற்படின் ஓயவு மடடும் 
பரிநதுரைக்க நவண்டும்.  

•  இது இைத்்த நொர்கயால் இருபபின் 
இரும்புசெத்து மாத்திரை்கள் வழங்க நவண்டும்.  

•  வீக்கத்துடன் ்காயசெல், முதுகு வலி, அதீ்த இைத்்த 
நொர்க இருபபின் ந�ாயாளிரய சிகிசரெ 
மற்றும் ந�ாய்கண்டறி்தலுககு பரிநதுரைக்க 
நவண்டும்.

இைத்் நெோரக (Anaemia)
•  எல்்லா வயதினருககும் சபாதுவா்க 

ம்கபநபறு ்கா்ல சபண்்களுககு ்காணபபடும் 
ஒரு சபாதுவான குரறபாடு.

•  இைத்்தநொர்கயுள்ை ந�ாயாளி்கள் 
சவளிரியும், நொரவா்கவும் மற்றும் 
ப்லவீனமா்கவும் இருபபர, மயக்கம் வரு்தல், 
மூசசு விடுவதில் சிைமம் ஏற்படு்தல் மற்றும் 
்கால்்களில் வீக்கம் நபான்றரவ அதீ்த இைத்்த 
நொர்கயில் ஏற்படும்.

புழுக்களிருபபின் புழு எதிரபபு மருநது்கள் 
மற்றும் இரும்புெத்து மாத்திரை்கள் ச்காண்டு 
சிகிசரெ அளிக்க நவண்டும். 
அதீ்த இைத்்தநொர்க உள்ைவரை 
மருத்துவமரனககு பரிநதுரைக்க நவண்டும்.

ச�ஞ்சு வலி (Chest pain)
மாைரடபபு, ரூமாடடிக இரு்தய ந�ாய மற்றும் 
இ்தய செயலிழபபுககு அறிகுறியாகும்..

உயிைோ்ோை அறிகுறிகரள (Vital Sign) 
்கவனிக்க நவண்டும் நமலும் கூடியவிரைவில் 
மருத்துவமரனககு பரிநதுரைக்க நவண்டும்..

�ைம்புத்்ரெ ைண்ட்லத்ர் ்ோதிககும் 

பிைச்ெர�கள்:

்தர்லவலி, முதுகுவலி, ்தரெ அல்்லது மூடடு 

்காயங்கள் நபான்ற சிறிய உபார்த்கரை 

்கவனிக்க நவண்டும்

•  வலி நிவாைணி்கள் மூ்லம் ொ்தாைண 
்தர்லவலி குணமரடயும்.

•  வலி நிவாைணி மற்றும் ெரியான சுயசுத்்தம் 
மற்றும் ஆந்லாெரன மூ்லம் ொ்தாைண ்தர்ல 
வலியிலிருநது விடுவிக்க்லாம்/ஏந்தனும் 
ந�ாய்காைணத்்தால் ்தர்லவலி இருபபின், 
ந�ாய ்கண்டறிய மற்றும் சிகிசரெககு 
ந�ாயாளிரய பரிநதுரைக்க நவண்டும்.

•  முதுகு வலிககு, முழுரமயான ஓயவு, சுடுநீர 
ஒத்்தடம் வழஙகு்தல் மற்றும் வலி நிவாைணி 
மூ்லம் சிகிசரெ அளிக்க்லாம்.
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இ�ப்ச்ருகக உறுப்ர் ்ோதிககும் 

பிைச்ெர�கள்:

பி்றப்புறுப்பில ஏற்டும் புண (Sore on genitals)

பால் வழி பைவும் ந�ாய்கள் மூ்லம் பிறபபுறுபபில் 

ஏற்படும் வலியில்்லா சிறிய ்கடினமான வீக்கம் 

அல்்லது புண்.

சுய ெத்்தம் பற்றி அறிவுறுத்தி, ெரியான 
சிகிசரெககு பரிநதுரைக்க நவண்டும்.

ைோ்வி்டோயின் ந்ோது ஏற்டும் பிைச்ெர�கள் 

(Menstruation problem)

வலி மிகுவிடாய (Dysmenorrhoea வலியுடன் கூடிய 

மா்தவிடாய) வீடடிந்லநய குணபபடுத்்தககூடிய  

ஒரு ொ்தாைண பிைசெரன ஆகும்.  எவவி்த ந�ாய 

்காைணத்்தால் இல்்லாமலிருபபின் வீடடிந்லநய 

குணபபடுத்்த்லாம்.

•  மி்தமான உடற்பயிற்சி, ம்லசசிக்கர்லத் 

்தவிரத்்தல் மற்றும் முழுரமயா்க சிறுநீர 

்கழித்்தல் ஆகியனவற்ரற சபண்்களுககு 

அறிவுறுத்்த நவண்டும்.

•  ந்தரவபபடின் வலிநிவாைணி்கள் 

மற்றும்அடிவயிற்றில் சுடுநீர ஒத்்தடம் ்தரு்தல் 

ஆகியன ப்லன் ்தரும்.

•  இவற்றால் எவவி்த ப்லனில்ர்ல எனில், 

மருத்துவருககு பரிநதுரைத்து ெரியான 

நொ்தரன்கள் மற்றும் சிகிசரெ்கள் 

நமற்ச்காள்ை நவண்டும்.

 1.11   இல்லத்தில விரிவுப்்டுத்்ப்்ட்ட 
செவிலியரின் ்ஙகு (EXTENDED 
ROLE OF HOME NURSE)

1.  உ்டல�்ல கவனிப்பு வழஙகு�ர் (HEALTH 
CARE PROVIDER)
இல்்ல ்கவனிபபு செவிலியர வழஙகும் 

செவிலிய நெரவ்கைாவன:
� ்காயங்களுககு ்கடடிடு்தல்
� ஆவிபிடிக்க செயவர்த நிரறநவற்று்தல்
� ்கண்்கரை சுத்்தபபடுத்து்தல்
�  வாயவழி நீர இழபபு ்தடுபபு ்கரைெர்ல 

வழஙகு்தல்
� சிறு உபார்த்களுக்கான சிகிசரெ்கள்
� முதிநயார்களுக்கான பைாமரிபபு
� ்கரபப்கா்ல பைாமரிபபு
�  பசசிைஙகுழநர்த்களுக்கான பைாமரிபபு

�  படுகர்கயிந்லநய இருபபவர்களுககு 
படுகர்கககுளியல். 

�  படுகர்கயிந்லநய இருபநபாருககு 
இயக்கங்கள் மற்றும் குறிபபிடட 
உடற்பயிற்சி்கரை ்தரு்தல்

� மு்தலு்தவி செய்தல். 

2.  �்லககலவி வழஙகு்வர் (HEALTH 
EDUCATOR)
ந�ாய ்தவிரத்்தல் மற்றும் நமற்ச்காள்ை 

நவண்டிய ச்காள்ர்க்கள் மற்றும் 
வழிமுரற்கள் பற்றி ்தனி�பர, குடும்ப மற்றும் 
ெமு்க �்லக்கல்விரய வழங்க நவண்டும்.

3. கூட்டோக ்ணி செய்்வர் (COLLABORATOR) 
மற்ற உடல்�்லப பணியாைருடன் நெரநது 

பணியாற்ற நவண்டும்.
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4. அறிவுரையோளர் (COUNSELLOR)
சி்ல ெமூ்க மற்றும் மன�்ல ஆநைாககிய 

பிைசெரன்களுககு ்தனி�பர ஆந்லாெரன 
நெரவ செயய ஏற்பாடு செய்தல் நவண்டும்.

5. வழககறிஞர் (ADVOCATE)

குறிபபிடட மற்றும் ந்தரவபபடும் 
இடங்களில் இல்்ல செவிலியர்கள் 
வழக்கறிஞைா்க இருநது அறிவுறுத்்த நவண்டும்.

குடும்் �்ல செவிலியரின் சவளியில சென்று  
வழஙகும் நெரவகள் (OUTREACH SERVICES OF 
HOME HEALTH NURSE)

ைகப்ந்று கோ்ல நெரவகள் (Maternal health 
services)
•  ஆைம்ப ்கா்ல ்கரபபத்தின் நபாது 

ந்தரவபபடும் ்தாயமாரககு உ்தவு்தல் 
மற்றும் நபாதுமான ்கவனிபரப சபற 
அவர்கரை �ாடச செய்தல்.

•  நபறு்கா்ல ்கவனிபபு படடியர்ல 
்கடடாயமா்க ்கவனித்்தல்.

•  முரறயான வீடடு பரிநொ்தரன மூ்லம் 
உயர இைத்்த அழுத்்தம், நீரிழிவு ந�ாய 
நபான்ற அதி்க இடரபாடுரடய ்கரபபிணிப 
சபண்்கரை ்கண்டறிநது, அவர்களுககு 
உணவு ஊடட முரற, ்கரபப்கா்ல 
உடற்பயிற்சி்கள், தூக்கம் மற்றும் ஓயவின் 
முககியத்துவம், பசசிைஙகுழநர்த 
பைாமரிபபு, ்தாயபபால் ச்காடுககும் 
முரற்கள் நபான்ற �்லக்கல்வி்கரை 
வழஙகு்தல்.

•  உடலியல் மற்றும் மனவியல் ரீதியா்க 
நபறு்கா்லத்ர்த எதிரச்காள்ை 
்தயாரமார்கரை ்தயாரபடுத்து்தல்.

்ள்ளி �்லச் நெரவகள் (SCHOOL HEALTH 
SERVICES)
•  பள்ளி�்லச நெரவ்கள் என்பது 

பள்ளிபபருவ குழநர்த்களின் 
ஆநைாககியத்ர்த ச்தாடங்க, நபணி 
பாது்காக்க மற்றும் முன்நனற்ற செயயும் 
நெரவயாகும்.  

•  சுய சுத்்தம், பற்சுத்்தம், ஆைாககியமான 
பள்ளிககூட சுற்றுசசூழல், ெரிவிகி்த 
உணவின் முககியத்துவம் நபான்றவற்ரற 
பற்றிய �்லக்கல்வி வழஙகு்தல்.

•  பள்ளிசூழலில் பிைசெரனயுரிய குழநர்த்கள் 
மற்றும் பழக்க வழக்கங்களில் இருககும் 
பிைசெரன்கைான நபார்த மருநது அடிரம, 
கீழ்பபடியாரம, நீண்ட �ாள் பள்ளி வைாரம, 
இைஞ்சிறார குற்றம் புரிநவார ஆகிநயாரை 
வழி�டத்தி நமலும் ஆந்லாெரன கூறு்தல்.

்டுப்பூசி நெரவகள் (IMMUNIZATION 
SERVICES) 
•  ்தடுபபூசி ச்காடுககும் �ாட்கரை ஏற்பாடு 

செய்தல்.
•  ்தடுபபூசி ச்காடுககும் நபாது பின்பற்ற 

நவண்டியனவற்ரற பற்றி ்தாயமார்களுககு 
எடுத்துரைத்்தல்.

ச்ோழிறெோர்லகளில செவிலிய நெரவகள் 
(INDUSTRIAL NURSING SERVICES)
•  ்கா்லமுரறந்தாறும் ச்தாழி்லாைர்களுககு 

உடற் பரிநொ்தரன செயவதில் முககியபஙகு 
வகிககின்றனர.

•  ந�ாயவாயபபடட மற்றும் ்காயமுற்ற 
ச்தாழி்லாைர்களுககு ந்தரவயான 
நெரவ்கரை வழஙகு்தல்.

•  பழக்க வழக்க மாற்றத்திற்்கான 
�்லக்கல்விரய வழஙகு்தல்.

சிறு ைருத்துவைர� ைறறும் முகோம்கரள 
அரைத்்ல (ORGANISATION OF CLINICS AND 
CAMPS)

்்லவி் முகோம்களோவ�
� நெரவ மு்காம்்கள்
�  ்கல்வி நபா்தரன மற்றும் பயிற்சி மு்காம்்கள்
� குடும்ப �்ல மு்காம்்கள்
�  ந�ாககுநிர்ல மற்றும் பயிற்சி மு்காம்்கள்.

 1.12  ஆயூஷ் (AYUSH)

ஆயுரநவ்தம், நயா்கா மற்றும் இயற்ர்க 
மருத்துவம் யூனானி, சித்்தமருத்துவம் மற்றும் 
நஹாமிநயாபதி (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, 
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Unani, Siddha and Homeopathy) ஆகியவற்றின் 
சுருக்கநம ஆயூஷ் (AYUSH) எனபபடும்.  
பாைம்பரிய இநதிய மற்றும் திசபத்திய 
மருத்துவ்கர்ல்கரை வைரக்கவும், அரவ 
ொரந்த ்கல்வி மற்றும் ஆைாயசசி்களுக்கா்க 
இநதிய அைொங்கத்்தால் அரமக்கபபடடுள்ைது.  
இந்தய மருத்துவ அரமபபு மற்றும் 
நஹாமிநயாபதி (Indian system of medicine & 
Homeopathy) (ISMX4) துரறயின் கீழ் மாரச – 1995 ல் 
உருவாக்கபபடடது.  ஆயூஷ் அரமசெ்கமானது 
9-�வம்பர 2014 அன்று உருவாக்கபபடடு, 
ஆயூஷ் துரறரய ஏற்றமரடயச செய்தது.  

குறிகநகோள்கள்
•  ஆயூஷ் நெரவரய வழஙகு்தல்
•  ஆயூஷில் மனி்தவை வைரசசிரய 

நமம்படுத்து்தல்
•  ஆயூஷ் நிர்லயின் ்தைத்ர்த உயரத்து்தல்
•  ஆயூஷ் பற்றி ஆைாயசசி செய்தல்
•  மருநதுகுணமிக்க மைங்கரை பயிரிடடு 

பாது்காத்்தல்
•  ஆயூஷின் பயனுள்ை மருநது்கரை 

அளித்்தல்

ஆயூர்நவ்ம்
ஆயூர (Ayur) என்ப்தற்கு ‘வயது’ என்றும் 

நவ்தம் (Veda) என்பது ‘அறிரவ’யும் குறிககிறது.  
ஆயூரநவ்தம் என்பது வயர்தப பற்றி அறிவு 
அல்்லது வயர்தப பற்றி விவரிககும் அறிவு என 
வரையறுக்கபபடுகிறது.  ஆயூரநவ்த அறிவானது 
உசெ இடுபபிலிருநது ெஙகிலிபநபால் 
மனி்தன் ஒவசவாருவருக்கா்க கீழ்ந�ாககி 
வழங்கபபடுகிறது.  இநதிய நவ்தாந்தங்களின் 
�ான்்காவது நவ்தமானது அ்தரவன 
நவ்தத்தில் ஆயூரநவ்தத்திற்்கான பழரமயான 
நமற்ந்காள்்கள் ்காணபபடுகின்றது.

ஆயூர்நவ்த்தின் ச்ரும் ்த்துவஙகளோவ�
•  திரைநடாொ (Tridosha)
•  திரைகுனா (Triguna)
•  ெப்தாடி (Saptdhaty)
•  பஞ்ெமஹாபூத் 

(Panchmahabhoot)
•  அகனி (Biofire)

ஆயூரநவ்தத்தின் ந�ாக்கங்கைாவன, உடல் 
ஆைாககியத்ர்த நமம்படுத்து்தல் மற்றும் 
ஊக்கபபடுத்து்தல், ந�ாய்கரைத் ்தடுத்்தல் 
மற்றும் உடல் �்லமின்ரமரய ெரிசெய்தல்.

உடல் நிர்லயில் திரைநடாொ மற்றும் 
திரைகுனா ஆகிய இைண்டின் ெமநிர்லநய 
ஆநைாககியம் எனக ்கரு்தபபடுகிறது.

உடர்ல முழு உடல்கூறா்க ்கருதி உடகூறு 
மற்றும் சவளிககூறு ்காைணி்கரைக ்கண்டறிநது, 
ந�ாயிரனக ்கண்டறிநது ந�ாயானது 
முழுரமயா்க ெரிசசெயயபபடுகிறது.

ந�ோய்ககோ� சிகிச்ரெ சவறறிகைைோக அளிககும் 
முர்றகளோவ�
1.  நி்தான் பரிவார்ஜன் (Nidan Parivarjan)  (ந�ாய 

உண்டாககும் ்காைணி்கரை ்தவிரபபது)
2.  நொ்தரன முரற (Shodana therapy)  

(தூயரமபபடுத்தும் சிகிசரெ)
3.  ெமானா முரற (Shamana therapy) (்கரடநிர்ல 

மருத்துவமுரற)
4.  பத்ய வியாவாஸ்தா (Pathya vyavastha) (உணவு 

முரற பரிநதுரை மற்றும் செயல்பாடு)

நயோகோ
ெமஸகிரு்த சமாழியிலுள்ை ‘நயாக (Yoke)’ 

என்பதில் இருநது உருவானந்த நயா்கா 
என்ப்தாகும்.  ம்கரிஷி ப்தஞ்ெலி (நயா்காவின் 
்தநர்த), அவர்களின் கூற்றுபபடி, மனத்தின் 
ஐநது மாற்றியரமக்கக கூடியரவ்கரை அடககி 
ஒடுககுவந்த நயா்கா என்ப்தாகும்.

நயோகோவின் வரககள்

1.  ஜ் நயோகோ: மனர்த ஒருமு்கபபடுத்தி 
ச்தயவீ்க சபயர அல்்லது புனி்த அரெவு்கள், 
மநதிைங்கள் இன்ன பிறவற்றில் 
ஒருநிர்லபபடுத்துவது.

2.  கர்ை நயோகோ: ஒரு செயலினால் ஏற்படும் 
பிைதிப்லரன ்கருத்தில் ச்காள்ைாமல் 
அரனத்து செயல்்கரையும் செயவர்த 
்கற்றுத்்தருவது.

3.  ஞோ� நயோகோ: ்தன்நிர்ல மற்றும் ்தன்னிர்ல 
அல்்லா்த நிர்ல இரவ இைண்டுககுமுள்ை 
நவறுபாடரட நபாதித்து, ஆன்மீ்க நிர்லயின் 
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அறிவாற்றர்ல சபறச செயவது.

4.  ் கதி நயோகோ: தீவிைமான முழுஈடுபாடடின் 
மூ்லம் ச்தயவீ்க சித்்தத்திற்கு முழுரமயா்க 
ெைணரடயும் அரமபரப ஏற்படுத்துவது.

5.  ைோஜ நயோகோ: ைா்ஜ நயா்கா பிைப்லமா்க 
அறியபபடட அஷ்டாங்க நயா்காவாகும்.

6.  ஸவை நயோகோ: �ாசித்துவாைத்தின் வழியா்க 
செல்லும் மூசசுக்காற்ரற முரறயா்க 
்கற்ற்லாகும்.

7.  குண்டலினி நயோகோ: ்தான்திரி்க 
பாைம்பரியத்தின் ஒரு பங்காகும். மூ்லா்தாை 
ெக்கைத்திலுள்ை ஆற்றல் வைம் சபாருநதிய 
ெகதிரய சவளிகச்காணைவ்தாகும்.

8.  �ோடி – மனநிர்ல முற்றுசபற்ற நிர்லயில் 
அதி்க அழுத்்த ்தடத்தின் வழியா்க 
ஆற்ற்லானது ெக்கை நயா்கத்திற்கு 
செல்லுவர்த �ாம் ்கண் கூடா்க பாரககும் 
அந்த ஆற்றல் பாயநவ �ாடி எனபபடும்.  

இயறரக ைருத்துவம் (NATUROPATHY): 

இது ஆநைாககிய வாழ்விற்கு ்கர்ல மற்றும் 
அறிவியல் ொரந்த நமலும் மருநது இல்்லா 
அரமபபான குணமளிககும் முரறயாகும்.   
ந�ாய பற்றிய பருபசபாருள் ந்காடபாடு, 
உடற்கூறு முககிய ்காைணி்களின் ்கருத்து 
மற்றும் மற்ற ்கருத்து்கள் இயற்ர்க மருத்துவம் 
பற்றிய ப்ல ்கருத்து்கள் பண்ரடய நூல்்களில் 
உள்ைன.  “குணமாககு்தலின் புதிய அறிவியல் 
(The new science of healing)” என்ற லூயிஸ கூனின் 
ச்ஜரமனிய புத்்த்கத்தின் சமாழியாக்கத்்தால் 
புதுபித்்த இயற்ர்க மருத்துவம் இநதியாவில் 
ம்லரந்தது.  ஆக்கபபூரவமான ந்காடபாடு்கள் 
மற்றும் இயற்ர்கயின் உநது்தந்ல மனி்த உடலின் 
இரெவிற்கு பங்காகிறது என்பந்த இயற்ர்க 
மருத்துவ அரமபபாகும்.  

ஆநைாககிய ஊக்கமளிபபு, ந�ாய ்தடுபபு 
மற்றும் குணமளிபபு நமலும் ஆற்றல் 
வைம் மற்றும் விரைவு்கரை மீடடளித்்தல் 
ஆகியவற்ரறக ச்காண்டுள்ைது.  

இயறரக ைருத்துவத்தின் வரககள்
1. ஊடடசெத்து ெகிசரெ
2. உண்ணாரம சிகிசரெ
3. மண் சிகிசரெ

யு�ோனி ைருத்துவம்
யுனானி மருத்துவம் கிரீஸில் உருவானது.  

ஹிபநபாகிைடஸ யுனானி மருத்துவத்திற்கு 
வித்திடடார 11ம் நூற்றாண்டில் அநைபிய 
மற்றும் சபரசியர்கைால் இநதியாவில் யுனானி 
மருத்துவம் அறிமு்கபபடுத்்தபபடடது.  �ான்கு 
சுரவ ெமன்பாடு ச்காள்ர்க டம்(Dam) (இைத்்தம்), 
பால்்கம் (Balgham) (்கபம்), ொபைா (Safra) (பித்்தம்), 
மற்றும் ெவு்தா (்கருபபு பித்்தம்).

உ்டர்ல உருவோககும் ஏழு கூறுகள்
மிொஜ் (Mizaj) (உைபபாஙகு), அக்லாட (Akhlat) 
(�ர்கசசுரவ), ஆொ (Aaza) (உறுபபு்கள்), 
அரவா (Arwah) (மனநிர்ல), கூவா (Quva) 
(பு்லன்), அீஃபால் (Ajaal) (பணி்கள்), அர்கான் 
(Arkam) (நிர்ல்கள்).  உற்றுந�ாககு்தல் மற்றும் 
உடல்நொ்தரன ஆகியவற்ரறநய யுனானி 
ந�ாய ்கண்டறி்தல் ொரநதுள்ைது.  மனி்தனில் 
எந்த ந�ாயும் கீழ்க்கண்டவற்றில் ஏ்தாவது ஒரு 
கூரறநய ொரநதிருககும்.
1)  உைபபாஙகின் ்தன்ரம மற்றும் பு்லன்்களின் 

உறுதி
2)  சவளிபபுற ்காைணி்கள் அவனது உடலில் 

செயயும் செயல்்கள்

யு�ோனி ைருத்துவம் கீழகண்ட வரகயோ� 
சிகிச்ரெ முர்றகரள உர்டயது
1)  அணிவகுபபு ொரந்த சிகிசரெ (Regimental 

therapy) 
2) ஊடடசெத்து சிகிசரெ (Diet therapy) 
3) மருநதியல் சிகிசரெ (Pharmaco therapy) 
4) அறுரவ சிகிசரெ (Surgery)

சித்் ைருத்துவம்

இநதியாவின் பழரமயான மருத்துவ 
முரற்களில் ஒன்று சித்்த மருத்துவம்.  சித்்தா 
என்ப்தற்கு சவற்றி என்று சபாருள் மற்றும் 
அருடச்தாண்டின் மூ்லம் மருநது்கரை 
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சவற்றி்கைமா்க சித்்தர்கள் ்கண்டறிந்தனர.  
சித்்தமருத்துவம் சபரும்பாலும் இயற்ர்கரயச 
ொரநது  புைாண ்கர்த்களின்படி சித்்த மருத்துவம் 
பற்றிய அறிவானது ்கடவுள் சிவனிடம் இருநது 
பாரவதிககும், அவரிடமிருநது �நதி ந்தவருககும் 
மற்றும் அவரிடமிருநது சித்்தர்களுககும் 
அளிக்கபபடட்தா்க கூறபபடுகிறது.  இ்தன் 
ந்காடபாடு்கள் மற்றும் ச்காள்ர்க்கள் 
ஆயுரநவ்த சிகிசரெ முரறரய ஒத்து உள்ைது.  
நமலும் இது மருத்துவம் மற்றும் நவதியியல் 
சிறபபு சபற்றது.  சித்்த மருத்துவபபடி மனி்த 
உட்லானது பிைபஞ்ெத்தின் பிைதியா்கவும், 
உணவு மற்றும் மருநது்கள் எதுவாயிருபபினும் 
அவற்றிலிருநந்த ந்தாற்றமாகின்றன.  

இம்முரறபபடி மனி்த உட்லானது 3 
சுரவயுடன், 7 முககிய திசுவுடன், உடலின் 
ந்தரவயற்ற ்கழிவு்களுடன் (ம்லம், சிறுநீர 
மற்றும் வியரரவ) ச்காண்டு திைண்டுள்ைது.  
அவெை்கா்ல சிகிசரெ ்தவிை மற்ற அரனத்து 
வி்தமான ந�ாய்களுககும் குறிபபா்க ந்தால் 
மற்றும் பால்விரன ந�ாய்களுககு சிறபபான 
சிகிசரெ ்தரும் மருந்தா்க உள்ைது.  

ந�ோமிநயோ்தி

மற்ற அரனத்து மருத்துவ முரற்களிலும் 
மி்கவும் பிற்படடக்கா்லத்தில் ந்தான்றிய 
மருத்துவமாகும், இருபபினும் நவ்கமா்க 
பைவி, உ்ல்கமுழுவதும் பயிற்றுவிக்கபபடும் 
மருத்துவமாகும்.  நஹாமிநயாபதி என்ற 
சொல்்லானது கிரீக சமாழியிலிருநது 
சபறபபடடது, நஹாமிநயாஸ (Homois)  
என்ப்தற்கு ஒத்்த என்றும் பதி (Pathos) என்ப்தற்கு 
பாதிக்கபபடட என்றும் சபாருள்படும்.  இயற்ர்க 
குணமரடவு விதிரய அடிபபரடயா்கக 
ச்காண்டது.  “Similia Similibus curanteu” என்ப்தற்கு 
“ஒத்்த முரறயில் குணமரடய செயயும் ஒத்்த 
முரற” என்று சபாருள்.  19ம் நூற்றாண்டின் 
ஆைம்ப ்கா்லத்தில் அறிவியலின் அடிபபரடயில் 
டாகடர. ொமுநவல் ஹாகனிமான் என்பவைால் 
(1755-1843) ச்காடுக்கபபடடது.  

ந�ாயவாயபபடும் நபாது அரனத்து 
மனி்தர்களும் ெமனிர்லயில்்லா 
நிர்லயிலிருபபர.  நஹாமிநயாபதி மருத்துவ 
முரற்கைாவன ்கருத்து்கரை ச்காண்டு 
செல்லும் ஆற்றல்மிக்க சபாருட்கள் மற்றும் 
ஆற்றல் உநது ெகதி்கள் உடற்இயக்க 
கூறு்களில் செயல்புரிகின்றன.  உடற்இயக்கக 
கூறு்களின் உநதுெகதி ெமநிர்ல அரடந்தபின் 
அம்மனி்தன் ்தனககுத்்தாநன குணமரடகிறான்.  
நஹாமிநயாபதி மருநது்கைான உயிைாற்றவியல் 
சபாருட்கள், மனி்தனின் ெமனிர்லயில்்லா 
நிர்லயிருககும் ஒத்்ததீரவு மற்றும் அதிரவுககு 
சபாருநதுகின்றன.

நஹாமிநயாபதி மருநது்கள், அநவா்கடைா 
எண்ணிற்கு நம்லா்க ்கரைக்கபபடுவ்தால், 
அவற்றால் நவதியியல் பின்விரைவு்கள் 
ஏற்படுவதில்ர்ல.  சபறபபடும் உள்ளுரற 
ெகதி (Potentization) = அதி்க அைவு நீக்கபபடட 
மது  அல்்லது சுத்தி்கரிக்கபபடட நீரில் ்கரைத்து, 
ஒருகுறிபபிடட திரெயில் குறிபபிடட எண் 
அைவிற்கு கிைறுவது நமலும் உைல் (Motor) 
மற்றும் உ்லகர்க (Pester) ச்காண்டு ப்ல்தடரவ 
இடிபபது நபான்றவற்றால் கிரடககிறது.  
இருவர்கயான சிகிசரெ்கள் 

1) தீவிைம்
2) �ாடபடடது 

்ோ்டச்சுருககம்
சபாது�்லம் என்ற சொல்லிற்கு 

மாற்றா்க ப்ல �ாடு்களில் ெமூ்க �்லம் என்ற 
சொல் ச்காண்டுவைபபடடுள்ைது.  ்தனி 
மனி்த பங்களிபபு மற்றும் ெமூ்க பஙகீடு 
ஆகிய மாற்றங்கரை ்கருத்தில் ச்காண்டு 
ஏற்படுத்்தபபடடது.  

சுற்றுபபுறம் 2 முககிய கூறு்கரை 
ச்காண்டுள்ைது.  அரவ, உடகூறு மற்றும் 
சவளிககூறு சுற்றுசசூழல்.

நீர சுத்தி்கரிபபு – அசுத்்தநீைானது இரு 
வழி்களின் மூ்லம் சுத்தி்கரிக்கபபடுகிறது.  
அரவயாவன – இயற்ர்க முரற மற்றும் 
செயற்ர்க முரற.  
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மாெரடந்த நீைானது இைண்டு முரற்களில் 
சுத்தி்கரிக்கபபடுகிறது.  அரவ இயற்ர்க 
முரற்கள் மற்றும் செயற்ர்க முரற்கள்.

ெமு்தாயத்தில் ்காற்று மாெரடய 
்காைணமாயிருபபரவ ச்தாழிற்ொர்ல 
செயல்முரற, எரிபபு, நமாடடார வா்கனங்கள் 
மற்றும் இ்தை ்காைணங்கள் ஆகும்.

செய்லற்ற ்காற்ரற சவளி அனபபி நமலும் 
அ்தற்கு மாறா்க புதிய ்காற்ரற உள்ைனுபபுவது 
மடடுமல்்லாமல் உள்நை வரும் ்காற்ரற அந்த 
சவபப சூழலுககு ஏற்றாற்நபால் ்காற்றின் 
சவபபநிர்ல, ஈைபப்தம் மற்றும் சுத்்தத்ர்த 
்கடடுபபடுத்தி உள் அனுபபுவந்த �வீன 
்காற்நறாடடக ்கருத்்தாகும்.

ெரியான முரறயில் ்கழிவு்கரை 
அ்கற்றபபடாவிடில் ஏற்படும் மி்க முககிய 
சு்கா்தாை இடரபாடு்கைாவன நி்லம் மாெரட்தல் 
்தண்ணீர மாெரட்தல், உணவுப சபாருட்கள் 
ச்கடடுபநபா்தல் மற்றும் ஈக்களின் உற்பத்தி 
சபருகு்தல்.

வீடடரமபபு என்பது “மனி்தன் 
உரறவிடத்திற்்கா்க பயன்படுத்தும் ஒரு 
ஒழுங்கான ்கடடரமபபு மற்றும் ்தனிமனி்தன் 
மற்றும் குடும்பம், உடல், மனம் மற்றும் ெமு்தாய 
ரீதியா்க �ன்றா்க இருபப்தற்்கா்க ்கடடரமபரப 
சுற்றியுள்ை சுற்றபபுற நெரவ்கள், வெதி 
வாயபபு்கள் மற்றும் உப்கைணங்கரை 
ந்தரவகந்கற்றாற்நபால் பயன்படுத்துவந்த 
ஆகும்.

பூசசிகச்கால்லி்கள் என்பது நவதியியல் 
சபாருட்கைாவன பவுடர, நீரமம், வாயு, 
ச்தளிபபான் மற்றும் வரணங்கள், பூசசி்கரை 
அழிக்க உபநயா்கபபடுத்்தபபடுகின்றன. 

இய்லாரமயுள்ை ந�ாயாளி்களிடம் 
ந்தரவபபடும் நெரவ்கரை ச்காடுத்து 
அவற்ரற நமம்படுத்தி ஏற்றுகச்காள்ை மற்றும் 
வைரசசிரய ஊக்கபபடுத்்த உ்தவி புரியும் ஒரு 
்தனித்துவமான சபாறுபபில் இருபபவர்கள் 
இல்்ல ஆநைாககிய செவிலி்கள்.

இல்்ல ஆநைாககிய நெரவ ரமயங்கைாவன 
இரவ ப்லவி்த நெரவ்கரை உள்ைடககிய 
ரமயங்கள் அரவ குடும்ப ஆநைாககிய 
ரமயங்கள், ்த்கவல் ்கல்வி மற்றும் ்த்கவல் 
ச்தாடரபு, ்த்கவல் மண்ட்ல நம்லாண்ரம, ்தாய 
நெய �்ல ரமயங்கள், சிறிய உடல் �லிவிற்்கான 
சிகிசரெ முரற்கள், ்தனி மருத்துவமரன, 
மு்காம்்கரை ஒழுஙகுபடுத்து்தல் மற்றும் ்கழிவு 
நம்லாண்ரம. 

சிறு உபார்த்களுககு வீடடிலிருந்தபடிநய 
ந்தரவயான நம்லாண்ரமரய இல்்ல 
ஆநைாககிய செவிலி்கள் நமற்ச்காள்வர.

மருத்துவர குறிபபிடடு ச்தாடரநது 
செயய நவண்டிய ஆரண்கரை இவர்கள் 
பின்ச்தாடருவர.

வீடடிலிருபபவர்களுககு ்காயசெலிருந்தால் 
குளிர ஒத்்தடம் ச்காடுபபர.  ்காயத்திற்்கான 
்கடடுப நபாடுவர.  ஆவிபிடிக்க ரவபபர, 
்கண்்கரை சுத்்தபபடுத்துவர, நீரஇழபபு 
்கடடுபபடுத்தும் திைவத்ர்த ்தருவர, 
சிறுஉபார்த்களுககு சிகிசரெயளிபபர, 
முதிநயாருக்கான ்கவனிபரப ்தருவர, 
இய்லா்தவருககு ்கடடிலிந்லநய 
குளிபபாடடுவர, ்கரபப்கா்ல ்கவனிபரப 
செலுத்துவர, பசசிைஙகுழநர்த்கரை 
்கண்்காணிபபர, சிறிய உடலியக்கங்கரையும், 
குறிபபிடட உடற்பயிற்சி்கரையும் ்கடடிலிந்லநய 
படுத்திருபநபாரககு எடுத்துரைபபர மற்றும் 
மு்தலு்தவி செயவர.  

இநதிய மருத்துவ முரற மற்றும் 
நஹாமிநயாபதிக்கான அரமபப்கம் 
1995 மாரச மா்தம் உருவானது.  நமலும் 
அவவரமபப்கம் ஆயுரநவ்தம், நயா்கா 
மற்றும் இயற்ர்க மருத்துவம், யுனானி, சித்்தா 
மற்றும் நஹாமிநயாபதி (AYUSH) என சபயர 
மாற்றபபடடது.  
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செோறகளஞ்சியம்

ந�ாய ்தடுபபு (Immunization) - ஒரு ்தனி மனி்தன் அல்்லது வி்லஙகில் ச்தாற்று உண்டாககும் 
கிருமி அல்்லது ்காைணிககு எதிைான ந�ாய ்தடுபரப ்தடுபபூசி 
மூ்லம் வழஙகும் முரறயாகும்.  

சபண்சிசுக ச்கார்ல (Female 
Foeticide)

- ெடட விநைா்தமா்க சபண்சிசுரவ ்கரு்கர்லபபு செயவது.

்தவறான முரறயில் 
ர்கயாளு்தல் (Abuse)

- ச்காடூைமான அல்்லது வன்முரறயா்க ஒரு ்தனி மனி்தரன 
�டத்துவது.

அதிரசசி (Trauma) - மனநிர்லயில் நெ்தத்ர்த ஏற்படுத்து தீவிை அதிரசசி அல்்லது 
ஏற்றுகச்காள்ை முடியா்த மி்கபசபரிய வருத்்தமாகும்.

மன�்லம் குன்றியவர்கள் 
(Mentally Challenged)

- �ைம்பியல் மண்ட்ல வைரசசியில் ஏற்படும் சபாதுவான ஒரு 
ந�ாய, அறிவுொர நிர்லயில் குறிபபிடத்்தக்க ப்லவீனம் மற்றும் 
ப்லவீனமான ்த்கவரமபபு செயல்திறன் ஆகிய அறிகுறி்கரை 
ச்காண்டிருககும்.  

நிறுத்து்தல் (Cessation) - ஒரு உண்ரட அல்்லது �ரடமுரறரய ஒரு முடிவுககு 
ச்காண்டுவருவது.

சித்்த பிைரம (Delirium) - அரமதியின்ரம, மாரய, ்காயசெல் மற்றும் இ்தை 
ந�ாய்காைணங்களுடன் கூடிய குறுகிய்கா்ல மனநிர்லயில் 
ஏற்படும் ்தடங்க்லாகும்.  

டிசமன்சியா (Dementia) - ஞாப்கெகதி மற்றும் இ்தை மன�்ல திறரம்கரை பாதிககும் 
ஒரு மன�்ல ந�ாய, குறிபபா்க முதியவர்கரை பாதிககிறது, 
மன�்லம் படிபபடியா்க குன்றி நமலும் குழபபமான பழக்க 
வழக்கங்களுககு ஆடபடுத்தும் ந�ாய.

ஆல்சீமர ந�ாய (Alzheimer 
disease)

- படிபபடியான ஞாப்கெகதி, நபசசு, செயல் மற்றும் நயாசிககும் 
திறனில் ஏற்படும் குரறபாடு.  முதியவர்களுககு சபாதுவா்க 
்காணபபடும்.

மன அழுத்்தம் (Depression) - ்கவர்லயுரடய எண்ணங்கள், மற்றும் �ம்பிகர்கயில்்லா 
எதிர்கா்லம் நபான்ற எண்ணங்களுடன் கூடிய நிர்ல நமலும் 
இது சபாதுவா்க வயது முதிரந்தவர்களிடம் ்காணபபடும்.  

சீைழிவு ந�ாய (Degeratuie 
disorder)

- திசுக்கள் அல்்லது உறுபபு்களில் ஏற்படும் ச்தாடரசசியான 
செல்்களில் ஏற்படும் சீைழிவு மாற்றங்கநை இநந�ாயாகும்.

ச்தாழிற்ொர சிகிசரெ 
(Occupational therapy)

- வாழ்கர்கககுத் ந்தரவயான அரத்்தமுள்ை செயல்பாடு்களில் 
ஈடுபட செயயும் சிகிசரெமுரற

மூசசுத்திணறல் (Asphyxia) - உடலுககுத் ந்தரவயான பிைாண வாயு குரறபாடு ஏற்படும் 
நபாது உருவாகும் மூசசுத்திணறல் அல்்லது இறபபு.

XII_Nursing_Vocational_Unit 1.indd   23 1/11/2020   4:59:35 PM



241 | இல்லத்தில செவிலியம்

நுரையீைல் அழற்சி 
(Pneumonia) 

- பாகடீரியா அல்்லது ரவைஸின் ச்தாற்று மூ்லமா்க நுரையீைலில் 
ஏற்படும் வீக்கம் அல்்லது அழற்சி.  

்கககுவான் இருமல்

(Whooping cough) 

- ச்காபபளிககும் இருமலுடன் கூடிய கூசெ்லான ெத்்தத்தில் 
இருமல் உருவாகும் ச்தாற்று பாகடீரியாவால் ஏற்படும் ந�ாய, 
குறிபபா்க குழநர்த்களிடம் ்காணபபடும்.  

மூ ர ை க ்க ா ய ச ெ ல் 
(Meningitis)

- மூரையிலிருககும் மூரையுரற ெவவில் ஏற்படும் அழற்சி.

்கல்லீைல் அழற்சி (Hepatitis) - ்கல்லீைலில் அழற்சியால் ஏற்படும் ந�ாயாகும்.

ஒற்ரற ்தர்லவலி (Migraine) - அடிக்கடி ்தர்லயின் ஒருபுறத்தில் துடிபபது நபான்ற ்தர்லவலி 
ஏற்படும் ந�ாய.

நபறு்கா்ல ்ஜன்னி (அ) 
வலிபபு ந�ாய (Eclampsia)

- உயர இைத்்த அழுத்்தத்தினால் ்கரபிணி சபண்்களுககு ஏற்படும் 
ஒன்று அல்்லது அ்தற்கு நமற்படட வலிபபு ந�ாய ஆகும்.  

மாைரடபபு (Myocardial 
infarction) 

- திசு பாதிபபால் இரு்தய ்தரெ்களுககு செல்லும் இைத்்த 
நபாக்கானது ்தரடபடும் நபாது ஏற்படும் இ்தய ்தாககு்தலினால் 
வாழ்கர்கரய அசசுறுத்தும் ந�ாயாகும்.  

ரூமாடடிக இ்தய ந�ாய 
(Rheumatic heart disease)

- ரூமாடடிக ்காயசெ்லால் இ்தயத்தில் ஏற்படும் பாதிபபு.

I. ெரியோ� விர்டரய ந்ர்நச்டு.

1.  குழநர்த்களுககு வரும் உணரசசியிழபபு 
வர்க

அ) உடலியல் ஊனமுற்நறார

ஆ) மன�்ல ஊனமுற்நறார

இ) மனநிர்ல ஊனமுற்நறார

ஈ) ெமூ்கரீதியா்க ஊனமுற்நறார

2.  ஒருசி்ல செயல்பாடு்கரை செயய முடியா்த 
நிர்ல __________

அ) நெ்தம் (Impairment)

ஆ) இய்லாரம (Disability)

இ) ஊனத்்தன்ரம (Handicap)

ஈ) ந�ாய (Disease)

3.  மன�்ல குன்றியவர்களில் IQ 50-70 வரை 
இருபபவர வரும் வர்கபபாடு

அ) இைநிர்ல (mild)

ஆ) மி்தநிர்ல (moderate)

இ) முழு நிர்ல (severe)

ஈ) ஆழ்ந்த நிர்ல (profound)

4.  நீர இழபபிற்்கான அறிகுறி

அ) அதி்க அைவு சிறுநீர ்கழித்்தல்

ஆ) சுருஙகிய, ்கண்ணீரில்்லா ்கண்்கள்

இ) உடல் எரட அதி்கரிபபு

ஈ) ஈைபப்தம் மிக்க வாய

5.  குழநர்த்களுககு எத்்தரன மா்தங்கள் 
்தாயபபால் மடடுநம வழங்க நவண்டும்.

  ைதிப்பீடு 
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அ) மு்தல் எடடு மா்தங்கள்

ஆ) மு்தல் ஆறு மா்தங்கள்

இ) மு்தல் மூன்று மா்தங்கள்

ஈ) மு்தல் ஆறு மா்தங்கள்

6.  ஆயுரநவ்தத்தில் வாழ்கர்க என்பது உடல், 
உணரவு்கள், மனம் மற்றும் __________ 
ஆகியவற்றின் ஒருஙகிரணபபாகும்.

அ) உணரசசி்கள்

ஆ) ச்தயவீ்கம்

இ) அன்பு

ஈ) ஆத்மா

7.  சவவநவறு சு்கவீனங்களில் அறிகுறி்கைா்க 
்காணபபடும் இருமல் கீழ்்கண்ட உறுபபு்கரை 
பாதிககும் ஒன்ரறத் ்தவிை,

அ) ச்தாண்ரட ஆ) நுரையீைல்்கள்

இ) மூசசுககுழல் ஈ) எலும்பு்கள்

II. கீழகண்டவறறிறகு சிறுவிர்ட ்ருக.

1. இல்்ல செவிலியம் – வரையறு.

2.  இல்்ல ஆநைாககிய நெரவ ரமயங்கரை 
படடியலிடு்க.

3. மன வைரசசி குரறபாடு என்றால் என்ன?

4. AYUSH விரிவாக்கம் ்தரு்க.

5. இயற்ர்க மருத்துவத்தின் வர்க்கரை எழுது்க.

III.  கீழகண்ட வி�ோககளுககு சிறுகுறிப்பு 
வரைக.

1.  இல்்லத்து செவிலியத்தின் ்கருத்்தாக்கத்ர்த 
எழுது்க. 

2.  இல்்ல செவிலிய நெரவயின் ந�ாக்கங்கரை 
படடியலிடு்க.

3.  இல்்லச செவிலியச நெரவயின் 
ந்காடபாடு்கரை வரிரெபபடுத்தி எழுது்க.

4.  மாற்றுத்திறனாளி்கரைப பைாமரித்்தலில் 
இல்்ல ஆநைாககிய செவிலியின் 
சபாருபபு்கரை படடியலிடு்க. 

5.  ORS அடஙகியுள்ை சபாருள்்கள் மற்றும் 
்தயாரிபபு பற்றி எழுது்க.

6.  இல்்ல சு்கா்தாை செவிலி சவளியில் சென்று 
புரியும் நெரவ்கரை விைககு்க.

IV.  கீழகண்ட வி�ோககளுககு விரிவோ� 
விர்டயளி

1.  சபாதுவான சுவாெ மண்ட்ல 
பிைசெரன்கரையும், அவற்றிற்்கான 
நம்லாண்ரமரயயும் விவரிக்க.

2.  சபாதுவான உணவுமண்ட்ல 
பிைசெரன்கரையும் அவற்றிற்்கான 
நம்லாண்ரமரயயும் விவரிக்க.  

3. ஆயூஷ் (AYUSH) பற்றி விரிவா்க எழுது்க.

 நைறநகோள்நூலகள்
 1.  Park. K Textbook of preventive and social 

medicine (2013), 22nd edition, Banarsidas 
Bhanot publishers, Jabalpur.

 2.  Clement Basic concept of community 
health nursing (2009) 2nd Edition, Jaypee 
Brothers medical publishers.

 3.  David Verner,” where there is no 
doctor,” second edition 2013 Adayalam 
publishers.

 4.  Mary. A. Nies Community/Public health 
nursing (2007), 4th edition, Saunders 
Elsevier publication.

 5.  Marcia Stanhope Public health nursing 
(2008), 7th edition Mosby Elsevier.

 6.  Vasundhara Tulasi Textbook of community 
health nursing, (2017), first edition, 
Frontline publication.

 7.  Ravi Prakash Saxena, Community health 
nursing II (2012), first edition, Ltus 
publishers, Jalandhar. 

 இரைய இரைப்பு
 ¾ www.cms.gov/medicare 
 ¾ https://www.healthline.com 
 ¾ https://researchguides.uic.edu 
 ¾ fgcu.libguides.com   

XII_Nursing_Vocational_Unit 1.indd   25 1/11/2020   4:59:35 PM



2 | த�ொற்றுந�ொய்கள் 26

்கற்்றலின் ந�ொக்கங்கள்

இந்த பாடத்தின் இறுதியில் மாணவர்கள் அறிவது

 த்தாற்றுந�ாய்  பற்றி விளக்கு்தல்.

 த்தாற்றுந�ாய்்களின் ்கட்டுபபாடு மற்றும் ்தடுபபு முறை்கறள விவரித்்தல்.

 ந�ாய் நி்கழ்வு ்கருத்துக்்கறள விளக்கு்தல்.

 த்காள்றள ந�ாய்க்குரிய அணுகு�ல முறை்கறள விவரித்்தல்.

2
அலகு

திருககு்றள்: 

எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கில்லை 
அதிர வருவததார் த�ாய்.

விளக்கம்: 

வரப்போவதை முன்னே அறிந்து கோத்துக் ககோள்ளவல்ல அறிவுதையவர்க்கு, அவர் நடுங்கும் 
படியோக வரக்கூடிய துனபம் ஒனறும் இலத்ல.

த�ொற்றுந�ொய்கள்
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 2.1  முன்னுரை

மனி்த உடலின் உடல் அறமபபு மற்றும் தெயல்பாடு்கள் ஒரு குறிபபிட்ட அறிகுறி்களுடன் 
பாதிக்்கபபடுவது ந�ாய் அல்லது ந்காளாறு எனபபடும்.

ந�ாயின் வற்கபபாடு 

 த்தாற்று ந�ாய்  த்தாற்ைா ந�ாய்

இநநிறல அல்லது ந�ாய் த்தாற்று 
்காரணி்களால் ஏற்படுவதில்றல. 

எ.்கா. மாரறடபபு, பக்்கவா்தம், நீரிழிவு 
ந�ாய்.

த்தாற்று ்காரணி நுண்ணுயிரி 
�பரிடமிருநது மற்தைாரு �பருக்ந்கா 

அல்லது விலங்கிடமிருநது 
மனி்தருக்ந்கா பரவு்தல்

த�ொற்று ந�ொய்கள்

த்தாற்றுந�ாய் என்பது ஒருவரிடமிருநந்தா, விலங்கிடமிருநந்தா, அல்லது த்தாற்று ந�ாயுள்ள 
மனி்தனின் தபாருளிடமிருநந்தா ந�ரிறடயா்கநவா, விருநந்தாம்பி (host),  மூலமா்கநவா, த்காள்றள 
ந�ாயா்கநவா, உல்கக் த்காள்றள ந�ாயா்கநவா பரவும் ந�ாயாகும்.

ஏந்தனும் மூன்று த்தாற்று ந�ாய்க்்கான த்தாற்று ந�ாய் சுழற்சிறய உருவாக்கு.

மொணவர் தெயல்ொடு

்காரணி

விருநந்தாம்பி

ந�ாய்பரபபி

சுற்றுச்சூழல்

த்தாற்று ந�ாய் சுழற்சி

âHªìI‚ (Epidemic)
å¼ °PŠH†ì è£ôˆF™ 

«î£¡Á‹ å¼ ¹Fò ªî£ŸÁ «ï£Œ 
Ü™ô¶ ²èiùñ£°‹.  

â.è£. Þ¡¹Àò¡ê£

â‡ªìI‚ (Endemic)
å¼ °PŠH†ì ÞìˆF™ Ü™ô¶ 

ñ‚èO¬ì«ò ªî£ì˜‰¶ 
è£íŠð´‹ ªî£ŸÁ «ï£ò£°‹.

â.è£ ñ«ôKò£

«ð‡ªìI‚ (pandemic)
ªðKò Ü÷M™ Ü™ô¶ àôè 
Ü÷M™ ðó¾‹ ªî£ŸÁ«ï£Œ

ªè£œ¬÷ «ï£Œ ðó¾‹ ªè£œ¬÷ «ï£Œ

àôè‚ ªè£œ¬÷ «ï£Œ
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2.1.1 ்கரலசதெொற்்கள்

1. ந�ொயமுற்றும் ்கொலம் (Incubation period)

ந�ாய்த்த்தாற்று உடலினுள் நுறழந்த 
்காலம் மற்றும் ந�ாய்க்்கான அறிகுறி்கள் 
மு்தலில் த்தன்படும் ்காலத்திற்்கான இறடதவளி 
்காலம்.

2. ந�ொய்ைப்பி (Vector)

ந�ாய்த்த்தாற்றுள்ள ஒருவரிடமிருநது 
�லத்துடன் உள்ள ஒருவருக்கு ந�ாறயக் ்கடத்தி 
தென்று த்காடுக்கும் ஒரு பூச்சி.  எ.்கா. த்காசு, 
பூச்சி்கள்.

3. �னிரமப்்டுத்து�ல (Isolation)

த்தாற்று ந�ாயுள்ள ஒருவறரப 
பிைரிடம் த்தாடரபு த்காள்ளா்த படி பிரித்து 
றவத்திருத்்தல்.

4. விருநந�ொம்பி (Host)

ஒரு மனி்தன் அல்லது விலங்கில் த்தாற்று 
ந�ாய் உண்டாக்்கக் கூடிய கிருமி வளர்தல் 
அல்லது ்தங்கியிருத்்தல்.

முழுரமயொன ்கொைணி இரைநிரல ்கொைணி

ஒட்டுண்ணி 
்தன்னுறடய 
இனபதபருக்்கத்ற்த 
தெய்்தல்.

ஒட்டுண்ணி 
விருநந்தாம்பியில் 
வளரச்சியறடகிைது 
ஆனால் 
இனபதபருக்்கம் 
தெய்வதில்றல.

5. த�ொற்றுந�ொய (Infectious)

த்தாற்றுந�ாய்்கள், ந�ாய்த்த்தாற்றின் 
்காரணமா்க ஏற்படுகிைது.

6. ந�ொயத்த�ொற்று (Infection)

ந�ாய்கிருமி உள்நள தென்று 
தபருக்்கமறடநது, திசு சிற்தவறடயச் தெய்்தல்.

7. த�ொற்றுந�ொய ்கொைணி (Infectious agent)

ந�ாய்த்த்தாற்று உண்டா்க ்காரணமானறவ 
த்தாற்றுந�ாய் ்காரணி எனபபடும்.  எ.்கா. 

றவரஸ், பாக்டீரியா, புழுக்்கள், பூச்சி்கள் 
நபான்ைறவ.

8. ந�ொய ்ைவு�ல (Transmission)

ஒருவரிடமிருநது மற்தைாருவருக்கு 
ந�ாய்த்த்தாற்று பரவும் முறை.  எ.்கா. த்தாடு்தல், 
சுவாசித்்தல், பாலுைவு, த்தாற்றுள்ள ஒழுக்கு்கள்.

9. த�ொற்றும் ந�ொய (Contagious disease)

ஒருவரிடமிருநது மற்தைாருவருக்கு 
ந�ரடியா்கநவா அல்லது மறைமு்கமா்கநவா 
பரவக்கூடிய த்தாற்ைாகும்.  எ.்கா. ்தட்டம்றம.

10. ந�ொயத்த�ொற்றியல (Epidemiology)

மக்்கள் த்தாற்கயில் ந�ாயின் நிறல 
மற்றும் அவற்றின் பரவு்தல் பற்றி ்கற்ைலாகும்.

«ï£Œ ðó¾‹ Mî‹

è£ŸP¡ Íô‹ «ï£ŒðóŠH ñ¼ˆ¶õ„ªêQñ‹

ñô‹ - õ£ŒõN

ªî£ì˜¹ Íô‹

ð£½ø¾ Íô‹

«ïó®ò£è

�ாம் ந�ாய்்கறள சு்கவீனம், தபலவீனம், உடல் 
�லக்குறைவு, இயலாறம, பாதிபபு, குறைபாடு 
மற்றும் முடிவின்றம என்றும் கூைலாம்.

2.1.2  த�ொற்றுந�ொய்கள் 
்கொைணி்களின் அடிப்்ரையில 
வர்கப்்டுத்�ப்்டுகின்்றன.

  நீரின் மூலம் பரவும் ந�ாய்்கள்

  ்காற்றினால் பரவும் ந�ாய்்கள்

  ஒட்டுண்ணி்கள் மூலம் பரவும் ந�ாய்்கள்

  பூச்சி்கள் மூலம் பரவும் ந�ாய்்கள் 

  விலங்கு்களின் முலம் பரவும் ந�ாய்்கள்

  த்தாடரபு மூலம் பரவும் ந�ாய்்கள்
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 2.2   நீரின் மூலம் ்ைவும் ந�ொய்கள் 
(WATER BORNE DISEASES)

மாசுபட்ட ்தண்ணீரின் மூலம் பரவும் 
ந�ாய்்களுக்கு நீரின் மூலம் பரவும் ந�ாய் 
என்று தபயர.  இது பாக்டீரியா, றவரஸ் 
(அ) புநராட்நடாந�ாவா த்தாற்று்களா்க 
இருக்்கலாம்.

எடுத்துக்கொட்டு்கள்

ந�ொய உயிரி

்காலரா பாக்டீரியா

தெபபறடடிஸ் றவரஸ்

ஜிநபாரடியா புநராநடாநொவா

நீர ொரந்த ந�ாய்்கள் 
உலகிநலநய மு்தன்றம நிறல 
த்காள்றளந�ாயா்க உள்ளது.

இநதியாவில் ்காணபபடும் நீரின் மூலம் 
பரவும் ஆபத்்தான ந�ாய்்கள் ்காலரா, றடபாய்டு, 
வயிற்றுபநபாக்கு மற்றும் தெபறடட்டிஸ் A.

2.2.1 ்கொலைொ (Cholera)

வரையர்ற

்காலரா என்பது மாசுபடுத்்தபபட்ட 
நீறர உட்த்காள்வ்தன் மூலமா்க பரவும் ஒரு 
தபாதுவான ந�ாய்.  இது குடலழற்சிறய 
ஏற்படுத்தி இறுதியில் உடறல அதி்கபடியான 
நீரிழபபுக்குள்ளாக்குகிைது. விபரிநயா ்காலநர 
எனபபடும்  பாக்டீரியா மூலமா்க பரவுகிைது.

ந�ொய்கொைணி

விபரிநயா ்காலரா (Vibrio cholera)

ந�ொய முற்றும் ்கொலம்:

சிலமணி ந�ரங்்களிலிருநது 3 �ாட்்கள்

்கொலைொவின் அறிகுறி்கள்

��ழ�� இர�த அ��த
�ைற�

ேதா ெந
	��
இழ��

காலரா�� அ���க� 

வா��ேப� 

தைச�����

�ைரவான இதய ���� 

�ம ட

 தாக� அ���� 

  அரிசி ்கஞ்சி நபான்ை மலம்

  குமட்டல்

  நபதி 

  குறைவான இரத்்த அழுத்்தம்

  ்தறெ பிடிபபு
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  உலரந்த ந்தால்

  குழிவிழுந்த ்கண்்கள்

  உடல் வைட்சி (Dehydration)

சிகிசரெ

  வயிற்றுநபாக்கினால் உடல் இழந்த நீரின் 
அளறவ மீண்டும் திரவங்்கறள த்காடுத்து 
ெரிநிறலபடுத்்தல்.

  வாய்வழி நீர ஏற்ைம் (Oral Rehydration Solution)

  சிறரவழியா்க திரவத்ற்த ெரிநிறலபடுத்்தல்.

  ஆண்டிபயாடிக்கு்கள் (தடட்டராறெக்லின் 
சிபநராஃபிநலாக்ஸின்) மற்றும் துத்்த�ா்க 
நெரக்ற்க நபான்ைறவ ்காலராவின் முக்கிய 
சிகிச்றெயாகும்.

�டுப்பு முர்ற்கள்

  சுத்்தமான மற்றும் பாது்காபபான நீறர 
எபதபாழுதும் அருந்த நவண்டும்.

  ெறமக்கும் முன் ற்க்கறள ்கழுவ நவண்டும்.

  நொபபு மற்றும் ்தண்ணீர த்காண்டு 
ற்க்கறளக் ்கழுவ நவண்டும்.

  பச்றெ மற்றும் முழுறமயா்க நவ்க 
றவக்்கபபடா்த உணறவத் ்தவிரத்்தல்.

  எபதபாழுதும் த்காதிக்்க றவத்து வடி்கட்டிய 
நீறரநய அருந்த நவண்டும்.

்கற்ைல் உ்தவி அட்றட்கறள தெய்து, அ்தன் 
மூலம் ெமு்தாய மக்்களுக்கு இபபடிபபட்ட 
சு்கா்தாரமற்ை �டவடிக்ற்க்கறள ்தவிரக்்க 
அறிவு பு்கட்டவும்.

மொணவர் தெயல்ொடு

2.2.2 வயிற்றுப்ந்ொககு - ந்தி (Diarrhoea) 

வயிற்றுபநபாக்கு என்பது எதிர 
பாரக்்கா்த அளவிற்கு மலம் ்தண்ணீர 
நபான்று ்கழிபப்தாகும்.  இ்தன் விறளவா்க 
நீர மற்றும் ஊட்டச்ெத்துக்்களின் உறிஞ்சு்தல் 
குறைவறடகிைது.  இது தபரும்பாலும் 
மாசுபபட்ட நீர மற்றும் உணவு மூலம் 
ஏற்படுகிைது.  3-4 வாரத்திற்கு நமற்பபட்ட 
வயிற்றுபநபாக்கு �ாட்பபட்ட வயிற்றுப 
நபாக்்காகும்.

ந�ொயக்கொைணி

  நராட்டா றவரஸ் (Rotavirus)

  ந�ாநரா றவரஸ் (Norovirus)

ந�ொயமுற்றும் ்கொலம்

  சில மணி ந�ரம்

த்ொதுவொன ்கொைணி

�ட�
அழ�� ��ைமயாக

ெச��கபடாத
உண� 

உண��
மா�ற�

ெப���ட�
ேநா�க�

வ��� ேபா��� கார�க� 

ைவர� ம� �
பா��யா �ல�

ஏ�ப��
அழ��க� 

�ைறவான
��

அ���த� 

அ�கமான
ம�

அ���த�

அறிகுறி்கள்

வ����ேபா���
அ���க�

வ���
வ�

வ���
தைச

�
�	

மல���
�றமா�ற�

ச�, ��
ம���
இர�த�

மல���
ெகா��	

வ���
உ�	ச�

கா��ச�

வா��,
உட�

வற��

சிகிசரெ

1. தீவிர வயிற்றுபநபாக்குக்கு இல்ல சிகிச்றெ 
முறை நபாதுமானது.

XII_Nursing_Vocational_Unit 2.indd   30 1/11/2020   5:08:12 PM



2 | த�ொற்றுந�ொய்கள் 31

2. பால் ொரந்த உணவுப தபாருள்்கறள 
்தவிரத்்தல்.

3. குழநற்த்கள் வாய்வழி நீர ஏற்ைம் 
(ORS) முறை மூலம் திரவத்்தன்றமறய 
அதி்கரிக்்கலாம்.

4. �ாட்பபட்ட வயிற்றுநபாக்குக்கு 
ஆன்டிபயாடிக்கு்கள் (தெஃபிக்ஸிம், 
தெஃட்ராக்ஸின், மற்றும் தெஃபாடாக்ஸிம்) 
வயிற்றுபநபாக்கின் அறிகுறி்கறள 
ெரிதெய்யும்.

�டுப்பு �ைவடிகர்க்கள்

��தமான ��அ���த�

�ழா� �ைர த���த�த���
�ைறக� 

��
 ம	�� உபகரண�க�
ப��வைத த���த�

���ர� பராம���

 ைமயாக ேவகைவ�காத
உணைவ த���த�

சைம�பத	��, உ�பத	��
 � ைக க�த�.

2.2.3 ரை்ொயடு (Typhoid)

இது ஒரு த்தாடரச்சியான அதி்க 
்காய்ச்ெலுடன் கூடிய தீவிர ந�ாய், 
ொல்நமாதனல்லா றடபி என்ை பாக்டீரியா 
இ்தன் ்காரணியாகும்.  இது நீர மற்றும் உணவு 
மூலமும், பாதிக்்கபபட்ட �பரின் மலத்தின் 
மூலமும் பரவுகிைது. றடபாய்டு ்காய்ச்ெலின் 
மற்தைாரு தபயர என்ட்ரிக் (entric) ்காய்ச்ெல் 
எனபபடும்.

ந�ொயக்கொைணி

  ொல்நமாதனல்லா றடபி (Salmonella typhi)

ந�ொய முற்றும் ்கொலம் 

  8 மு்தல் 14 �ாட்்கள்

ரை்ொயடு அறிகுறி்கள்

  பசியின்றம

  நொரவு/பலவீனம்

  வயிற்றுவலி

  வாநதி

  வயிற்றுபநபாக்கு அல்லது மலச்சிக்்கல்

  உயர்காய்ச்ெல்

  ்தறலவலி

சிகிசரெ

இந்த ந�ாயின் சிகிச்றெயில் 
பாக்டீரியா ந�ாய்த் த்தாற்றை அழிபப்தற்கு 
ஆண்டிபயாடிக்கு்கள் அவசியம் 
(ட்ரிம்மத்நராபிரிம் – ெல்பதமத்்தாக்ஸ் நொல் 
(Trimethoprim – Sulfamethoxazole), ஆம்பிசிலின் 
(Ampicillin)  மற்றும் சிபநராஃபிலாக்ஸின் 
(Ciprofloxacin)) 

றடபாய்டு ஆபத்து அதி்கமா்க உள்ள 
இடங்்களில் றடபாய்டு ்தடுபபூசி்கள் 
பரிநதுறரக்்கபபடுகிைது.

�டுப்பு �ைவடிகர்க்கள்

  சுத்்தமான மற்றும் பாது்காபபான நீர 
அருநது்தல்.

  முழுறமயா்க ெறமபபடா்த ்காய்்கறி்கள் 
உண்பற்த ்தவிரத்்தல்.

  த்தரு்கறட உணவு்கறள ்தவிரத்்தல்

  ொபபிடுவ்தற்கு முன்னும், ்கழிவறை்கறள 
பயன்படுத்திய பின்னும் ற்க்கறள �ன்ைா்க 
்கழுவ நவண்டும்.

2.2.4 தெப்்ரைடிஸ் A 
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அதி்க அளவில் த்தாற்ைக்கூடிய இந்த ்கல்லீரல் 
த்தாற்றின் ்காரணி தெபபறடடிஸ் A இந்த 
றவரஸ் ்கல்லீரலின் தெயல்திைறன பாதித்து 
அழற்சிக்குள்ளாக்குகிைது.

ந�ொயக்கொைணி

  தெபபறடடிஸ் A  றவரஸ் (HAV)

  தெபபநடா றவரஸ்

ந�ொய முற்றும் ்கொலம்

  8 மு்தல் 14 �ாட்்கள்

ெப்்ரைடிஸ் A வின் அறிகுறி்கள்

  நொரவு

  குமட்டல் மற்றும் வாநதி

  வயிற்றுவலி

  ்களிமண் நிை மலம்  (Clay Stool)

  பசியின்றம

  மூட்டுவலி

  மஞ்ெள் நிைத்ந்தால்

  அதி்கமான அரிபபு

கா��ச�

ம�ச�
காமாைல

ெச�மான உபாைதக�

அ�க ம�ச�
�ற	�ள ����

பல�ன�

வா��

�ம�ட�

வ�� 
வல��ற���

வ� 

சிகிசரெ

  ஊட்டச்ெத்து மற்றும் நீறர ஈடுதெய்்தல்

  வலிநீக்கி

  முழுறமயான ஓய்வு

  மதுறவ ்தவிரத்்தல்

  த்தாடரநது 3 மா்தங்்கள் மருத்துவ 
்கண்்காணிபபு அவசியம்

�டுப்பு �ைவடிகர்க்கள்

  தெபபறடடிஸ் A ்தடுபபூசி ்கட்டாயமா்க 
நபாட நவண்டும்.

  இரண்டு ்தவறணயா்க த்காடுக்்க நவண்டும்.

  நவறல தெய்யும் இடம் மற்றும் 
பயணங்்களில் உங்்கறளப பாது்காத்துக் 
த்காள்ள நவண்டும்.

2.3   ்கொற்றினொல ்ைவும் ந�ொய்கள்  
(AIR BORNE DISEASES)

இருமல் மற்றும் தும்மலின் நபாது 
தவளிவரும் ெளித்து்கள்்களின் ந�ாய் கிருமி்கள் 
்காற்றில் ்கலநது ந�ாய்்கறள பரபபுகின்ைன. 
பல மணி ந�ரம் இந்த கிருமி்கள்  ்காற்றிநலநய 
நிறலத்திருக்கும்.

்கொற்றினொல ்ைவும் ந�ொய்களின் வர்க்கள்

ரவைஸ் 
ந�ொய்கள்

்ொகடீரியொ 
ந�ொய்கள்

பூஞரெ 
ந�ொய்கள்

ொ்தாரண ெளி ்காெந�ாய் சிக் பில்டிங் 
சிண்ட்நராம் 

ஃபுளு நிநமானியா

்தட்டம்றம ்கக்குவான் இருமல்

தபாண்ணுக்கு 
வீங்கி

டிபதீரியா

ருதபல்லா தமனின்றஜைட்டிஸ்

சின்னம்றம ஆன்்தராக்ஸ்

2.3.1 இன்புளுயன்ெொ

இது ஒரு பருவ்கால ந�ாய், றவரஸ் இ்தன் 
்காரணியாகும்.  இது சுவாெ பாற்தறயத் ்தறட 
தெய்யக்கூடிய தீவிர ந�ாய்த் த்தாற்று.  புளு 
அதி்க த்தாற்ைக்கூடிய மற்றும் தபாதுவா்க 
இருமல் மற்றும் 
தும்மல் மூலமா்க 
த்தாற்றுக்குள்ளான 
� ப ரி ட மி ரு ந து 
பரவுக் கூடியது.
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ந�ொயக்கொைணி

இன்புளுயன்ொ A 

இன்புளுயன்ொ B

இன்புளுயன்ொ C நலொன சுவாெ பாற்தயில் ்தறட உண்டாக்கும்

பருவ்கால ந�ாய் த்தாற்றை உண்டாக்கும்

ந�ொய முற்றும் ்கொலம்

  1 மு்தல் 4 �ாட்்கள்

பூமியில் அறனத்து 
சூ ழ் நி ற ல ்க ளி லு ம் 
அதி்கமா்க ்காணபபடும் 
நுண்ணுயிரி றவரஸ்.

அறிகுறி்கள்

மூக்கு ஒழு்கல் மற்றும் மூக்்கறடபபுடன் 
பாரபப்தற்க்கு ஒநர மாதிரி த்தரியும், ஆனால் 
த்தாண்றடப புண், இருமல் மற்றும் சில புளு 
அறிகுறி்கள் வித்தியாெமானறவ்கள்.

ஃ �� அ���க� ���ைச 

  இருமல் 

  உயர ்காய்ச்ெல்

  த்தாண்றடபுண்

  ்தறலவலி

  குளிரந்த வியரறவ மற்றும் �டுக்்கம்

  உடல் வலி

  நொரவு

  மிகுந்த ்கறளபபு

  சிலருக்கு வாநதி குமட்டல் மற்றும் 
வயிற்றுபநபாக்கு தபாதுவா்க ்காணபபடும். 

சிகிசரெ

  ஆண்டிபயாட்டிக்கு்கள்

  ஆண்டி றவரஸ்

  வலி நீக்கி

  கூட்டமான இடங்்கறள ்தவிரத்்தல்

  வீட்டில் ்தங்கியிருபபது

  அதி்கமான நீர அருநது்தல்

ஆ்த்து ்கொைணி்கள்

  சிலரில் ஆபத்து மற்றும் சிக்்கல்்கள் அதி்கம்

  ்கரபபிணி தபண்

  குழநற்த்கள் மற்றும் ற்ககுழநற்த்கள்

  இரத்்த ஓட்ட மண்டல ந�ாயாளி

  ஆஸ்துமா மற்றும் சுவாெ குழாய் ந�ாய் 
உள்ளவர்கள்

  குறைந்த ந�ாய் எதிரபபு திைனுறடயவர்கள்

�டுப்பு �ைவடிகர்க்கள்

  மூக்கில் – ஃபுளு ஸ்பநர ்தடுபபு மருநது

  பருவ்கால புளு  இன்புளுயன்ொ 
(H3N2) றவரஸ்தெலுத்்தல்

  இன்புளுயன்ொ 
(H1N2) றவரஸ்

  B றவரஸ் - ்தடுபபூசி நபாட்ட 2 வாரத்திற்கு 
பிைகு ந�ாய்த்்தடுபபாற்ைல் ஏற்படும்.

உல்களவில் 250,000 – 500,000 
மக்்கள் ஃபுளு மூலமா்க 
இைக்கின்ைனர.

2.3.2 சின்னம்ரம (Chicken pox)

சின்னம்றம என்பது தவரிசில்லா 
எனபபடும்.  இது மி்கவும் த்தாற்ைக் கூடிய 
தவரிசில்லா நொஸ்டர றவரஸினால் 
உண்டாகிைது.  இதில் ்தடிபபு நபான்ை 
த்காபபுளம் ந்தான்றும்.
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ந�ொய ்கொைணி உயிரினம்

  தவரிசில்லா நொஸ்டர

ந�ொய முற்றும் ்கொலம்

  10 மு்தல் 21 �ாட்்கள்

அறிகுறி்கள்

த்காபபுளங்்கள் ந்தான்றுவ்தற்கு முன் 
்காய்ச்ெலின் அறிகுறி்கள் ந்தான்றும்.

  ்தறெ வலி

  பசியின்றம

  ்தடிபபு – உடல் முழுவதும் ந்தான்றும்

  புள்ளி்களின் நமல் த்காபபுளங்்கள்  
்காணபபடும்

  வாய்பபுண்்கள்

சிக்கல்கள்

  சின்னம்றம – நிநமானியாவிற்கு 
வழிவகுக்கும் 

  மூறளயழற்சி ந�ாய்  

  நரஸ் சின்ட்நராம் – ்கல்லீரல் மற்றும் 
மூறளவீக்்கம்

சிகிசரெ

  வலி அல்லது ்காய்ச்ெல் (அசிடாமிநனாபின்)

  அரிபபு – ந்கலறமன் ்களிம்பு (calamine lotion)

  உடல் வைட்சி – ெரக்்கறர நீக்்கபபட்ட 
நபாபரிக்்கல்

  ஆண்டி றவரஸ்

  ஏறெக்நளாவிர

�டுப்பு �ைவடிகர்க்கள்

  இரண்டு ்தவறண தவரிசில்லா ்தடுபபூசி 

  ஒன்று 12 மு்தல் 15 மா்தத்தில் 

  மற்தைான்று 4 மு்தல் 6 வயதில்

2.3.3 நிநமொனியொ
நிநமானியா வீக்்கத்துடன் கூடிய நுறரயீரல் 

அழற்சி. இது பாக்டீரியல் த்தாற்றினால் 
உண்டாகிைது.

ஆேரா��யமான
������றைறக�

ஆேரா��யம�ற
������றைறக�

�����ழ� 

�����ழா� 

������றைறக� ������றைறக�

�����ழ� 

வல �ைர
ர� இட �ைர
ர�

��லாத ெத�வான
������றைறக�

� உைடய
������றைறக�

ந�ொயக்கொைணி

  ஸ்ட்நரபநடா்கா்கஸ் நிநமானிநய 
(Streptococus Pneumoniae)

  ஹீநமாஃபில்லஸ் இன்புளுயன்ொ  
(Hemophilus influenzae)

  ஸ்ட்நரபநடா்காக்ஸ் ஆரியஸ் (Staphylococus 
aureus)

ந�ொய முற்றும் ்கொலம்

  1 �ாள் மு்தல் 1 வாரம் வறர

நிநமொனியொ வர்க்கள்

  இவவற்க ்காரணி, இருபபிடம், தபைபபட்ட 
்தன்றம த்காண்டு வற்கபபடுத்்தபபடுகிைது.

்கொைணி 
வர்க

இருப்பிைம் 
வர்க

த்்றப்்ட்ை 
வர்க

பாக்டீரியல் 
நிநமானியா 
(ஸ்ட்நரபநடா 
்கா்கஸ் 
நிநமானியா)

மருத்துவமறன 
யிலிருநது 
தபைபபட்ட 
நிநமானியா 
(HAP)

புறரநயறுவ்தால் 
ஏற்படும் 
நிநமானியா

றவரஸ் 
நிநமானியா

ெமூ்தாயத்தி 
லிருநது 
தபைபபட்ட 
நிநமானியா 
(AD)

தவன்டிநலட்டர 
(தெயற்ற்க 
சுவாெ ்கருவி) 
மூலம் ஏற்படும் 
நிநமானியா

றமக்ந்கா 
பிளாஸ்மா 
நிநமானியா

பூஞ்றெ 
நிநமானியா
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அறிகுறி்களும் அரையொளங்களும் 

  சுவாசித்்தல் மற்றும் இருமலின் நபாது 
த�ஞ்சு வலி 

  மூச்சுத்திணைல்

  நொரவு

  குழபபம்

  ்காய்ச்ெல்

  வியரறவயுடன் கூடிய குளிர �டுக்்கம்

  குமட்டல், வாநதி அல்லது வயிற்றுபநபாக்கு

  ெளியில் இரத்்தம் (ஹிமாபறடஸிஸ்)

  வீசிங் (wheezing)

  இரு்தய துடிபபு அதி்கரித்்தல்

  பசியின்றம

சிக்கல்கள்

  பாக்டீரிமியா – ந�ாய்த்த்தாற்று இரத்்த 
ஓட்டத்தில் ்கலநது அதிரச்சி மற்றும் 
குறைந்த இரத்்த அழுத்்தத்ற்த உண்டாக்கும்.

  நுறரயீரல் சீழ் 

  சுவாெ பலவீனம்

  தீவிர சுவாெந�ாய் த்தாற்று

  நுறரயீரல் உறையில் நீரநெரத்்தல் மற்றும் 
இைபபு

ந�ொயக ்கணைறி�ல

  இரத்்த பரிநொ்தறன

  ெளிபபரிநொ்தறன

  சிறுநீர பரிநொ்தறன

  சிடி ஸ்ந்கன் 

  திரவ மாதிரி (நுறரயீரல் உறை)

  பரான்ந்காஸ்ந்காபபி (Bronchoscopy)

  மாரப்க எக்ஸ்நர

ஆ்த்து ்கொைணி்கள்

  மருத்துவமறன அனுமதித்்தல்

  �ாள்பபட்ட ந�ாய்்கள்

  புற்கபபிடித்்தல்

  பலவீனமான ந�ாய் எதிரபபாற்ைல்

சிகிசரெ

  சிறர வழி ஆண்டிபயாடிக்கு்கள் 
(தடட்ராறெக்லின், லிநவாஃபிலாக்ஸின்)

  சுவாெ சிகிச்றெ (ஸ்றபநராமீட்டர, சுவாெ 
பயிற்சி)

  ஆக்ஸிஜைன் அளித்்தல்

�டுப்பு �ைவடிகர்க்கள்

நிநமொனியொ �டுப்பூசி

  பிரிதவனார 13 (Prevnar 13)

  பிரிதவனார 23 (Prevnar 23)

  புற்கபிடித்்தறல ்தவிரத்்தல்

  இருமல் மற்றும் தும்பலின் நபாது மூடிக் 
த்காள்ளவும்.

  உபநயாகித்்த திசு்காகி்தங்்கறள (Tissue paper)  
உடனடியா்க அ்கற்ை நவண்டும்.

  சு்கா்தார பழக்்கங்்கறள ற்கயாள நவண்டும்.
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2.3.4 ்கொெந�ொய (Tuberculosis)
்காெந�ாய் ஒரு அபாய்கரமான நிறலக்குரிய 

த்தாற்றுந�ாயாகும்.  இது உடலின் அறனத்து 
பகுதி்கறளயும் பாதிக்்கக்கூடியது. முக்கியமா்க 
நுறரயீரறலத் த்தாற்றுக்குள்ளாக்கும்.

ந�ொய்கொைணி

  றமக்ந்கா பாக்டீரியப டியூபரகிள் 
(Mycobacterium tuberculi)

ந�ொய முற்றும் ்கொலம்

  2 மு்தல் 12 வாரங்்கள்

்கொெந�ொயின் வர்க்கள்

நுரையீைல 
்கொெந�ொய

• மு்தல்நிறல 
ந�ாய்்கள்

• இரண்டாம் 
நிறல 
ந�ாய்்கள்

நுரையீைல அலலொ 
்கொெந�ொய

• நிண�ாள ்காெந�ாய்

• நுறரயீரல் உறை 
்காெந�ாய்

• நமற்சுவாெ வழி 
்காெந�ாய்

• எலும்பு ்காெந�ாய்

• சிறுநீர்க ்காெந�ாய்

• நுண் ்காெந�ாய்

• இ்தய ெவவு ்காெந�ாய்

• இறரபறப ்காெந�ாய்

• தமனிஞ்ெஸ் ்காெந�ாய்

• சில ்காெந�ாய்்கள் 
குறைந்த அளவில் 

ைம�ேகா
பா���ய�

ெதா�����ளானவ��
இ	ம� ம��� ���த��

ச��க�க�

காசேநா�

்கொெந�ொய ்ைவும் வி�ம்

  இருமல் - ெளிது்கள்்கள்

  கூட்டம் நிறைந்த ்காற்நைாற்ைமற்ை பகுதி

  எச்சில் துபபு்தல்

அறிகுறி்கள்

  த�ஞ்சு வலி

  இரத்்தத்துடன் கூடிய இருமல் ெளி

  மூச்சு திணைல் 

  சிறுநீர நிைத்தில் மாற்ைம் (சிவபபு, ்கலங்்கலான)

  மாறல ந�ர ்காய்ச்ெல்

  நொரவு

ந�ொயக்கணைறி�ல

  பாக்டீரியல் பரிநொ்தறன (சிகில் த�ல்ென் 
ஸ்தடன்)

  ெளி ஊட்கவாளர பரிநொ்தறன

  மாரப்க எக்ஸ்நர

  நியூக்லிக் ஆசிட் அம்பிலிஃபிந்கென்

  மாண்தடாக்ஸ் பரிநொ்தறன (PPD)

சிகிசரெ 

  மு�லநிரல மருநது்கள்: எ.்கா 
ஐநொனியாறெடு (Isoniazid), 
ரிஃபாம்பின்(Rifampin), எ்தம்பூயூட்டால் 
(Ethambutal)

  இைணைொம் நிரல மருநது்கள்: எ.்கா. 
றெக்நலாசிரின் (Cycloserine), எத்திநனாறமடு 
(Ethionamide), லிநவாஃலாக்சின் (Levofloxacin)

திட்ை அளரவ (Dosage Regimen)

  தீவிர நிறல + த்தாடரச்சி நிறல

  HREZ (2மா்தம்) + HRE (4 மா்தம்)

DOTS (DOTS – Direct Observe & 
Treatment) ந�ரடி பாரறவயின் 
கீழ் அளிக்்கபபடும் சிகிச்றெ, 
இது உல்களவில் ்காெ ந�ாய்க்கு  

பரிநதுறரக்்கபபடுகிைது.
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�டுப்பு �ைவடிகர்க்கள்

  மு்கமூடி அணி்தல்

  பிசிஜி ்தடுபபூசி

  த்தாடர மருத்துவ பரிநொ்தறன 

  ந�ாயாளிறயத் ்தனிறமபபடுத்து்தல்

  ்காற்நைாட்டம்

  சூரிய ஒளி

  புை ஊ்தா கிருமி நீக்கி ்கதிரியக்்கம்

 2.4   ஒட்டுணணி்கள் மூலம் ்ைவும் 
ந�ொய

ஒட்டுண்ணி்கள் பிை உயிரினங்்களில் 
வாழ்நது, அந்த உயிரினத்ற்த ்தன்னுறடய 
வளரச்சிக்கும், இனபதபருக்்கத்திற்கும், 
பரவுவ்தற்கும் பயன்படுத்தி அவவுயிரினத்ற்த 
த்தாற்றுக்குள்ளாக்குகின்ைன.

ந�ொயக்கொைணி (Causative organism)

ஒட்டுண்ணி த்தாற்று மூன்று வி்தமான 
நுண்ணுயிரி்களால் ஏற்படுகின்ைனர.

புை  
ஒட்டுண்ணி்கள் 

(Ectoparasites)

புழுவற்க 
ஒட்டுண்ணி்கள் 

(Helminthes)

புநராட்நடாநொவா 
(Protozoan)

தமல்லுடலி 
(Molasses)

குடற்புழு ந�ாய் 
(Ascariasis)

மநலரியா

நபன் த்தாற்று 
(Pediculosis)

யாறனக்்கால் 
ந�ாய் (Filariasis)

அமீபா அழற்சி

சிரங்கு (Scabies) த்காக்கி புழு 
ந�ாய் (Hook 
worm disease)

இரத்்தக் ்கழிச்ெல் 
ந�ாய் (Coccidiosis)

2.4.1  புநைொட்நைொநெொவொ த�ொற்று 
(Protozoa infection)

மநலரியொ

மநலரியா என்பது ஒரு உயிர அச்சுறுத்தும் 
ந�ாய், இது ஒரு த்தாற்றுக்குட்பட்ட  தபண் 
அனாபிலஸ் (Anopheles) த்காசு ்கடிபபதின் மூலம் 
பரவுகிைது.  இந்த த்காசுக்்கள் பிளாஸ்நமாடியம் 
ஒட்டுண்ணி்கறள எடுத்துச் தென்று இரத்்த 
ஓட்டத்தில் நெரக்கின்ைன.

மநலரியொ ந�ொயக்கொைணி

  பிளாஸ்நமாடியம் றவவாக்ஸ்  (Plasmodium 
vivax) 

  பிளாஸ்நமாடியம் ஓவல் (plasmodium ovali)

  பிளாஸ்நமாடியம் மநலரியா (plasmodium  
Malaria)

  பிளாஸ்நமாடியம் பால்சிபாரம் (Plasmodium 
Falciparium) 

ந�ொயமுற்றும் ்கொலம்

9 மு்தல் 14 �ாட்்கள்

்ைவும் முர்ற

  உறுபபு மாற்று அறுறவ சிகிச்றெ

  இரத்்தம் மாற்று்தல் (Blood Transfusion)

அறிகுறி்கள்

  �டுக்்கத்துடன் கூடிய குளிரக்்காய்ச்ெல்

  ்தறலவலி

  வாநதி

  நொரவு

  வியரறவ

த்காசுக்்களுக்கு ்காரபன்-
பன்-றட ஆக்ற�டின் 
மணம் பிடிக்கும்.  அறவ்கள் 
maxillary உணர த்காம்பின் 

மூலம் �ம்முறடய சுவாெத்திலிருநது 
தவளிவரக்கூடிய Co2  எளிதில் உணரநது 
த்காள்ளும்.
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த்கொசுவினொல ந�ொய ்ைவு�லின் சுழற்சி
க��ர� ெச� ெதா��

�வ�� இர�த
அ�க� 

ெதா���
�ளான
இர�டா� ெகா�ெதா���
�ளான

இர�டா� நப�

ெதா���
�ளான
�தலா� ெகா�

ெதா���
�ளான
�தலா� நப�

சிக்கல்கள்

  தபருமூறள மநலரியா

  உறுபபு தெயலிழபபு

  இரத்்தநொற்க

  இரத்்தத்தில் ெரக்்கறர குறை்தல்

�டுப்பு முர்ற்கள்

த்காசு ்கட்டுபபடுத்தும் முறை்கள்

 

ஆரை மற்றும் ந�ொல 
த�ளிப்்ொன்

த்கொசு வரலயில 
தூஙகு�ல

ந�ொரல முற்றிலும் 
மூடிகத்கொள்ளு�ல

த�ளிப்்ொன்்கரள 
வீட்டில த�ளித்�ல.

சிகிசரெ

��கல�ற மேல�யா

�.�வா�� �.ஃபா��பார	
எ�லா	

கல�த

இ��யா
��வ�	
ஏ.எ�.� 

4��/�+PQ
0.75��/�

இர�டா	 நா�

வட மா�ல�க�
ஏ.எ� + �.��
0.75 ��/�ேலா
இர�டா	 நா�

ெசய�பட
�..�ஃபா�
�பார	+
�.�� 14
நா�க� 

�ேளாேரா��ைன�
(Chloroquine) 3 நா�க�

+ §ைரம���

2.4.2 யொரனக்கொல ந�ொய (Filariasis)

யாறனக்்கால் ந�ாய் தவபப 
மண்டலங்்களில் ்காணபபடக்கூடியது.  
இநந�ாய்க்கு ்காரணமா்க த்காசு றமக்நரா 
றபநலரியாக்்களின் மூலம் த்தாற்றை உண்டு 
பண்ணுகின்ைன.

ந�ொயக்கொைணி

  உச்ெரிரியாஃபான்கிரபடி (Wuchereria bancrofti)

  ஃபுரூஜியா மலாயி (Brugia malayi)

  ஃபுரூஜியா ஹிநமாரி (Brugia Himori)

ந�ொய முற்றும் ்கொலம்

  10 மு்தல் 14 �ாட்்கள்

அறிகுறி்கள்

  பிைபபுறுபபு மற்றும் ்கால் ற்க்களில் வீக்்கம்
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  ்கடுறமயான ந்தால் அழற்சி

  நிணநீர �ாளங்்கள் அழற்சி

  யாறனக்்கால் ந�ாய்/நிணநீர சுரபபியில் 
வீக்்கம்

ந�ொயக்கணைறி�ல

  இரத்்த அளவு எண்ணிக்ற்க (Quantitative blood 
count) (QBC)

  இமிநனா க்நராநமட்டிகிராபிக் 
பரிநொ்தறன (Immuno chromatographic) (ICI) 
நிணநீரிய பரிநொ்தறன (Secological test) 

 ¾ IgG4
 ¾ IgG2

சிகிசரெ

  இவரதமக்டின் (Ivermection)

  ஆண்டிஹிஸ்டமின் அல்லது ்காரடிந்கா 
ஸ்டீராய்டு்கள் ஒவவாறம்கறள குறைக்கும்.

   றடஈற்தல்்காரபமசின் (Diethylcarmazine) 

�டுப்பு �ைவடிகர்க்கள்

  த்காசுக்்கறளக்  ்கட்டுபடுத்து்தல்

  தவளியில் தெல்வற்தத் ்தவிரத்்தல்

  த்காசு வறல்கறள தூங்்க உபநயாகித்்தல்

  முழுக்ற்க ஆறட்கறள அணி்தல்

  த்காசுக்்கறள  ஈரக்கும் வாெறன மிக்்க 
திரவியங்்கள் உபநயாகிபபற்த ்தவிரத்்தல் 

120 மில்லியன் மக்்கள் 
யாறனக்்கால் ந�ாயினால் 
பாதிக்்கபபட்டிருக்கிைார்கள், 
இன்னும் 40 மில்லியன்  

மக்்களுக்கு ஏற்பட வாய்பபுள்ளது.

 

2.5   பூசசி்கள் (ஆர்ந�ொந்ொட்ஸ்) மூலம் 
ந�ொய ்ைவு�ல

ஆரத்ந்தாநபாட்ஸ் பூச்சி்களால் பரவும் 
ந�ாயாகும்.  இவற்றில் பூச்சி்கள், சிலநதி மற்றும் 
ஒட்டு மீன்்கள் அடங்கும். 

ஆர்த்நைொந்ொட்ஸ் திரெ (தவகைொர்) 

  ஈக்்கள் 

  த்தள்ளுபபூச்சி

  உண்ணி்கள்

  நபன்

ந�ொய ்ைவும் முர்ற

நீரத்ந்தக்்கம் ந�ாய் பரபபி மனி்தன்

பூச்சி்கள் விலங்கினத் 
த்தாகுதியில் தபரிய 
இடத்ற்த வகிக்கின்ைன.  
இறவ  பிரிக்்கபபட்ட உடல், 

இறணக்்கபபட்ட ்கால்்கள் (அ) இைக்ற்க்கள் 
மற்றும் புைஉடற்கூடுடன் அறமநதுள்ள 
உயிரினங்்களாகும்.

பூசசி்கள் (ஆர்த்நைொந்ொட்ஸ்) ந�ொய ்ைவும் 
முர்ற

  மநலரியா – அனாஃபிலிஸ் த்காசுக்்கள்

  மஞ்ெள் ்காய்ச்ெல் – ஏடிஸ் த்காசுக்்கள்

  தடங்கு ்காய்ச்ெல் – ஏடிஸ் த்காசுக்்கள்

  என்ெபாலிட்டிஸ் – ஏடிஸ் / கியூலக்ஸ் / 
்தத்துக்கிளி்கள்

  எபிடமிக் றடபஸ் – உடல் நபன்

  பியூபானிக் பிநளக் – த்தள்ளுபபூச்சி

2.5.1 தைஙகு
தடங்கு என்பது ஒரு றவரஸ் ந�ாய் ஆகும்.  

இது ஏடிஸ்அஜிபடி (Aedes Aegyipti) என்ை தபண் 
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  சுறவ உணரவின்றம மற்றும் பசியின்றம

  மாரபு மற்றும் நமல் ற்க ்கால்்களில் ்தடிபபு 
நபான்ை ்தட்டம்றம

  குமட்டல் மற்றும் வாநதி

ந�ொய ்கணைறி�ல

  ஹீநமாகுலுட்டிநனஷன்ஸ் ்தடுபபான் (H1) 
நொ்தறன (Haemagglutination inhibition (HI) test

  ்காம்பிலிதமண்ட் நிரணயிக்கும் நொ்தறன  
(CFT) (Compliment Fixation Test (CFT))

  �டுநிறலபபடுத்்தல் நொ்தறன (NT) 
(Neutralization test(NT))

   IGM – த�ாதி பிடிபபு (IGM – capture Exzyme)

  மதிபபீட்டு நொ்தறன  (MAC – ELISA எலிொ) 

  விறரவான ்கண்டறி்தல் நொ்தறன்கள் (NS1)
(Rapid Diagnostic tests (NS 1)

த்காசுவின் மூலம் பரவுகிைது.  இறவ இரண்டு 
வழி்களில் நி்கழ்கிைது.

  தடங்கு ்காய்ச்ெல்

  தடங்கு – இரத்்தபநபாக்கு ெம்மந்தபபட்ட 
்காய்ச்ெல்

ந�ொயக்கொைணி

  ஏடிஸ் அஜிபடி (Ades Aegypti) த்காசுக்்கள்

ந�ொய முற்றும் ்கொலம்

  2 மு்தல் 7 �ாட்்கள்

ந�ொயின் அறிகுறி்கள் மற்றும் அரையொளங்கள்

  திடீதரன அதி்கரிக்கும் ்காய்ச்ெல்

  ்கடுறமயான முன்பக்்க ்தறலவலி

  ்கண்ணின் அறெவு குறையும் தபாழுது 
்கண்பின்புைத்தில் வலி ஏற்படு்தல்

  ்தறெ மற்றும் மூட்டு வலி்கள்

ெட��, ��க���யா, �கா,  ம�ச� கா�சைல பர��� ஏ�� ெப� ெகா��க� இ���� இட�க�

ஏ�� ெப�
ெகா�

ஏ�� ெப�
ெகா�

1. அ��ற�
ப த�ப�ட

டய�க�

2. �ட�படாத
ெதா��க�

3. அ��ற�
ப த�ப�ட
��பா�க�

4. �ட�படாத
வா�க�
ம���

ெகா�கல�க�

5.பா�ர�க� 6. க� மான
ெதா��க�

7. அ��ற�
ப த�ப�ட
� ைவக�

8. அ��ற�
ப த�ப�ட

��க�

9. ���� 10. மர
�ைளக�

11. �வ��
ப���ள
க�ணா�

12. அ��ற�
ப த�ப�ட
கால�க�

13. ¡¢ 
ெதா��க�

14. அ��ற�
ப த�ப�ட

ெபா�ைமக�

15. பராம��க�ப
டாத £ைர¤�
கா�வா�க�

16. ��
தாவர�க�

17. ேதா�ட
ெகா�கல�க�

ம��� ெபா��க�

18. ெச�க�
ஓ�ைடக�

19. பராம��
க�படாத
§ச�

�ள�க�

20. ேத�கா�
ஓ  ம���
ம�ைடக�

21. அ��ற�ப
 த�ப�ட

உபகரண�க�

22. பராம��க
�படாத §���

 / �ள�க�
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உபேயாக�ப��தாத ேபா�
•  த��� உ�ள ெகா�கல�கைள கா
யாக ைவ�க��.

•  அ�ய ேநர��� உபேயா���� த��� ெகா�கல�கைள �� ைவ�க��.
•  த��� ேச�� ைவ���ள அைன�� ெகா�கல�கைள�� �� ைவ�க��.

ஒ�ெவா� நா��
•  � ஜா�க�� உ�ள
த��ைர மா�ற��

•  � ெதா��க�� உ�ள
த��ைர ��க��

ஒ� வார���� ஒ� �ைற
•  இைலக�ட� ேத��
  �ட��� த��ைர
  அக�ற��
•  க�� கா�வா� ம���
  ேதா�ட��� ����
   �ட��� இைலகைள
   அக�ற��.

ஒ� மாத���� ஒ� �ைற
•  �ைர�� ���ள கா�வா�க��

அைட�பா� ம��� ��� �¡¢கைள அக�ற��.

உன்னுறடய வீட்றட சுற்றி பரவும் ஏடிஸ் தபண் த்காசுக்்கறள ்கவனி

மொணவர் தெயல்ொடு

�டுப்புமுர்ற்கள்

உயிரியல இைெொயனம் �னிப்்ட்ை சுற்றுசசூழல
தபரிய த்காள்்கலன்்களில் 
நெமித்து றவக்்கபபட்ட 
்தண்ணீரின் மூலம் லாரவா 
நிறலயில் உள்ள ஏடிஸ்  
பரவு்தறல ்தடுத்்தல்.

தவபப உறைபனி 
– நமலத்தியான், 
றவநரத்ரம்

ஆறட அணி்தல் மூலம் 
தவளிபபுை ந்தால் 
பாது்காக்்கபபடுகிைது.

பூச்சி்கள் தபருகும் 
இடத்ற்த குறைத்்தல்

லாரவிநவாரஸ் 
மீன் (்கம்பூஷியா), 
எண்நடாடாக்ஸின் 
உற்பத்தி, பாக்டீரியா 
(நபசிலஸ்), ந்காபபாட் 
ஒட்டுமீன்்கள் 
(மிந�ாறெநலாபஸ்)

நீர த்காள்்கலன்்களில் 
உள்ள பூச்சிக்த்கால்லி 
மருநது 
சிகிச்றெயளித்்தல்.

விடியற்்காறலயில் 
பூச்சி்கள் விரட்டும் 
்களிம்பு்கள் 
பயன்படுத்து்தல், 
பிற்ப்கலில் படுக்ற்க 
சுற்றி வறல அறமபபது 
மி்கவும் அவசியம்.

திடக்்கழிவு 
நமலாண்றம

விண்தவளியில் 
த்தளித்்தல் (தவபப 
உறைபனி)

த்காசு ்கடித்்தறலத் 
்தடுக்கும் ்களிம்பு்கள் 
(றபநராத்ரம் ொரந்த)

தபாது சு்கா்தார ்கல்வி

உட்புைத்தில் த்தளித்்தல். 
(2% றபநராத்ரம், 
(ஆர்கநனா பாஸ்பரஸ் 
்கலறவ்கள்)

சுருள்்கள், சுத்தி்கரிபபு 
�டவடிக்ற்க்கள்

த ்க ா ல் ்க ல ன் ்க ற ள 
்காலியா்க றவத்்தல் 
மற்றும் வளரந்த தெடி/
புல்்கறள தவட்டு்தல்.
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சிகிசரெ

தடங்கு ்காய்ச்ெறல நிரவகித்்தல் அவற்றின் 
அறிகுறி்களுக்கு ஏற்ைவாறு சிகிச்றெயளித்்தல் 
ஆகும்.

  தடங்கு தீவிரமாகும் நபாது படுக்ற்க ஓய்வு 
அவசியம்.

  உடல் தவபபநிறல 39o C குறையும் வறர 
குளிர ்தண்ணீர ஒத்்தடம் அளிக்்க நவண்டும்.

  ஆண்டிறபரடிக்ஸ் உடலின் 
தவபபநிறலறயக் குறைக்்க 
பயன்படுத்்தலாம். இறரபறப ந்காளாறு, 
வாநதி, அமில ந்தக்்கம், மற்றும் 
இரத்்த பிநளட்தளட்ஸ் பிரச்ெறன்கள் 
வராமலிருக்்க அஸ்பிரின்/ NSAID 
மருநது்கறளத் ்தவிரக்்கவும்.

  அதி்க வியரறவ அல்லது வாநதி 
உள்ள ந�ாயாளிக்கு வாய்வழி திரவம் 
மற்றும் எலக்ட்நராறலட் சிகிச்றெ 
பரிநதுறரக்்கபபடுகிைது.

2.4.1 மூரளக்கொயசெல (Encephalitis) 

மூறளக்்காய்ச்ெல் ஒரு தீவிர மூறள அழற்சி 
(வீக்்கம்) தபாதுவா்க இது றவரஸ் த்தாற்று 
அல்லது உடலின் ந�ாய் எதிரபபு மண்டலம் 
்தவறு்தலா்க மூறளத் திசுக்்கறள ்தாக்குவ்தால் 
ஏற்படுவ்தாகும்.

்ைவும் முர்ற
  த்தாற்றுக்குட்பட்டவரின்  ெளித்து்கள்்கள்
  மாசு அறடந்த உணவு மற்றும் பானம்
  த்காசு, ஒண்ணி மற்றும் பூச்சிக்்கடி
  ந்தால் மூலம் பரவு்தல்

ைவர� ெதா��

01 02

03 04

ெபா���� ���
தட�ைம
	ெப�லா
இ���ய�சா
ெவ�நா�க� 

எ�ஐ (HIV)
எ�எ��இ  (SSPE)
க�	 (KURU)
�ேஜ�  (CJD)

ம�த��� ைவர� ���யா�
ெம�வாக பர�� ேநா�

ைம�ேகா�ளாச�
��ைச
பா��¡ய�
�ைன£ர� ேநா�க¤
�ேராேடாேசாவ�

ைவர� சாரா ெதா�� 

ஒ¦வாைம
ஆேடா இ�¨�
த©ª���� ��
ேர� ��ேரா�
ந�«க¤
காரணம¡யா

சா®� ெதா�� ம���
அ�யªபடாதைவ

ேநா��கார�க�

அறிகுறி்கள்

ேலசான கா��ச�

தைலவ�

ஆ�ற� இைம

ப
	ைம

���ய உண��

மய�க�ைல

தள��த நைட

 ழ�ப�

எ��ச�

��ற ம���
க��� ����

வா��

�ைள�கா��ச� அ���க�

ஒ�ய�ச�

அ���க�

பி்றந� குழநர� மற்றும் இளம் குழநர�

  உடல் இறுக்்கம்

  எரிச்ெல் மற்றும் அடிக்்கடி அழுற்க

  நபா்தா ஊட்டம்

  உச்சிக்குழி வீக்்கம்

  வாநதி

Vomiting

SeizuresLethargic

PhotophobiaBulging
fontanelle

High 
pitch
 cry

Cold hands
 and feetHigh or Low 

temperature

Refusing 
feeds

Stiff or
rigid neck

Skin rash Extreme
shivering

Very 
irritable

Floppy
limbs

Fast
Shallow

breathing

ஒ�ய�ச� உய� அ�ல�
தா�� உட�

ெவ�ப�

	���த கா�
ம��� ைகக�

ேதா� த��� 

வா��

உ���	�  �க�

அ�க
அைக

ஊ�ட
�ற�க���

ேவகமான
ம�ற

�வாச�

வ���

ெந��வான
ைககா����க� 

ேசா��

�	�த எ��ச� 

�	�த ந��க� ஊ�ட
�ற�க���

க��
���� 

ேவகமான
உ�ளா��த

�வாச� 
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ந�ொயக்கணைறி�ல

  மூறளத் ்தண்டு வட திரவப பரிநொ்தறன  
(CSF)

  தமதுவா்க பரவும் அறல தெயல்பாடு (EEG)

  சிடி/எம்ஆரஐ -  மூறள பாரன்ற்கமாவில் 
வீக்்கம்

சிக்கல்கள்

வ��� 

�ஐ�

ேகாமாஉட� வற��

��க�க�

 �வாச
ெசய�ழ��

ெப�
�ைள��
��ேத�க�

இர�த�ழா 
நர��ழ��

�வாச
பாைத��

எ���ைன
��ைம

இற��

சிகிசரெ
ஆ�ைவு சிகிசரெ (Supportive) 

  ஓய்வு

  அறையில் தவளிச்ெம், ெத்்தம் மற்றும் 
தவளியாள் அனுமதி்கறள குறைத்்தல்.

  சுவாெம் மற்றும் இரத்்த ஒட்டத்ற்த 
பராமரித்்தல்

  மண்றடநயாட்ட்க அழுத்்தச் சிகிச்றெ

  ்காய்ச்ெல் சிகிச்றெ (ஆஸ்பரின் த்காடுக்்க 
கூடாது)

  திரவ மற்றும் எலக்ட்நராறலட்்கறள 
ெமநிறலயில் பராமரிபபது

  இரத்்தத்தில் ெரக்்கறர அளறவ நிறல 
பராமரிபபு

  ஊட்டம் – வாய்வழி உணவு நிறுத்்தம், மூக்கு 
குழாய்வழி உணவூட்டல்

  இயன்முறை சிகிச்றெ (Physiotheraphy)

  குழநற்த்களில் ஏடிஎம் க்குரிய 
ெநந்த்கமிருந்தால் Methyprednisolone அல்லது 
தடக்�ாதமத்்தநொன் ்கண்டிபபா்க 
த்காடுக்்கவும்.

�டுப்பு முர்ற்கள்

  சிைந்த றவரஸ் ்தடுபபூசி்கள்

  பூச்சி்கள் மற்றும் ந�ாய் பரபபி்கறள 
்கட்டுபபடுத்து்தல்

  பூச்சி்கள் உருவாகும் இடங்்கறள 
இல்லாமல் தெய்வது

  பூச்சி்கள் எதிரபபு மருநது்கள் – டிஇஇடி

2.6   விலஙகு்களின் மூலம் ்ைவும் 
ந�ொய்கள்

விலங்கு்களிடமிருநது இயற்ற்கயா்கநவ 
மனி்தனுக்கு பரவும் ந�ாய் ஜைுநனாசிஸ் (Zoonosis) 
எனபபடும்.

ந�ொய ்ைவும் முர்ற்கள்

  தெல்ல பிராணி்கள் மூலம் பரவு்தல்

  விலங்கு்களின் மூலம் மாசுபபடுத்்தபபட்ட 
நீர, மண் நபான்ைவற்றின் மூலம் பரவு்தல்.

  ப்தபபடுத்்தபபடா்த உற்பத்தி தபாருட்்களின் 
மூலம் பரவு்தல்.

விலஙகியல ந�ொய்கள் (Zoonotic diseases)

  ஆநத்ராக்ஸ்

  பூறன – கீைல் மூலம் பரவும் ந�ாய்்கள்

  தலபநடாஸ்றபநராசிஸ்

  ்காய்ச்ெல்
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  படர ்தாமறர

  தவறி�ாய்க்்கடி (நரபிஸ்)

  தடட்டனஸ்

பூறனயின் குரல் ஒலியான ‘மியாவ’ மற்ை 
பூறன்களுடன் த்தாடரபு த்காள்ளுவ்தற்கு 
அல்ல.  மனி்தர்களின் ்கவனத்ற்த 
ஈரபப்தற்்கா்கநவ பயன்படுத்தும் 
முறையாகும்.

2.6.1 ஆநத்ைொகஸ் (Anthrax)

ஆநத்ராக்ஸ் என்பது  தீவிர த்தாற்று 
ந�ாய் ்கருமூலங்்கறள உருவாக்கும் 
நபசிலஸ் ஆநத்ராசிஸ் என்ை பாக்டீரியா 
இ்தற்கு ்காரணியாகும்.  மு்தன்றமயா்க 
இந்த ந�ாய் ்தாவரங்்கறள உண்டு வாழ்கிை 
விலங்கு்களின் மூலம் பரவுகிைது, மற்றும் 
இறவ பாலூட்டி்கள் மற்றும் மனி்தன் உட்பட 
அறனத்திற்கும் த்தாற்றை உண்டாக்கும்.  
ஆநத்ராக்சிஸ் முட்றட்கள் (வித்துக்்கள்) 
விலங்கு்களின் உற்பத்தி ்கம்பளி, முடி, ப்தனிட்ட 
ந்தால், ந்தாலுரித்்தல், எலும்பு்கள், உணவு 
மற்றும் ்கார்கா�ஸ் மூலம் ்காணபபடுகிைது.  
்கருமூலங்்கள் (Spores) பல வருடங்்கள் 
உயிரவாழ முடியும்.

ந�ொயக்கொைணி

  நபசிலஸ் ஆநத்ராக்சிஸ்  (Bacillus anthracis)

ந�ொய முற்றும் ்கொலம்

  1 மு்தல் 7 �ாட்்கள்

  60 �ாட்்கள் வறர ந�ாய் தவளிபபடு்தல்

ந�ொய ்ைவும் முர்ற்கள்

இவற்றில் மூன்று முக்கிய பரவும் முறை்கள் 
உள்ளன.

  ந�ரடித்த்தாடரபு மூலம் பரவு்தல்

  ்காற்று மூலம் பரவு்தல்

  இறரபறப ந�ாய்த்த்தாற்று மூலம் பரவு்தல்

ந�ொயின் அறிகுறி்கள் மற்றும் அரையொளங்கள்

  ந்தால் ொர (ெரும) ந�ாய்த்த்தாற்று 

  நொரவு 

  ்காய்ச்ெல்

  ்தறலவலி

  சுவாெ ந�ாய்த்த்தாற்று

  நீலம் பரித்்தல் (ஆக்ஸிஜைன் குறைபாடு)

  அதிரச்சி

  மரணம்

  குமட்டல்

  பசியின்றம

  வாநதி

  வயிற்று வலி

  இரத்்தத்தில் �ச்சுப தபாருட்்கள் 
்காணபபடு்தல்

ஆ்த்�ொன ்கொைணி்கள்

  விலங்கு்கள் மற்றும் விலங்கு்களின் 
மூலம் கிறடக்்கக்கூடிய தபாருட்்களான 
ந்தால் மற்றும் அவற்றை பிரித்த்தடுக்கும் 
த்தாழிலாளர்களுக்கு பரவு்தல்.

  இைந்த விலங்கு்கறள ற்கயாளும் பணியில் 
ஈடுபடும் த்தாழிலாளர்களுக்கு பரவு்தல்.

(Diagnosis) ந�ொய ்கணைறி�ல

  நபசில்லஸ் ஆநத்ராசிஸ் ந்தால் 
புண்்களிடமிருநது ்கண்டறியபபடும் 
நுண்ணுயிராகும்.

  சுவாெ ்கசிவு.

சிகிசரெ

  ந�ாய்க்்கான சிகிச்றெறய விறரவா்க 
த்தாடங்்க நவண்டும்.

  ந்தால்ொர ந�ாய் த்தாற்றுக்கு வாய்வழியா்க 
தபன்சிலின் அல்லது தடட்ராசிலின் மருநது 
மூலம் சிைபபான சிகிச்றெ அளித்்தல் 
நவண்டும்.

  மூச்சு இழுத்்தல் அல்லது இறரபறப 
ஆநத்ராஸ் – க்கு அதி்கமான அளவில் சிறர 
வழியா்க தபன்சிலின் அளித்்தல் நவண்டும்.
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ந�ொய �டுப்பு முர்ற்கள்

  ்கால்�றட பராமரிபபவர்களுக்கிறடநய 
ஆநத்ராக்ற� ்கட்டுபபடுத்து்தல். 

  ந�ாயினால் பாதிக்்கபபட்ட விலங்கு்களின் 
இறைச்சி (அ) இைந்த விலங்கு்களின் இறைச்சி 
விற்பறன தெய்வற்த ்தறடபபடுத்துவ்தன் 
மூலம் இறரபறப ஆநத்ராசிஸ் ்தடுக்்கலாம்.

  பணியிடத்ற்த வழக்்கமா்க சுத்்தம் தெய்்தல் 
மற்றும் கிருமி �ாசினிறய உபநயாகித்்தலின் 
மூலம் ்கட்டுபபடுத்்தலாம். 

  விலங்கின் மூலம் கிறடக்கும் உற்பத்திப 
தபாருட்்கறள கிருமி நீக்்கம் தெய்்தல் 
நவண்டும்.

  ப்தனிடு்தல், ொயம், ந்தாலுறித்்தல், ்கம்பளி 
மற்றும் எலும்பு ஆகியவற்றை அமில 
சிகிச்றெறய பயன்படுத்தி ப்தபபடுத்து்தல் 

�டுப்பூசி்கள் அளித்�ல 

�ல்ல சு்கா்தார பயிற்சி (ற்க ்கழுவு்தல், 
ற்க்கறள ்கண் மற்றும் வாய் பகுதியிடமிருநது 
்தவிரத்்தல்) மற்றும் தவட்டு, ந்தய்மானம், 
சிராய்பபு நபான்ை ்காயங்்கறள மூடி றவக்்க 
நவண்டும்.

2.6.2 தைட்ைனஸ் (Tetanus)

தடட்டனஸ் என்பது பாக்டீரியா 
கிளாஸ்டிரிடியம் தடட்டனி ்காயங்்கள் மூலம் 
த்தாற்றை ஏற்படுத்துகிைது.  நமலும் இறவ 
�ரம்பு மண்டலம் மற்றும் ்தறெ்களுக்கு �ச்சுத் 
்தன்றமறய உருவாக்குகிைது.

ந�ொய்கொைணி

  பாக்டீரியம் - க்நளாஸ்டிரிடியம் தடட்டனி

ந�ொய ்ைவும் ்கொலம்

  3-21 �ாட்்கள்

ந�ொயின் அறிகுறி்கள் மற்றும் அரையொளங்கள்

  ்தறெ இறுக்்கம்

  ்தாறடப பூட்டு(Lock jaw) 

  வலிறமயான வயிற்று ்தறெ்கள்

  வலிநிறைந்த ்தறெபபிடிபபு

  சீரற்ை இரு்தய துடிபபு

  உயர இரத்்த அழுத்்தம்

ந�ொய ்கணைறி�ல

  Clinical முறையில் மட்டுநம ந�ாறய அறி்தல்.

  ்காயமறடந்தவர்களில் 30% மட்டுநம  
இநந�ாய் ஏற்படும்.

சிகிசரெ

  ்கவனமா்க ்காயத்ற்த சுத்்தம் தெய்்தல் 
சிைபபான ்காய சிகிச்றெக்கு உ்தவும்.

  ்தடுபபூசி தடட்டனஸ்னிடமிருநது 
பாது்காக்கும்.

  வலிறயத் ்தடுக்்க வலி நிவாரணி அளிக்்க 
நவண்டும்.

  ஆண்டிபயாடிக் சிகிச்றெ 
(தமட்நரானிடநொல் அல்லது தபனிசிலின்)

  நலொன ்தறெபிடிபபுள்ள ந�ாயாளி்களுக்கு 
றடயசிபாம் (Diazepam) மருநற்த சிறர 
வழியா்க தெலுத்து்தல்.

அைன�� வய�ன����
ெட�டன� த��
 ேதைவ

��2,4,6 மாத�க�
��15-18 மாத�க�
��4-6 வ�ட�க�  

��11-12 வ�ட�க�  

DTaP
இள� �ழ�ைதக�

TdaP
வள� இள� ப�வ�

��வ�ட�க���
     ஒ��ைற

Td
ெப�யவ�க�

XII_Nursing_Vocational_Unit 2.indd   45 1/11/2020   5:08:30 PM



2 | த�ொற்றுந�ொய்கள் 46

ஒபிஸ்�நைொனஸ் – பாலம் 
அல்லது வறளவு நபான்ை 
உடல் அறமவு. தடட்டனஸில் 
(இரணஜைன்னி) பின்பக்்க 
்தறெ்களில் ஏற்படும் ்தறெப 

பிடிபபின் ்காரணமா்க ்தறல, ்கழுத்து, 
்தண்டுவடம் ஆகியன வறளநது வறளவான 
அறமபறப உண்டுபண்ணு்தல்.

2.7   த�ொைர்பின் மூலம் ்ைவும் ந�ொயt

ஒருவநராதடாருவர  த�ருக்்கமான 
த்தாடரபு த்காள்வ்தன் மூலம் இநந�ாய் 
பரவுவ்தால் இறவ பால்விறன ந�ாய் 
எனபபடும்.  பால்விறன ந�ாய் மி்கவும் 
ஆபத்்தானது ஏதனன்ைால் இறவ  எளி்தா்க 
பரவுக் கூடியது.

ந�ொய ்ைவும் முர்ற்கள்

பால்விறன (STD) ந�ாய்த்த்தாற்று எளி்தா்க 
ஒருவரிடமிருநது மற்ைவருக்கு பரவும் வழி்கள்.

  பாலியல் உைவு மூலம் 

  வாய்வழி – பிைபபுறுபபு மூலம் த்தாடரபு 
அல்லது பாலியலற்ை வழி்கள் மூலம் 

  சிறரவழி மருநது்கள் மூலம்  (IV Drugs)

  பிைபபின் மூலம்

த்ொதுவொன ்ொலவிரன ந�ொய்கள் (STD’s)

  HIV  மற்றும் AIDS 

  த்காதனாரியா

  பிைபபுறுபபில் அக்கி (தெரதபஸ் hSV-2) 

  பிைபபுறுபபு மருக்்கள்  (HPV)

  தெபபறடடிஸ்  B

  பிைபபுறுபபு நபன் 

  சிபிலிஸ்

  ட்றரக்ந்காநமானியாசிஸ்

ஒருவறரப பாரக்கும் நபாந்த 
பால்விறனந�ாய் உள்ளது என்று கூறுவது 
்கடினம்.

◆ 92% ெ்தவீ்தம் �பர த்தாற்று 
உள்ள்தா என்று த்தரிநது 
த்காள்ள விரும்புகின்ைனர. 
◆ 90.8% ெ்தவீ்தம் ்தங்்களுறடய 

துறண த்தாற்றுக்குள்ளாயிருக்கிைார்களா 
என்று த்தரிநது த்காள்ள விரும்புகின்ைனர.
◆  65%ெ்தவீ்தம் ஏற்்கனநவ STD 

பரிநொ்தறனக்குட்பட்டவர்கள்.

2.7.1   HIV மற்றும்  AIDS  (எச.ஐ.வி மற்றும் 
எயட்ஸ்)

எச்.ஐ.வி ந�ாய் என்பது ந�ாய் எதிரபபு 
ெக்திறய நெ்தபபடுத்தும் ஒரு றவரஸ் ஆகும்.

H V
ந�ொயக்கொைணி

  மனி்தனின் ந�ாய் எதிரபபு ெக்தி குறைபாடு 
- றவரஸ்

ந�ொய முற்றும் ்கொலம்

  2 வாரங்்கள் மு்தல் மா்தங்்கள், அல்லது 
நீண்ட ்காலம்

  உடல் வழியா்க
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எச.ஐ.வி ்ைவும் முர்ற

  உடல் திரவங்்கள்

  இரத்்தம்

  ்தாய்பபால் 

  விநது

  தபண்ணுறுபபு மற்றும் மலக்குடல் 
திரவங்்கள்

  ஊசி்கள் பகிர்தல்

  பச்றெக் குத்தும் ொ்தனங்்கறளப பகிர்தல்

  ்கரபப ்காலத்தில் ்தாயிடமிருநது 
குழநற்தக்கு பரவு்தல்

  குழநற்தக்கு உணவூட்டும் முன் வாயில் 
தமன்று ்தரு்தல் மூலம் (முன் அறரத்்தல்)

◆ சிவபபு ரிபபன் என்பது  
(Red Ribbon) எச்.ஐ.வி யால் 
பாதிக்்கபபட்ட மற்றும் 
HIV ந�ாயாளி்களின் 

அறடயாளமா்க ்கரு்தபபடுகிைது.
◆ உல்க எய்ட்ஸ் தினம் டிெம்பர 1.

அரையொளங்கள்

  உலரந்த, வைண்ட ந்தால் (xeroderma) 

  �ாள்பட்ட நொரவு

  ்காய்ச்ெல் வநது, வநது நபாகும் (pyrexia)

  இரவில் அதி்க வியரறவ 

  அதி்கமான உடல் எறட குறைவு

  வீங்கிய நிணநீரமுறன்கள்

  �ாக்கு, வாய் மற்றும் த்தாண்றடயில் 
புள்ளி்கள்

  மீண்டும் ஏற்படக்கூடிய (அ) �ாள்பட்ட 
வயிற்றுபநபாக்கு

  ்கவறல மற்றும் மன அழுத்்தம்

ந�ொய ்கணைறி�ல  

  ஆண்டிபாடி/ஆன்டிஜைன் நொ்தறன (18 – 45 
�ாட்்களுக்கு பிைகு) 

  ஆண்டிபாடி நொ்தறன (23 மற்றும் 30 
�ாட்்கள் ்கழித்து) 

  நியூக்ளிக் அமில பரிநொ்தறன

எச.ஐ.வி (HIV) ்ரிநெொ�ரன

எச.ஐ.வி ெொளை ்கொலம் 
(Window period)

எச்.ஐ.வி கிருமிக்கு 
்தாக்்கபபட்ட ்காலத்திற்கும், 

இரத்்தத்தில் அறவ ்காணபபடும் 
்காலத்திற்கும் இறடபபட்ட ்காலம் HIV 
ொளர ்காலம்.  இந்த ொளர ்காலத்தில்  HIV 
பரிநொ்தறனயின் முடிவு எச்.ஐ.வி – யால் 
்தாக்்கபபடவில்றல (Negative) எனலாம்.

எ�.ஐ.� �ேழ ெகா��க�ப���ள கார�களா
 வ�� ேநா� அ
ல.. 

���� க�க� க��பைற
இட க� �த� ப������த
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சிகிசரெ

  ஆன்டிரிட்நரா றவரஸ் சிகிச்றெ, இறவ 
ஆறு பிரிவு்களா்க பிரிக்்கபபட்டுள்ளது. 

  NRTIs (நியூக்ளிநயாறெட் ்தறலகீழ் ட்ரான்ஸ் 
கிரிபடஸ் இன்ஹிபிட்டரஸ்)

  NNRTIs, (நியூக்ளிநயாறெட் ்தறலகீழ் 
ட்ரான்ஸ் கிரிபடஸ் இன்ஹிபிட்டரஸ் அற்ை) 

  பநராநடஸ் ்தறட்கள்

  இறணவு ்தறட்கள்

  CCR5 எதிரான ்தறட்கள்

  இடமாற்ை ்தறட்கள் 

எச.ஐ.வி (HIV)  �டுப்பு முர்ற

  எச்.ஐ.வி நொ்தறன தபறு்தல்

  பாலியல் பங்கு்தாரர்கள் வரம்பு

  ஊசி்கள் பகிரவற்தத் ்தவிரத்்தல்

  மருநது்களில் இருநது விலகி இருத்்தல்

  இரத்்த த்தாடரறப ்தவிரத்்தல்

  பாது்காபபான உடலுைவு பற்றிய பயிற்சி

  எச்.ஐ.வி இருபபற்த அறிந்தால் உடநன 
அ்தற்குரிய �டவடிக்ற்க அல்லது சிகிச்றெ 
எடுத்்தல்.

HIV ந்தால் மு்தல் ந்தால் த்தாடரபு, ்கட்டி 
அறணத்்தல், ற்க த்காடுத்்தல், முத்்தம், 
உணவு பகிர்தல், ொனம், ்கழிபபறை 
பகிர்தல், ஆறட்கறள பகிர்தல் மற்றும் 
பூச்சி்களால் பரவும் ந�ாய் கிறடயாது.

2.7.2 த்கொநனொரியொ (Gonorrhoea)

த்காநனாரியா என்பது பாலுைவு மூலம் 
பரவும் ந�ாய்.  ற�சிரியா த்காநனாரியா 
என்றும் பாக்டீரியாவின் மூலம் உண்டாகிைது.  
இறவ தவதுதவதுபபான, ஈரமான உடலின் 
பா்கங்்களில் ந�ாய் த்தாற்றை ஏற்படுத்துகிைது. 

ந�ொயக்கொைணி

ற�சிரியா த்காநனாரியா (Nesseria Gonorrhoea)

ந�ொய முற்றும் ்கொலம்

2-5 �ாட்்கள் ்கழித்து

அறிகுறி்கள்

ஆண்களுககு, 

• தவள்றள, மஞ்ெள், (அ) பச்றெ நிை 
்கழிவு சிறுநீர்க வடிகுழாயின் மூலம் 
தவளிநயறு்தல் (சீழ் நபான்று)

• விற்தபறபயில் வலி

• வலி நிறைந்த (அ) அடிக்்கடி சிறுநீர 
்கழித்்தல்

• குடலில் இருநது ்கழிவு தவளிநயறு்தல், 
அரிபபுடன் கூடிய வலி, இரத்்தக்்கசிவு.

• அரிபபு, ்கழுத்தில் நிணநீர முடிச்சு்கள் 
வீங்கி விழுங்குவதில் ்கடினம் ஏற்படு்தல் 

• ்கண் வலி, ஒளி உணரதிைன்

• ்கண்ணில் சீழ் தவளிநயறு்தல்

• சிவபபு, வீங்கிய தவதுதவதுபபான வலி 
மூட்டு்கள்

த்ண்களுககு, 

• வலி நிறைந்த உடலுைவு

• ்காய்ச்ெல்

• மஞ்ெள் அல்லது பச்றெ நிை 
தபண்ணுறுபபு ்கழிவு தவளிநயறு்தல்

• தபண் இனபதபருக்்க உறுபபு வீக்்கம்

• மா்தவிடாய் ்காலத்தில் இரத்்தக்்கசிவு
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த�ொற்று ந�ொரய ்கட்டுப்்டுத்தும் த்ொதுவொன முர்ற்கள்

ந�ாய்த்த்தாற்றுக்குட்பட்டவருடன் த்தாடரபு த்காள்வ்தற்கு முன்பும், 
பின்பும் ற்க்கறள ்கழுவ நவண்டும்.

ந�ாய்த்த்தாற்றுக்குட்பட்டவரிடம் இருநது வரும் திரவங்்கள் 
அறனத்தும் த்தாற்ைாகும்.  ற்க்கழுவு்தல் என்பது ந�ாய்த்தாற்று 
வராமல் இருக்்க உ்தவும் ஒரு ்தரமான வழியாகும்.

ற்க்கறள �ன்ைா்கக் ்கழுவ நவண்டும்.

ெரியான அளவு ந�ரத்தில் ற்க ்கழுவ நவண்டும் அல்லது கிருமி �ாசினி 
(sanitizer) திரவம் ற்க்களுக்கு உபநயாகிக்்க நவண்டும்.

மது ொரந்த நெனிறடெர பயன்படுத்்தவும் உயிரக்த்கால்லி நெனிறடெர 
உபநயாகிக்்கவும்.

• ்கடினமான மா்தவிடாய் ்காலம்

• உடலுைவுக்குபபின் இரத்்தக்்கசிவு

• வாநதி, வயிறு அல்லது இடுபபு வலி.

• வலி அல்லது அடிக்்கடி சிறுநீர ்கழித்்தல்

ந�ொயக ்கணைறி�ல 

  NAAT பரிநொ்தறன (நியூக்ளிக் அமில 
அபபிலிந்கஷன் பரிநொ்தறன)

  வழக்்கமான பரிநொ்தறன

  ்கறரயுடன் கூடிய வண்டல் சிறுநீர

சிக்கல்கள் 

த்ண்களுககு,

  இடுபபு அழற்சி ந�ாய்

  ்கருபறப குழாயில் ்கருத்்தரித்்தல்

  �ாள்பட்ட இடுபபு வலி

  மலட்டுத்்தன்றம

ஆண்களுககு, 

  விறரநமல் �ாள அழற்சி

  கீல்வா்தம் (மூட்டு வலி)

  மூட்டுச்ெவவுவீக்்கம் (Tenpsynovitis)

  ந்தாலழற்சி

சிகிசரெ

  ஆண்டிபயாடிக் எதிரபபு ெக்தி 
மருந்தளித்்தல்.  (Cefltriazxone, ozithromus)

  உடலுைவில் ஈடுபடுவதிலிருநது ்தவிரத்்தல்

  ்கண் ந�ாய் த்தாற்றிற்கு ்கண் ்களிம்பு 
(ointment) 

 த்காநனாரியா ந�ாய்த் 
த்தாற்றின் ்காரணமா்க 
குருட்டுத்்தன்றம, குழநற்த 
இைநது பிைத்்தல் மற்றும் 
குறைமா்த பிரெவம் ஏற்படும்.

�டுப்பு முர்ற்கள்

  பாது்காபபான உடலுைறவ ற்கயாளு்தல்

  ்தன் ்தாரத்ந்தாடு உடலுைவு றவத்்தல், HIV 
பாதிபபு இல்லா்த பங்கு்தாரருடன் உடலுைவு 
றவத்்தல்.
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ந�ரடியா்கத் த்தாடரபு மூலம் பரவும் ந�ாய்்களுக்கு எதிரா்க 
முன்தனச்ெரிக்ற்க எடுக்்க நவண்டும்.  ற்கயுறை்கள் உன்னுறடய 
ற்க்கறள ந�ாய்த்தாற்று உள்ள இடங்்களிலிருநது பாது்காக்கிைது. 
்கண்ணாடி மற்றும் நமலங்கி அணிய நவண்டும்.

எச்சில் மூலம் பரவும் ந�ாய்்களுக்கு எதிரா்க முன்தனச்ெரிக்ற்க எடுக்்க 
நவண்டும்.  

பாதிக்்கபபட்ட �பருக்கு தும்மல் அல்லது இருமல் இருபபின் மு்கமூடி 
(face mask) அணிய நவண்டும்.

இருமல் மற்றும் தும்மல் இருபபின் அவற்றின் மூலம் நுண்ணுயிர்கள் 
்காற்றின் மூலம் பரவும், அவற்றிலிருநது மு்கமூடியால் பாது்காத்துக் 
த்காள்ள முடியும்.

்காற்றின் மூலம் பரவும் ந�ாயிலிருநது உங்்கறளப பாது்காத்துக் 
த்காள்ளவும்.   Ng5 மு்கமூடி ்காற்றில் பரவும் ந�ாயிலிருநது பாது்காத்துக் 
த்காள்ள உ்தவுகிைது.  ந�ாய்வாய்பட்டவறர மருத்துவமறனயில் 
சிைபபு அறையில் றவத்திருக்்க நவண்டும்.

த்தாற்று ந�ாய் வராமல் ்தடுக்்க ்தடுபபூசி்கள் நபாட நவண்டும்.  
்தடுபபூசி்கள் நபாடுவ்தன் மூலம் ந�ாய் எதிரபபு ெக்தி கிறடக்கிைது. 
ந�ாய் பரபபும் றவரஸிடமிருநது எதிரத்து பாது்காக்கிைது.

மருத்துவரிடம் ்தடுபபூசி்கள் பற்றி ்கலந்தாய்வு தெய்து, குறிபபிட்ட , 
இடத்தில் பரவும் த்தாற்று ந�ாய்்கான ்தடுபபூசிறய நபாட நவண்டும்.  
நமலும், நீங்்கள் ஒரு இடத்திலிருநது நவறு இடத்திற்கு தெல்லும் 
நபாதும் த்தாற்று ந�ாய்க்்கான  ்தடுபபூசி நபாட நவண்டும்.

உங்்கள் வீட்றட முற்றிலும் சுத்்தம் தெய்ய நவண்டும்.  

வீட்றடத் துறடக்கும் நபாது இரண்டு வாளிறய பயன்படுத்்தவும்.  
ஒன்று நொபபு ்தண்ணீருக்கும் மற்தைான்று ்கழுவுவ்தற்கும் 
பயன்படுத்்த நவண்டும்.

்கழிவு்கறள நீக்கும் முறைறய ெரியா்க பயன்படுத்்தவும்.  த்கட்டுபநபான 
உணவு தபாருட்்கறள முறையா்க குபறப ந்கன்்களில் ்கட்டிப நபாட 
நவண்டும்.  ஏதனனில் தெல்லப பிராணி்கள் மற்றும் ்கரபபான் 
பூச்சி்கள் வர வாய்பபுள்ளது.  குபறப்களிலிருநது நுண்ணுயிரி்கள் 
வளரகிைது.
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உன்னுறடய வீட்றட சுற்றி ந்தங்கியுள்ள ்தண்ணீறர அ்கற்ைவும். 
ந்தங்கி கிடக்கும் ்தண்ணீரில் த்காசுக்்கள் உற்பத்தியாகி த்தாற்று 
ந�ாய்க்்கான ்காரணியாகிைது.

மாசுபபட்ட ்தண்ணீர குடிபபற்த ்தவிரக்்கவும்.  

்தண்ணீறர 15 நிமிடங்்கள் த்காதிக்்க றவத்்தப பின்பு குடிக்்க நவண்டும்.  
அவவாறு தெய்வ்தன் மூலம் ்தண்ணீரில் இருக்கும் நுண்ணுயிர்கறள 
த்கான்று விடும்.

த்தருக்்கறட்களில் உண்ணும் உணறவ ்தவிரக்்க நவண்டும்.   இது 
எபபடி ெறமக்்கபபடுகிைது என்பது அறியா்த ஒன்ைாகும்.  எனநவ 
முடிந்த வறர அவற்றை ்தவிரக்்கவும்.  உணவு சீரற்ை அல்லது மாசு 
நிறைந்த சூழலில் ்தயாரிபப்தால் எளி்தா்க உங்்களுக்கு உடல் �லக் 
குறைவு ஏற்பட வாய்பபுள்ளது.

பாது்காபபான உடலுைறவ ற்கயாளு்தல். 

உடலுைவின் நபாது த்தாற்று ந�ாய் பரவ வாய்பபுள்ளது. உடல் 
திரவங்்கள் மற்றும் உடல் உறுபபுக்கு இறடயில் ்தடுபபானா்க 
ஆணுறை பயன்படுத்்த நவண்டும்.

தொந்த தபாருட்்கறள பகிரவற்த ்தவிரக்்க நவண்டும்.

இறவ பாத்திரங்்கள், பல் துலக்கும் தூரிற்க (tooth brush) நர�ர, 
ற்கக்குட்றட்கள் மற்றும் �்கதவட்டி ஆகியறவ அடங்கும்.

இறவயறனத்தும் நுண்ணுயிர வறர ொத்தியமான ்காரணி்களாகும்.

உங்்கள் விழிபபுணரறவ அதி்கரிக்்கவும்.  உங்்கள் பகுதியில் 
த்தாற்றுந�ாய் பற்றிய தெய்திறய பற்றி அறி்தல் நவண்டும்.  அந்த 
ந�ாய் எபபடி பரவுகிைது என்பற்த �ன்கு அறிநது த்காள்ள நவண்டும்.

ந�ாய்க்்காரணி ஏதஜைன்ட் இருபபற்த புரிநதுக் த்காள்ள நவண்டும்.  
நீரத்ந்தக்்கம் உள்ள இடத்தில் ந�ாய் த்தாற்று உள்ளது என்பது 
த்தரிநதிருக்்க நவண்டும்.
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தவளிநயறுவ்தற்கு ெரியான பாற்த உள்ள்தா என்பது பற்றிய 
விழிபபுணரவு இருக்்க நவண்டும்.

பல்நவறு முறை்களில் இநந�ாய் பரவுகிைது.

ந�ரடி த்தாடரபு – �பரிடமிருநது �பருக்கு த்தாற்று பரவுகிைது.

மறைமு்க த்தாடரபு – ஒரு �பர மாசுபட்ட தபாருட்்களுடன் வரும் 
நபாது த்தாற்று இடமாற்ைம் தெய்யபபடுகிைது.  எச்சில், ெளி மூலம் 
த்தாற்று நுறரயீரலுக்கு இடமாற்ைம் தெய்கிைது.

த்தாற்று ந�ாய் எல்லா வழி்களிலும் நுறழய முடியும் என்பற்த 
புரிநதுக் த்காள்ள நவண்டும்.

நுண்கிருமி்களுக்கு ்தகுந்த விருநந்தாம்பி உள்ள்தா என்பற்த உறுதி 
தெய்்தல்.

ந�ாய் த்தாற்றுக்்கான த்தாடர ெங்கிலிறய உறடபப்தன் மூலம் த்தாற்று 
ந�ாய் பரவுவற்த ்தவிரக்்கலாம்.

குணபபடுத்்த முடியா்த த்தாற்று்கள், அ்தாவது எச்.ஐ.வி (HIV) எவவாறு பரவுகிைது; மற்றும் 
இறவ �ம்றம எபபடி பாதிக்கிைது எபபடி �ம்றம ஒரு ்தனி�பர ்தனக்கும் குடும்பத்திற்கும் 
மற்றும் ெமு்தாயத்திற்கும் எவவாறு பரவுகிைது என்பற்த ்கண்டறி்க

மொணவர் தெயல்ொடு
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த�ொற்று ந�ொய நமலொணரமயில 
தெவிலியரின் ்ஙகு

சு்கொ�ொை நமம்்ொட்டில “ந்ச சின் ” அணுகுமுர்ற

  T – TELL - ஆநராக்கியமான வாழ்விற்கு, 
அறனத்து சு்கா்தார பயிற்சி்கறளயும் 
�றடமுறைபபடுத்்த நவண்டும்.

  A – ADVICE – ஒரு ்தனி �பர மற்றும் 
குடும்பங்்களில் ஆநராக்கியமான 
வாழ்விற்கு எவவாறு ஆபத்ற்த குறைக்்க 
நவண்டும் என்பற்த வலியுறுத்்த நவண்டும்.

  L – LEAD - ெமூ்கம் ொரந்த அறமபபுடன் 
நவறல தெய்வ்தன் மூலம்  ஆபத்்தான 
்காரணி்கறள ெமு்தாயத்தில் குறைக்்க கூட்டு 
�டவடிக்ற்கதயடுத்்தல்.

  K – KNOW – சு்கா்தார நமம்பாடு மற்றும் 
ஆநராக்கியமான வாழ்க்ற்க முறை பற்றி 
நமலும் அறிய, ந�ாயாளிறய த்தாடரபு 
த்காண்ட பிைகு உடல் �லப பணியாளர்கள் 
மற்றும் பாரறவயாளர்களுக்கு ற்க்கறள 
்கழுவ நவண்டும்.

  எச்ெரிக்ற்க்கறள உடனடியா்க ற்கயாள 
நவண்டும்.

  ந�ாயாளிறய ்தனி அறையில் றவக்்க 
நவண்டும்.

  அறனத்து பணியாளர்கள் மற்றும் 
பாரறவயாளர்களுக்கு நுறழவாயிலில் 
எச்ெரிக்ற்க பலற்க றவக்்கவும்.

  சு்கா்தாரப பணியாளர்கள் மற்றும் 
பாரறவயாளர்கள், ந�ாயாளிறய 

த்தாடரபு த்காண்டவுடன் ற்க்கறளக் ்கழுவ 
நவண்டும்.

  மருத்துவக் ்கழிவு்கறள ்கவனமா்க 
அபபுைபபடுத்்த நவண்டும்.

  குறைந்தபட்ெ தபாருட்்கள் மற்றும் 
உப்கரணங்்கள் மட்டுநம எடுக்்க நவண்டும்.

  ந�ாயாளிக்கு உரிய சிகிச்றெ அளிபபது 
மி்க அவசியம்.

  ந�ாயாளியின் உயிரா்தார புள்ளி்கறள 
(TPR) முறையா்க ்கவனித்்தல்.

  ஏந்தனும் சிக்்கல்்கள் இருபபின் 
்கவனிக்்கவும்.

  ந�ாய் த்தாற்றிற்கு ஏற்ைவாறு சு்கா்தார 
்கல்வி அளிக்்கபபட நவண்டும்.

்ொைசசுருக்கம்

த்தாற்று ந�ாயானது ஒரு �பரிடமிருநது 
மற்தைாரு �பருக்கு, ்தண்ணீர, ்காற்று, 
ஒட்டுண்ணி்கள், விலங்கு்கள் மற்றும் மனி்தன் 
மூலமா்க பரவுகிைது.  இறவ த்காள்றள ந�ாய் 
மற்றும் அவற்றின் முறையான சிகிச்றெயின் 
மூலமா்க ்கட்டுபபடுத்்த முடியும்.  த்தாற்று 
ந�ாய் நிறல பற்றிய அறிறவப தபற்று, என்ன 
ந�ாய், அ்தன் அறிகுறி்கள், ்காரணங்்கள் மற்றும் 
்தடுபபு முறை்கள் மற்றும் அ்தன் நமலாண்றம 
பற்றி அறிய நவண்டும்.  த்தாற்று ந�ாயின் 
்கட்டுபபாட்டு முறை்கறள இன்றைய வாழ்க்ற்க 
முறைக்ந்கற்ைவாறு எபபடி பயிற்சி தெய்வது 
என்பற்த அறனவரும் த்தரிநது த்காள்ள 
நவண்டும்.
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தொற்தபாருட்்களஞ்சியம்

ஆண்டிபயாடிக்  (Antibiotic)

-

பாக்டீரியாக்்கறள அழிக்கின்ை அல்லது 
வளரச்சிறயத் ்தடுக்கின்ை இரொயணப 
தபாருள்

நுண்ணுயிர  (Antimicrobial)
-

நுண்ணுயிரி்களின் வளரச்சிறயத் ்தடுத்து (அ)
அழிக்்கக் கூடிய தபாருள். எ.்கா பாக்டீரியா, 
றவரஸ், நபராறெட்ஸ் மற்றும் பூஞ்றெ

பிரான்ந்காஸ்ந்காபி  (Bronchoscopy)
 -

பிரான்ந்காஸ்ந்காபி என்பது 
மூச்சுக்குழல்்கறள உள்ந�ாக்கி 
சிகிச்றெயளிக்கும் முறை.

த்தாண்றட அழற்சி (Diptheria)
-

த்தாண்றட மற்றும் மூக்கில் உள்ள ெளி 
ெவவு படலத்தில் பாக்டீரியாவினால் ஏற்படும் 
த்தாற்று

விறரநமல் �ாள அழற்சி (Epididymitis) - விநதுபறபயின் மீது ஏற்படக்கூடிய அழற்சி

அதி்க உணரவு  (Hyperesthesia)
-

அதி்கபடியான உணரவு்கள் – பாரறவ, ெத்்தம், 
த்தாடு உணரவு மற்றும் வாெறன.

உடல் நொரவு (Malaise) 
-

தபாதுவான உடல் நொரவு – நொரவு, உடல் 
வலி. (அ) தெயல்்களில் -ஆரவமின்றம 
ஆகியறவ அடங்கும்.

மூறளயழற்சி (Meningitis) - மூறள மற்றும் ்தண்டுவடத்தில் த்தாற்று்களால் 
ஏற்படக்கூடிய அழற்சி

தரய்ஸ் ந�ாய்க்குறி (Reye’s Syndrome) - மூறள மற்றும் ்கல்லீரலில் ஏற்படக்கூடிய 
அரி்தான மற்றும் மி்கவும் ஆபத்்தான வீக்்கம்

இரத்்தத்தில் �ச்சு (Toxemia)   - பாக்டீரிய த்தாற்று்களால் உருவாகும் �ச்சு 
இரத்்தத்தில் ்கலபபது

்தடுபபூசி (Vaccine)
-

்தடுபபூசி என்பது உடனடி ந�ாய் எதிரபபு 
ெக்திறய தெயலாக்்கக் கூடிய உடலியல் 
்தயாரிபபு
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This activity enables the students 

to have a thorough knowledge and 

understanding on the required field

 in nursing as it’s based on quiz in 

interesting way

ICT Corner

*Pictures are indicative

Check Your Knowledge

CHECK YOUR KNOWLEDGE  URL:
https://www.learningnurse.org/index.php/assessment/games

Step 1: Type the URL link given below in the browser or scan the QR code. It opens into a 
page with title “Super Nurse Series” with many side headings.

Step 2: In that click your required topic. It opens into another page. You can view the “the 
super nurse”.

Step 3: Click the  start button. It opens as “super Nurse”. Type your name at the bottom. Now 
click the start button.

Step 4: Now the quiz will be displayed on the screen. You can play and check your learning

Step 1 Step 3Step 2
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I ெரியொன விரைரய ந�ர்நத�டுத்து எழுது்க

1.  ந�ாய்்காரணி ஒரு �பரிடமிருநது மற்தைாரு 
�பருக்கு பரவுவது எவவாறு அறியபபடுகிைது.

அ) த்தாற்ைா ந�ாய்்கள்

ஆ) த்தாற்று ந�ாய்்கள்

இ) த்தாற்றுள்ள ந�ாய்்கள்

ஈ) நமற்்கண்ட அறனத்தும்

2. குழி விழுந்த ்கண்்கள் எ்தன் அறிகுறியாகும்.

அ) றடபாய்டு ஆ) இன்புளுயன்ொ

இ) ்காலரா  ஈ) மநலரியா

3.  ரூதபல்லாவின் ்காரணி

அ) பாக்டீரியா  ஆ) றவரஸ்

இ) பூஞ்றெ  ஈ) ஓரணு உயிரி

4.  இரத்்தத்தில் ்கலந்த த்தாற்று எ்தற்கு வழி 
வகுக்கிைது.

அ) நுறரயீரல் சீழ்

ஆ) புறடெவவு நீர உறை ஏற்ைம் 

இ) �ஞ்ொக்கும் அதிரச்சி

ஈ) நமற்்கண்ட அறனத்தும்

5.  எந்த த்காசு தடங்கு ்காய்ச்ெலின் ்காரணியாகும்.

அ) கியூலக்ஸ் த்காசு

ஆ) ஏடிஸ் த்காசு

இ) அநனா பிலஸ் த்காசு

ஈ) நமற்்கண்ட எதுவுமில்றல

  மதிப்பீடு

6. யாறனக்்கால் ந�ாயின் ந�ாய் முற்றும் ்காலம்

அ) 10-14 �ாட்்கள் ஆ) சிலமணி ந�ரம்

இ) 2-7 �ாட்்கள்  ஈ) 60�ாட்்கள்

7.  ஊட்டும் முன் குழநற்தயின் உணறவ 
தமன்றுக் த்காடுபபது 

அ) முன் தமல்லு்தல்

ஆ) தமல்லு்தல்

இ) ்கடித்்தல்

ஈ) நமற்்கண்ட அறனத்தும்

8.  தெபபறடடிஸ் A ஒரு �பரில் ்காண்பிக்கும் 
அறிகுறி 

அ) நொரவு

ஆ) உலரந்த ந்தால்

இ) ்கண் மற்றும் ந்தாலின் மஞ்ெள் நிைமாற்ைம்

ஈ) உடல் வைட்சி

9. றடபாய்டின் ந�ாய்்காரணி 

அ) றடஃபி

ஆ) விபரிநயா பாக்டீரியம்

இ) ொலதமானல்லா றடஃபி

ஈ) தடட்டானி

10.  கீழ்க்்காண்பறவ்களில் எது ந�ாய் எதிரபபு 
மண்டலத்ற்த பாதிபபுக்குள்ளாக்குகிைது?

அ) ்காலரா ஆ) தடங்கு

இ) எச்.ஐ.சி ஈ) மூறளக்்காய்ச்ெல்
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II  கீழக்கணை வினொக்களுககு குறுகிய 
விரையளி

1. த்காள்றளந�ாய் சுழற்சிறய வறர்க.

2. த்தாற்று வறரயறு.

3. மூறளக்்காய்ச்ெல் வறரயறு.

4.  மநலரியாவின் ந�ாய் முற்றும் ்காலம் மற்றும் 
ந�ாய்க்்காரணி பற்றி எழுது்க.

5. இன்புளுயன்ொ – வறரயறு.

6.  நிநமானியாவின் ஏந்தனும் மூன்று 
சிக்்கல்்கறள எழுது.

7.  ்காெந�ாயின் மு்தல்நிறல மருநது்கறள 
குறிபபிடு்க.

8. எச்.ஐ.வி வறரயறு.

9. நிநமானியாவின் ்தடுபபூசி்கறள குறிபபிடு்க.

10.  புழுவற்க ஒட்டுண்ணி்கறள 
வரிறெபபடுத்து்க.

III  கீழக்கணை வினொக்களுககு குறுகிய 
விரையளி

1.  மநலரியாவின் ்தடுபபு �டவடிக்ற்க்கறள 
எழுது்க.

2. மூறளக்்காய்ச்ெலின் ்காரணி்கறள எழுது்க.

3. த்காநனாரியாவின் அறிகுறி்கறள எழுது்க.

4.  நீரின் மூலம் பரவும் ந�ாயின் சிகிச்றெ 
முறை்கறள எழுது்க.

5.  த்காள்றள ந�ாய்,  பரவும் த்காள்றள  
ந�ாய், உல்கக் த்காள்றள ந�ாய்்கறள 
நவறுபடுத்து்க.

6.  எச்.ஐ.வி யின் ்தடுபபு �டவடிக்ற்க்கறள 
எழுது்க.

7. த்காநனாரியாவின் சிக்்கல்்கறள விவரி.

IV  கீழக்கணை வினொக்களுககு விரிவொன 
விரையளி

1.  ந�ாய் பரவும் பல்நவறு முறை்கறளயும் 
்காற்றின் மூலம் பரவும் ந�ாய்்களின் 
வற்க்கறளயும் எழுது்க.

2.  சின்னம்றம பற்றி விவரி.

3.  த்தாற்று ந�ாய்்கறள ்தவிரக்கும் தபாதுவான 
்தடுபபு முறை்கறளப பற்றி எழுது்க.

4. இன்புளுயன்ொ – விவரி.

5.  தெபபறடடிஸ் A யின் வறரயறை, ்காரணி, 
அறிகுறி்கள், சிகிச்றெ மற்றும் ்தடுபபு 
�டவடிக்ற்க்கள் பற்றி எழுது்க.

 நமற்ந்கொள்நூல்கள்
1.  Park. K Textbook of preventive and social 

medicine (2013), 22nd edition, Banarsidas 
Bhanot publishers, Jabalpur.

2.  Mary .A. Nies Community/Public health 
nursing (2007), 4th edition, Saunders 
Elsevier publication.

3.  Kasturi Sundar Rao, An introduction to 
community health nursing, (2004), fourth 
edition, B.I. publication.

 இரணய இரணப்பு
 ¾ www.cms.gov/medicare 
 ¾ https://www.healthline.com 
 ¾ https://researchguides.uic.edu 
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திருக்குைள்:
மிகினும் குைறயினும் ேநாய்ெசய்யும் நூேலார்

வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று.

வி்ளக்ைம்:
மருத்துவ நூேலார் வாதம் பித்தம் சிேலத்துவம் என எண்ணிய மூன்று அளவுக்கு
மிகுந்தாலும் குைறந்தாலும் ேநாய் உண்டாகும்.

ைறைலின் ச�ாக்ைஙைள்

்பரவும் தன்கமயறை ச�ாய்ைள்

3
அ்லகு

இந்த போைத்தின இறுதியில் மைோணவர்கள் அறிவது

 NCD வ்ரய்்ற

	NCD –யின வ்்க்கள் பறறிய அடி்பப்ை அறிவு

	இ்ர்ப்ப – குைல், இரத்தஓடைம், சுவோெம், ்கழிவு, த்ெ எலும்பு, வதோழில் 
மைறறும் �ைத்்த்களில் ஏறபடும் பிரச்ெ்ன்கள் (அ) ந�ோய்கள் பறறி அறிதல்.

	ந�ோயின ்கோரணி்கள், அறிகுறி்கள் அ்ையோளங்கள் மைருத்துவ சிகிச்்ெ மைறறும் 
சிக்்கல்்க்ள்ப பறறி ஆந�ோசித்தல்.

	NCD –யில் வெவிலியத்தின பஙகி்ன அறிதல்.
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3.1  முன்னுகர

பரவும் தன்மையற்ற ந�ோய எனபது 
வதோறறுக் கிருமி்கள் மூ�ம் ஏறபடும் 
ந�ோயல்�, இ்வ வபோதுவோ்க பரம்ப்ரயோ்கநவோ 
(மைரபணு) அல்�து வோழ்க்்்க மு்்ற்களோந�ோ 
ஏறபடுகி்றது.

்பரவும் தன்கமயறை ச�ாய்ைளின் �ான்கு 
வகைை்ளாவன

	இரத்த ஓடை மைணை� ந�ோய்கள் 
(Cardiovascular diseases)

	புறறுந�ோய (Cancer

	 நீரழிவு (Diabetes) 

	�ோடபடை சுவோெக் ந்கோளோறு்கள் (Chronic 
respiratory diseases)

உைல் வெயல்போடு, பேங்கள் மைறறும் 
்கோய்கறி்கள் கு்்றந்த உடவ்கோள்ளல், துரித 
உணவு்க்ள அதி்கமைோ்க உடவ்கோள்ளல், 
வ்கோ�ஸ்டரோல், பு்்க்பபிடித்தல், மைறறும் மைது 
அருந்துதல் நபோன்ற்வ பரவும் தன்மையற்ற 
ந�ோய்கள் ஏறபை முக்கியக் ்கோரணி்களோகும்.

புறறுந�ோய

நீரிழிவு 
ந�ோய

மைற்ற 
NCDS

�ோடபடை 
சுவோெக் 

ந்கோளோறு்கள்

இருதயந�ோய 
மைறறும் 

பக்்கவோதம்

உைல் 
வெயல்போடடின்மை

பு்்கயி்�

மைது்பபேக்்கம் ஆநரோக்கியமைற்ற 
உணவு

NCDs பரவும் தன்மையற்ற ந�ோய்கள்
 

வளரசி்த மைோற்றங்கள் மைறறும் �ைத்்தக் 
்கோரணி்கள் பரவும் தன்மையற்ற ந�ோய 
ஏறபை முக்கியக் ்கோரணங்களோகும்.  இ்வ 
வமைதுவோ்கத் நதோனறி நீணை �ோட்களுக்கு 
நீடிக்கும் �ோடபடை ந�ோய்களோகும்.  நவ்கமைோ்க 
மைோறிவரும் மைக்்களின வோழ்க்்்க மு்்ற மைறறும் 
�ைவடிக்்்க்கள் �ோடபடை ந�ோய்கள் ஏறபை 
ெோத்கமைோ்க அ்மைகின்றன.

3.2   இகரப்க்ப குடல் ச�ாய்ைள் 
(GASTRO INTESTINAL DISEASES)

ஹெர்னியா (HERNIA)

பித்தப்க்ப அழறசி (CHOLECYSTITIS)

குடல் வால் அழறசி (APPENDICITIS)

3.2.1 குடல் இைக்ைம் (ஹெர்னியா)

வைரனியோ எனபது உைலின உறு்பபு, 
திசு அல்�து அ்மை்பபு வபோதுவோ்க 
வயிறறுசுவர வழியோ்க பு்ைத்துக் வ்கோணடு 
்கோண்பபடுவதோகும்.

ைாரணஙைள்

1. பி்றக்கும் நபோநத ப�வீனமைோன வயிறறுச் 
சுவர
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2. அடிபடுவதினோந�ோ முது்மையின 
்கோரணமைோ்கநவோ வர�ோம்.

3. அதி்க எ்ை தூக்குதல், உைல் பருமைன, 
்கர்பபம், சிரமைத்துைன கூடிய நீணை �ோள் 
இருமைல் நபோன்ற ்கோரணங்களினோல் 
வயிறறுக்குழியினுள் அழுத்தம் 
அதி்கரித்தல்.

ஹெர்னியாவின் வகைைள்

1. தானாைக் குகையகூடியது (Reducible): 
ப�வீனமை்ைந்து வவளிநய வரக்கூடிய 
குைல்பகுதி்ய  வயிறறு குழிக்குள் 
திரும்பவும் வ்கோணடு வர�ோம்.

2. தானாைக் குகையாதது (Irreducible): 
வவளிவரும் குைல் பகுதி திரும்பவும் 
வயிறறுள் வெல்� முடியோத நி்�.

3. குகைக்ை முடியாத குடல் 
இைக்ைம்(Incarcerated): குைல் போ்த 
முறறிலுமைோ்க அ்ைபடுதல்.  இதனோல் 
உணவு எதுவும் கீநே இ்றங்கோது.

4. முறுக்கிய குடல் இைக்ைம்(Strangulated): 
கு்்றக்்க முடியோத குைல் இ்றக்்கத்தினோல் 
உணவு போ்தயில் ஏறபடும் அ்ை்பபினோல் 
இரத்த ஓடைமும் த்ை படுகி்றது.  குைல் 
பகுதி ஒனந்றோடு ஒனறு முறுக்கியும் 
அல்�து வீஙகியும் ்கோண்பபடுகி்றது.  இந்த 
இைத்தில் அ்ை்பபு ஏறபடுகி்றது.

குடல் இைக்ைம் ஏற்பட்டுள்்ள ்பகுதிகயப் 
ஹ்பாறுத்து அதன் வகைைள் பிரிக்ைப்்பட்டுள்்ளன:

1. வயிறும் ஹதாகடயும் சேரும் இடத்தில் 
வரும் குடல் இைக்ைம்(Inguinal Hernia). இது 
ஆண்களுக்கு அதி்கமைோ்க வரும்.

	மை்்றமு்கமைோன இனவ்கோயனல் குைல் 
இ்றக்்கம் :   இது ப�வீனமைோன வயிறறு  
சுவர வழியோ்க  (வபண்களுக்கு வடைவடிவ 
த்ெ�ோர்கள்.  ஆண்களுக்கு விந்து 
�ோளங்கள் வரும் வழியோ்க) குைல் இ்றக்்கம் 
ஏறபடுகி்றது.

	ந�ரடியோன இனவ்கோயனல் குைல் இ்றக்்கம்: 
இனவ்கோயனஸ் த்ெ�ோர வழியோ்க குைல் 
இ்றக்்கம் ஏறபடுகி்றது.

2. ஹதாகட குடலிைக்ைம் (femoral Hernia) 
வதோ்ைச் ெந்துக்கு கீழ் வருகி்றது.

3. ஹதாப்புளில் குடல் இைக்ைம் (Umbilical hernia): 
குைலின ஒரு பகுதி வதோ்பபுள் வழியோ்க 
முனனுக்குத் தள்ளிக் வ்கோள்ளுதல்.  
இது வதோ்பபுள் குழி வடைம் ெரியோ்க 
மூைோமைல் இரு்பபதனோந�ோ வலி்மை குனறி 
இரு்பபதனோந�ோ ஏறபை�ோம்.  முக்கியமைோ்க 
மி்கவும் பருமைனோன வபண்களுக்கும், 
குேந்்த்களுக்கும் மைறறும் வயிறறில் 
அழுத்தத்்த அதி்கரிக்்ககூடிய ்கல்லீரல்  
அேறசி மைறறும் வயிறறில் நீர ந்கோர்பபு 
உள்ள ந�ோயோளி்களுக்கும் ஏறபடும்.
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 ேநர�யான 
இன்ெகாய்னல் �டல் 

இறக்கம்

மைறகமான 
இன்ெகாய்னல் �டல் 

இறக்கம்
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4. முன்்பக்ைம் (அ) ைாயத்தழும்பில் ஏற்படும் 
குடல் இைக்ைம்(Ventral (or) incisional hernia):  
அறு்வ சிகிச்்ெக்கு பின குைல் சுவரோனது 
ந�ோய வதோறறு ்கோரணமைோ்க ப�வீனமைோ்க 
இருந்தோல் அதன வழியோ்க குைல் பகுதி 
இ்றஙகுகி்றது.

5. உதரவிதானம் குடல் இைக்ைம் அல்்லது 
உணவு ்பாகதயில் ஏற்படும் குடல் 
இைக்ைம் (Hiatus hernia): இ்ர்ப்பயின 
ஒரு பகுதி உதரவிதோனத்தில் ்கோண்பபடும் 
துவோரத்தின வழியோ்க குழிக்குள் வெனறு 
விடும்.

அகடயா்ளஙைள் மறறும் அறிகுறிைள்

1. ந�ோயோளி நின்றோந�ோ அல்�து அழுத்தம் 
வ்கோடுத்தோந�ோ அந்த பகுதி வீஙகி 
்கோண்பபடும்.  ஆனோல் மைல்�ோந்த நி்�யில் 
படுக்்க ்வத்தோல் மை்்றந்து நபோகும்.

2. வயிறறுக்குள் அழுத்தம் அதி்கரிக்கும் 
நபோது குைல் இ்றக்்கம் வபரிதோ்க இருத்தல்.

3. முறுக்கிய குைல் இ்றக்்கத்தில் வலி மைற்றம் 
வீஙகி இருத்தல்.  வோந்தி, வயிறறில் எரிச்ெல் 
மைறறும் ்கோயச்ெல் ்கோண்பபடும்.

4. ்ையோடைஸ் குைல் இ்றக்்கத்தில் ந�ோயோளி 
ெோ்பபிடை பினபு  வ�ஞ்சு எரிச்ெலும் இரவு 
ந�ரங்களில் வோந்தி வருவது நபோன்ற 
உணரவும் ்கோண்பபடுதல்.

ச�ாய்குறிைள் சோதகன:  

1. அ்ையோளங்கள் மைறறும் அறிகுறி்கள் 
மூ�மைோ்க தீரமைோனிக்்க்பபடுகி்றது.

2. வயிறு எக்ஸ்நர மூ�ம் குைல்்களில் 
அெோதோரணமைோ்க அதி்க அளவில் வோயு 
இரு்பபது வதரியும்.

3. இரத்த பரிநெோத்ன்கள் - வமைோத்த 
இரத்த அணுக்்களின எணணிக்்்க 
மைறறும் எ�க்டநரோ்�டஸ் மூ�ம் இரத்த 
வெறிவு, நீரற்ற நி்� மைறறும் இரத்தத்தில் 
வவள்்ளயணுக்்கள் அதி்கரி்பப்த 
்கோண�ோம்.

சிகிசகே முகை: 

இயந்திர முகை (Mechanical):

குைல் இ்றக்்கம் உள்ள பகுதியில் 
ப�வீனமைோன துவோரத்தின முன ஒரு சிறு த்க்ை 
்வத்து அழுத்தி ்கடடுவதன மூ�ம் உள்நள 
உள்ள குைல் பகுதி வவளி வருவ்த தடுக்்க�ோம்.

அறுகவ சிகிட்கேயில் ேரி ஹேய்தல்

1. குைல் இ்றக்்கம் த்ைபடுவதறகு முன 
அ்த அறு்வ சிகிச்்ெ மு்்ற்பபடி ெரி 
வெயய�ோம்.  

2. குைல் முறுக்்கம் ஏறபடைோல் உைனடியோ்க 
அவரெ அறு்வ சிகிச்்ெ வெயய 
நவணடும்.

	Herniorrhaphy 

l		Herniorrhaphy எனபது குைல் இ்றக்்கம் 
வந்த ்ப நபோன்ற பகுதி்ய அறு்வ 
சிகிச்்ெயின மூ�ம் நீக்கி விடுதல், 
வயிறும், த்ெ்களும் �ன்றோ்க ் தக்்க்பபை 
நவணடும். 

l	 நுணது்ள (Laparoscopy) ்கருவி மூ�மும் 
இந்த சிகிச்்ெ வெயய�ோம்.

ஹெர்னியா பி்ளாஸ்டி(Hernioplasty)

ஒரு வ்� வ்கோணடு த்ெபகுதி 
ெரிவெயய்பபடுகி்றது.  த்ை்பபடை (Strangulunated 
Hernia) குைல் இ்றக்்கத்துக்கு அந்த்ப பகுதி்ய 
அறு்வ சிகிச்்ெயின மூ�ம் நீக்கி குைல் 
இ்றக்்கத்்த ெரி வெயய நவணடும்.

முறுக்கிய குடல் இைக்ைம்(Strangulated)

முறுக்கிய குைல் இ்றக்்கத்தில் இரத்தஓடைம் 
இல்�ோத குைல் பகுதி்ய அறு்வசிகிச்்ெ 
மு்்றயில் அ்கற்ற நவணடும்.

ஹேவிலிப் ்பராமரிப்பு

1. ச�ாயாளிக்கு வேதி அளித்தல்:

	மைருத்துவரின ஆ்ண்பபடி ந�ோயோளிக்கு 
வபல்ட, மைறறும் சிறு த்கடு அணிவதன 
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மூ�மைோ்கவும் குைல், இ்றக்்கத்்தக் 
கு்்றக்்க�ோம். 

 த்� தோழ்வோ்கவும், ்கோல் நமை�ோ்கவும் 
படுக்்க ்வ்பபதன மூ�ம் குைல் இ்றக்்கம் 
கு்்றக்்க்பபை�ோம்.  

	குைல் இ்றக்்கம் கு்்றந்த பி்றகு ந�ோயோளி 
வபல்ட அல்�து சிறு த்கடு்க்ள வதோைரந்து 
உபநயோ்கபடுத்த அறிவுறுத்த நவணடும்.

2. அறுகவ சிகிசகேக்குப் பிந்திய ைவனிப்பு:  

	ந�ோயோளி இருமும் நபோது அறு்வ வெயத 
பகுதி்ய சிறு த்�ய்ண அல்�து 
்்க்க்ளக் வ்கோணடு ஆதோரம் அளி்பபதன 
மூ�ம் அந்த இைத்தில் அழுத்தத்்தக் 
கு்்றக்்க�ோம்.

	மைருத்துவர உத்தரவின படி வலி நீக்கி்கள் 
வ்கோடுக்்கபை�ோம்.  

	ந�ோயோளியின நி்�்மை்ய்ப வபோறுத்து 
படுக்்்கயிலிருந்து வி்ரவில் �ைமைோை 
ஊக்்க்பபடுத்த�ோம். 

	அறு்வ சிகிச்்ெக்கு்ப பினபு சிறுநீர 
்கழி்பபதில் சிரமைம் ஏறபை�ோம் எனறு 
ந�ோயோளியிைம் வதரிவிக்்க நவணடும்.  
சிறுநீர ்கழிக்்க ஊக்்க்பபடுத்த�ோம்.   
நத்வ்பபடைோல் குேோய (Urinary Catheter) 
மூ�ம் சிறுநீ்ர வவளிநயற்ற�ோம்.

3. ச�ாய்த் ஹதாறகை தடுத்தல்

	முக்கிய உயிர அ்ையோளங்க்ள (Vital 
signs) ்கவனித்து்ப பதிவு வெயய நவணடும்.

	்கோயத்திலிருந்து ஒழுக்கு்கள், அல்�து 
்தயல் நபோடை பகுதி சிவந்து மைறறும் 
வீக்்கம் இருக்கி்றதோ எனப்தக் ்கவனிக்்க 
நவணடும்.

	ந�ோயத் வதோறறுதலுக்்கோன நவறு 
மைோற்றங்கள் இருக்கி்றதோ எனப்தக் 
்கவனிக்்க நவணடும் (்கோயச்ெல் குளிர, 
நெோரவு, இருதய துடி்பபு அதி்கமைோதல்) 

	பரிந்து்ரக்்க்பபடடுள்ள மைருந்து்க்ளக் 
வ்கோடுக்்க நவணடும் (ஆனடிபயோடிக்) 

4. வீட்டுக்கு அனுப்பும் ச்பாது ஹைாடுக்ைப்்பட 
சவண்டிய அறிவுகரைள்:  

	ந�ோயோளியிைம் அறு்வ சிகிச்்ெக்கு்ப 
பினபு (வதோ்ைச்ெந்து குைல் இ்றக்்கம்) 
வலியும் வி்த்ப்ப வீக்்கமும் 24 மைணி 
ந�ரமுதல் 48 மைணி ந�ரம் வ்ரக்கும் 
்கோண்பபை�ோவமைன அறிவிக்்க நவணடும்.

	குளிர ஒத்தைம் நத்வ்பபடைோல் 
வ்கோடுக்்க�ோம்.  வி்த்ப்பக்கு தோஙகுதல் 
வ்கோடுக்்க வி்த்ப்பக்கு ்கடடுத் துணி 
மூ�ம் ்கடடு நபோை�ோம்.

	வலி்யக் கு்்றக்்க பரந்து்ரக்்க்பபடை 
மைருந்து்க்ளக் வ்கோடுக்்க�ோம்.

	 4-6 வோரங்களுக்கு அதி்க எ்ையுள்ள 
வபோருட்க்ளத் தூக்குவ்த தவிரக்்க 
நவணடும்.  வி்ளயோடடு வீரர்கள் 
்கடு்மையோன உைறபயிறசி்யத் தவிரக்்க 
நவணடும்.

சிக்ைல்ைள்

	குைல் அ்ை்பபு

	குைல் அழுகியநி்�

	அறு்வ சிகிச்்ெ வெயய்பபடை இைத்தில் 
பிளவு ஏறபடுதல்.

3.2.2 பித்தப்க்ப அழறசி (Cholecystitis)
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பித்த்ப்ப அேறசி எனபது பித்த்ப்ப 
வீக்்கத்துைன ்கோண்பபடுவதோகும். 

ச�ாய்க்ைான ைாரணிைள்

	ெரியோன ்கோரணம் இல்்�

	பித்தக்்கற்கள் மைறறும் வ�ருஙகிய அல்�து 
முறுக்கிய பித்த�ோளங்கள்.

ஆ்பத்தானக் ைாரணிைள்

	வோழ்க்்்க மு்்றயில் கு்்றந்த உைல் 
உ்ே்பபு

	உைல் பருமைன

அறிகுறிைளும் அகடயா்ளஙைளும்

 வயிறறின வ�து நமைறபகுதி அல்�து 
இ்ர்ப்பயின நமைறபகுதி அல்�து 
இரணடு பகுதி்களிலும் வலி

	குமைடைல்

	வோந்தி

	உைல் வவ்பபநி்� அதி்கரித்தல்

	ந�ெோன மைஞ்ெள் ்கோமைோ்�

ச�ாய்க்ைண்டறிதல்

 அல்டரோநெோநனோகிரோபி

	வயிறு எக்ஸ் – நர

		இரத்த்பபரிநெோத்ன (Tc, Dc) – 
வவள்்ளயணுக்்களின வமைோத்த மைறறும் 
நவ்றபடை எணணிக்்்க.

சிகிசகே

மருத்துவசிகிசகே (Medical management)

	மைருத்துவமை்னயில் உள்ந�ோயோளி 
சிகிச்்ெ 

	ஆணடிபயோ டிக் மைருந்து்கள் வ்கோடுத்தல்

 ஊசி மூ�ம் வலி மைருந்து்க்ள வெலுத்துதல்

	வோந்தி இருந்தோல் ்ரல்ஸ் குேோய 
வெலுத்துதல் 

	சி்ரவழித் திரவம் வெலுத்துதலின 
மூ�ம் உைல் திரவம் மைறறும் 
எவ�க்டநரோ்�டடு்க்ள (Electrolytes) 
ெமைநி்�்பபடுத்துதல்.

அறுகவ சிகிசகே (Surgical management)

	ந்கோலிசிஸ்டவைக்ைமி (Cholecystectomy) 
(அறு்வ சிகிச்்ெ மு்்றயில் பித்த்ப்ப்ய 
அ்கறறுதல்) 

ஹேவிலி ்பராமரிப்பு (NURSING MANAGEMENT)

 வர�ோறு நெ்கரித்தல்

 ந�ோயோளியின அ்ையோளங்க்ளக் 
்கவனமைோ்க ்கணக்கிடுதல்

	உயிரோதோர புள்ளி்க்ளக் ்கணக்கிடுதல்

 வலி மைருந்து்க்ள வெலுத்துதல்

	சி்ரவழித்திரவம் வெலுத்துதல்

	 I/o அடைவ்ண ்கணக்கிடுதல்  (Intake/
Output) 

	உைலின நீரற்ற நி்�யின  (Dehydration) 
அறிகுறி்க்ள ்கணைறிதல்.

பித்தப்க்ப ைறைளின் 
சிக்ைல்ைள்
 பித்தநீர �ோளங்களில் வலி

	தீவிர பித்த்ப்ப அேறசி

 l		பித்த்ப்ப சீழ்

 l		பித்த்ப்ப அழுகுதல்

 l		பித்த்ப்பயில் து்ள உணைோகுதல்

 மைஞ்ெள்்கோமைோ்�

	பித்தக் குேோய அேறசி 

	்க்ணய அேறசி

	குைல் அ்ெவின்மை (அறிதோ்க)

3.2.3 குடல் வால் அழறசி(Appendicitis) 

குைல் வோல் அேறசி எனபது குைல் வோலில் 
ஏறபடும் ந�ோயத்வதோறறு ஆகும்.  இறுகிய 
மை�ம்,  வவளி்ப வபோருள்்கள் அல்�து ்கடடி 
நபோன்றவறறின ்கோரணமைோ்கவும் அ்ை்பபு 
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ஏறபடடு இந்நி்� ஏறபடுகி்றது.  

ைாரணஙைள்

 குைல் வோல் பகுதியில் ெளி திரவம் 
நெரவதோல் அ்ை்பபு மைறறும் வீக்்கம் 
ஏறபடடு அேறசி ஏறபடும்.

 மை�ம், லிம்நபோ்ெடடு்கள், குைல்புழுக்்கள் 
மைறறும் ்கடடி்களின ்கோரணமைோ்க குைல்வோல் 
பகுதியில் அ்ை்பபு ஏறபடுதல்.

குைல் வோல் எனபது வயிறறின வ�து 
பக்்கத்தில் வபருஙகுைலின கீழ்பகுதியில் 
்கோண்பபடும் ்ப நபோன்ற விரல் அ்மை்பபு.

ஹதாறறினால் ஏற்படும் மாறைம்

இது குைல் வோலில் அ்ை்பபு ஏறபடுவதோல் 
அந்த பகுதி வீஙகி ந�ோயத்வதோறறு ஏறபடடு 
இரத்த ஒடைம் த்ை்பபடுகி்றது.  குைலுனுள் 
அழுத்தம் ஏறபடைோல் அழுகிய தன்மையும், 
குைல் துவோரமும் ஏறபை�ோம்.

அகடயா்ளஙைள் மறறும் அறிகுறிைள்  

தீவிர குைல் வோல் அேறசியில் ்கோண்பபடும் 
அறிகுறி்கள்

1. வதோ்பபு்ளச்சுறறி/ அல்�து வயிறறு்ப 
பகுதியில் வலி ்கோண்பபடும்.

2. மைக்பரனிஸ்(Mc Burney’s) இைத்தில் ்்க்ய 
அழுத்தி எடுக்கும் நபோது வலி இருக்கும் 
(மைக்பரனிஸ் பகுதி எனபது வதோ்பபுளுக்கும் 
இடு்பபு பகுதிக்கும் இ்ைபடை மைத்திய 
பகுதியோகும்)

3. திசுக்்களில் ஆக்சிஜன கு்்றவோ்க 
்கோண்பபடும்.

4. மிதமைோன நெோரவு மைறறும் ்கோயச்ெல்

5. குமைடைலும் மைறறும் வோந்தியும் இருக்கும்.

6. மை�ச்சிக்்கல் ஏறபை�ோம்.

ச�ாய்குறி சோதகன:  

1. ந�ோயோளி்ய பரிநெோதிக்கும் நபோது 
மைக்பரனிஸ் பகுதியில் ்்க்ய ்வத்து 
அழுத்தி எடுக்கும் நபோது ந�ோயோளி வலி 
உணரதல்.

2. ஆயவ்க பரிநெோத்ன

 இரத்த பரிநெோத்ன்கள்

 சிறுநீர்ப பரிநெோத்ன

3. வயிறறு பகுதி்ய எக்ஸ்நர எடுத்தல் - 
இதில் குைல் வோல் பகுதியில் இறுகிய மை�ம் 
இரு்பப்தக் ்கோண�ோம்.

4. U.S.G.- வயிறு

°ì™õ£™ ÜöŸC°ì™õ£™ 
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சிகிசகே 

அறுகவசிகிசகே: குைல் வோல் அேறசிக்கு 
அறு்வ சிகிச்்ெ மு்்றயில் குைல் வோ்� 
அ்கறறுவது நி்�யோன சிகிச்்ெயோகும்.  இது 
Appendectomy என்பபடும்.  இந்த சிகிச்்ெ்ய 
இரணடு மு்்றயில் நமைறவ்கோள்ள�ோம்.

	குைல் பகுதி அறு்வ சிகிச்்ெ (Laparotomy) 
– வயிறறின நமைல் பகுதியில் ஒரு 
கீ்றலிடடு(incision) குைல்வோல் பகுதி்ய 
அ்கறறுதல்

	குைல் வோல் நீக்குதல் நுணது்ள அறு்வ 
சிகிச்்ெ மூ�ம் குைல் வோல் நீக்குதல் 
(Laparoscopic appendectomy) – சி்ற்பபோன 
அறு்வசிகிச்்ெ ்கருவியின மூ�ம் 
வயிறறின நமைல் பர்பபில் து்ளயிடடு 
குைல்வோல் பகுதி்ய அ்கறறுவதோகும்.  
வி்ரவில் குணமை்ைதல் இந்த 
சிகிச்்ெயின முக்கியத்துவமைோகும்.

சிக்ைல்ைள்

 வபரிடநைோ்னடிஸ் 

 குைலில் ஓட்ை விழுதல்.

 சீழ் ்கடடி உணைோகுதல்.

3.3    இரத்த ஓட்ட மண்ட்ல ச�ாய்ைள் 
(CARDIO VASCULAR DISEASES)

உயர் இரத்த அழுத்தம் (HYPERTENSION)

தீவிர மாரகடப்பு (ACUTE MYOCARDIAL 
INFARCTION)

இரத்தசோகை (ANAEMIA)

3.3.1 உயர் இரத்த அழுத்தம் (Hypertension)

ெரோெரிமைனிதனின இரத்த அழுத்தம் 120/80 
mmHg, இதில் 120 எனபது சிஸ்ைோலிக் (Systolic) 
அழுத்தத்்தயும், 80 எனபது ்ையஸ்ைோலிக் 
(Diastolic) அழுத்தத்்தயும் குறிக்கும்.  இரத்த 
அழுத்தத்தின அளவு 140/90 mmHg மைறறும் 
அ்தவிை அதி்கமைோ்க ்கோண்பபடைோல் உயர 
இரத்த அழுத்தம் அல்�து ்ை்பபரவைனென 
(Hypertension) எனறு அ்ேக்்க்பபடும்.

இரத்த அழுத்தம் எனபது இரத்தக் 
குேோய்களின (Arteries) வழியோ்க இரத்தம் 
வெல்லும்நபோது, அந்தக் குேோய்களின 
சுவர்களில் (தமைனி) இரத்தம் ஏறபடுத்தும் 
வி்ெ அல்�து அழுத்தம்.  இந்த 
அழுத்தத்தில் ஆக்சிஜன நி்்றந்த இரத்தம் 
இருதயத்திலிருந்து உைலின மைற்ற 
போ்கங்களுக்கு எடுத்துச் வெல்�்பபடுகி்றது.  

ைாரணிைள் (CAUSES)

 பு்்க்பபிடித்தல்
 இரத்தத்தில் வ்கோழு்பபின அளவு 

அதி்கரித்தல்

	உைல் பருமைன 
 உணவில் உ்ப்ப அதி்கமைோ்க 

பயனபடுத்துதல்
 ஆல்்கைோல் அருந்துதல் (மைது)
 சிறுநீர்கக் ந்கோளோறு
 �ோளமில்�ோ சுர்பபிக் ந்கோளோறு
 இரத்த ஓடை மைணை�க் ந்கோளோறு
 ்கர்பபக் ்கோ�்ப பிரச்ெ்ன்கள்
 தீவிர மைன அழுத்தம்

ஆ்பத்துக் ைாரணிைள் (Risk Factors)

•   மாறை முடியாதக் ைாரணிைள் (Non 
Modifiable) 

குடும்ப வர�ோறு.
போலினம், வயது
• மாறைக் கூடியக் ைாரணிைள் - (Modifiable)

மைன அழுத்தம்

உைல் பருமைன
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(Substance Abuse) தவ்றோன வபோருட்க்ள 
உடவ்கோள்ளுதல் – எ.்கோ. மைது, 
நபோ்த்பவபோருள்்கள்

அகடயா்ளஙைள் மறறும் அறிகுறிைள்
(SIGNS & SYMPTOMS)
 நெோரவுத்�வலி
 மூச்சுதிண்றல்
 மையக்்கம்
 பைபை்பபு
	்கோதில் ஒலிந்கடைல்
	மூக்கில் இரத்த்கசிவு
 இருதய வெயல்போதி்பபு
 வ�ஞ்சு வலி
 இருதய தமைனில் இரத்தம் உ்்றதல்
 பக்்கவோதம்
 சிறு நீர்கச் வெயலிே்பபு

்பரிசோதகனைள் (INVESTIGATION)

 ந�ோய பறறிய வர�ோறு நெ்கரித்தல்
 உைல் பரிநெோத்ன
 ஈ.சி.ஜி
 ரீநனோகிரோம் மைறறும் சிறுநீர்க தமைனி 

பரிநெோத்ன
 இரத்தம் மைறறும் சிறுநீர்க ஆயவுக் கூை 

பரிநெோத்ன
 உள்வழிச் நெோத்ன (Fundoscopic Exam)

சிகிசகே (MANAGEMENT)

மருத்துவச சிகிசகே (MEDICAL MANAGEMENT)

 சிறுநீர்ப வபருக்கி்கள் (Diuretics)
 பீடைோ பிளோக்்கர்கள்
 ்கோல்சியம் ஆனடைந்கோனிஸ்ட

உணவு சிகிசகே (DIETARY MANAGEMENT)

 உைல் எ்ை்யக் கு்்றத்தல்
 வ்கோழு்பபு அைஙகிய உணவு்ப வபோருட்க்ள 

கு்்றவோ்க உணணுதல்
 நெோடியம் அைஙகிய வபோருட்க்ளக் 

கு்்றவோ்க உணணுதல்
 ஆல்்கைோல் மைறறும் ்கோபின (Caffeine) 

அருந்துவ்த தவிரத்தல் 
 வபோடைோசியம் அைஙகிய உணவு்ப 

வபோருள்்கள் உடவ்கோள்ளுவ்த 
ஊக்குவித்தல்

ஹ்பாழுதுச்பாக்கு நுட்்பம் (RELAXATION 
TECHNIQUE)

 ஆழ்நி்� தியோனம்

(ஆழ்நி்� தியோனம் எனபது ஆனமீ்க 
அல்�து இயல்போன உ�்கத்துைன வெயய 
நவணடிய்த விவரித்தல்)

 நயோ்கோ
 த்ெத் தளரவு பயிறசி

மன�்ல சிகிசகே (PSYCHO THERAPY) 

உ்லை 
உயர் இரத்த

அழுத்த தினம்

நமை 17
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3.3.2 தீவிரமாரகடப்பு (Acute myocardial infarction) 

இதய த்ெயோன ்மைநயோ்கோரடியத்தின 
ஒனறு அல்�து அதறகு நமைறபடை பகுதி்களில் 
நீணை்கோ�மைோ்க இரத்த ஓடைக் கு்்றவினோல் 
ஆக்சிஜன அளவு கு்்றந்து இதயத் திசுக்்கள் 
இ்றந்து ்கோண்பபடுவது தீவிரமைோர்ை்பபு 
என்பபடும்.

ைாரணிைள்

 இருதய தமைனி அ்ை்பபு

 ்கடினமைோன உைறபயிறசி (அ) வெயல்போடு

 ந்கோபம் நபோன்ற மைனஅழுத்தம்

 குளிர வவளி்பபோடு

 இரத்தக்்கடடி உருவோகுதல் (Thrombus)

அறிகுறிைள் மறறும் அகடயா்ளஙைள்

 மைோரபு வலி மைறறும் வலி ்்க்கள் ்கழுத்து 
மைறறும் முதுகு பகுதி்களுக்கு பரவுதல்.

 மூச்சுவிடுவதில் சிரமைம் (அ) ்கடினசுவோெம்

 குறுகிய சுவோெத்தன்மை

 ்கவ்� 

 சிஸ்ைோலிக் இரத்த அழுத்தம் 80mmHg க்கும் 
கு்்றவோ்க இருத்தல்.

 நைக்கி்கோரடியோ (அ) பிரோடி்கோரடியோ

 ப�வீனம், குளிரந்த தன்மை, வியர்வ, 
மைறறும் வவளுத்து ்கோண்பபடுதல்.

 பைபை்பபு

 வபரிவபரல் நீ�ம் போரித்தல்

 குமைடைல் (அ) வோந்தி

்பரிசோதகனைள்

 12 lead E.C.G
 எக்ந்கோ ்கோரடிநயோகிரோம்
 Trop – I
 சீரம் – cpk – mb மைறறும் cpk
 வ்கோழு்பபு்களின மைதி்பபீடு
 இரத்தத்தில் ESR

சிகிசகே

மருத்துவ சிகிசகே

 ்�டநரடடு்கள் வலி்ய கு்்ற்பபதறகு

 ்கோல்சியம் நெனல் பிளோக்்கரஸ் – 
இரத்தக்குேோய்க்ள விரிவ்ையச்வெயதல்

 ß- பிளோக்்கர்கள்

 மைோரபின – வலி நீக்கி மைறறும் 
மைனஅ்மைதிக்்கோ்க

 ஆக்சிஜன அளித்தல்

 வை்பபரின சிகிச்்ெ

 இரத்த உ்்றயோத தன்மைக்்கோன 
சிகிச்்ெ(Antiplatelet)

அறுகவ சிகிசகே

 ஆனஜிநயோ பிளோஸ்டி(Angioplasty)

 CABG
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ஹேவிலிய சிகிசகே

 ெரியோன ஓயவு அளித்தல்

 மைருந்து்களின ஒவவோ்மை மைறறும் ்கோயம் பறறிய முந்்தய உைல் �� வர�ோறு்க்ள மைதி்பபிடுதல்.

 ந�ோயோளி்ய அ்மைதியோ்க இருக்்கச்வெயதல்

 உயிரோதோர்ப புள்ளி்க்ள ்கணக்கிடுதல்

 திரோம்நபோ்�டடிக் சிகிச்்ெ.

 ஆக்சிஜன அளித்தல்.

 மைோரபு வலியின சி்ற்பபியல்பு்க்ள இைம், ்கோ� அளவு மைறறும் தரம் பறறி மைதி்பபிடுதல்.

 I/o Chart – பரோமைரித்தல்.

 ஆல்்கைோல், பு்்கயி்� மைறறும் தீவிர உைல்வெயல்போடு்க்ள கு்்றக்்க அறிவுறுத்துதல்.

 வோழ்க்்்க மு்்ற மைோற்றம் மைறறும் மைறுவோழ்வு பறறி ந�ோயோளிக்கு ்கறபித்தல்.
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Thallium Stress பரிநெோத்ன எனபது நியூக்ளியர இம்நமைஜிங பரிநெோத்ன 
(Nuclear Imaging Test) நீங்கள் நவ்� வெயயும் நபோது மைறறும் ஓயவில் இருக்கும் 
நபோது இருதயத்தில் இரத்தஓடைம் எவவோறு உள்ளது எனபநத நியூக்ளியல் 
இநமைஜிங.  இந்த பரிநெோத்ன ்கோரடியோக் அல்�து நியூக்ளியர அழுத்த்ப 

பரிநெோத்ன என்பபடும்.

இந்த பரிநெோத்னயின நபோது நரடிநயோ 
ஐநெோநைோ்ப என்பபடும் ்கதிரியக்்க திரவம் 
சி்ரக்குள் (Vein) வெலுத்த்பபடும்.  இந்த 
நரடிநயோ ஐநெோநைோ்ப இரத்த ஓடைத்தின 
மூ�ம் இருதயத்்த வென்ற்ையும்.  
இருதயத்தில் ்கதிரவீச்சின நபோது ்கோமைோ 
ந்கமைரோ என்பபடும் சி்ற்பபு ந்கமைரோ ்கதிரவீச்சு 
மைறறும் இருதயத் த்ெயில் ்கோண்பபைக்கூடிய போதி்பபு்க்ள வவளி்பபடுத்தும்.

கு்்றந்த 
இரத்த ஓடைம்

ெரியோன 
இரத்தஓடைம்
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சிக்ைல்ைள்

 நு்ரயீரலில் இரத்தக்்கடடி (Pulmonary 
embolism)

 வபரி்கோர்ைடிஸ்

 அதிரச்சி (Shock)

 ்மைடரல் வோல்வு வெயலிே்பபு (mitral 
incompetence)

 இதயச் வெயலிே்பபு

 இதயத்த்ெ கிழிதல் (Rupture of heart)

 சி்ரயில் இரத்தம் உ்்றதல் 
(Phelebothronbosis)

 மைோரபு வலி

3.3.3 இரத்த சோகை

இரத்தநெோ்்க எனபது இரத்தத்தில் சிவ்பபு 
அணுக்்கள் கு்்றதல் மைறறும் ஹீநமைோகுநளோபின 
அளவு கு்்றந்து ஆக்சிஜன எடுத்துச் வெல்லும் 
தி்றன கு்்றந்து ்கோண்பபடுவதோகும்.

ைாரணஙைள்

1. ்கோயங்கள் ்கோரணமைோ்க இரத்த இே்பபு 

2. இரத்தத் தடடு்கள் கு்்றவோ்க 
உறபத்தியோதல்,

3. இரத்த தடடு்கள் அதி்கமைோ்க அழிவதோல் 

4. இரத்தம் உ்்றயும் வெயல்போடடில் கு்்ற 

5. ெரியோன உணவு ஊடைம் இல்�ோததோல் 
சிவ்பபு அணுக்்கள் உறபத்தி கு்்றதல் 
(எ.டு) இரும்புச் ெத்து கு்்றவு நபோலிக் 
அமி�கு்்றவு விடைமின பி12, விடைமின 
பி கு்்றவு.

6. எலும்பு மைஜ்ஜயில் சிவ்பபு அணுக்்கள் 

உறபத்தி கு்்றவு.

7. அதி்கமைோன அளவு சிவ்பபு அணுக்்கள் 
அழிக்்க்பபடுதல்.

i. வவளிக் ்கோரணங்கள்(Extrinsic factors)

• மைருந்து்கள், இரெோயண்ப வபோருள்்கள்

• ந�ோயத்வதோறறு

• ஆனடிபோடி்கள் எதிர வி்ன

ii. உள் ்கோரணங்கள்

 •  சிவ்பபணுக்்களின நமைலு்்றயில் 
்கோண்பபடும் கு்்றபோடு்கள்

 •  அெோதோரணசிவ்பபணுக்்கள் உருவோதல் 
(சிக்கிள் வெல் இரத்த நெோ்்க) 
த�ஸ்சீமியோ சினடநரோம்.

ஹேயல்்பாட்டு மாறைஙைள் (PATHOPHYSIOLOGY)

சிவ்பபணுக்்கள் மைறறும் ஹீநமைோகுநளோபின 
ெரியோன விகிதத்தில் உறபத்தி வெயய்பபடடு 
அநத விகிதத்தில் அழிக்்க்பபடுகின்றன.

சிவ்பபணுக்்கள் உறபத்தியோவது 
கு்்றந்தோலும் அல்�து அதன அழியும் 
தன்மை அதி்கமைோகும் நபோது இரத்த நெோ்்க 
ஏறபடுகின்றது.

அறிகுறிைள் மறறும் அகடயா்ளஙைள்
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ச�ாகய அறிதல்

1. இரத்த அணுக்்களின எணணிக்்்க 
பரிநெோத்ன
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2. ஹீநமைோகுநளோபின மைறறும் 
எவ�க்டநரோநபோரிசிஸ்.

இரத்த சோகை வகைைள்

1. இரத்த இழப்பினால் ஏற்படும் இரத்த 
சோகை(anaemia from blood loss): அதி்க இரத்த 
இே்பபு அல்�து வதோைரந்த கு்்றவோன 
இரத்த நபோக்கினோல் ஏறபடுகி்றது.

2. இரும்புசேத்து குகைவு்படுவதால் ஏற்படும் 
இரத்த சோகை(Iron deficiency anaemia): 
தவ்றோன உணவு்ப பேக்்கம், ெத்துக் 
கு்்றபோடு்கள்.

3. ஹ்பர்னிஷியஸ் இரத்த சோகை(Pernicious 
Anaemia): இ்ர்ப்பயின சிந�டடும் 
பை�த்தில் உள்ள உடவபோருள் 
கு்்றபடுவதோல் குைலிலிருந்து ் வடைமின 
பி 12 இரத்தத்தில் உறிஞ்ெ்பபடுவதில்்�.

4. சிக்கிள் ஹேல் இரத்த சோகை(Sickle cell 
Anaemia): இது ஒரு பரம்ப்ர ந�ோய. 
இரத்தத்தில் ஹீநமைோகுநளோபின 
கு்்றவதோல் இரத்தச்சிவ்பபு அணுக்்களின 
வடிவம் அரிவோள் நபோனறு (சிக்கிள் வெல்) 
்கோண்பபடும்.

5. ஏப்பி்ளாஸ்டிக் இரத்த சோகை(Aplastic 
anaemia): இரத்த அணுக்்கள் எலும்பு 
மைஜ்ஜயில் உருவோகின்றது.  எலும்பு 
மைஜ்ஜ அழியும் நபோது உறபத்தி கு்்றந்து 
இரத்த நெோ்்க ஏறபடுகின்றது.

6. ஹமைச்லாபி்ளாஸ்டிக் இரத்த 
சோகை(Megaloblastic anaemia): இது 
்வடைமின பி 12 மைறறும் ஃநபோலிக் 
அமி�ம் கு்்றவதோல் ஏறபடுகின்றது.  இந்த 
்வடைமின்கள் டிஎனஏ உருவோக்்கத்தில் 
மி்க முக்கியமைோன பஙகு வகிக்கின்றது. இது 
ஒநர மைோதிரியோன எலும்பு மைஜ்ஜ மைறறும் 
பு்றஇரத்த மைோற்றங்க்ள ்கோடடுகி்றது.

7. ஹீசமாக்லட்டிக் இரத்தசோகை: 
இரத்த சிவ்பபு அணுக்்கள் வோழ்�ோள் 
மி்கக்கு்்றவுபடடு வி்ரவில் 
அழிக்்க்பபடுதல்.

சிகிசகே முகைைள்

1. இரத்த ச்பாக்கினால் ஏற்படும் இரத்த 
சோகை: இரத்தம் வெலுத்துதல், மைறறும் 
இரும்பு ெத்து மைோத்தி்ர்கள்

2. இரும்புச ேத்து குகைப்்பாட்டினால் வரும் 
இரத்த சோகை: இரும்பு ெத்து அதி்கம் 
உள்ள உணவு்க்ள உடவ்கோள்ளுதல்.

3. ஹ்பர்னிஷியல் இரத்த சோகை: ்வடைமின 
பி 12 உள்ள உணவு வபோருள்்கள் 
மைறறும் ஊசி்கள் நபோடுவதன மூ�ம் ெரி 
வெயய�ோம்.

4. சிக்கிள் ஹேல் இரத்த சோகை: இரத்தம் 
வெலுத்துதல் மைறறும் நபோலிக் அமி�ங்கள் 
வ்கோடுக்்க�ோம்.

5. ஏப்பி்ளாஸ்டிக் இரத்த சோகை: எலும்பு 
மைஞ்்ஜ மைோறறுவதின மூ�மும் ந�ோய 
எதிர்பபு ெக்தி்ய கு்்றக்கும் மைருந்து்களின 
மூ�மும் குண்பபடுத்த�ோம்.

6. ஹமைச்லாபி்ளாஸ்டிக் இரத்த சோகை: B12 
ஊசி மூ�ம் வெலுத்துதல், நபோலிக் அமி�ம் 
தினமும் 1 மி.கி  மைறறும் ெத்துள்ள 
உணவுவபோருட்க்ள அளித்தல்.

ஹேவிலிய ்பராமாப்பு

 கு்்றந்த இ்ைவவளி்களில் சிறிய அளவில் 
உணவு வ்கோடுக்்க நவணடும்.

 இரும்புெத்து ்வடைமின்கள் அதி்கம் 
உள்ள உணவு்கள் அதி்கமைோ்க வ்கோடுத்தல்.

 �ல்� சு்கோதோர்ப பேக்்கவேக்்கங்க்ள 
்கறபித்தல்

 �ல்� உணவு பேக்்கம்

• உனனு்ைய ஒரு வோர உணவு 
படடியலில் இரும்புச்ெத்து நி்்றந்த 
உணவு்க்ளக் ்கணடுபிடித்து 
வரி்ெ்பபடுத்து

• உனனு்ைய பள்ளியில் WIFs – 
நி்கழ்வில் பஙகு வபறு (weekly iron and 
Folic acid sheme)

மாணவர் ஹேயல்்பாடு
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சிக்ைல்ைள்

 மைந்தமைோன மைனநி்�

 வளரச்சிக் கு்்றபோடு

 உைல்வளரச்சி கு்்றயோல் தோமைதமைோன பூ்பபு நி்�

4. இரத்தஅழுத்தத்தில் ெரிவு மைறறும் அதிரச்சியினோல் இருதய வெயலிே்பபு ஏறபடடு இ்ற்பபு 
ந�ரிடுதல்

இரும்புசேத்து – தினேரி சதகவ

•  குேந்்த்கள் (வயது 1- 10) 7-10 மிகி / ஒரு �ோ்ளக்கு

•  வபண்கள் (வயது 19 – 50) 18 மிகி/ஒரு �ோ்ளக்கு

•  ்கர்பபிணி்ப வபண்கள் 27 மிகி /ஒரு �ோ்ளக்கு

•  போலூடடும் வபண்கள் 9 – 10 மிகி/ஒரு �ோ்ளக்கு

•  ஆண்கள் (வயது 19 மைறறும் அதறகு நமைல்) 8 மிகி/ஒரு �ோ்ளக்கு

இரும்பு ெத்து நி்்றந்த உணவு்கள், பெ்�க்கீ்ர, பீடரூட, ஆ்பபிள், 
மைோது்ள, நெோயோபீனஸ், வ்கோட்ை்கள், நதன, நபரீச்்ெ, முட்ை, எள், 
்கைல் உணவு்கள் மைறறும் அ்னத்துவ்்கயோன மைோமிெ உணவு்கள்

3.4 சுவாேப்்பாகத ச�ாய்ைள் (RESPIRATORY DISEASES)

ஆஸ்துமா (Asthma)

�ாள்்பட்ட நுகரயீரல் அகடப்பு ச�ாய் (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 
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3.4.1 ஆஸ்துமா (Asthma)

 ஆஸ்துமைோ எனபது மூச்சுபோ்தயில் 
ஏறபைக்கூடிய அேறசி, இது மூச்சுபோ்த 
வீக்்கம் மைறறும் அதி்க்பபடியோன ெளித் திரவ 
உறபத்திக்கு ்கோரணமைோ்க அ்மைகி்றது.

ைாரணிைள் (CAUSES)

	உள் மைறறும் வவளி்பபு்ற ஒவவோ்மை 
வபோருட்களுக்கு வவளி்பபடுதல்.

	மூச்சுகுே்� எரிச்ெலூடடுப்வ (Airway 
irritant)

ஆ்பத்தான ைாரணிைள்:

 பிரோஙகியல் ஆஸ்துமைோ  பறறிய குடும்ப 
வர�ோறு

 மூச்சுக்குே்� எரிச்ெலூடைக் 
கூடிய்வ்களுக்கு வவளி்பபடுதல் (்க்ள, 
மை்கரந்தத் தூள், தூசி, வீரியத்தன்மையுைன 
வோெ்ன, பு்்க.

அறிகுறிைளும் அகடயா்ளஙைளும் (SIGNS & 
SYMPTOMS)

 வ்றடடு இருமைல்

 மூச்சுத்திண்றல்

 வியர்வ

 இருதய துடி்பபு அதி்கரித்தல் Tachy Cardia)

 சுவோெத் துடி்பபு அதி்கரித்தல் (Tachy pnoea)

 வீசிங

 நீ�ம் போரித்தல் (Cyanisis)

ச�ாய் ைண்டறிதல் (INVESTIGATION)

 குடும்பம் மைறறும் நவ்� பறறிய வர�ோறு

 ஈ.சிநனோபில் எணணிக்்்க அதி்கரித்தல்

 ABG – ஆயவு (தமைனி இரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜன 
பறறிய ஆயவு)

 ந்கோ்ே பரிநெோத்ன (Sputum – culture & 
Sensitivity)

 நு்ரயீரல் வெயல்போடு நெோத்ன (PET)

மருத்துவ சிகிசகே (MEDICAL MANAGEMENT)

 ்கோரடிந்கோஸ்டீரோயடு்கள்  (corticosteroids)
 மூச்சுக்குேல் விரிவோக்கி்கள் (Broncho 

dialators)
 ஆக்ஸிஜன சிகிச்்ெ (Oxygen therapy) 
 வ�பு்�நெஷன (Nebulization)

ஹேவிலிய சிகிசகே (NURSING MANAGEMENT)

 அேறசி மைறறும் அதி்க அளவு ெளித்திரவ 
உறபத்தி ்கோரணமைோ்க மூச்சு்பபோ்தயில் 
போதி்பபு

• திரவ உணவு்க்ள அதி்கரித்தல்
• இருமுதல் மைறறும் சுவோெ்ப பயிறசி
• நி்�்ய அடிக்்கடி மைோறறுதல்
•  மூச்சுக்குேல் விரிவோக்கி மைருந்து்க்ள 

அளித்தல்.
• மைோரபு பிசிநயோவதரபி (Chest Physiotherapy)
• ெளித் திரவங்க்ள உறிஞ்சி எடுத்தல்
•  நத்வ்பபடைோல் வெயற்்க குேோயில் 

(Artificial airway)  சுவோெம் அளித்தல்.

	அதி்கமைோன இருதயதுடி்பபின ்கோரணமைோ்க 
சுவோெத்தன்மையில் போதி்பபு:
•  �ன்றோ்க சுவோசி்பபதற்கோ்க ந�ோயோளி்ய 

வெதியோன மு்்றயில் படுக்்க ்வத்தல்.
•  மைருத்துவ ஆ்ண்பபடி இருமை்� 

கு்்றக்கும் மைறறும் வலிநீக்கி 
மைருந்து்க்ள வ்கோடுத்தல்.

•  ABG ்கணக்கிடுதல் 
•   ் ை்பபோக்சியோவின அறிகுறி்க்ள  

்கவனித்தல்

	ஆற்றல் (Energy) கு்்றவின ்கோரணமைோ்க 
வெயல்போடு்கள் போதி்பபு
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•  சிகிச்்ெக்கு்ப பி்றகு தினெரி வெயல்்க்ள நமைறவ்கோள்ளுதல்
•  நத்வ்பபடைோல் ஆக்சிஜன பயனபடுத்துதல்.
•  ஆக்சிஜன நத்வ்ய அதி்க்பபடுத்தக் கூடிய பு்்கபிடித்தல், உைல் எ்ை்ய அதி்கரித்தல் 

மைறறும் மைன அழுத்தம் நபோன்றவற்்ற தவிரத்தல்.
• உளவியல் ரீதியோ்க ஆதரவு அளித்தல்.

•  அ்மைதியோன சூழ்நி்�யின மூ�ம் பைபை்ப்பக் கு்்றத்தல்.

3.4.2 �ாள்்பட்ட மூசசுக்குழல் அகடப்பு ச�ாய் (COPD) 

COPD எனபது மீணடும் மீளமுடியோத  ்கோறந்றோடை வரம்புக்குடபடை ந�ோயோகும். இதில் �ோள்படை 
மூச்சுக்குேல் அேறசி, நு்ரயீரல் திசு அ்ை்பபு மைறறும் பிரோஙகியல் ஆஸ்துமைோ நபோன்ற ந�ோய்கள் 
அைஙகும்.

�ோள்படை மூச்சுக்குேல் அேறசி எனபது கீழ் சுவோெ போ்தயின நீணை �ோள் அேறசியோகும், 
கீழ்சுவோெ போ்தயின ந�ோயத்வதோறறு ்கோரணமைோ்க அதி்க்பபடியோன ெளி சுர்பபு, இருமைல் மைறறும் 
மூச்சுவிடுதலில் சிரமைம் நபோன்ற்வ ஏறபடும்.

நு்ரயீரல் திசு ்கோற்ற்ை்பபு ந�ோய ஒரு சிக்்க�ோன நு்ரயீரல் ந�ோய, இதில் ்கோறறு சிறற்்ற்கள் 
சி்தந்தும் மைறறும் ்கோறறு சிற்ற்்ற்களின சுவர உ்ைந்தும் ்கோண்பபடும்.

ைாரணிைள்

1. பு்்கபிடித்தல், 2.்கோறறுமைோசுபடுதல், 3. வதோழில் வவளி்பபோடு, 4. ஓவவோ்மை, 5. தனஎதிர்பபு,  
தி்றன, 6.  ந�ோயத்வதோறறு, 7. மைரபு ந�ோயத்தோக்்கம், 8. முது்மை
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அறிகுறிைள் மறறும் அகடயா்ளஙைள்

�ாள்்பட்ட மூசசுக்குழல் அழறசி

	வதோைர இருமைல்
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 வேவே்பபோன வ்கடடியோன ெளி உறபத்தி

 வீசிங மைறறும் ்கடினசுவோெம்

நுகரயீரல் திசு அகடப்பு

	்கடின சுவோெம் 

 உைறபயிறசி வெயய தி்றன கு்்றதல்

 ந�ெோன இருமைல் மைறறும் ெளி

 உரு்ள வடிவ மைோரபு (Barrel chest) 

்பரிசோதகனைள்

 நு்ரயீரல் வெயல்போடடு பரிநெோத்ன 
(PET)

 தமைனி இரத்தத்தில் வோயுக்்களின 
பகு்பபோயவு  (ABG) 

 மைோரபு எக்ஸ்நர

சிகிசகே

 பு்்க்பபிடித்த்� நிறுத்துதல்

 மூச்சுக்குேல் விரிவோக்கி்க்ள நு்கரதல் 
(Inhaled Bronchodislators)

 ்கோரடிக்ந்கோஸ் டிரோயடு்க்ள நு்கரதல் 
அல்�து வோயவழியோ்க அளித்தல்.

 மைோரபு பிசிநயோவதரபி

 ஆக்சிஜன புனர்மை்பபு

 ஆணடி்மைக்நரோபியல் ஏவஜணடு்கள்

 நு்ரயீரல் பகுதி கு்்ற்பபு அறு்வ 
சிகிச்்ெ

ஹேவிலிய சிகிசகே

மூசசுப் ்பாகதகய ேரி ஹேய்தல்

 நு்ரயீரலுக்கு எரிச்ெலூடடும் 
வபோருட்க்ளத் தவிரத்தல்

 பு்்கபிடித்த்� நிறுத்துதல்.

 மூச்சுக்குேல் விரிவோக்கி்க்ள அளித்தல்

 மைருந்து்களின பினவி்ளவு்க்ள 
்கண்கோணித்தல்.

 ஏநரோெோல் சிகிச்்ெக்கு முனனும் பினனும் 
மைோரபு பகுதி்ய மைோரபு நெோதினி மூ�ம் 
ந்கடைறிதல்.

 நு்ரயீரல் திரவ வவளிநயற்றம் (Postural 
drainage) அளித்தல்.

 அதி்க திரவம் உடவ்கோள்வ்த 
ஊக்குவித்தல்.

 போல்ெோரந்த வபோருட்க்ளத் தவிரத்தல்.

சுவாேத் தன்கமகய அதிைரித்தல்

	சுவோெ்ப பயிறசி்ய ்கறபித்து நமைறபோர்வ 
வெயதல்.

 ஓயவோன நி்�யில், உதரவிதோனம், 
கீழ்வி�ோவி்ை மைறறும் வயிறறு 
சுவோெத்்த ்கறபித்தல்.

 சுவோசிக்கும் நபோது சிரமைம் ஏறபடைோல் 
வோயவழியோ்க சுவோசிக்்க வெயதல்.

 வெதியோன நி்� அளித்தல்.

 ்கவ்�யிலிருந்து விடுபடுதல்.

ச�ாய்த்ஹதாறகை ைட்டுப்்படுத்துதல்

 ந�ோயத்வதோறறின அறிகுறி்க்ள முதலில் 
்கணைறிதல்.

 ெளி வளர்பபு ஊை்கம் மைறறும் ஏறபுத்தன்மை 
பரிநெோத்ன (Sputum culture of Sensitivity)

வாயு மாறைத்கத சமம்்படுத்துதல்

 சுவோசித்தலில் ஏநதனும் பிரச்ெ்ன 
இருக்கி்றதோ எனப்த ்கண்கோணித்தல்.

 தமைனி இரத்தத்தில் வோயுக்்களின 
பகு்பபோயவு  (ABG) மைறறும் ஆக்சிஜன 
அைரத்தி்யக் ்கண்கோணித்தல். 

 இயந்திரக் ்கோறந்றோடைத்திறகு உதவுதல்.

ஊட்டசேத்துக்ைக்ள சமம்்படுத்துதல்

 உணவியல் வர�ோற்்ற நெ்கரித்தல்.

 கு்்றந்த அளவு உணவு்க்ள, கு்்றந்த ந�ர 
இ்ைவவளி்களில் அடிக்்கடி உடவ்கோள்ள 
ஊக்குவித்தல்.

 திரவ உண்வ இ்ண உணவோ்க 
அளித்தல்.

 வோயுக்்க்ள ஏறபடுத்தும் உணவு்க்ளத் 
தவிரத்தல்.

 உணவு உzடவ்கோள்ளும் வபோழுது 
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வோயவழியோ்க சுவோசி்பப்த ஊக்குவித்தல்.

 உைல் எ்ை்யக் ்கண்கோணித்தல்.

3.5    சிறுநீரை ச�ாய்ைள் (RENAL 
DISORDERS)

சிறுநீரைக் ைறைள் (RENAL CALCULI) 

தீவிர சிறுநீரை ஹேயலிழப்பு (ACUTE RENAL 
FAILURE)

3.5.1 சிறுநீரைக் ைறைள்

வகைைள்

சிறுநீர்க்ப போ்தயில் ்கல் (Urolithiasis) 

சிறுநீர்கத்தில் ்கல் (Nephrolithiasis)

ச�ாய்க்ைாரணி (CAUSES)

 சிறுநீரத்நதக்்கம் 

 சிறுநீரின அைரத்தி அதி்கரித்தல்

ஆ்பத்தானக் ைாரணிைள் (RISKFACTORS)

 நீணை �ோள் உைல் அ்ெவினறி 
படுக்்்கயிந�நய இருத்தல்.

 உைல் வெயல்போடு கு்்றந்த வோழ்க்்்க 
மு்்ற

 நீரற்ற நி்� (Deydration)

 வளரசி்த பிரச்ெ்ன்கள் 

 இரத்தத்தில் ்கோல்சியத்தின அளவு 
அதி்கரித்தல்.

 உணவில் பியூரின ஆக்ெந�ட, ்கோல்சியம் 
மைறறும் வி�ஙகு புரதங்களின அளவு 
அதி்கமைோ்க இருத்தல்.

அறிகுறிைள் மறறும் அகடயா்ளஙைள் (SIGNS & 
SYMPTOMS)

 சிறுநீர்கம் மைறறும் சிறுநீர்க்பபோ்தயில் 
வலி

 இடு்பபு பகுதியில் ஆழ்ந்த தீவிர ்கடு்மையோன 
வலி, இடு்பபின பக்்கங்கள் மைறறும் வதோ்ை 
அல்�து பி்ற்பபுறு்பபு பகுதியில் கீழ்ந�ோக்கி 
வலி பரவுதல்.

 குமைடைல் 

 வோந்தி

 உைல் வவளுத்துக் ்கோண்பபடுதல் (Pallor) 

 இரத்த அழுத்தம் மைறறும் �ோடித்துடி்பபு 
அதி்கரித்தல்

 அடிக்்கடி சிறுநீர ்கழிக்கும் தன்மை

 சிறுநீரில் இரத்தம் ்கோண்பபடுதல்.

 ்கோயச்ெல் மைறறும் குளிர்கோயச்ெல்

்பரிசோதகன INVESTIGATIONS) 

 (USG) – வயிறறுபகுதி - ஸ்ந்கன

 IVP (Intravenous pyelogram)

 சிறுநீர்கம், சிறுநீர்கபோ்த மைறறும் 
சிறுநீர்க்ப்ப – எக்ஸ்நர அல்�து சி.டி. 
ஸ்ந்கன

 இரத்தத்தில் வவள்்ள அணுக்்களின 
எணணிக்்்க (WBC) யூரிக் அமி�ம், 
்கோல்சியம் மைறறும் போஸ்பரஸின அளவு 
அதி்கமைோ்க ்கோண்பபடுதல்.

 சிஸ்நைோஸ்ந்கோபி (Cystoscopy)

Ý«ó£‚Aòñ£ù 
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சிகிசகே

மருத்துவசிகிசகே

 வலி நீக்கும் மைறறும் த்ெவலி கு்்ற்பபு 
மைருந்து்க்ள அளித்தல்.

 உைலின நீநரற்றத்்த வோயவழி மைறறும் 
சி்ரவழி திரவத்தின மூ�ம் ஈடு வெயதல்.

 உணவு மு்்றயில் மைோற்றம் – ்கோல்சியம் 
கு்்றந்த உணவு்கள்

அறுகவச சிகிசகே (Surgical management)

 சிறுநீர்க்பபோ்த ்கல் வ�ோறுக்குதல் (அ) 
உ்ைத்தல்.

 (URSL – Ureteroscopic Lithotripsy)
 Intracorporeal Lithotripsy  (்கற்க்ள 

வ�ோறுக்குதல்)
 ந�ெர மு்்றயில் ்கற்க்ள உ்ைத்தல்
 ESWL (Extra corporeal Shock wave lithotripsy)
 PCNL (Percutaneous Nephrolithotomy)
 சிறுநீர்ப போ்த ்கல் அ்கறறுதல் (uretero 

lithotomy)
 சிறுநீர்ப ்கல் அ்கறறுதல் (Cysto lithotomy)
 சிறுநீர்கக் ்கல் அ்கறறுதல் (Nephrolithotomy)
 சிறுநீர்கத்்த அ்கறறுதல்(Nephrectomy)
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 ஹேவிலிய சிகிசகே (NURSING MANAGEMENT)

 வலி நீக்கி்களின மூ�ம் வலி்யக் 
்கடடு்பபடுத்துதல்

 வோந்தி நீக்கி்கள் மூ�ம் வோந்தி்யக் 
கு்்றத்தல் 

 திரவ உணவு்க்ள அதி்கமைோ்க 
உடவ்கோள்ளுதல் மைறறும் ஓயவவடுத்தல் 

 ந�ோயோளி்ய வெதியோன நி்�யில் 
்வத்தல்.

 ந�ோயோளி உடவ்கோள்ளும் மைறறும் 
வவளிநயறறும் திரவ அடைவ்ண்ய 
்கணக்கிடுதல் (I/o chart) 

 உணவு்களின மைோற்றங்கள் பறறி 
அறிவுறுத்துதல்.

3.5.2 தீவிர சிறுநீரை ஹேயலிழப்பு (ACUTE RENAL 
FAILURE)

பல்நவறு ்கோரணங்களோல் சிறுநீர்கத்தின 
வெயல் திடீவரனறு கு்்றந்து விடுதல்.  

முதுகின கீழ்பகுதியில் ஒரு நஜோடி 
சிறுநீர்கங்கள் முதுகு தணடில் பக்்கத்திறகு 
ஒன்றோ்க அ்மைந்துள்ளன.  இ்வ இரத்தத்்த 
சுத்தி்கரி்பபதன மூ�ம் உைலிலுள்ள 
்கழிவு்க்ள வவளிநயறறுகின்றன.  
சிறுநீர்கங்கள் �ச்சு்பவபோருட்க்ள 
சிறுநீர்ப்பக்கு அனு்பபுகின்றன.  பினனர 
�ச்சு்ப வபோருள்்கள் சிறுநீரக்்கழிக்கும் நபோது 
வவளிநயற்ற்பபடுகின்றன.  இரத்தத்திலிருந்து 
்கழிவு வபோருட்க்ள வடி்கடடும் வெயல்தி்றன 
கு்்றயும் நபோது சிறுநீர்கங்கள் பழுத்ைகின்றன.

ைாரணஙைள்

 சிறுநீர்கத்திறகு முந்்தய ்கோரணங்கள்: 
சிறுநீர்கத்திறகு கு்்றவோன இரத்த ஓடைம் 
ஏறபடுவதோல் இந்த போதி்பபு ஏறபடுகி்றது.  
(எ.்கோ) இரத்த இே்பபு, தீக்்கோயம், சிறுநீர்ப 
வபருக்கி மைருந்து்கள் உபநயோகித்தல்.

 சிறுநீர்கத்திறகு்ப பிந்திய ்கோரணங்கள்: 

XII_Nursing_Vocational_Tamil_Unit_3.indd   76 1/4/2020   7:58:27 PM



3 | பரவும் தன்மையற்ற ந�ோய்கள் 77

சிறுநீர்ப போ்தயில் எறபடும் அ்ை்பபினோல் 
உணைோகி்றது.

 சிறுநீர்கக் ்கோரணங்கள்: சிறு நீர்கத்்த 
போதிக்கும் �ச்ெத் தன்மை.

அகடயா்ளஙைளும் அறிகுறிைளும்

 சிந�டடுமை்ப பை�ங்கள் வ்றணடு இருத்தல்

 இரத்த அழுத்தக் கு்்றவு

 கு்்றவோ்க சிறுநீர ்கழித்தல்

 ்கோயச்ெல்

 இரத்தத்தில் யூரியோ, கிரிநயடைனின, 
யூரிக் அமி�ங்கள் மைறறும் வபோடைோசியம் 
கூடுத�ோ்க இருத்தல்.

ச�ாய்க் குறி சோதகனைள்

 சிறுநீர்ப பரிநெோத்ன – சிறுநீரில் புரதம் 
மைறறும் இரத்தம் பறறி ்கணைறிதல்

 இரத்தத்தில் கிரியநயடடினின அளவு 
அதி்கரித்தல்  

 சீறுநீர – வளர ஊை்க பரிநெோத்ன

 அல்டரோ நெோநனோகிரோம் – சிறுநீர்கம்

 சீறுநீர்கத்திசு நெோத்ன

சிகிசகே

 தீவிர சிறுநீர்க வெயலிே்பபுக்்கோன 
்கோரணத்்த ெரி வெயய நவணடும்.  (எ.்கோ) 
சிறுநீர்க வெயல்தன்மை்ய அதி்கரி்பபதன 
மூ�ம் இருதய வெயல்தி்ற்ன சீரவெயதல்.  
அறு்வ சிகிச்்ெ மு்்றயில் அ்ை்ப்ப 
நீக்குதல்.

 உைல் திரவ நி்� அதி்கம் அல்�து 
கு்்றவில் எச்ெரிக்்்கயோயிருத்தல்

 Hypovolemia அல்�து Hypervolemia – யோ்வ 
்கண்கோணித்தல்.

 உடவ்கோள்ளும் மைறறும் வவளிநயறும் 
திரவத்்த அள்வ ்கணக்கிடுதல்.

 தினெரி ந�ோயோளியின எ்ை்ய 
்கணக்கிடுகி்றது.

 உயிரோதோர புள்ளி்க்ள ்கண்கோணித்தல்.

 உயிரநவதியல் பிரச்ெ்ன்க்ள ெரிவெயது 
்கடடு்பபடுத்துதல்.  

 இரத்த அழுத்தத்்த ்கண்கோணித்தல்.

 இரத்த சுத்தி்கரி்பபு 

 சிறுநீர்க மைோறறு சிகிச்்ெ

தடுப்பு முகை

 ஆநரோக்கியமைோன வோழ்க்்்க மு்்ற்ய 
பரோமைரித்தல்.  சீரோன உைல் வெயல்போடு, மைது 
அருந்துவ்த ்கடடு்பபடுத்துதல் மைறறும் 
பு்்கபிடித்த்� தடுத்தல் நபோன்ற்வ 
ந�ோயிலிருந்து  விடுபை வழிவகுக்கும்.

 குறி்பபோ்க சிறுநீர்கத்்த போதிக்்கக்கூடிய 
வலிநீக்கி மைருந்து்க்ள உடவ்கோள்ளும் 
நபோது ்கவனம் நத்வ.

 சிறுநீர்க ந�ோயின தன்மை்ய 
்கண்கோணிக்்க 6 மைோதத்திறகு ஒருமு்்ற 
சிறுநீர மைறறும் இரத்த பரிநெோத்ன வெயய 
நவணடும்.

 வவளிநயறும் சிறுநீரின அளவில் மைோற்றம் 
ஏறபடைோல் உைநன மைருத்துவ ஆந�ோெ்ன 
வப்ற நவணடும்.

சிக்ைல்ைள்

 ந�ோயத்வதோறறு

 இரத்தத்தில் வபோடைோசியத்தின அளவு 
அதி்கரி்பபதோல் சீரற்ற இருதயதுடி்பபு.

 எவ�க்டநரோ்�டடு்களில் மைோறுதல்.

 வயிறறு மைறறும் குைல் இரத்தக் ்கசிவு.

 உைலின ப� உறு்பபு்கள் பழுத்ைதல்.

3.6   �ரம்பியல் ச�ாய்ைள் 
(NEUROLOGICAL DISEASES)

வலிப்பு (EPILEPSY)

சுயநிகனவறை நிக்ல (UNCONSCIOUS STATUS)

3.6.1 வலிப்பு (EPILEPSY)

எபிவ�்பஸி எனபது மூ்ளயின இயல்போன 
மின வெயல்போடடில் எறபடும் இ்ையூறறின 
்கோரணமைோ்க அடிக்்கடி ஏறபடுகின்ற வலி்பபு
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மைனித மூ்ள 24 மைணி ந�ரமும் 
்கணினிநபோல் நவ்� வெயயும் தன்மை 
வ்கோணைது ஆகும்.  இது நியூரோன என்பபடும் 
ப� ந்கோடி �ரம்பு வெல்்களோல் ஆனது.  நியூரோன 
மினநனோடை தி்றன வ்கோணைது.  மின ஓடைத் 
தி்றன ஆக்்ோன மைறறும் வைன்ரட்களோல் 
ஆனது.  நியூநரோ டிரோனஸ்மிடைர மூ�மைோ்க 
மினதி்றன நவதி்பவபோரு்ள ்கைத்தும் 
சிநன்பஸ் என்ற ஒரு நியூரோன முடிச்சு்ப 
பகுதியிலுள்ள நியூரோனிலிருந்து மைறவ்றோரு 
நியூரோனுக்கு எடுத்துச் வெல்�்பபடுகி்றது.  
�ரம்பு வெல்்கள் இந்த மினதி்ற்ன அதி்கமைோ்க 
எடுத்துச் வெல்லும் நபோது (எபிவ�்படிக்) வலி்பபு 
தோக்குதல் வி்ளகி்றது.  

ைாரணிைள்

ப� ந�ோய்களின அறிகுறி்களில் எபிவ�்பஸி 
அைஙகும், த்�வலி எனபது ஒரு அறிகுறி, 
ஆனோல் இதறகு ப� ்கோரணங்கள் உணடு.  
அ்த்பநபோ�நவ எபிவ�்பஸிக்கும் மூ்ளயில் 
ஏறபடும் ப� பிரச்ெ்ன்கள் ்கோரணமைோ்க 
அ்மைகின்றன.

	இடிநயோ போதிக் (Idiopathic)–(்கோரணம் 
அறிய்பபைவில்்�)
• குறி்பபிடை ்கோரணம் இல்்�

	ந�ோய குறி ெோரந்த (சிம்ைநமைடிக்) 
(Symptomatic) 
•  ்கருவுற்ற நி்�யில் தோயக்கு ஏறபடும் 

விபத்து 
•  ெரக்்க்ர, நெோடியம் அல்�து ்கோல்சியம் 

அளவு கு்்றதல்
• மூ்ளயின வளரச்சிக் கு்்றபோடு்கள்

•  வமைனின்ஜடடிஸ் எனவ்கப்�டடிஸ் 
(மூ்ள உ்்ற ந�ோய்கள்) நபோன்ற 
மூ்ள்யய போதிக்்கக் கூடிய ந�ோய்கள்

• மூ்ள்ய தோக்குவதோல்

•  மூ்ளயின (வெரிபரல்) பகுதி 
விபத்துக்குள்ளோதல்

• மூ்ளக்்கடடி்கள்

•  மூ்ளயிலுள்ள இரத்தக் குேோய்கள் 
போதிக்்க்பபடுதல்

•  �ோைோ்பபுழுக்்களின கூடைம் 
(சிஸ்டிசிரக்்கஸ்) மைறறும் மூ்ளயில் 
ஏறபடும் ்கோெந�ோய (Tuberculoma) 
டயூபரகுநளோமைோஸ்

அகடயா்ளஙைள் மறறும் அறிகுறிைள்

 சுயநி்னவற்ற நி்�

 உைல் வி்்ற்பபுத் தன்மை

 ்்க மைறறும் ்கோல்்களின தனனிச்்ெயோன 
அ்ெவு

 பற்க்ள ்கடித்துக் வ்கோள்ளுதல்

 உறுமைல் ஒலி

 குே்பபம் (ஒனறு அல்�து இரணடு 
நிமிைங்கள்)

வலிப்பு வகைைள்

மூ்ளயின குறி்பபிடை பகுதியில் 
மி்க அபரிதமைோன மினநனோடைம் 
வவளி்பபடுத்த்பபடுவதோல் ஏறபடும் வலி்பபு 
பகுதி வலி்பபு ஆகும்.  பு�ன்கள் அல்�து 
மூ்ளயின வெயல்போடு்களில் ஏறபடும் ந�ோய 
அறிகுறி மூ்ளயின எந்த்ப பகுதியில் அபரீத 
மினநனோடைம் ஏறபடுகி்றது எனப்த்ப 
வபோறுத்தது ஆகும். 

எளிய ்பகுதி வலிப்பு

எளிய பகுதி வலி்பபு சுயநி்ன்வ்ப 
போதி்பபதில்்�.  மு்கம், ்்க மைறறும் ்கோல் 
ஆகியவறறின தோள ்கதியி�ோன அ்ெவு்கள், 
போரத்தல் அல்�து ந்கடைலில் மைோயத் 
நதோற்றங்கள் (hallucinations) பயம், பீதி மைறறும் 
பரவம் ஆகிய்வ இதன அறிகுறி்களோகும்.

சிக்ை்லான ்பகுதி வலிப்பு

வபரியவர்களி்ைநய ்கோண்பபடும் 
வபோதுவோன வ்்க வலி்பபு சிக்்க�ோன பகுதி 
வலி்பபோகும்.  இ்வ மூனறு நிமிைங்களுக்கு 
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கு்்றவோ்க நீடி்பபதுைன, சுயநி்னவற்ற 
நி்�்யயும் ஏறபடுத்துவதோல் சிக்்க�ோன 
பகுதி வலி்பபு என்பபடுகி்றது.

ஹ்பாதுவான வலிப்பு

வபோதுவோன வலி்பபு மூ்ளயின முழு்ப 
பகுதி்யயும், போதி்பபதுைன ந�ோயோளி்ய 
ப�வீனமைோக்கி உணரவு நி்�்யயும் 
போதிக்கி்றது.  எந்தவித எச்ெரி்பபும் 
இரு்பபதில்்�.  இ்வ பல்நவறு பணபு்க்ளக் 
வ்கோணை்வ.

 வலி்பபு்கள் இல்�ோதநி்�, நி்�யற்ற 
உணரவுநி்�, வவறு்மையோன 
சுறறுச்சூேல் நபோன்ற நதோற்றம், ஆகிய்வ 
சி� வினோடி்களுக்கு மைடடும் நீடித்தல்

 வலி்பபற்ற நி்�்ய ஒத்த இயல்பற்ற 
வலி்பபு நி்� ஆனோல் அதி்க ந�ரத்திறகு 
நீடித்திருத்தல். அந�்கமைோ்க சிறிதளவு 
தோனியக்்க நி்�யுைன ்கோண்பபடுதல்.

 த்ெச் சுருக்்க (myoclonic) வலி்பபு எனபது 
திடீவரனத் நதோனறும் குறி்பபிடை 
த்ெச்சுருக்்கங்களுைன சுய நி்னவற்ற 
நி்� ஏறபைோ்மை

 நைோனிக் – கிளோனிக் (Tonic – Clonic 
seizures)  வலி்பபு எனபது ்்க்கோல்்களின 
நீடடி்பபுைன, ஒத்தி்ெந்த இயக்்கத்துைன 
கூடிய வலி்பபோகும்.  வலி்பபுக்கு முனனோல் 
ஒரு அழு்்க, த்ரயில் விழுதல், மை�ம் 
மைறறும் சிறுநீர ்கடடு்பபோடின்மை, �ோக்்்கக் 
்கடித்துக்வ்கோள்ளுதல், வோயில் நு்ர 
தள்ளுதல் மைறறும் சுயநி்னவற்றநி்� 

ஆகிய்வ ஏறபை�ோம்.  ந�ோயோளி 
விழிக்கும் வபோழுது த்ெ்பபிடி்பபு, குே்பபம் 
மைறறும் நெோரவு ஆகிய்வக் ்கோண்பபடும்.  
இது நபோஸ்ட – இக்தல் நி்� என்பபடும். 
(Postictal phase)

 அநைோனிக் வலி்பபில் த்ெச் நெோரவு 
ஏறபடடு ந�ோயோளி கீநே விழுதல், ்கோயம் 
ஏறபடுதல், ஆகிய்வ குறுகிய ்கோ�த்திறகு 
ஏறபடும் ந�ோயோளி சுயநி்னவற்ற 
நி்�யில் இரு்பப்த அறிந்திரு்பபதில்்�.

அகடயா்ளஙைள் மறறும் அறிகுறிைள்

 த்�வலி மைறறும் மையக்்கம்
 த்ெபிடி்பபு்கள்
 அதிரவு்களினோல் கீநே விழுதல்
 சிறுநீர மைறறும் மை�ம் ்கடடு்பபடுத்த 

முடியோ்மை
 �ோக்்்க ்கடித்தல்
 சுவோெ பிரச்ெ்ன

்பரிசோதகனைள்

 இ.இ.ஜி (EEG) 
 சி.டி மூ்ள (CT Brain)
 எம்.ஆர.ஐ. மூ்ள (MRI Brain)

சிகிசகே

மருத்துவ சிகிசகே

மருந்துைள்

• ்கோரபமைசி்பன
• பினோயைோன
• வோல்நபோரிக் அமி�ம்

õLŠ¹ õ¬èèœ  

 
 

  

1.õLŠ¹èœ Þ™ô£î G¬ô

2. Þò™ðŸø õLŠ¹ G¬ô

3. î¬ê ²¼‚è õLŠ¹

4. «ì£Q‚ - ‚÷£Q‚ õLŠ¹

5. Ü«ì£Q‚ õLŠ¹

ð°F õLŠ¹ 
(ð£˜Cò™)

ðóõô£ù õLŠ¹

1. âOò ð°F õLŠ¹

2. C‚èô£ù ð°F õLŠ¹
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அறுகவ சிகிசகே

ந�ோயத்தணி்பபு (Palliative) 
அறு்வசிகிச்்ெ்கள்.  (மூ்ளயின வைம்நபோரல் 
பகுதி அறு்வ சிகிச்்ெ, வைம்நபோரல் 
பகுதி கூடுத�ோ்க வவடடி எடுத்தல், ்கோரபஸ் 
வ்கோ�ஸ்ைமி மைறறும் போதி பகுதி்ய வவடடி 
எடுத்தல்).

ஹேவிலிப் ்பராமரிப்பு

 வலி்பபில் இருந்து ந�ோயோளி முழு்மையோ்க 
மீளும் வ்ர சுவோெ்ப போ்த அ்ை்பபினறி 
இருக்கி்றதோ என போரக்்கவும்.

 பிரோண வோயு அளிக்்கவும்.

 வலி்பபு ந�ோயக்்கோன மைருந்து்க்ள 
ந�ோயோளி ெரியோ்க உடவ்கோள்ள நவணடும்.

 ்கோயங்கள் ஏறபைோதவோறு ந�ோயோளி்ய 
்கவனமைோ்க போது்கோக்்க நவணடும்.

 வலி்பபின வபோழுது வரும் நபோது 
ந�ோயோளி்ய்ப பக்்கவோடடில் படுக்்க 
்வக்்க நவணடும்.

 வலி்பபின வபோழுது வலி்ப்பக் 
்கடடு்பபடுத்த கூைோது.

 வலி்பபின வபோழுது ந�ோயோளிக்கு வோய 
வழியோ்க எதுவும் வ்கோடுக்்க கூைோது.

வலிப்பிறகு பின் மயக்ை நிக்ல

சடானிக் நிக்ல

உடல், கை, ைால்ைள் 
மறறும் தக்லயில் 

அதிர்வுைள் ஏற்படுதல்

உடல் மறறும் 
கைைால்ைக்ள 

விகைப்புடன் நீட்டுதல்

க்்ளானிக் நிக்ல

 வலி்பபின வபோழுது ந�ோயோளிக்கு 
த்�யில் ்கோயம் ஏறபைோமைல் போரத்துக் 
வ்கோள்ள நவணடும்.

 மைன அழுத்தம் கு்்றய அதற்கோன 
வழிமு்்ற்க்ளக் ்்கயோள நவணடும்.

 ந�ோயோளிக்கு �வீன சிகிச்்ெ மு்்ற பறறி 
விரிவோ்க வெோல்�வும்.

 ெமூ்க நெவகிநயோடு வதோைரபு வ்கோணடு 
அவர்களுக்்கோன மைறுவோழ்விறகு ஏறபோடு 
வெயய நவணடும்.  

சிக்ைல்ைள்

 வதோைர வலி்பபு (Status epilepticus)

 கீநே விழுவதோல் ஏறபடும் ்கோயங்கள்

சதசிய வலிப்பு தினம் – 
�வம்்பர் 17

ேர்வசதே வலிப்பு 
தினம் – பிப்ரவரி 11

3.6.2  சுய நிகனவு அறை நிக்ல (UNCONSCIOUS 
STATUS)

சுயநி்னவற்ற நி்� எனபது 
மூ்ளயின நவ்�்களில் ஏறபடும் போதி்பபின 
்கோரணமைோகும்.  இது மையக்்கம் முதல் ந்கோமைோ 
வ்ரயோன நி்�யோகும். 

ந�ோயோளி தூணடுதல்்களுக்கு ்கண்கள் 
தி்றக்்க முடியோத நி்�, வதோைரபில்�ோத நபச்சு 
மைறறும் ்கடை்ள்களுக்கு கீழ்படிய முடியோமைல் 
இரு்பப்த ந்கோமைோ எனகிந்றோம். 

சுயநி்னவற்ற நி்� எனபது சுறறு்பபு்ற 
சூேல் மைறறும் வவளி்பபு்ற தூணடுதலுக்கு பதில் 
அளிக்்க முடியோத நி்�யோகும். 

எனநவ, ந�ோயோளியின நி்�்ய கூரந்து 
்கவனித்து சிக்்கல்்க்ள தவிரக்்க நவணடும்.

XII_Nursing_Vocational_Tamil_Unit_3.indd   80 1/4/2020   7:58:29 PM



3 | பரவும் தன்மையற்ற ந�ோய்கள் 81

ைாரணஙைள்

 த்�க்்கோயங்கள்
 மூ்ளச் ெவவு அேறசி, மூ்ளத் வதோறறு 

அேறசி 
 நீரழிவு ந�ோய
 சிறுநீர்க ந�ோய
 �ச்சு மைருந்து்கள்
 மூச்ெ்ை்பபு
 வலி்பபு

ச�ாய் ைண்டறிதல்

 ந�ோயோளியின சுயநி்னவற்ற நி்�்ய 
க்ளோஸ்ந்கோ ந்கோமைோ அளவீடடின மூ�ம் 
மைதி்பபிடுதல்.
• ்கடை்ள்களுக்கு பதில் அளித்தல்
• ்கண தி்ற்பபு
• வோய வமைோழி்பபதில்்கள்
• நமைோடைோர இயக்்கம்

க்்ளாஸ்சைாமா அ்ளவீடு மதிப்பிடுதல் (Glasgow 
Coma scale) 

Behaviour

6.õ£ŒõN è†ì¬÷èÀ‚° W›ð®î™
5.õL‚° âF˜M¬ù
4.õL‚° ñì‚°î™
3.Üê£î£óí ñì‚°î™
2.Üê£î£óí c†´î™
1.â‰î âF˜M¬ù»‹ Þ™¬ô.

4.î£ù£è‚ è‡¬í Føˆî™
3.«ð²õîŸ° âF˜M¬ù¹Kî™
2.õL‚° âF˜M¬ù¹Kî™
1.â‰î âF˜M¬ù»‹ Þ™¬ô.

è‡ Føˆî™ M¬ù¹Kî™

5.«ïó‹, ïð˜ ñŸÁ‹ Þìˆ¬î ÜPî™.
4.°öŠð‹
3.ªî£ì˜H™ô£î ªê£Ÿèœ
2.¹Kò£î åLèœ
1.â‰î âF˜M¬ù»‹ Þ™¬ô

«ð²î½‚° M¬ù¹Kî™

«ñ£†ì£˜ âF˜M¬ù

M¬ù¹Kî™

வி்ளக்ைம்

• சி்றந்த மைதி்பவபண (Best Score)
• கு்்றந்த மைதி்பவபண (worst score)
• 7 அல்�து கு்்றந்த மைதி்பவபண்கள் 

ந்கோமைோ நி்�்யக் கு்்றக்கும்.  
(மைோற்றங்கள் கீழிலிருந்து இருக்்க 
நவணடும்.)

ஹேவிலியப் ்பராமரிப்பு

 மூச்சு்பபோ்த்ய சீரோ்க பரோமைரித்து
• எல்�ோ ந�ரங்களிலும் சுவோெ்பபோ்த 

சீரோ்க இருக்்க நவணடும்.

• ந�ோயோளியின தோ்ை்ய முன 
பக்்கமைோ்க இழுத்து ஒருக்்களித்த 
நி்�யில் படுக்்க ்வ்பபதன மூ�ம் 
�ோக்கு உள்பக்்கம் மைைஙகி சுவோெ 
அ்ை்பபு ஏறபடுவ்தத் தடுக்கும்.

• மைோரபு மைறறும் வயிறறு்பபகுதியில் 
உள்ள ஆ்ை்க்ளத் தளரத்தவும்.

• அடிக்்கடி ெளித்திரவங்க்ள உறிஞ்சி 
எடு்பபதன மூ�ம் குரல்வ்ளயில் 
ெளித்திரவங்கள் நெரவ்தத் 
தடுக்்க�ோம்.

• நத்வ்பபடைோல் சு�பமைோன 
சுவோெத்திறகு Airway வபோருத்த�ோம்.

 திரவம், எவ�க்்ெடடு்கள் மைறறும் 
ஊடைச்ெத்துக்்க்ள அளித்தல்

• உணவில் ந�ோயோளிக்கு நத்வயோன 
அ்னத்து ஊடைச்ெத்துக்்களும் 
பரிந்து்ரக்்க்பபடை அளவின இருத்தல்.

• சி்ரவழித்திரவம் அல்�து 
மூக்கு வழியோ்க உணவூடைம் 
மூ�மைோ்க அளிக்்க்பபை 
நவணடும்.  பரிந்து்ரக்்க்பபடை 
சி ் ர வ ழி த் தி ர வ த் து ை ன 
எவ�க்டநரோ்�டடு்கள் மைறறும் 
்வடைமின்க்ள வெலுத்த நவணடும்.

• உடவ்கோள்ளும் மைறறும் வவளிநயறறும் 
திரவ அடைவ்ண்ய (I/o) 
பரோமைரித்தல்.
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• உயிரோதோர்ப புள்ளி்க்ள பதிநவடடில் 
பதிவுவெயயவும்.

 தனிசு்கோதோரம், படுக்்்கபுண ்கவனி்பபு 
மைறறும் ்கோல்துவளல் நபோன்றவற்்ற 
பரோமைரித்தல்.

• நத்வயோனநபோவதல்�ோம் படுக்்்க 
குளியல் அளித்தல்.

• நதோ்� உ�ரதன்மை, சுத்தம் மைறறும் 
ஈரமில்�ோமைல் ்வ்பபதன மூ�ம் 
படுக்்்க்ப புண்க்ள தடுக்்க�ோம்.

• 4 மைணிந�ரத்துக்கு ஒருமு்்ற 
முதுகு ்கவனி்பபு மைறறும் இரணடு 
மைணிந�ரத்துக்கு ஒருமு்்ற 
நி்�்க்ள மைோறறுவதன மூ�ம் 
அழுத்த்ப பர்பபு்களில் அழுத்த்பபுண்கள் 
ஏறபடுவ்த தடுக்்க�ோம்.

• �்கங்க்ள வவடடுதல்

• ஒரு�ோ்ள 4 மு்்றயோவது இயக்்க 
பயிறசி்க்ள வெயதல்.

• பரிந்து்ரக்்க்பபடை ்க்ரெ்� 
பயனபடுத்தி இரணடு மைணிந�ரத்துக்கு 
ஒருமு்்ற வோ்ய சுத்தம் வெயதல் 
மைறறும் பநரோடிட அேறசி்ய தடுக்்க 
Emolient பயனபடுத்துதல்.

• ்கணணில் உள்ள ்கசிவு்கள் மைறறும் 
அழுக்கு்க்ள அ்கறறுவதறகு 
பரிந்து்ரக்்க்பபடை ்க்ரெ்�க் 
வ்கோணடு ்கண்க்ளக் ்கழுவுதல்.

• பஞ்சு சுறறியக் குச்சி்க்ளக் வ்கோணடு 
்கோது மைறறும் ்கோதின பின பு்றம் சுத்தம் 
வெயதல்.

• படுக்்்கத் துணி்கள் சுருக்்கமில்�ோமைல், 
உ�ரந்து இருத்தல்.

• ந�ோயோளி கீநே விேோமைல் இருக்்க 
படுக்்்கயின பக்்கங்களில் ்கம்பி்கள் 
நபோை்பபடடு இருத்தல்.

• மைணல்்ப மைறறும் த்�ய்ண்க்ள 
போதங்களுக்கு பயனபடுத்தி 
துவள்�த் தடுத்தல்.

	்கழிவு நீக்்கத்்த நமைம்படுத்துதல்

• சிறுநீர அைக்்க முடியோத நி்�, 
சிறுநீர நதக்்கம் மைறறும் மை�ச்சிக்்கல் 
நபோன்றவறறிறகுரிய அறிகுறி்கள் 
வதனபடைோல் மைருத்துவருக்கு 
வதரிய்பபடுத்துதல்.

• ந�ோயோளிக்கு சிறுநீர அைக்்க முடியோத 
நி்� ஏறபடும் நபோது

• படுக்்்க்க�ன வ்கோடுக்்க நவணடும் 
அல்�து குேோய வழியோ்க சிறுநீர 
எடுத்த்� மைருத்துவரின ஆ்ண்பபடி 
பினபறறி சிறுநீரின அள்வ ெரியோ்க 
மைதி்பபிை நவணடும்.

• ந�ோயோளிக்கு சிறுநீர நதக்்கம் 
ஏறபடைோல் சிறுநீர்ப்பயின மீது 
வமைன்மையோன அழுத்தம் அளி்பபதன 
மூ�ம் சிறுநீர்ப்பயின ஒரு பகுதி 
்கோலியோக்்க்பபடும்.

• ந�ோயோளிக்கு மை�ச்சிக்்கல் ஏறபடைோல், 
மைருத்துவரின பரிந்து்ரயினபடி 
கிளிெரின ெ்பநபோசிடைரி 
வ்கோடுக்்க�ோம்.

• வபரினியல் ்கவனி்பபு, சிசுத்தோ்ர 
நீர சுத்தம் மைறறும் சிறுநீரக்குேோய 
்கவனி்பபு வ்கோடுக்்க்பபை நவணடும்.

• வயிறறு உ்பபுெம் இருக்கி்றதோ எனப்த 
வதோடடு அறிய நவணடும்.

• குைல் அ்ெவு்க்ளக் ந்கடைறிதல் 
நவணடும்.

	குடும்ப �� நபோத்ன (Family education)

• குடும்பத்தில் உ்றவுமு்்ற்க்ள 
வளரத்தல்.

• ந�ோயோளியின உைல்நி்�்பபறறி 
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த்கவல்்க்ள அடிக்்கடி 
அறிந்துவ்கோள்ளுதல்.

• ந�ோயோளியின உ்றவினர்க்ள தினெரி 
்கவனி்பபில் ஈடுபடுத்துதல்.

• வெதியோன சூழ்நி்�்ய அளித்தல்.

• ஏநதனும் அெோதோரண அறிகுறி்கள் 
வதனபடைோல் வதரிவிக்்க நவணடும் 
எனப்த குடும்பத்தினருக்கு 
அறிவுறுத்த நவணடும்.

3.7  தகே மறறும் எலும்பு மண்ட்ல 
ச�ாய்ைள் (MUSCULO SKELETAL 
DISORDERS)

ஆஸ்டீசயா ஆர்த்கரடிஸ் (OSTEO ARTHRITIS)

ஆஸ்டீசயா ச்பாசராசிஸ் (OSTEOPOROSIS)

3.7.1 ஆஸ்டீசயா ஆர்த்கரடிஸ்

ஆஸ்டீநயோ ஆரத்்ரடிஸ் எனபது 
மூடடு்கள் வதோைரபோன மி்கவும் வபோதுவோன 
�ோள்படை கு்்றபோடு ஆகும்.  இதன 
்கோரணமைோ்க மூடடு்களில் சி்தவு மைோற்றம் 
்கோண்பபடும்.  மூடடு்பபகுதியில் உள்ள 
வலி்மையற்ற எலும்பு்கள் மைறறும் திசுக்்களின 
உரோயவுத்தன்மை ்கோரணமைோ்க இந்த சி்தவு 
மைோற்றங்கள் ஏறபடுகின்றன.

ைாரணஙைள் மறறும் ஆ்பத்தான ைாரணிைள்

வயது: 45 வயதுக்கு நமைல் உள்ளவர்களுக்கு 
ஆஸ்டீநயோ ஆரத்்ரடிஸ் ஏறபடுவதற்கோன 
வோய்பபு அதி்கம்.  இரு்பபினும் 65 வயதுக்கு 
நமைறபடைவர்களுக்கு வபோதுவோ்க ்கோண்பபடும்.

்பாலினம்: இந்ந�ோய வபண்களுக்கு 
அதி்கமைோ்க ஏறபடும், குறி்பபோ்க 55 வயதுக்கு 
நமைறபடைவர்கள்

உடல் ்பருமன்: உைல் எ்ையில் ஒவவவோரு 
1 கிந�ோகிரோம் எ்ையும், 3கிந�ோகிரோம் 
அழுத்தத்்த மூடடு்களில் வ்கோடு்பபதோல் 
உைல் பருமைன இந்தந�ோயக்கு ஒரு முக்கிய 
்கோரணமைோகும்.

ைாயம்: மூடடு்களில் ஏறபடும் ்கோயங்களினோல் 
ஆஸ்டிநயோ ஆரத்்ரடிஸ் ஏறபடும் அபோயம் 
அதி்கம்.

்ப்லவீனமான தகேைள் ப�வீனமைோன 
வதோ்ை த்ெ்களின ்கோரணமைோ்க ஆஸ்டிநயோ 
ஆரத்்ரடிஸ் ஏறபடடு மூடடு வலி உணைோகும்.

G¬ô ���
è´¬ñò£ù G¬ô

Í†´ Ýv®«ò£ Ý˜ˆ¬ó®R¡ G¬ôèœ
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அறிகுறிைளும் அகடயா்ளஙைளும்

 முேங்கோல் (அ) மூடடு வலி

 வீக்்கம்

 மூடடு வி்்ற்பபு

 வெய�ற்ற (அ) இயக்்கமைற்ற தன்மை

்பரிசோதகனைள்

 போதிக்்க்பபடை மூடடுபகுதிக்கு எக்ஸ்நர

 சீரம்  CRP

 சிரம் - ESR, RA factor

சிகிசகே

மருத்துவ சிகிசகே

 வலி நீக்கி்கள்

 உைறபயிறசியின மூ�ம் த்ெ்க்ள 
வலு்பபடுத்துதல்
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அறுகவ சிகிசகே

 ஆரத்நதோவைசிஸ் (Orthodesis) (நீணை 
்கோ�த்துக்கு முன பயனபடுத்த்பபடைது) 

 TKR

ஆரத்நதோவைசிஸ் எனபது அறு்வ 
சிகிச்்ெ மு்்றயில் மூடடு்க்ள 
ஒரு நி்�யில் இ்ணத்து வலி்யத் 
தவிர்பபதோகும்.

ெச�ய
ேவ��யைவ

 ஆதோரமைளிக்்க முேங்கோல் உ்்ற்ய (knee 
cap) பயனபடுத்துதல்.

 வலியிலிருந்து விடுபை வவந்நீர ஒத்தைத்்த 
பயனபடுத்துதல்.

 முேங்கோல் மூடடில் அழுத்தத்்த கு்்றக்்க 
ெரியோ்க வபோருந்தக்கூடிய ்கோ�ணி்க்ள 
அணிதல்.

 சுறுசுறு்பபோ்க இருக்்க, தினெரி �்ை்பபயிறசி 
அவசியம்.  இது மூடடு்களின வி்்ற்பபுத் 
தன்மை்ய கு்்றக்கும்.

 ெரியோன உைல் நி்�்ய பரோமைரி்பபதன 
மூ�ம் முேங்கோல் மூடடு்களில் 
ஏறபைக்கூடிய சிரமைம் மைறறும் வலி்ய 
கு்்றத்தல்.

 ெச�ய
�டாதைவ 

 முேங்கோலில் அழுத்தத்்தக் 
வ்கோடுக்்கக்கூடிய அளவுக்கு பளுவோன (அ) 
எ்ை அதி்கமைோ்க வபோருட்க்ளத் தூக்்கக் 
கூைோது.

 ்கோல்்க்ள குறுக்்கோ்க ்வத்து உட்கோரக் 
கூைோது.

 நதோடை நவ்� வெயதல் நபோன்ற 
முழுங்கோலுக்கு சிரமைத்்த 
வ்கோடுக்்கக்கூடிய நீணை ந�ர வெயல்்க்ள 
தவிரத்தல்.

 திடீவரனறு வவடடி இழுக்கும் அ்ெ்வ 
(Jerky) தவிரத்தல்.

 பு்்கபிடிக்்கக் கூைோது.  பு்்கபிடித்தல் 
மைற்ற போதி்பபு்களுைன மூடடுவலி்யயும் 
ஏறபடுத்தும். 
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R I C E
ஓய்வு ்பனிக்ைட்டி அழுத்தம் உயர்த்துதல்

முேங்கோலுக்கு 
ஓயவு, போதிக்்க்பபடை 

முேங்கோ்� 
அ்ெக்்ககூடிய எந்த 

அ்ெவு்க்ளயும் 
தவிரத்தல்.

போதிக்்க்பபடை 
முேங்கோலில் வலி 
மைறறும் வீக்்கத்்த 

கு்்றக்்க பனிக்்கடடி்ப 
பற்்ற நபோடுதல்.

அழுத்தக்்கடடு்க்ள 
நபோடுவதன 

மூ�ம் வீக்்கத்்தக் 
கு்்றத்தல்.

போதிக்்க்பபடை 
முேங்கோ்� 
த்�ய்ணக் 

வ்கோணடு உயரத்தி 
்வ்பபதன மூ�ம் 

வீக்்கத்்தக் 
கு்்றத்தல்.

3.7.2 ஆஸ்டிசயா ச்பாசராஸிஸ் (OSTEOPOROSIS)

ஆஸ்டிநயோநபோநரோஸிஸ் என்ற ந�ோயில் 
எலும்பின அைரத்தி தன்மை கு்்றந்து, எலும்புத் 
திசுக்்கள் பழுத்ைவதோல் எலும்புமுறிவு 
ஏறபடும் ஆபத்து அதி்கம்.

ஆ்பத்தான ைாரணிைள்

 மைரபியல்

 உைறபயிறசி இல்�ோ்மை

 ்கோல்சியம் மைறறும் ்வடைமின D3 
பற்றோக்கு்்ற

 உணவில் ்கோல்சியம்/்வடைமின  D 
கு்்றபோடு

ஆஸ்டிநயோ நபோநரோஸிஸ் எனபது நுண 
எலும்பு்கள்

அகடயா்ளஙைளும் அறிகுறிைளும்

 வலி

 எலும்பு்கள் அல்�து த்ெ்களில் உயரம் 
கு்்றதல் அல்�து மைந்தமைோன வலி.

 வீக்்கம் மைறறும் நதோல் சிவந்து 
்கோண்பபடுதல்

 வ்ரயறுக்்க்பபடை இயக்்கங்கள் 
(அ்ெவு்கள்)

ச�ாய்க்கூறு

ஆஸ்டிநயோநபோநரோஸிஸ் எனபது 
எலும்பில் உறிஞ்சுவ்கோள்ளும் தன்மை மைறறும் 
எலும்பு உருவோகும் தன்மையில் ஏறபடும் 
ஏற்றத்தோழ்வு ்கோரணமைோ்க எலும்பின அைரத்தி 
தன்மை கு்்றவதோகும்.  எலும்பில் மீணடும் 
உறிஞ்சுதல் மைறறும் எலும்பு உருவோகுதல் 
கு்்றதல் நபோன்றவறறில் ஏறபடும் மைோற்றத்தின 
்கோரணமைோ்க ஆஸ்டிநயோநபோநரோஸிஸ் 
ஏறபடுகி்றது.

்பரிசோதகனைள் (INVESTIGATION) 

 இரத்தத்தில் ்கோல்சியம் மைறறும் போஸ்பரஸ்

 BMD – எலும்பின அைரத்தி தி்றன 

 எக்ஸ்நர

ஆஸ்டிசயாச்பாசராஸிஸ் ைாரணிைள்

 ்கோல்சியம் கு்்றவோன உணவு

 உைல் வெயல்தி்றன கு்்றவு

 குடும்ப வர�ோறு

 வபண்களுக்கு வோய்பபு அதி்கம்

 சிறுநீரில் ்கோல்சியம் உ்பபு அதி்கரித்தல்
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 வலி்பபு நீக்கி மைருந்து்கள்

 ்ை்பபர ்தரோயடு

 ்ை்பபர போரோ்தரோயடு

 நிநயோ்பபிளோஸ் டிக் புறறுந�ோய

சிகிசகே

 ்வடைமின்கள் மைறறும் ்கோல்சியம் 
மைருந்து்கள் 

 உணவுைன நத்வயோன 
ஊடைச்ெத்துக்்க்ள நெரத்தல்

 உைறபயிறசி எ்ை தோஙகுதல்.

3.8   �ா்ளமில்்லா சுரப்பி – ச�ாய்ைள் 
(ENDOCRINE DISEASES)

நீரழிவு ச�ாய் (DIABETES MELITUS)

சிகனப்க்ப நீர்க்ைட்டிைள் சிண்ட்சராம் (POLY 
CYSTIC OVARIAN SYNDROME)

கெப்்பர் கதராய்டிேம் (HYPER THYROIDISM)

கெப்ச்பாகதராய்டிேம் (HYPOTHROIDISM)

3.8.1 நீரழிவு ச�ாய் (ேர்க்ைகர ச�ாய்) (DIABETES)

நீரழிவு ந�ோயில் இரத்தத்தில் ெரக்்க்ர 
அளவு கூடுத�ோ்க ்கோண்பபடும்.  உைலில் 
இனசுலின உறபத்தி கு்்றவோதலும் அல்�து 
அ்த பயனபடுத்துவதில் சிக்்கல்்கள் 
ஏறபடுவதோலும் இந்ந�ோய ஏறபடும்.

நீரழிவு ச�ாய் வகைைள்

இனசுலின நத்வ்பபடும் நீரழிவு ந�ோய 
(IDDM).

இனசுலின அவசிய மில்�ோத நீரழிவு ந�ோய 
(NIDDM).

ைாரணஙைள்

 ்க்ணயத்தின பீடைோ. வெல் உறபத்தி 
வெயயும் இனசுலின இல்�ோமைல் 
ெக்்க்ரயின அளவு இரத்த்த்தில் 
அதி்கமைோகும்.

 இனசுலின சுர்பபில் கு்்ற ஏறபடுதல்.

 ்வரஸ் வதோறறு

 பரம்ப்ர மைறறும் உைல் பருமைன முக்கிய 
்கோரணங்களோகின்றன.

அறிகுறிைளும் அகடயா்ளஙைளும்

Ü®‚è® CÁc˜ èNˆî™ M÷‚èº®ò£î G¬ô ðôiù‹ î£è‹ ÜFèKˆî™

àì™ ð¼ñ¡ è£òƒèœ ªñ¶õ£è ÝÁî™ ÜFè É‚è‹ ñƒèô£ùŠ ð£˜¬õ

ÜP°PèÀ‹ Ü¬ìò£÷ƒèÀ‹

ச�ாய் ைண்டறிதல்

 உணவுக்கு முன இரத்த பரிநெோத்ன (FBS) 

 உணவுக்கு பின இரத்த பரிநெோத்ன (PPBS)

 HbA1C

சிகிசகே 

	உணவு மு்்ற
	உைல் பயிறசி
	மைருத்துவம்
	சு்கோதோரக் ்கல்வி

உணவு (DIET)

•  உைல் எ்ை்ய சீரோ்க பரோமைரிக்்க, 
்கோரநபோ்ைடநரட மைறறும் 
ெோச்சுநரடைட வ்கோழு்பபு அைஙகிய 
உணவு்பவபோருட்க்ள உணவில் 
கு்்றக்்க நவணடும்.

•  உைல் எ்ை்ய கு்்ற்பபதறகு 
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ந�ோயோளிக்கு தனி்பபடை உணவுமு்்ற்ப 
படடியல் நத்வ எனப்த அறிவுறுத்த 
நவணடும்.

•  உைறபயிறசி மைறறும் மு்்றயோன 
உைறபயிறசி மூ�ம் உைல் எ்ை்யக் 
கு்்றக்்க, ஆற்றலின மூ�ம் ்கந�ோரி்கள் 
வெ�விை்பபடுவ்த விளக்்க நவணடும்.

•  உைல் எ்ை்யக் கு்்ற்பபதில் 
ந�ோயோளிக்கு ஏறபடும் சிரமைங்க்ள 
படடியலிை நவணடும்.

உடற்பயிறசி (Excercise) 

உைல் எ்ை்யக் கு்்றத்தந� முதல் நி்� 
பரோமைரி்பபோகும். இனசுலின நத்வயில்�ோத 
நீரழிவு சிகிச்்ெயில் மு்்றயோன, உைறபயிறசி, 
்கோரநபோ்ைடரட பயனபடுத்துத்� 
அதி்கரித்தந�, உைல் எ்ை்ய கு்்ற்பபதன 
மூ�ம் இருதய இரத்த ஓடைச் வெயல்தி்ற்ன 
உயரத்த முடியும்.

மருந்துைள் (Medication)

•  உணவு மைறறும் உைறபயிறசியினோல் 
குணமைோ்கோத நீரழிவு ந�ோயோளி்களுக்கு 
இரத்தத்தில் ெரக்்க்ர அள்வக் 
கு்்றக்்க வோயவழியோ்க மைருந்து்க்ளக் 
வ்கோடுத்தல்.

•  இனசுலின நத்வ்பபடும் நீரிழிவு 
ந�ோயோளிக்கு (NDM) இனசுலின 
அளித்தல் மி்கவும் அவசியம்.  உணவு, 
உைறபயிறசி மைறறும் மைோத்தி்ர்களோல் 
ெரக்்க்ர்ய ்கடடுபடுத்த 
முடியோத ந�ோயோளி்களுக்கும் 
இனசுலின பயனபடுத்த�ோம்.  
்ை்பபரகிளிசிமியோவுக்கு இனசுலின 
வ்கோடு்பபதோல் ்ை்பநபோகி்ளசிமியோ 
ஏறபை�ோம்.    

•  இனசுலின ஊசி சுயமைோ்க வெலுத்த 
ந�ோயோளி்களுக்கு வெயல் மு்்றயில் 
விளக்கிக் ்கோடைவும்.

•  படி்பபடியோ்க ந�ோயோளிக்கு 
வதளிவுபடுத்தி நதரச்சி வப்றச் 
வெயயவும்.

•  சுயமைோய இனசுலின சிரிஞ்சின மூ�ம் 
வெலுத்திக் வ்கோள்வதில் பயிறசி வப்ற 
நவணடும்.

•  சுயமைோய ஊசி நபோடடு வ்கோள்வதின 
மூ�ம் வலி பறறிய பயத்தி்ன 
நபோக்்க�ோம்.  

•  ந�ோயோளிக்கு �ம்பிக்்்க வந்தபின 
சிரிஞ்சில் மைருந்து நி்்றக்கும் 
மு்்ற்யக் ்கறறு தர�ோம்.

•  உணவு, வெயலுக்கு தகுந்தவோறு மைருந்து 
அளவு, ந�ரம், அறிய்பபடுதல் நவணடும்.

சுைாதாரக் ைல்வி

	இரத்தத்தில் ெரக்்க்ரயின அளவு 
கு்்றவதோல் ஏறபடும் பிரச்சி்ன்கள்

•  இரத்தத்தில் ெரக்்க்ரயின அளவு 
கு்்றவ்த ்கண்கோணிக்்க நவணடும்.

•  இரத்தத்தில் ெரக்்க்ரயின அளவு 
கு்்றவதோல் ஏறபடும் அறிகுறி்க்ளக் 
்கவனித்தல் நவணடும்.

•  அதி்க வியர்வ, பைபை்பபு, உைல் 
வவளுத்தல், இருதய துடி்பபு 
அதி்கரித்தல்.

•  த்�வலி, த்�சுறறுதல், நபச்சு 
குள்றல், �்ையில் தடுமைோற்றம்

•  இரத்தத்தில் ெரக்்க்ரயின அளவு 
கு்்றயும் நபோது 10-15 கி ெரக்்க்ர 
வ்கோடுத்து ெரக்்க்ரயின அள்வ 
அதி்க்பபடுத்த நவணடும்.

•  ந�ோயோளி்கள் ½ ்க்ப பேச்ெோறு 3 
குளுக்ந்கோஸ் வில்்�்கள் 4 ெரக்்க்ர 
வில்்�்கள் 5-6 ெரக்்க்ர மிடைோய்கள் 
எடுத்துக் வ்கோள்ள�ோம்.
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•  ெரக்்க்ர எடுத்துக்வ்கோள்ள முடியோத 
நி்�்மையில் குளுக்்கோன 1 மி.கிரோம் 
வ்கோடுக்்க நவணடும்.

•  சி்ர வழியோ்க 50% குளுக்ந்கோஸ் திரவம் 
50 மி.லி வ்கோடுக்்க நவணடும். 
ந�ோயோளி எ்பவபோழுதும் இரத்தத்தில் 
ெரக்்க்ரயின அளவு கு்்றவ்த எதிர 
வ்கோள்ள தயோரோ்க இருக்்க நவணடும்.

•  நீரழிவு ந�ோயோளி்கள் நீரழிவு ந�ோய 
அ்ையோள அட்ை்ய எ்பவபோழுதும் 
எடுத்துச் வெல்� நவணடும்.

•  இரத்தத்தில் ெரக்்க்ரயின அளவு 
கு்்றயோமைல் இருக்்க உணவு்களுக்கு 
இ்ையில் சிறறுணடி்கள், 
உைறபயிறசிக்கு முன சிறிதளவு எடுக்்க 
நவணடும்.

	உைலின வெயல் தி்ற்ன அதி்கரித்தல்

•  ந�ோயோளி்கள் ்கடினமைோன 
உைறபயிறசிக்கு முன இரத்த ெரக்்க்ர 
அள்வ அறிந்து வ்கோள்ளுதல் 
நவணடும்.

•  ்கடு்மையோன உைறபயிறசியின நபோது 
அதி்க உணவு உடவ்கோள்ளுவதோல் இரவு 
ந�ரத்தில் இரத்தத்தில் ெரக்்க்ரயின 
அளவு கு்்றவ்த தடுக்்க�ோம்.

•  இரத்தத்தில் ெரக்்க்ரயின அளவு 250 
மி.கிரோ்மை விை அதி்கமைோகும் நபோது 
உைறபயிறசி்ய தவிரக்்க நவணடும்.

		இரத்தத்தில் ெரக்்க்ரயின அள்வக் 
கு்்றக்கும் மைருந்து்க்ள பறறிய 
அறிவு்ர்கள்

•  ந�ோயோளி ்கணபோர்வக் கு்்றவு, ்கோது 
ந்களோ்மை படி்பபறிவின்மையினோல் 
அவரு்ைய ்கறறு வ்கோள்ளும் தி்றன 
கு்்றகி்றதோ எனறு அறியவும்.

•  மைருந்து்களின வெயல் உபநயோ்கம் 
மைறறும் மைருந்து்களின பக்்க வி்ளவு்கள் 
பறறி எடுத்து கூ்றவும்.

	ெருமை பரோமைரி்பபு

• ெருமை போது்கோ்பபு

• போத போது்கோ்பபு மி்கவும் அவசியம்

•  நதோல் வ்றணடு நபோ்கோமைல் போது்கோக்்க 
நவணடும்.

•  நதோலில் வவடி்பபு வரோமைல் போது்கோக்்க 
நவணடும்.

	ந�ோ்ய ெமைோளித்து தோஙகிக் வ்கோள்ளுதல்

•  ந�ோயோளியும் அவரது குடும்பத்தினரும் 
நீரழிவு ந�ோய சுயபரோமைரி்பபு 
மு்்றயில் பஙகு வ்கோணடு அவர்களது 
�ம்பிக்்்கயி்ன நமைம்படுத்த 
நவணடும்.

சிக்ைல்ைள்

 இரத்தத்தில் ெரக்்க்ரயின அளவு கு்்றதல்.

 நீரழிவு ந�ோயினோல் வரும் 
கீடநைோஅசிநைோஸிஸ்

 ்ை்பபரகி்ளசிமிக் சினடநரோம்

 சிறிய இரத்த குேோய்களில் வரும் 
சிக்்கல்்கள் எ.்கோ. ்கணவிழித்தி்ர போதி்பபு, 
சிறுநீர்க போதி்பபு, �ரம்பு போதி்பபு

 இரணடு வ்்கயோன நீரிழிவு ந�ோயிலும் 
இதயத்தின இரத்த குேோய்கள் 
போதிக்்க்பபடுகின்றன.

3.8.2  சிகனப்க்ப நீர்ைட்டிைள் சின்ட்சராம் (POLY 
CYSTIC OVARIAN SYNDROME)

சி்ன்ப்ப நீரக் ்கடடி்கள் சினடநரோம் 
(Pcos) என்ற பிரச்ெ்னயில் சி்ன்ப்ப 
வெயல்தி்றன போதி்பபு, சி்ன்ப்ப நீரக்்கடடி்கள் 
மைறறும் ஆணடநரோஜன உறபத்தி அதி்கரித்தல் 
நபோன்ற்வ அைஙகும்.  இது 30 வயதிறகுடபடை 
வபண்களில் வபோதுவோ்க ்கோண்பபடும்  மைறறும் 
மை�டடுத் தன்மைக்கு ்கோரணமைோ்க அ்மையும்.

ைாரணிைள் 

	அறிய்பபைோத ்கோரணங்கள்

அகடயா்ளஙைள் அறிகுறிைள்
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 ைோரநமைோன்களின ெமைநி்�யற்ற தன்மை

		்கருமுட்ை வவளி்பபடுதலில் போதி்பபு மைறறும் 
திரவங்கள் நிர்பப்பபடை நீர ்கடடி்கள்

	ஒழுங்கற்ற மைோதவி�க்கு

	மைோதவிைோய இன்மை

		அதி்க்பபடியோன த்�முடி மைறறும் உைல் 
பருமைன

	 கு்்றவோன மைோதவிைோய (உதிர்பநபோக்கு 
மைறறும் மை�டடுத் தன்மை)

	இனசுலின எதிர்பபு

சிகிசகே 

 ஆரம்ப நி்�யில் ந�ோ்யக் ்கணைறிதல் 
(வபல்விக் USG) 

		சிக்்கல்்களின ஆபத்்தக் கு்்றத்து 
வோழ்க்்்க தரத்்த நமைம்படுத்துதல்

	மைோதவிைோய சுேறசி்ய ஒழுஙகுபடுத்த OCP 
– மைருந்து்க்ள பயனபடுத்துதல்.

		அதி்கமைோன த்�முடி உள்ளவர்களுக்கு 
ஸ்்பந�ோநனோ�ோக்நைோன வ்கோணடு 
சிகிச்்ெ யளிக்்க�ோம்.

		ஆணடநரோஜன ைோரநமைோனின அதி்க 

உறபத்தி்ய புளுை்மைடு (Flutamide) மைறறும் 
GnRH அந்கோனி ஸ்டு்களோனறு்பநபோ்�டு 
(teuprolide)  வ்கோணடு சிகிச்்ெயளிக்்க�ோம்.

		இனசுலின அதி்க உறபத்தி்ய வமைடபோரமின 
(metfomin) மூ�ம் கு்்றத்தல்.

		ஆணடநரோஜன ைோரநமைோன்களின அதி்க 
உறபத்தி்ய ெரிவெயதல்.

		்கருமுட்ை வவளி்பபடுவதறகு 
்கருத்தரி்பபுக்குரிய மைோத்தி்ர்க்ளக் 
வ்கோடுக்்க�ோம்.

ஹேவிலிய சிகிசகே

		சி்ன்ப்ப நீரக்்கடடி்கள் சினடநரோம் 
உ்ைய ஒரு வபணணுக்கு உைல் எ்ை 
நமை�ோண்மையின முக்கியத்துவத்்த்ப 
பறறி ்கறபிக்்க நவணடும்.

		இனசுலின வரசிஸ்ைனஸ் கு்்ற்பபதறகு 
உைறபயிறசி நத்வ.

		உைல்பருமைன சி்ன்ப்ப நீரக்்கடடி்கள் 
சினடநரோம் வதோைரபோன பிரச்ெ்ன்க்ள 
அதி்க்பபடுத்தும், எனநவ இரத்தத்தில் 
வ்கோழு்பபு மைறறும் ெரக்்க்ரயின 
அளவு்க்ளக் ்கண்கோணிக்்க நவணடும்.

C¬ùŠ¬ð c˜‚è†®J¡ C¡†«ó£‹
           (PCOS)

Ý«ó£‚Aòñ£ù C¬ùŠ¬ð c˜‚è†®èœ ÜìƒAò C¬ùŠ¬ð

ºF˜„Cò¬ìò£î ð£L‚Aœ

ºî™ G¬ô ð£L‚Aœ
Þó‡ì£‹ G¬ô ð£L‚Aœ

ºF˜„Cò¬ì‰î ð£L‚Aœ

æM«ôê¡è£˜ðv Ý™Hè¡v

è£˜ðv ½Î†®ò‹

ð£L‚Aœ õ÷˜„Cò¬ìò£î G¬ô

ºF˜„Cò¬ìò£î ð£L‚Aœ
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PCOS அ���க�

மல���த�ைம

�ைற�த
பா	ய�
த�ைம

மன�ைல மா�ற�

�க�ப�

ேசா��

இ� 	�
எ����

ெட��ேடா�ரா�
அள� அ�க�

ஒ��க�ற
மாத�ல��

�ைன�ைப
���க��க�

உட� எைட��
மா�ற�

உட� உேராம�க�
அ�க அள�� வள�த�.

ஆ�கைள�
ேபா�� தைல��
வ��ைக ம���

ெம�ைமயான ��.
		உைலில் ்கோண்பபடும் நத்வயற்ற 

உநரோமைங்கள் (முடி) அ்கறறுவதறகு உதவி 
வெய.

3.8.3  கெப்்பர் கதராய்டிேம் (HYPER 
THYROIDISM)

்தரோயடு சுர்பபி்கள் மூ�ம் ்தரோயடு சுர்பபு 
மைறறும் ்தரோயடு ைோரநமைோன ஆகியவறறின 
வதோைரச்சியோன அதி்கரி்பபு.

ைாரணிைள்

	கிநரவஸ் ந�ோய

	�ச்சு மைறறும் ்கோயடைர

	்தரோயடு �ச்சு சுர்பபிக் ்கடடி

	்தரோயடு புறறுந�ோய

அகடயா்ளஙைள் மறறும் அறிகுறிைள்

	வவ்பப ெகி்பபின்மை
	விழிபிதுக்்கம் (Exopthalmos)
	தளரவோன குைல் அ்ெவு்கள்
	அதி்க வியர்வ
	இருதய துடி்பபு அதி்கரித்தல்
	்தரோயடு வெல்்களின உரு்பவபருக்்கம்
்பரிசோதகனைள் (INVESTICATION)

		ந�ோயின வர�ோறு மைறறும் உைல் 
பரிநெோத்ன

	்கண பரிநெோத்ன
	ஆயவ்க நெோத்ன – சீரம் T3, T4, TSH, FT3, 

FT4, மைறறும் FTSH
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	்தரோயடு ஸ்ந்கன
சிகிசகே

மருத்துவ சிகிசகே

 ்தரோயடு எதிர்பபு மைருந்து்கள் ்தரோயடு 
சுர்பபியின வபருக்்கத்்தத் தடுக்கும். ( எ.்கோ 
Prophylthiouracil and methimazole)

 அநயோடின (எ.்கோ) ்கதிரியக்்க அநயோடின 
 பீடைோ அடரினரஜிக் பிளோக்்கர்கள்
அறுகவ சிகிசகே

	பகுதி ்தரோயடு சுர்பபி்ய அ்கறறுதல் (Sub 
total thyroidectomy)

	முழு ்தரோயடு சுர்பபி்ய அ்கறறுதல் (Total 
thyroidectomy)

கதராய்டு சுரப்பிகய அைறறுவதால் ஏற்படும் 
சிக்ைல்ைள் 

	இரத்தக் ்கசிவு அல்�து ந�ோயத்வதோறறு 
	வைடைனி
	சுவோெத்த்ை
	குரல்வ்ள வீக்்கம்

	குரல் வ்ளவீக்்கம் (Vocal cord edema)

சிக்ைல்ைள்

	விழி்ப பிதுக்்கம்

	்தரோயடு ஸ்ைோரம் (storm)

	்தரோயடு கி்ரஸிஸ்

	்தரோயடு �ச்சு

3.8.4 கெப்ச்பாகதராய்டிேம் (HYPOTHROIDISM)

்ை்பநபோ்தரோயடிெம் எனபது எந்த 
வயதிலும் ் தரோயடு ைோரநமைோன கு்்றவினோல் 
வளரசி்தவு ஏறபடுவதோகும்.  பி்றவியிந�நய 
்தரோயடு சுர்பபி கு்்றவோ்க சுர்பபதறகு 
கிரிடடினி்ம் (Cretinism) எனறு வபயர.

ைாரணஙைள்

		பி்றவிந�நய ஏறபடும் ்தரோயடு சுர்பபி 
கு்்றபோடு

	ைோரநமைோன உறபத்தியில் பிரச்சி்ன

		அநயோடின ெத்து கு்்றவு (பிரெவத்துக்கு்பபின, 

பிரெவத்துக்கு முன)

	்தரோயடு எதிர்பபு மைருந்து்கள்

		்ை்பபர்தரோயடு அறு்வ சிகிச்்ெக்கு 
்கதிரியக்்க மைருந்து்க்ள்ப பயனபடுத்துதல்.

		�ோள்படை அேறசிந�ோய (்கடு்மையோன) 
்களோன ைோஷிநமைோடநைோ ந�ோய மைறறும் 
ெோர்கோயநைோசிஸ்

அகடயா்ளஙைளும் அறிகுறிைளும்

அைடயாள�க��
அ���க��

உல��த தைல�� க���வ��� ���ைம 

�
	ய �க� �
	ய ைதரா�� வ�ைம��ய
இ�தய ���� ஆ��ைர�� � �� தா
க

��யாைம

மன அ��த� உல��த ேதா� ேசா�� மற� மாத �ல�� �ரசைன

மல���தைம தைசவ� எைட அ�க��� மல��க� எ �� உைட��
நக
க�

்ை்பநபோ்தரோயடிெத்தின அறிகுறி்கள் 
ந�ோயின தன்மை அதோவது ந�ெோனதோ்க, 
்கடு்மையோனதோ்க (myxedema) அல்�து 
சிக்்க�ோனதோ்க (myxeaemacoma) இருக்கி்றதோ 
எனப்த்ப வபோறுத்து அ்மையும்.

மிக்சிடிமா   (myxedema) 

	சுவோெ வெயலிே்பபு

	இருதய வெயலிே்பபு

	மூ்ள இரத்தக் குேோயில் 
விபத்து

	்கோயம்

	வளரசி்த மைோற்ற்ப பிரச்ெ்ன்கள்

மிக்சிடிமா சைாமா (myxedema) 

		வளரச்சி்த மைோற்ற விகிதம் ்கடு்மையோ்க 
அதி்கரித்தல்.
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	கு்்றவோன ்கோறந்றோடைத்தோல் சுவோெ அமி� 
நதக்்கம் (Respiratory Acidosis) ்கோண்பபடுதல். 

	்ை்பநபோவதரமியோ (வவ்பப கு்்றவு) 

		்ை்பநபோவைனவென (கு்்றந்த இரத்த 
அழுத்தம்) 

		்ை்பநபோந�டரிமியோ (இரத்தத்தில் 
நெோடியம் கு்்றதல்)

		்ை்பநபோ்கோல்சிமியோ (இரத்தத்தில் 
்கோல்சியம் கு்்றதல்)

		்ை்பநபோ கி்ளசிமியோ (இரத்தத்தில் 
ெரக்்க்ர கு்்றதல்)

ச�ாய் ைண்டறிதல் 

		ந�ோயின வர�ோறு மைறறும் உைல் 
பரிநெோத்ன 

	சீரம் TSH  மைறறும் FT4 

சிகிசகே

மருத்துவ சிகிசகே 

		்தரோயடு எதிர்பபு மைருந்து்களோன 
Propylathiouracil (PTV)  ்தரோயடு 
ைோரநமைோன வபருக்்கத்்த தடுக்கும்.

		்கதிரியக்்க அநயோடின அளி்பபது 
நிரந்தரமைோனது ஏவனன்றோல் இது 
்தரோயடு திசுக்்க்ள அழிக்கி்றது.

		்ை்பநபோ்தரோயடிெம் உள்ள ந�ோயோளி்கள் 
வோழ்�ோள் முழுவதும் ைோரநமைோன மைோறறு 
சிகிச்்ெ வப்ற நவணடும். (HRT) 

3.9 புறறுச�ாய் (CANCER)

வாய்புறறு ச�ாய் (ORAL CANCER)

மார்பு புறறுச�ாய் (BREAST CANCER)

புறறுந�ோய சிகிச்்ெயின ந�ோக்்கங்கள் - 
குண்பபடுத்துதல், ்கடடு்பபடுத்துதல் மைறறும் 
உைல் உபோ்த்யத் தணிக்கும்  (Palliative) 
்கவனி்பபு 

புறறுந�ோய எனபது சுறறு்ப பு்றத்திலுள்ள 
வளரச்சி்யக் ்கடடு்பபடுத்தும் ்கோரணி்ய்ப 
வபோருடபடுத்தோமைல் வெல்்கள் ெ்கோதோரமைோன 

மு்்றயில் வளரச்சிய்ைவதோல் உணைோகும் 
ந�ோயோகும். 

புறறுந�ோயின மூனறு வ்்க்கள்

1. ்கோரசிநனோமைோ (Carcinoma)

2. ெோரந்கோமைோ (Sarcoma)

3. லிம்்பநபோமைோ  (Lymphoma) 

ைார்சிசனாமா (Carcinoma)

நதோலின எபிதீலிய திசுக்்கள் மைறறும் உள் 
உறு்பபு்களின நமைல் உ்்ற்களிலும் ்கோண்பபடும் 
புறறுந�ோய 

ோர்சைாமா  (Sarcoma)

இது குருத்வதலும்பு த்ெ அல்�து 
எலும்பு்களின இ்ண்பபுத்திசுக்்களில் 
்கோண்பபடும் புறறுந�ோய.

லிம்ச்பாமா (Lymphoma)

இது இரத்த ஓடைம் மைறறும் நிணநீர 
மைணை�த்்த்ப போதிக்கும்.

3.9.1 வாய்புறறு ச�ாய் (ORAL CANCER)

 வோயில் இரணடு வ்்கயோன புறறுந�ோய 
்கோண்பபடுகி்றன்றன.  வோய்பபுறறுந�ோய மைறறும் 
வோயக்குழி புறறுந�ோய.  வோயக்குழி புறறுந�ோய 
வோய மைறறும் வதோண்ைக் குழியிலிருந்து 
வதோண்ை்ப பகுதியின பினபு்றம் வ்ர 
்கோண்பபடும்

்பரிசோதகனைள் (INVESTIGATION)

		ந�ோயின வர�ோறு மைறறும் உைல் 
பரிநெோத்ன 

	திசு பரிநெோத்ன 

	வோயவழி எக்ஸ் நபோலிநயடடிங வெல்லியல்

	வைோலுவின புளு பரிநெோத்ன

	CT ஸ்ந்கன

	MRI ஸ்ந்கன

	PET ஸ்ந்கன

வாய்புறறுச�ாயின் வகைைள்
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	உதடு புறறுந�ோய  (Lip cancer)

	�ோக்கு புறறுந�ோய  (Tongue cancer) 

	வோயக்குழி புறறுந�ோய

C ஹ்பருஙகுடல்/சிறுநீர்ப்க்ப 
ஹேயல்திைனில் மாறைம்
A குணமாைாத புண்
U அ ே ா த ா ர ண 

இரத்தச்பாக்கு
T ைடினத்தன்கமயுள்்ள ைட்டி
I ஹேரிப்புக் சைா்ளாறு
O மருவில் ஹ்பரிய மாறைம்
N ஹதாடர்சசியான இருமல்

உதடுபுறறு ச�ாய் (Lip cancer)

ந�ோய வருவதற்கோன ்கோரணி்கள் 
(Predisposing factors)

நீணை ்கோ�ம் சூரிய ்கதிரவீச்சில் இருத்தல் 
மைறறும் வவளிறிய நதோல், அடிக்்கடி ஏறபடும் 
வைரவபடிக் ்கோயம் (அ) சி்தவு, சுருடடு 
பிடி்பபதோல் ஏறபடும் எரிச்ெல், சிபிலிஸ் மைறறும் 
ந�ோயத்தடு்பபோற்றல் கு்்றதல்.

அறிகுறிைள்

	தடித்த வலியில்�ோத புண

சிகிசகே

	அறு்வ சிகிச்்ெ மு்்றயில் போதிக்்க்பபடை 
பகுதி்ய அ்கறறுதல் மைறறும் ்கதிரவீச்சு 
சிகிச்்ெ

�ாக்குப் புறறுச�ாய் (Tongue cancer)

ச�ாய் வருவதறைான ைாரணிைள்

		பு்்கயி்�, ஆல்்கைோல், �ோள்படை எரிச்ெல், 
சிபிலிஸ்

அறிகுறிைள் மறறும் அகடயா்ளஙைள்

நா��� ஒ�� (patch)
காண�ப�த� அைவ

��ைச�காளா� ெதா��
ேபா�� ெவ	ைம

அ�ல� �வ�� �ற���
காண�ப��, ேம��

அைவகைள ��க
� யா�.

நா��� ேம� த�
	
எ�லா� த ��க��

���ேநாய�ல ஆனா�
அைவக� ப�ேசா��க�

பட ேவ	��. 
�ணமைடயாத

வா�
	� வ���லாத
�	 �ர�சைன���ய�
���ேநா��கான ��ய
�	 இ��தா� நா���
��ய ப��ைய ம���

அக�றலா�.

வா�� அழ��
அ�ல  �க�
��ய அள��

�ர�சைன
ஏ�படலா�.

உணைவ
ெம���ேபா� அ�ல�

�����ேபா�
வ� ஏ�ப�த� 

நா��
	��ேநா��

அைடயாள�க�

சிகிசகே

		அறு்வ சிகிச்்ெ மைறறும் ்கதிரியக்்கம் 
(�ோக்்்க முழுவதுமைோ்க அல்�து போதியோ்க 
அ்கறறுதல்)

வாய்க்குழி புறறுச�ாய் (Oral cavity cancer) 

ச�ாய் வருவதறைான ைாரணிைள்

		நமைோெமைோன வோய சு்கோதோரம் (சுருடடு 
மைறறும் சி்கவரட பிடித்தல், வபோடிநபோடுதல், 
பு்்கயி்� வமைல்லுதல்) நீணை�ோள் 
ஆல்்கைோல் உடவ்கோள்ளுதல், �ோள்படை 
எரிச்ெல் (துணடிக்்க்பபடைபல், ெரியோ்க 
வபோருந்தோத வெயற்்க பற்கள், நவதியல் 
(அ) வமைக்்கனிக்்கல் எரிச்ெலூடடும் 
வபோருள்்கள்) மைனித போ்பபிந�ோமைோ ்வரஸ் 
(HIV) 
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அறிகுறிைளும் அகடயா்ளஙைளும்

	லுந்கோபி�ோக்கியோ, எரித்நரோ பிளோக்கிரியோ 
புண, புண ஸ்போட, ்கடினமைோன பகுதி, வலி, 
டிஸ்ஃநபஜியோ, ்கனனத்தில் உள்ள ்கடடி 
அல்�து தடித்தல். வதோண்ைக் ்கோயம் 
அல்�து வமைல்லுதல் மைறறும் நபசுதல் 
(பக்்கவோடடு அறிகுறி்கள்)

சிகிசகே 
		அறு்வ சிகிச்்ெ மு்்றயில் கீழ்தோ்ை 

அ்கறறுதல் (Mandibulectomy) ்கழுத்து 
பகுதியில் வவடடி நீக்குதல் (Radical Neck 
dissection)

		வோயின உள் மைறறும் வவளி்பபகுதியில் 
்கதிரியக்்கம்

3.9.2 மார்்பை புறறுச�ாய் (BREAST CANCER)

வகரயகை

புறறுந�ோய எனபது சுறறு்பபு்றத்திலுள்ள 
வளரச்சி்யக் ்கடடு்பபடும் ்கோரணி்ய்ப 
வபோருடபடுத்தோமைல், வெல்்கள் அெோதோரண 
மு்்றயில் வளரச்சிய்ைவதோல் 
உணைோ்கக்கூடிய ந�ோயோகும்.

ைாரணிைள்

 வதளிவோன ்கோரணம் எதுவுமில்்�

 ைோரநமைோன்கள் மைறறும் மைரபணுக்்கள் 
மைோரப்க புறறு ந�ோயக்்கோன ்கோரணங்களில் 
சி� பஙகு்க்ள வகிக்கின்றன.

ஆ்பத்தான ைாரணிைள்

		மைோரப்க புறறுந�ோய 50 வயதிறகு நமைல் 
வபோதுவோ்க ்கோண்பபடுகி்றது.

		பேக்்கவேக்்கங்கள் மைறறும் குடும்ப வர�ோறு 
ஆகிய்வ இதில் வபரும்பஙகி்ன 
வகிக்கி்றது.

	சிறுவயதிந�நய பூ்பப்ைதல்

		குேந்்த்பநபறு இல்�ோத வபண்களுக்கு 
இந்ந�ோய வர அதி்க வோய்பபு உள்ளது.

	முதிரந்த வயதில் குேந்்த வபறுதல்.

	தோமைதமைோ்க மைோதவிைோய நினறு நபோதல்

	்கதிரியக்்க ்கதிரவீச்சுக்கு வவளி்பபடுதல்.

		உைல் பருமைனும் ஒரு ்கோரணமைோ்கக் 
்கருத்பபடுகி்றது.

அறிகுறிைளும் அகடயா்ளஙைளும்

ேதா�� எ��ச�

மா��� ��க�

மா�� கா��� ஒ���

மா�� ப�	�� ��க� 

மா�� அ�ல� மா�� கா��� வ�ேதா� ம��� ேபாத�

அ��� ப�	�� க��மா��� கா�� உ����த�

மா�பக ���ேநா� அ���க�

	வலியற்ற ்கடினமைோன நி்�யோனக் ்கடடி

		மைோரப்க்ப பகுதியிலுள்ள நதோல் ஆரஞ்சு 
நதோ்�்ப நபோனறு நதோற்றமைளித்தல்

	ந�ோயின முதிரச்சி நி்�யில் மைோரபுக்்கோம்பு 
உள்ளிழுத்தல்.

		மைோரபுக் ்கோம்பில் புண மைறறும் பூஞ்்ெ 
ந�ோயத்வதோறறு

்பரிசோதகன (INVESTIGATION) 

	மைோரப்க சுய நெோத்ன

	ஊசியின மூ�ம் திசு பரிநெோத்ன 

		வவளி்பபு்ற தி்றந்த திசு பரிநெோத்ன (Open 
biopsy)

	அறு்வ சிகிச்்ெ மூ�ம் திசு பரிநெோத்ன 

	ந்கோர திசு பரிநெோத்ன (Corebiopsy)

	திசு அ்மை்பபி்ன பறறி ஆரோயதல் (Histolosic 
Examination) 

சிகிசகே 

அறுகவ சிகிசகே

		மைோஸ்வைக்ைமி  (mastectomy) – போதிக்்க்பபடை 
மைோரபு்ப பகுதி்ய அ்கறறுதல்.
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		திருத்த்பபடை நரடிக்்கல் மைோவ்க்ைமி  (modified 
radical massectomy) மைோரப்க்ப போது்கோ்பபு 
அறு்வ சிகிச்்ெ (Breast conservation surgery) 
மைோரபுக் ்கடடி்ய நீக்குதல் (Lumpectomy)

		பகுதியளவு மைோரப்க அறு்வ சிகிச்்ெ 
(partial mas tectomy)

		பிரிவு மைோரப்க அறு்வ சிகிச்்ெ (Segmental 
mastectomy) 

		மைோரப்கத்தில் ்கோல் பகுதி்ய நீக்குதல் 
(Quadran tectomy)

		அக்குளில் உள்ள நிணநீர �ோளத்்த 
வவடடுதல் (Auxillary Lymphnode dissection)

		்கதிரியக்்க சிகிச்்ெ (Radiotherapy)

		கீநமைோவதரபி

		ைோரநமைோன சிகிச்்ெ

		எலும்பு மைஞ்்ஜ மைோறறும் அறு்வ சிகிச்்ெ 
(Bone marrow Transplantation)

ஹேவிலிய சிகிசகே (NURSING MANAGEMENT) 

	குடும்பத்தினருக்கு ஆதரவு அளித்தல்.

	உைறபயிறசி 

		மைனதளவி�ோன ஆதரவு குடும்பத்தினருக்கும் 
ந�ோயோளிக்கும் அளித்தல்.

	்கடடுக்்கடடுதல்

	வலி்யக் கு்்றத்து வெதி்ய அளித்தல்

	நதோலின தன்மை்ய பரோமைரித்தல்

குடும்்பத்தினருக்கு ஆதரவு

ந�ோயோளியின குடும்பத்தில் 
உள்ளவர்களுக்கு ஆந�ோெ்ன அளித்து 
ஆதரவு அளிக்்க நவணடும்.  தறநபோது 
கி்ைக்கும் சிகிச்்ெ மு்்ற்க்ள விளக்கி 
வெோல்� நவணடும்.  புறறுந�ோயோல் 
போதிக்்க்பபடைவருக்கு ஆதரவு அளிக்்க 
நவணடுவமைனறு குடும்பத்தினருக்கு 
அறிவுறுத்த நவணடும். 

அறுகவ சிகிசகேக்குப்பின் ஹேய்யப்்படும் 
உடற்பயிறசிைள் 

		சுவறறில் ஏறும் ்்க பயிறசி (Wall climbimg 

exercise) 

ந�ோயோளி்ய சுவறறின அருந்க நிற்க 
்வத்து ந�ோயோளியின போதிக்்க்பபடை பகுதியின 
்்க்ய சுவறறில் ்வக்குமைோறு கூ்ற நவணடும், 
அதனபின ்்க்ய வமைதுவோ்க சுவறறின மீது 
ஏறும்படி கூ்ற நவணடும்.

	்கயிறு இழுக்கும் பயிறசி (Roll pulling exercise) 

்கம்பியின மீது ்கயிற்்ற நபோடடு, அதன 
இரு மு்ன்யயும், இரு ்்கயோல் பிடித்துக் 
வ்கோணடு அத்ன மைோறறி மைோறறி இழுக்குமைோறு 
கூ்ற நவணடும். 

	்கயிறு திரு்பபுதல் (Rope turning exercise)

 ்கயிற்்ற ஒரு இைத்தில் ்கடடி அவற்்ற 
போதிக்்க்பபடை ்்கயினோல் பிடித்துக் வ்கோணடு 
அவற்்ற திரு்பப நவணடும்.

3.10   �டத்கத பிரசேகனைள் 
(BEHAVIOURAL DISORDERS

டிஸ்ஹ்லக்ஸியா

மதுப்்பழக்ைம்

3.10.1 டிஸ்ஹ்லக்ஸியா

டிஸ்வ�க்சியோ எனபது எழுத்து அல்�து 
எழுதுவதில் பி்ே்கள் ஏறபடடு படித்தல் 
அல்�து ்கற்றலில் சிரமைம் எனபதோகும்.

 ‘Dys’ என்றோல் ்கடினம்
‘lexia’ என்றோல் வெோற்கள்

ைாரணிைள்

 பி்றவி (பி்றக்கும் நபோநத)
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 மூ்ளபோதி்பபினோல் (பிநனோபோரபிநைோன 
(phenobarbitone)) நபோன்ற மைருந்து்க்ள 
பயனபடுத்துவதோல் பி்ற்பபில் ஏறபடும் 
போதி்பபு

அகடயா்ளஙைள் மறறும் அறிகுறிைள்

 சிரமைங்கள் 

• ்கவனித்தல்

• பு�னுணரவு

• ஞோப்கெக்தி

• வோயவமைோழித்தி்றன்கள்

• பகுத்தறிவு

• ்்க, ்கண ஒருஙகி்ண்பபு

	நெோம்நபறித்தனம்

	ெண்ையிடுதல்

	தனி்மை

	ஊக்்கமின்மை

	தோழ்வுமைன்பபோன்மை

டிஸ்ஹ்லக்சியா குழந்கதைக்ள கையாளுதல்

 நதரச்சி வபற்ற நிபுணர்களிைம் 
துல்லியமைோன பரிநெோத்ன 
நத்வ்பபடுகி்றது.

 ப�த் தர்பபடை பரிநெோத்ன அல்�து 
நதரவு்களின முடிவு்கள் மூ�ம் மு்்றயோ்க 
அ்ையோளம் ்கோணல்.

 ்கோல்குந�டைர, ்கணினி ஆகியவற்்ற 
பயனபடுத்துவது மி்கவும் பயனளிக்்க 
கூடியதோ்க அ்மையும்.

 இம்மைோதிரியோன குேந்்த்க்ள இளம் 
பருவத்திந�நய ்கணைறிந்து.  அவர்களுக்கு 
புரியும் வணணம் ்கறபிக்்க்பபடுவது 
பயனளிக்கும்.  இவர்களுக்கு ்கறபிக்கும் 
மு்்ற ெோதோரணமைோ்க ்கறபிக்கும் மு்்ற 
நபோனறு இருக்்கோது.

 இக்குேந்்த்களுக்கு வமைோழி்பபோைங்க்ள 
்கறபது ்கடினமைோ்க இரு்பபதோல் 
வமைோழி்பபோைம் விதிவி�க்கு அளி்பபது 
�ல்�து.

 ஆரம்பத்தில் அடி்பப்ைத் தி்றன்க்ள 
்கறறுக் வ்கோள்ள தனி�பர ்கல்வித்திடைம் 
அ்மைத்து தர நவணடும்.  இது 
இக்குேந்்த்கள் ஒருமித்து வெயல்பை 
உதவும்.  

ஹ்பறசைார் மறறும் ஆசிரியர்ைள் கீழைண்ட 
வழிைளில் உதவ சவண்டும்.

ஹ்பறசைார்

 இக்குேந்்த்களின ந�ரத்்த 
பயனுள்ளதோ்க ்்கயோளுதல்.

 வபோருட்க்ள அதறகுரிய இைத்தில் 
்வத்தல்.

 வீடடு்பபோைங்கள் வெயயும் நபோது உதவுதல்.

 வோசிக்கும் நபோது நத்வயோன உதவி 
வெயதல்.

 அவர்களின ்கவனத்்த 
ஒருமு்க்பபடுத்துதல்.

 ெரியோன போை்ப புத்த்கங்க்ள பள்ளிக்கு 
எடுத்துச் வெல்� உதவுதல்.

 வதளிவோ்க துல்லியமைோ்க விளக்்கம் 
அளித்தல் குேந்்ததனமைோ்க 
�ைந்துக்வ்கோணடு அளிக்்க்பபடை 
நவ்�்ய ்கோ� தோமைதமைோ்க வெயதோல் 
தணை்ன அளிக்்கோமைல் இருத்தல்.

 நி்�யோன �ல்� ஆக்்க பூரவமைோன 
அறிவு்ர்க்ள அளித்தல்.

 அறிவு்ர்கள் அளிக்கும் நபோது 
“வெயயக்கூைோத்வ்க்ள” ்கோடடிலும் 
“வெயவனவற்்ற” அதி்கமைோ்க அளித்தல்.

 வபரியவர்களுக்கு மைதி்பபு தருதல், 
த்கவல்்க்ள பரிமைோறிக்வ்கோள்ளுதல், 
மைற்றவர்களிைத்தில் வதோைரபு வ்கோள்ளுதல் 
நபோன்ற ெமூ்கத்தி்றன்க்ள வளரத்துக் 
வ்கோள்ள உதவுதல் ஆசிரியர்கள் 
தனிக்்கவனம் வெலுத்தி இம்மைோதிரியோன 
குேந்்த்களின விரு்பபங்க்ளயும், 
தி்ற்மை்க்ளயும் ்கணைறிந்து அவர்களின 
தி்ற்மை்க்ள நமைலும் வளரக்்க உதவ 
நவணடும்.  
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ஆசிரியர்ைள்

 வகு்பபில் எழுத்துநவ்� மைறறும் 
வீடடு்பபோைங்கள் கு்்றந்த அளவு அளித்து 
உதவ�ோம்.

 வோயவமைோழி மூ�ம் ந்கடைறிந்து மைதி்பபிைல்.

 இ�க்்கண பி்ே மைறறும் 
எழுத்துக்கூடடுருவுக்கு மைதி்பவபண்கள் 
கு்்றக்்கோமைல் உரிய மைதி்பவபண்கள் 
வேங்க்பபை நவணடும்.

 குறி்பநபடு்களில் அதி்க படெமைோ்க சிவ்பபு 
வணண அடிக்ந்கோடு்கள் இைோமைல் 
இருத்தல் நவணடும்.     

 பரு்பவபோருளோன ்கருத்துக்்க்ள 
அறிமு்க்பபடுத்தும்நபோது வபோருள்்கள் 
மைறறும் பைங்க்ள உபநயோகித்தல் 
நவணடும்.  துல்லியமைோ்க வதளிவோன 
மைறறும் சுருக்்கமைோ்க அறிவு்ர்கள் அளித்து 
உதவ�ோம்.

 அதி்க படெமைோன ந�ரத்்த அனுமைதித்து 
வ்கோடுக்்க்பபடை நதர்வ முடிக்்க்ப 
வபறுதல்.

 நதரவின நபோது வினோத்தோ்ள படித்துக் 
்கோடைல்.

 வகு்பப்்றயில் ்கண வதோைர்ப வதோைரந்து 
பரோமைரித்தல்.

 குேந்்தயின நமைோெமைோன 
்்கவயழுத்திறகும் வபோருந்தோத 
நவ்�க்கும் தணை்ன அளிக்்கோமைல் 
இருத்தல்.

 அதி்கபடியோன வெயல்்கள் வெயவ்தக் 
்கோடடிலும்தகுதி வோயந்த கு்்றந்த 
வெயல்்களுக்ந்க முக்கியத்தும் அளிக்்க 
நவணடும்.

 வகு்பப்்றயில் வெயயும் சிறு குறும்பு 
அல்�து தவ்றோன �ைத்்த்களுக்கு 
தணை்ன அளிக்்கோமைல் இருத்தல்.  
நமைற்கணை்வ்க்ள ஆசிரியர்கள் 
பினபறறி இக்குேந்்த்களுக்கு உதவ�ோம்.  

சிகிசகே

	சீரவெய ்கல்வி(Remeial education)

	மைருத்துவ அணுகுமு்்ற (Medical approach)

		உளவியல் அணுகுமு்்ற (Psychological 
Approah)

சீர்ஹேய் ைல்வி

சீரவெய ்கல்வி மி்கவும் பயனுள்ள 
சிகிச்்ெயோகும்.  பல்நவறு அறி்வ ெோரந்த 
பு�னுணரவு பயிறசி்களோன பு�ன்கள் ெோரந்த 
ஒருஙகி்ண்பபு பயிறசி, பு�னுணரவு இயக்்க்ப 
பயிறசி, வதோழில் வழிச் சிகிச்்ெ, ந்கள்வி 
ஞோன பயிறசி போ்த்க்ளத் தூணடுதல், 
அ்ரக்ந்கோளத் தூணடுதல் மைறறும் 
்கணபோர்வ பயிறசி்கள் மிகுந்த ப�்னத் 
தரும்.  

மருத்துவ அணுகுமுகை

கிளரச்சி ஊடடும் மைருத்துவம், 
பதற்றமின்மை மைருந்து்கள், மை�ச்சிக்்க்� 
நீக்கும் மைருந்து்கள், ்வடைமின்கள் மைறறும் 
சி்ற்பபு உணவுக்்கடடு்பபோடு நபோன்ற்வ 
டிஸ்வ�க்ஸியோ கு்்றபோடடிறகு மைருத்துவ 
ரீதியோன பரி்கோரம் ஆகும்.  

உ்ளவியல் ரீதியான அணுகுமுகை

உளவியல் ரீதியோன சிகிச்்ெ 
மு்்றயில் வபறந்றோர்களுக்கு வழி்கோடடுதல் 
மைறறும் பயிறசி ெமூ்க தி்றன பயிறசி மைன 
இறுக்்கமின்மைக்்கோன பயிறசிமைறறும் �ைத்்த 
சீரோக்குதல் நபோன்ற அணுகுமு்்றயின மூ�மைோ்க 
டிஸ்வ�க்ஸியோவோல் போதிக்்க்பபடைவர்களுக்கு 
உதவ முடிகி்றது.  

3.10.2 மதுப்்பழக்ைம் (ALCOHOLISM) 

மைது்பபேக்்கம் என்ற ந�ோய ஆல்்கைோல் 
உடவ்கோள்ளும் தன்மை அல்�து பேக்்கத்்த 
குறிக்கும். நமைலும் இது உைல் மைறறும் மைன��ம் 
அல்�து ெோதோரண ெமூ்க அல்�து நவ்� 
�ைத்்த்க்ள போதிக்கி்றது.
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அறிகுறிைளும் அகடயா்ளஙைளும்

 குே்பபம்

 நி்னவின்மை

 வமைதுவோன அல்�து ஒழுங்கற்ற சுவோெம்

 உைலில் வவ்பப இே்பபு ்கோரணமைோ்க 
குளிரந்த, அல்�து மிகுந்த ஈரத்தன்மை

 சுயநி்னவறறு கீநே விழுந்து, விழித்துக் 
வ்கோள்ள முடியோத நி்�

 நீ�ம் போரித்தல்

 வலி்பபு

ைாரணிைள்

 சுறறுச்சூேல் ்கோரணி்கள்

PATHOPHYSIOLOGY

ஆல்்கைோல் உைலில் உள்ள அ்னத்து 
வெல்்க்ளயும் போதிக்கி்றது.  இது மைத்திய �ரம்பு 
மைணை�த்தின (CNS) �ரம்பியல் ்கைத்தி்க்ள 
மைோறறி, மைத்திய �ரம்பு மைணை�த்தின அ்னத்து 
பகுதி்க்ளயும், நவ்�்க்ளயும் போதிக்கி்றது.  
இவறறில் �ம்மு்ைய தூணடுதல், மைனம் 
மைறறும் �ைத்்த, உைல் வெயல்போட்ை 
ஒருஙகி்ணத்தல், மைறறும் சுவோெம் மைறறும் 
இதய வெயல்போட்ை ஊக்குவிக்கும் 
்கடடு்பபோடடு ்மையங்களும் அைஙகும். 
மைதுவினோல் ஏறபடும் உைனடி வி்ளவு்கள் ஒரு 
�பர ஆல்்கைோலுக்கு பீடிக்்க்பபடும் தன்மை  
மைறறும் அவரு்ைய இரத்தத்தில் ஆல்்கைோல் 
வெறி்வச் ெோரந்துள்ளது (BAC)

சிகிசகே

 ஆல்்கைோலில் இருந்து வி�கி இருத்தல்

 அதி்க அபரோதம், சி்்றயிரு்பபு நபோன்ற 
தணை்ன்க்ள அளித்தல்

 மைருந்து்க்ள்ப பயனபடுத்துதல்

 மைது்வக் குடிக்்கத் தூணடும் எணணத்்த 
அழித்தல்.

 ஆல்்கைோல் அனோனிம் கூடு்்கயில் 
நெரதல்

 உளவியல் சிகிச்்ெ

• ஆந�ோெ்ன மைறறும் அறிவுறுத்தல்

• �ல்� �ைத்்த்க்ள ஊக்குவித்தல்

•  ை்ப�ோடடிெம் (தன வெ்பபடுத்தும் 
நி்�)

மது்பழக்ைத்தால் ஏற்படும் சிக்ைல்ைள்

• ்கல்லீரல் அேறசி

• ்கல்லீரல் சி்தவு

• ்க்ணய அேறசி

• பக்்கவோதம்

• ஆஸ்டிநயோநபோநரோஸிஸ்

• உயர இரத்த அழுத்தம்

• மைோர்ை்பபு

• வ�ஞ்சுவலி

• ்வடைமின கு்்றபோடு

• விபத்துக்்கள் மைறறும் ்கோயங்கள்

• புறறுந�ோயக்்கோன ஆபத்து அதி்கரித்தல்

3.11  ஹதாழில் ோர்ந்த ச�ாய்ைள் 
(OCCUPATION DISORDER)

சிலிசைாசிஸ் (SILICOSIS)

ைணினி ்பார்கவக் குகை்பாடு (COMPUTER 
VISION SYNDROME)
3.11.1 சிலிசைாசிஸ் (SILICOSIS)

சிலிந்கோசிஸ் எனபது போட�ரஸ் ரோட 
(Potler’s rot) இது ஒரு வதோழிற ெோரந்த 
நு்ரயீரல் ந�ோய.  சிலி்கன படி்கங்க்ள 
சுவோசி்பபதினோல் ஏறபடுகி்றது.  இதனோல் 
நு்ரயீரலின நமை�்்றயில் வீக்்கமும் புணணும் 
ஏறபடுகி்றது.  (Inflammation and modules) இது ஒரு 
நியுநமைோனியோசிஸ் வ்்க ந�ோயோகும்.  (Pneumo-
lung) (conics-dust, தூசி).
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ைாரணஙைள்: 

இயற்்கயில் சிலி்கோன படி்கங்கள் 
அதி்கமைோ்க ்கோண்பபடுகி்றது.  (எ.்கோ) போ்்ற, 
பூமித்து்கள்்கள்.  அந்த பகுதியில் நவ்� 
போர்பபவர்களுக்கு இந்ந�ோய உணைோ்க 
அதி்க வோய்பபுள்ளது.  அத்வதோழிளோவன: 
நி�க்்கரி வதோழிறெோ்�, து்ள நபோடுதல், 
்கல் உ்ைத்தல், ்கறசுரங்கத் வதோழி�ோளர்கள், 
சிவமைணட வதோழிறெோ்�்கள், மைரம் 
அறு்பபவர்கள், அடிதள நவ்�்கள், ்கணணோடி 
உருவோக்குதல், ்கடடுமைோனங்கள்.

அகடயா்ளஙைளும், அறிகுறிைளும்: 

Normal Lung Silicosis Lung

 மூச்சுத்திண்றல் (நவ்� வெயயும்நபோது 
அதி்கமைோகும்).

 இருமைல், வதோைரந்து இருமைல்மைறறும் சி� 
ந�ரங்களில் ்கடு்மையோ்க உைல் நெோரவு

 அதி்கமைோ்க மூச்சு விடுதல்

 பசியின்மை

 எ்ை கு்்றவு, மைோரபு வலி

 ்கோயச்ெல்

 �்க்பபடுக்்்கயிலுள்ள புநரோடடின 
சி்தவ்ைவதோல் �ோள்ைவில் கீ்றல் 
விழுந்து நதோனறும்.  

இறுதி நிக்லயில்:

• நீ�நி்றமைோதல் (Cyanosis)

• ்கோரபல்நமைோனல் (Corpulmonale)

•  மூச்சுவிடுதலின கு்்றபோடு (Respiratory 
insufficient) 

ச�ாய் ைண்டறிதல்.

• ந�ோயின வர�ோறு ்கணைறிதல்.

• உைல் பிரிநெோத்ன்கள்.

• மைோரபு எக்ஸ்நர (Chest X-ray)

•  நு்ரயீரல் வெயல்போடடி்ன அறிதல் 
(Pulmonary Function Test) இதன மூ�ம் 
்கோறந்றோடைம் த்ைபடுதல், �்ரயீரல் 
கு்்றபோடு்க்ளக் ்கணைறிய�ோம்.

சிகிசகே:

சிலிந்கோசிஸ் மீளமுடியோத ந�ோய ஆகும்.  
ந�ோய அறிகுறி்க்ளயும், வி்ளவு்க்ளயும் 
மைடடும் தவிரக்்க முடியும்.  ஆனோல் குண்பபடுத்த 
முடியோது.  அ்வயோவன: 

 நமைலும் சிலி்கோவினோல் 
போதிக்்க்பபடுவதிலிருந்து தடுக்்க 
நவணடும்.

 பு்்கயி்� மைறறும் நு்ரயீர்� 
எரிச்ெலூடடும் மைற்றவபோருட்களிலிருந்து 
போது்கோக்்க நவணடும்.

 இருமை்�க் கு்்றக்கும் மைருந்து்கள் 
உடவ்கோள்ள நவணடும்.

 போக்டீரியத் வதோறறுக்கு ஆணடிபயோடிக் 
(Antibiotic) மைருந்து்கள்.

 ்கோெந�ோய எனறு ்கணைறிய்பபடைோல் 
அதற்கோன சிகிச்்ெ தர நவணடும்.

 மைோரபு பயிறசி (Chest physiotherapy) மூ�ம் 
ெளி்ய நீக்்க�ோம்.

 ்ை்பபோக்ஸிமியோ (Hypoxemia) இருந்தோல் 
ஆக்ஸிஜன அளிக்்க�ோம்.
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 �ன்றோ்க மூச்சுவிடுவதறகு மூச்சுக்குே்� 
விரிவ்ையச் வெயயும் மைருந்து்கள் 
உபநயோகிக்்க�ோம்.

 நு்ரயீரல் மைோறறு சிகிச்்ெ.  

ஹேவிலிய சிகிசகே

 தீவிர மைறறு ்கோ�ம் தோழ்த்திய நி்�யிலும் 
பரோமைரி்பபு தர நவணடும்.

 ந�ோ்யத் தடு்பபதறகு சு்கோதோர நபோத்னத் 
தர நவணடும்.

்பாதுைாப்பு முகைைள்

 மு்கமூடி அணிதல்.

 நவ்� வெயயும் இைத்தில் ்கோறந்றோடைம் 
அதி்கமைோ்க நவணடும்.

 தூசி ப்றக்்கோமைல் இருக்்க தணணீர வதளிக்்க 
நவணடும்.

 ்கோறறு வடி்கடடி்க்ளக் வ்கோணடு 
தூசி்யக் ்கடடு்பபடுத்த�ோம்.

3.11.2 ைணினி ்பார்கவக் குகை்பாடு

சுமைோர 200 ஆணடு்களுக்கு முனபு “்கணினி” 
என்ற வெோல் அ்கரோதியில் நதோன்ற ஆரம்பித்தது.  
மைக்்களில் சி�ருக்கு இனறும் ்கணினி எனபதன 
வபோருள் வதரிவதில்்�.  எனினும், இன்்றய 
நி்�யில் வபரும்போ�ோன மைக்்கள், ‘்கணினி’ 
என்றோல் எனன னபதறியோமைல் ்கணினி்ய்ப 
பயனபடுத்துவது எ்பபடி எனப்தயும் புரிந்து 
வ்கோணடிருக்கி்றோர்கள்.  எனநவ ்கணினி �ம் 
ெமூ்கத்திறகு மி்கவும் பிரப�மைோன மைறறும் 
முக்கியமைோனதோகி்றது.  �ோம் ்கணினி்ய 
எஙகும் பயனபடுத்த�ோம்.  நமைலும் அ்வ �மைது 
வோழ்க்்்கக்கு மி்கவும் பயனுள்ளதோ்கவும், 
உதவியோ்கவும் இருக்கி்றது.  இருந்த 
நபோதிலும் ்கணினி்ப போர்வக்கு்்றபோடு 
நபோன்ற சிக்்கல்்க்ளச் ெந்திக்்க ந�ரிடுகி்றது.  
இ்த்பபறறி விரிவோ்க அறிந்துவ்கோள்நவோம்.

�ோம் ்கணினி அல்�து டிஜிடைல் 
ெோதனங்க்ள (அ்�நபசி(Tablet), மைடிக்்கணினி) 
நீணை ்கோ�ம் பயனபடுத்தும் நபோது ்கண்களில் 
ஏறபடும் அழுத்தம் அல்�து போதி்பபு ்கணினி 
போர்வக் கு்்றபோடு என்பபடும்.

ைாரணிைள் 

 அ்்றயில் வவளிச்ெம்

 ்கணினி தி்ரயிலிருந்து தூரம் 

 ்கணினி தி்ர்ய்ப போரக்கும் நபோது ்கண 
கூசுதல் (Glare) 

 உட்கோரும் நி்�

 உங்கள் த்�்ய ்வத்திருக்கும் 
ந்கோணம்

அறிகுறிைளும் அகடயா்ளஙைளும்

 விழிக்்க்ள்பபு (Eye strain) 

 த்�வலி

 மைங்க�ோன போர்வ

 உ�ரந்த ்கண்கள்

 ்கழுத்து மைறறும் நதோள் பட்ை வலி

சிகிசகே

கீழ்்கணை எளிய மு்்ற்க்ள 
�்ைமு்்ற்பபடுத்துவதன மூ�ம் ்கணினி 
போர்வக் கு்்ற்பபோடடு ந�ோயின போதி்பபு்க்ளக் 
கு்்றக்்க�ோம்.

 அ்்றயின வவளிச்ெம் உனனு்ைய 
்கண்களுக்கு நபோதுமைோனதோ்க இரு்பபது, 
்கணினி தி்ரயின நமைல் ஏறபடும் ்கண 
கூச்ெத்்தத் தடுக்கும்.

 டிஜிடைல் தி்ர்ய ெரியோன நி்�யில் 
்வ்பபதன மூ�ம் த்�்ய ெோதோரணமைோ்க 
வெதியோன நி்�யில் ்வக்்க முடியும்.

 ்கணினியில் நவ்� வெயயும் நபோது சி� 
நிமிை ஓயவு, ்கண்களுக்கு நீணை ்கோ� 
வெதி்யக் வ்கோடுக்கும்.
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 அநத ந�ரத்தில் ்்க்கள் மைறறும் 
முதுகுக்கும் சிறிது ஓயவு நத்வ எனப்த 
நி்னவு கூ்ற நவணடும்.

 உங்கள் இருக்்்க வெதியோ்க இரு்பப்த 
உறுதி வெயயவும்.

 ்கழுத்து மைறறும் முதுகு்பபகுதிக்கு 
ஆதோரமைளிக்்கக் கூடிய வெதியோன 
�ோற்கோலியில் உட்கோருவதின மூ�ம் 
்கணினி்ப போர்வ கு்்றபோடடு ந�ோயினோல் 
்கழுத்து மைறறும் நதோள்பட்ைக்கு 
ஏறபைக்கூடிய போதி்பபு்க்ள தவிரக்்க�ோம்.

ைணினி்பார்கவக் குகைப்்பாட்டில் இருந்து 
நிவாரணம் ஹ்பறுவதறைான வழிைள்

 விரிவோன ்கண பரிநெோத்ன

 ெரியோன வவளிச்ெத்்த்ப பயனபடுத்துதல்

 ்கணகூசுவ்தக் கு்்றத்தல்

 ்கணினியின தி்ர்ய நமைம்படுத்தவும்

 ்கணினியின தி்ர அ்மை்ப்ப 
ெரிவெயயவும்.

 அடிக்்கடி ்கண்ண சிமிடடுதல்

 ்கண்களுக்கு பயிறசி 

 அடிக்்கடி இ்ைவவளி 
எடுத்துக்வ்கோள்ளுதல்

 நவ்� வெயயும் இைத்்த மைோறறி 
அ்மைக்்கவும்.

 ்கணினியில் நவ்� வெயயும் நபோது 
்கோ்பபுக் ்கணணோடி அணிதல்.  (Eye Wear)

NCD – ஹேவிலியப் ்பராமரிப்பு 

1. �ோள்படை ந�ோய்களோன நீரிழிவு மைறறும் 
இரத்த அழுத்தத்தின அபோய மைதி்பபீடடு 
மு்்ற்கள் மூ�ம் NCD ஏறபை அதி்க 
அபோயத்தில் உள்ள ந�ோயோளி்க்ள 
அ்ையோளம் ்கணைறிதல்.

2. ஏற்கனநவ ந�ோ்ய நிரவகிக்்க 
வதரிந்தவர்கள் மைறறும் 
வதோைரபு்ையவர்களுக்கு ஏறபடும் 
ெமூ்க பிரச்ெ்ன்களுக்கு ஆந�ோெ்ன 
வேஙகுதல்.

3. ஆதரவு குழுக்்கள், சு்கோதோர ்கல்வி, 
மைருந்துவிநிநயோ்கம், மைறறும் மைறுவோழ்வு 
பயிறசி்கள் நபோன்ற நெ்வ்க்ள 
ந�ோயோளி்களுக்கு ந�ரடியோ்க வேஙகுதல்.

4. நீரிழிவு மைறறும் உயர இரத்த அழுத்தம் 
உள்ளவர்க்ளயும் ஆதரவு குழுக்்களில் 
நெரத்தல்.

5. NCD மைறறும் நீரிழிவு மைறறும் உயர இரத்த 
அழுத்தத்திற்கோன ஆபத்து ்கோரணி்கள், 
அறிகுறி்கள், மைறறும் ந�ோயத்தடு்பபு 
�ைவடிக்்்க்கள், மைறறும் உடைச்ெத்து 
வதோைரபோன ்கல்வி அளித்தல்.

6. குறி்பபிடடு நதரந்வதடுக்்க்பபடை 
ந�ோயோளி்களுக்கு அவர்களு்ைய 
வீடு்களுக்கு வெனறு மைருந்து்க்ள 
வேஙகுதல்.

7. புனரவோழ்வு அளிக்கும் நெ்வயில் பயிறசி 
வபற்ற மைறறும் மைற்ற குழுக்்களுைன நெரந்து 
அவர்களின நி்�்மை்ய சி்ற்பபோ்க 
நிரவகிக்்க உதவுதல்.

8. அதி்க ஆபத்தோன நி்�யில் 
இரு்பபவர்க்ள ்கணைறிந்து சு்கோதோர 
வெதிக்்கோ்க அருகிலுள்ள சு்கோதோர 
நி்�யங்களுக்கு அனு்பபுதல்.  சு்கோதோர 
நத்வ்ய குறி்பபிடடு வெவிலியர 
பரிந்து்ர ்கடிதம் வேங்க நவணடும்.

9. NCD வெவிலியர்கள் அன்றோை்ப பணி்க்ள 
நி்்றநவற்ற நத்வயோன தி்றன்க்ள மைற்ற 
சு்கோதோர வெவிலிய குழுக்்களுைன நெரந்து 
்கறறுக் வ்கோள்ளுதல்.

10. நிரவோ்க பஙகு எனபது அன்றோைம் 
ந�ோயோளி்களின த்கவல்்கள் அைஙகிய 
படிவங்க்ள பூரத்தி வெயதல்.  நமைலும் 
தினெரி புள்ளியியல் விவரங்க்ள 
அடுத்த�ோள் ஒருஙகி்ண்பபோளரிைம் 
ெமைரபித்தல்.  ந�ோயோளி்களுக்கு மைருந்து 
வ்கோடுக்கும் நபோது அவர்களு்ைய 
்்கவயழுத்்த வபறுவது வெவிலியர்களின 
வபோறு்பபோகும்.  எனநவ மைருந்து வோஙகிய 
ந�ோயோளி்கள் பறறிய விவரங்க்ள 
பதிநவடு்களில் பதிவு வெயதல் நவணடும்.
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ஆசராக்கியமான சதாக்லப் ்பராமரிப்்பது எப்்படி?

1.  நத்வயோன அளவு நீர குடி்பபதன மூ�ம் நதோலின நி்�்ய்ப 
போது்கோக்்க�ோம்.

2. நதோலின உ�ர தன்மைக்கு ்கோரணமைோன நவ்பபி்�, மைஞ்ெள் மைறறும் எரிச்ெல் 
தன்மையுள்ள நெோ்பபு நபோன்றவற்்ற பயனபடுத்துவ்த தவிரத்தல்.

3. குேந்்த்கள் மைறறும் வயதோனவர்களுக்கு நதோலின வ்றணை தன்மை்யத் தடுக்்க 
ஈரத் தன்மைக் வ்கோணை வபோருள்்க்ள (Moisturiser) குளித்த்பபின வதோைரந்து 
பயனபடுத்த நவணடும். எ.்கோ அந�ோவிரோ, போல் நபோன்ற ப்ெ, நதங்கோய 
எணவணய

4. சூரிய வவளிச்ெத்திறகு உடபடும் நபோது SPF (Sun Productive Foundation) 
பயனபடுத்துவது �ல்�து.

5. பீடைோ ்கநரோடடின நி்்றந்த உணவு்ப வபோருள்்கள் நதோலுக்கு �ல்�து.  (்கோய்கறி்கள் 
மைறறும் பேங்கள் ஆரஞ்ச், ந்கரட, வோ்ே்பபேம், பீனஸ் etc.,

ச�ாயறை வாழசவ குகைவறை ஹேல்வம்

உைல்��த்தில் ந�ோய வருமுன ்கோ்பபநத, சிகிச்்ெயளி்பப்தக் 
்கோடடிலும் சி்றந்ததோகும்.  ஆரம்ப நி்�யிந� ்கணைறிய்ப படுமைோயின 
ப�ந�ோய்களும் ்கோயங்களும் தடுக்்க்பபடுவதுைன, பரோமைரி்பபதும் எளிதோகி்றது.  

மைருத்துவருைனோன ஒழுங்கோன மைருத்துவ்ப பரிநெோத்ன்கள் உனது ந�ோயக்்கோன 
்கோரணி்க்ளக் ்கணைறிய அவர்களுக்கு உதவுகி்றது.

ந�ோயக் ்கோரணி்க்ளக் கு்்றத்தலுக்்கோன உைல்�� வழி்கள்

• பு்்க பிடிக்்கோமைல் இருத்தலும், மைற்றவர பு்்கத்துக் வ்கோணடிரு்பப்த வோஙகி்ப 
பு்்கத்த்�த் தவிர்பபதும்.  பு்்க பிடி்பபவரோ்க இருந்தோல் அதில் இருந்து விடுபடுவதற்கோன 
உதவி்ய்ப வபறு.

• தினந்நதோறும் அதி்க்பபடியோன உைல் வெயல்போடு.

• ஆநரோக்கியமைோன உணவு்க்ள உடவ்கோள்ளல்

• ஆநரோக்கியமைோன உைல் எ்ை

• இரத்த அழுத்தத்்தக் ்கடடு்பபோடடிறகுள் ்வத்திருத்தல்.

• மைது அருந்துத்�க் ்கடடு்பபடுத்துதல்.

• மைன அழுத்தத்்தக் கு்்றத்தல்.

• ஒழுங்கோன உைல் பரிநெோத்ன்கள் 
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சதால் வஙகி
தோனம் வெயய விரும்பும் தகுதியோன இ்றந்தவர்களிைமிருந்து நதோ்� வபறறு 

உ�்க �ோடு்களின தரத்திறந்கறப பத்பபடுத்தி நெமித்து ்வக்கும் இைம் தோன நதோல் 
வஙகியோகும்.  நதோல் வஙகியில் நதோல் 4-8 டிகிரி வெல்சியசில் 5 வருைங்கள் வ்ர 
நெமித்து ் வத்து நவணடும் நபோது அமி�த்தினோந�ோ தீயினோந�ோ மினெோரத்தினோந�ோ 

அல்�து ஊடு்கதிரினோந�ோ தீக்்கோயம் அ்ைந்தவர்களுக்கு பயனபடுத்த�ோம்.  தமிழ் �ோடடிந�நய முதன 
மு்்றயோ்க 2014 – ஆம் ஆணடு நதோல் வஙகி வென்ன ் ரட மைருத்துவமை்னயில் துவங்க்பபடைது.  தறநபோது 
வென்ன ென சிடடி நரோடைரி ெங்கம் இந்த வோஙகியுைன இ்ணந்து வெய�ோறறிக் வ்கோணடிருக்கி்றது.

தீக்்கோயங்களில் வபரிதும் போதிக்்க்பபடைவர்கள் மைருத்துவமை்னயில் அனுமைதிக்்க்பபடை பி்றகு 
அவர்களின உைல் நி்� சீரோ்க இயங்க உைனடி சிகிச்்ெ நமைறவ்கோள்ள்பபடுகி்றது.  பி்றகு  தீயினோல் 
போதிக்்க்பபடை ெருமைம் உைனடியோ்க நீக்்க்பபடும்.  அவவோறு நீக்்கோவிடில் ந�ோய வதோறறு ஏறபடடு மைரணம் 
ந�ர ஏதுவோகும்.  ஆ்கநவ தீக்்கோயத்தினோல் போதிக்்க்பபடைவரின உயி்ர ்கோ்பபோற்ற போதிக்்க்பபடை நதோ்� 
உைனடியோ்க நீக்கி மைோறறு நதோல் வபோருத்த நவணடும்.  மைோறறு நதோ்� அவரு்ைய உைம்பிலிருந்து 
எடுத்து வபோருத்த�ோம்.  ஆனோல் ப� ந�ரங்களில் தீக்்கோயங்கள் உைம்பு முழுவதும் போதித்திருக்கும்.  
அச்ெமையங்களில்  அவருக்கு ெருமை வஙகியில் நெமித்து ்வக்்க்பபடடுள்ள, தோனமைோ்க வப்ற்பபடை நதோல் 
தற்கோலி்க நபோர்வயோ்க பயனபடும்.
ேரும வஙகி எதறைாை?

ஆணடுநதோறும் இந்தியோவில் 60 முதல் 70 �டெம் மைக்்கள் தீயினோல் போதிக்்க்பபடுகி்றோர்கள்.  1 
முதல் 1 ½ �டெம் மைக்்கள் தீக்்கோயங்களினோல் ஏறபடும் உைல் ஊனங்களுக்கு பல்நவறு அறு்வ சிகிச்்ெ 
வபறறு முழு புனர்மை்பபு வப்ற நீணை �ோட்களும் பணமும் வெ�வோகி்றது.  இதில் வருந்தத்தக்்க விஷயம் 
எனனவவன்றோல் தீ விபத்துக்்களில் போதிக்்க்பபடுநவோரில் 70 விழுக்்கோடு மைக்்கள் 15 வயது முதல் 40 
வயதுக்குடபடை ெம்போதிக்கும் தி்றன ப்ைத்த ஏ்ே மைறறும் �டுத்தர வரக்்கத்்த நெரந்த இ்ளஞர்கநள.
சதால் தானம் ஹேய்ய தகுதியானவர்ைள் யார்?
	18 வயதுக்கு நமைறபடைவர்கள்
	இயற்்க மைரணம் அ்ைந்தவர்கள், மூ்ள ெோவு அ்ைந்தவர்கள்
	எச்.ஐ.வி, வை்பப்ைடடீஸ் பி, போல்வி்னந�ோய போதிக்்க்பபைோதவர்கள்
	நதோல் ந�ோய மைறறும் நதோல் புறறு ந�ோயோல் போதிக்்க்பபைோதவர்கள்
	ெரக்்க்ர ந�ோய, இரத்த அழுத்த ந�ோய, இருதய ந�ோயோல் போதிக்்க்பபடைவர்களும் தோனம் வெயய�ோம்.
ேரும தானம் ஹேய்ய விகழசவார் ைகடபிடிக்ை சவண்டியகவ என்ன?
	இ்றந்து 6 மைணி ந�ரத்திறகுள் நதோல் வஙகி்ய வதோைரபுவ்கோள்ளவும்.
	்கடைணமில்�ோ வதோ்�நபசி எண 1800042563989 
	்கண தோனம் வெயவ்த்பநபோல், நதோல் தோனம் வெயபவரின உைல் மைருத்துவமை்னக்கு எடுத்துவர 

அவசியமில்்�.  ெருமை வஙகி மைருத்துவர்கள் இ்றந்தவர வீடடிறந்க வந்து ெருமைத்்த எடு்பபோர்கள்
	ெருமைம் எடுக்்க 45 நிமிைங்கநள நபோதுமைோனது
சதால் தானம் ஹேய்ய எஙைள் சதால் வஙகிகய ஹதாடர்பு ஹைாண்ட பிைகு கீழைண்ட வழிமுகைைள் 
பின்்பறைப்்படும்
	் ரட மைருத்துவமை்ன நதோல் வஙகி மைருத்துவ குழுமைம் தங்களது வீடடிறகு வருவோர்கள்
	இ்றந்தவரின நதோல் தோனம் குறித்த உ்றவினரின ெம்மைதம் எழுத்து மூ�மைோ்க வப்ற்பபடும்
	இ்றந்தவரின மைோதிரி இரத்தம் எடுக்்க்பபடடு எச்.ஐ.வி, வை்பப்ைடடீஸ் – பி, போல்வி்னந�ோய, நதோல் 

ந�ோய மைறறும் நதோல் புறறு ந�ோயோல் போதிக்்க்பபடடுள்ளோரோ எனபது ்கணைறிய்பபடும்.
	இ்றந்தவரின பினனங்கோல் மைறறும் பினனந்வதோ்ையிலிருந்து நதோல் வைரமைநைோம் எனும் 

உப்கரணத்தின உதவியோல் உரித்வதடுக்்க்பபடுகி்றது.
	நதோல் எடுக்்க்பபடை இைம் வ்�த்துணியோல் இறுக்்கமைோ்க மூை்பபடுகி்றது.
	உரித்வதடுக்்க்பபடை நதோல் இரெோயன ்க்ரெல் உள்ள போத்திரத்தில் நெ்கரிக்்க்பபடடு குளிரெோதன 

வபடடியில் போது்கோக்்க்பபடுகி்றது.

45 நிமிைத்தறகுள் இந்த வெயல்மு்்ற முடியும்.  இந்த நதோல் பத்பபடுத்த்பபடடு நெமித்து 
்வக்்க்பபடுவதறகு வ்கோணடு வெல்�்பபடும். நெமித்து ்வக்்க்பபடை இந்த நதோல் தீவிர 
தீக்்கோயமுற்றவர்களுக்கு பயனபடுத்த்பபடும்.
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்பாடசசுருக்ைம்

வதோறறின மூ�ம் பரவோத ந�ோய்கள் பரவும் தன்மையற்ற ந�ோய்கள் என்பபடும்.  வபோதுவோ்க 
பரவும் தன்மையற்ற ந�ோய்கள் மைரபு அல்�து வோழ்க்்்க மு்்ற ்கோரணி்களோல் ஏறபடுகின்றன.  �ோனகு 
வ்்கயோன பரவும் தன்மையற்ற ந�ோய்கள் – இரத்த �ோள ந�ோய்கள், புறறுந�ோய்கள், நீரிழிவு மைறறும் 
�ோள்படை சுவோெ ந�ோய்கள்.

குைல் இ்றக்்கம், உயர இரத்த அழுத்தம், ஆஸ்துமைோ, நீரிழிவு, தீவிர மைோர்ை்பபு, தீவிர மைறறும் 
�ோள்படை சிறுநீர்க போதி்பபு, சிறுநீர்க ்கற்கள், COPD, புறறுந�ோய, PCOD, ஆல்்கைோலிெம் மைறறும் 
்கணினி்ப போர்வ கு்்றபோடு மைறறும் சிலிக்ந்கோஸிஸ் நபோன்ற்வ பரவோ தன்மையற்ற ந�ோய்களுக்கு 
எடுத்துக்்கோடடு்களோகும்.

NCD – க்கு சிகிச்்ெ மைருத்துவம் அல்�து அறு்வ சிகிச்்ெ எனபது ந�ோயின அறிகுறி்கள் மைறறும் 
அ்ையோளங்க்ள அடி்பப்ையோ்கக் வ்கோணைது.  மு்்றயோன உணவு, உைறபயிறசி மைறறும் �ல்� 
வோழ்க்்்க வெயல்போடு்கள் மூ�ம் பரவும் தன்மையற்ற ந�ோய்க்ள தடுக்்க�ோம் (NCD).

ஹோறஹ்பாருட்ை்ளஞ்சியம்

இரத்தத்தில் ெரக்்க்ர கு்்றதல் 
(Hypoglycaemia)

-   உைல் ஆற்றலின முக்கிய ஆதோரம்
இரத்தத்தில் ெரக்்க்ர கு்்றவோ்க  இருத்தல்.

விழித்தி்ர ந�ோய (Retinopathy) -   வரடடிநனோபதி எனபது ்கண்களின 
விழித்தி்ரயில் ஏறபடும் போதி்பபு

சிறுநீர்கக் ந்கோளோறு (Nephropathy) -   சிறுநீர்கங்களில் நெதம்/போதி்பபு ஏறபை 
ஆரம்பத்தில் வதோைஙகுதல்

�ரம்புக் ந்கோளோறு (Neuropathy) -   ப�வீனம், �ரம்பு்களின எணணிக்்்க 
நெதமை்ைதல் மைறறும் வலி

நீ�ம் போரித்தல் (Cyanosis) -   நதோல் நமைறபர்பபு ஆக்ஸிஜன கு்்றவோல் நீ� 
நி்றமைோ்க மைோறுதல்

சிஸ்நைோஸ்ந்கோபி (Cystoscopy) -   சிறுநீர்ப்ப வழியோ்க சிறுநீர்கத்தில் 
எணநைோஸ்ந்கோபி வெயவதோகும்?

Lithrotripsy (லித்நதோடரி்பசி) -
அதிரச்சி (அ்�்கள்) மூ�ம் சிறுநீர்கக் ்கற்கள் சிறு 
துணடு்களோ்க உ்ைக்்க்பபடடு, சிறுநீர குேோய 
வழியோ்க எளிதில் வெல்� முடிகி்றது.

அரித்மியோ (Arrhythmia) - இதயத் துடி்பபு கு்்றவோ்க (அ) நவ்கமைோ்க இருத்தல்

்ைபர்கலிமியோ (Hyperkalemia) - இரத்தத்தில் வபோடைோசியம் அதி்கமைோ்க இருத்தல்

்கோரணி்கள் (Causes) - அறிவியல் பூரவமைோன ந�ோயின தன்மை

வபரிநைோ்னடிஸ் (Peritonitis) - வபரிடநைோனியத்தில் ஏறபடும் அேறசி

ஈ.சி.ஜி. (ECG) -
எ�க்டநரோ ்கோரடிநயோ கிரோம் (மினெோரத்தின மூ�ம் 
இதயம் வெயல்படும் வ்ரபைத்்த பதிவு 
வெயவதோகும்.

Symptoms (அ்ையோளம்) - ந�ோயோளி ந�ோயினோல் போதிக்்க்பபடும் நபோது 
ஏறபடும் உைலில் ஏறபடும் மைோறுதல்
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அறிகுறி்கள் (Signs) ந�ோயின ஆதோரம் (அ) பிேறசி/வெயல்போைற்ற

Diagnosis (ந�ோயக் ்கணைறிதல்) -   ந�ோயின தன்மை்ய தீரமைோனித்தல்

Perforation (து்ள விழுதல்) -   
ஒரு உறு்பபு அல்�து திசுவில் து்ள உணைோதல் 
சிறுகுைல் புண, வபருஙகுைல் குேலுறு்பபு மைறறும் 
வயிறறு புறறு ந�ோய ஏறபை�ோம்.

Appendicectomy (அ்பவபனடிவெக்ைமி) -   வவரமியம் பினனி்ண்பபு பகுதி அ்கற்ற்பபடுதல்

MRI (எம்.ஆர.ஐ.) ்கோந்த அதிரவு எணணுதல்

Infarction (திசு அழிவு) -   
இரத்த அழுத்த மைோற்றங்கள் அல்�து இயந்திர 
்கோரணி்களோல், தமைனி அல்�து சி்ரயில் இரத்த 
திசுக்்கள் அழிக்்க்பபடுகி்றது.

Angina pectoris 
(ஆன்ஜனோவபக்நைோரில்)

-   இதய த்ெ்களுக்கு நபோதுமைோன இரத்தஓடைம் 
இல்�ோததோல் இருதய வலி உணைோகி்றது.

Diabetic ketoacidosis (்ையபடிக் 
கீநைோஅசிடநைோசிஸ்)

-   

்ையபடிக் கிநைோஅசிடநைோசிஸ் இரத்தத்தில் 
அமி�த்தன்மை்ய உருவோக்குகி்றது.  இ்வ 
இரத்தத்தில் ெரக்்க்ரயின அளவு அதி்கமைோ்க 
நீணை ந�ரம் இருக்கும் நபோது நி்கழ்கி்றது.

Syndrome (சினடநரோம்) -   

ந�ோயக்குறி மைருத்துவத்தின ஒரு வதோகு்பபு.  ஒரு 
குறி்பபிடைந�ோய அல்�து ந்கோளோறுக்கு 
அடிக்்கடி நதோனறும் ஒநர மைோதிரியோன 
ந�ோயக்குறி மைறறும் அறிகுறி்கள்

Graves’ disease (கிநரவஸ் ந�ோய) -   
ப� ந்கோளோறு/ந�ோய்களுக்கு 
்ைபர்தரோயடிெம் ்கோரணமைோகும்.  கிநரவஸ் 
ந�ோய ஒரு வபோதுவோன ்கோரணி

Exophtholmos (எக்ஸ் ஆ்பதல்மைஸ்) - ்கண்கள் வவளித்தள்ளுதல்.  இ்வ 
்தரோயடினோல் அடிக்்கடி ஏறபடும் ்கண ந�ோய
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This activity enables the students to 
understand the ECG by playing this 

game practically

This activity enables the students to 
understand the ECG by playing this 

ICT Corner

*Pictures are indicative

ECG

ECG URL:
 http://www.skillstat.com/tools/ecg-simulator#/-home

Step 1: Type the URL link given below in the browser or scan the QR code. You can view the 
“ECG SIMULATOR”.

Step 2: Click the  “PLAY” button. Now the ECG simulator generates 27 types of common 
cardiac rhythems. Names will display at the bottom.  You have to select the name .

Step 3: If the name is correct the timer will stop. Select the “ next rhythem “ to explore   

Step 4: If you want to stop the game you can select “restart”.

Step 1 Step 2

Step 3 Step 4
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This activity enables the students 
to have a practical knowledge on 
surgery of knee,heart , skin etc

This activity enables the students 
to have a practical knowledge on 

ICT Corner

*Pictures are indicative

Surgery

SURGERY URL:
http://www.crazygames.com/game/knee-operation

Step 1: Type the URL link given below in the browser or scan the QR code. You can view the 
“the lets play knee operation”.

Step 2: Click the  image .It opens into knee surgery . click the button “play” 

Step 3: It opens into a page “operate and more games  “

Step 4: Click “operate” it takes you to the hospital. As per the instruction you play the game. 
On it’s side more game will display . You can select and play different surgeries to gain 
more knowledge.

Step 1 Step 2

Step 3 Step 4
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I. ேரியான விகடகயத் சதர்ந்ஹதடுத்து எழுது.

1. வயிறறுக்குழி சுவர மூ�மைோ்க ஒரு திசு 
அல்�து உறு்பபு்கள் பு்ைத்துக்வ்கோணடு 
்கோண்பபடுவது இவவோறு 
அ்ேக்்க்பபடுகி்றது.

 அ. பி்றவி 
 ஆ. குைல் இ்றக்்கம்
 இ.பித்த்ப்ப அேறசி
 ஈ. சிறுநீர்க ்கற்கள்

2. குைல் இ்றக்்கத்தின சிக்்கல்

 அ. குைல் அ்ை்பபு
 ஆ.உைல் பருமைன
 இ.குைல் வோல் அேறசி
 ஈ. உயர இரத்த அழுத்தம்

3. McBurney’s  புள்ளியில் மீணடும் எழும் 
வமைன்மையோன வலி கீழ்க்்கணை ந�ோயில் 
்கோண்பபடும்.

 அ.வைரனியோ
 ஆ.குைல்வோல் அேறசி
 இ.உயர இரத்த அழுத்தம்
 ஈ. சிறுநீர்கக் ்கற்கள்

4. திரு. ரோஜிவின இரத்தம் அழுத்தம் 180/100 
mmHg.  இது இவவோறு அ்ேக்்க்பபடுகி்றது.

 அ.்ை்பநபோவைனென
 ஆ.்ை்பபரவைனென
 இ. மைோர்ை்பபு 
 ஈ.வ�ஞ்சுவலி

5. கீழ்க்்கணை்வ்கள் தீவிர மைோர்ை்பபின 
சிக்்கல்்கள் ஒன்்றத் தவிர,

 அ.நு்ரயீரல் அ்ை்பபு (Pulmonary embolism) 
 ஆ. இருதய வெயலிே்பபு
 இ.வ�ஞ்சுவலி
 ஈ.குைல் இ்றக்்கம்

 மதிப்பீடு 

6. ்வடைமின B12  
மைறறும் நபோலிக் 
அமி�ம் கு்்றவோல் உணைோகும் ந�ோய

 அ.ஏபிளோஸ்டிக் இரத்தநெோ்்க
 ஆ.வபரனிசியஸ் இரத்தநெோ்்க
 இ. வமை்கந�ோபிளோஸ்டிக் இரத்தநெோ்்க ஈ. 

இரத்தநெோ்்க

7. நீரிழிவு ந�ோயின அறிகுறி்கள் மைறறும் 
அ்ையோளங்கள் 

 (i) போலியூரியோ
 (ii) போலிடி்பசியோ
  (iii)  போலி நபஜியோ
 (iv) ்ை்பநபோகி்ளசிமியோ

 அ. (i) (ii) (iii)
 ஆ. (i) (ii) (iv)
 இ. (i) (iii) (iv) 
 ஈ. (ii) (iii) (iv) 

8. கீழ்க்்கணை்வ ஆஸ்துமைோ ந�ோயின 
அறிகுறி்கள் ஒன்்றத்தவிர, 

 அ. ்கடின சுவோெம்
 ஆ. வீசிங
 இ. நீ�ம் போரித்தல்
 ஈ.மூடடுவலி

9. ்தரோயடு Storm – எந்த ந�ோயின சிக்்கல்

 அ. ்ை்பபர ்தரோயடிெம்
 ஆ. ்ை்பநபோ ்தரோயடிெம்
 இ. ்ை்பநபோ வைனென
 ஈ. ்ை்பபர ்தரோயடிெம்

10. சிலிக்ந்கோஸில் ந�ோயின மைறவ்றோரு வபயர

 அ. வ�ஞ்சுவலி
 ஆ. பித்த்ப்ப அேறசி
 இ. போட�ரஸ் ரோட
 ஈ. மைோர்ை்பபு
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 II  கீழக்ைண்ட வினாக்ைளுக்கு விகடயளி

1. குைல் இ்றக்்கத்தின வ்்க்க்ள குறி்பபிடு்க.

2. குைல் இ்றக்்கத்தின சிக்்கல்்க்ள எழுது.

3. பித்த்ப்ப அேறசியின ந�ோய ்கணைறியும் 
பரிநெோத்ன்க்ள எழுது.

4. குைல்வோழ்   அேறசியின சிக்்கல்்க்ள 
குறி்பபிடு்க.

5. தீவிர மைோர்ை்பபின மைருத்துவ சிகிச்்ெ்ய 
விளக்கு.

6. நீரிழிவு ந�ோய என்றோல் எனன?

7. சிறுநீர்க ்கற்கள் ந�ோயின வெவிலிய 
சிகிச்்ெ பறறி எழுது்க.

8. வலி்பபு என்றோல் எனன?

III கீழக்ைண்ட வினாக்ைளுக்கு சிறுகுறிப்பு 
எழுதுை.

1. சிலிக்ந்கோஸிஸ் ந�ோயின தடு்பபு 
மு்்ற்க்ள எழுது.

2. ்கணினி போர்வக் கு்்றபோடடு ந�ோயின 
்கோரணி்க்ள எழுது.

3. ்கணினி பிரிவில் நவ்� வெயயும் 
நபோது ்கண்களில் ஏறபடும் சிரமைத்்த 
கு்்ற்பபதறகு ஏதோவது ஐந்து படி்க்ள 
எழுது்க.

4. டிஸ்வ�க்சியோவின அறிகுறி்கள் மைறறும் 
அ்ையோங்க்ள எழுது

5. குைல் இ்றக்்கத்தின வ்்க்க்ள விளக்கு்க.

6. குைல் இ்றக்்க ந�ோயின வெவிலிய சிகிச்்ெ 
பறறி விளக்கு்க.

7. இரத்த நெோ்்கயின வ்்க்க்ள விளக்கு்க.

8. ஆஸ்துமைோ ந�ோயின வெவிலிய சிகிச்்ெ 
பறறி விளக்கு்க.

 IV கீழக்ைண்ட வினாக்ைளுக்கு விரிவான 
விகடயளி

1. ்கல்லீரல் அேறசி பறறி ்கடடு்ர வ்ர்க.

2. கீழ்்கணைவற்்ற விளக்கு்க.

 அ. மைோர்ை்பபு என்றோல் எனன?
 ஆ. மைோர்ை்பபின ்கோரணி்க்ள விளக்கு்க.

 இ.  மைோர்ை்பபின அறிகுறி்கள் மைறறும் 
அ்ையோளங்க்ள குறி்பபிடு்க.

 ஈ.  மைோர்ை்பபிறகு வெவிலிய மைறறும்  
மைருத்துவ சிகிச்்ெ்ய எழுது. 

 சமறசைாள்நூல்ைள்
1. Brunner & Siddarth, Text Book of Medical 

and Surgical Nursing J.B. Lippincott  
Co-Philadelphia, 2000.

2. World Book. medical encyclopedia published 
by world book. Inc a Scott Fetzer Company- 
Chicago 8th Edition-1999.

3. Potter & Perry’s Fundamentals of Nursing 
South Asian Edition-2013.

4. Medical & Surgical Nursing Assessment 
and Management of Clinical Problems 
Lewis. Bucher. Heitemper. Harding 10th 
Edition-2017. 

 இகணய இகணப்பு
 ¾  www.cms.gov/medicare and Medicaid 

services.
 ¾ www.drugs.com/history/corlanor.html. 
 ¾  https://www.healthline.com > health > 

non communicable disease.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

இந்த பாடத்தின் இறுதியில் மாணவர்கள் அறிவது
	உடல் நலனைப் பாது்காப்பதில் ஊடடச்சத்தின் முக்கியத்துவத்ன்த அங்கீ்கரிப்பது

	திை்சரி நனடமுனையில் ஊடடச்சத்தினை ஒரு ஒருங்கினணந்த 
பகுதியாக்கு்தல்

	சீராை உணவின் மதிப்னபப் புரிநது க்காள்ளு்தல்

	பல்்வறு வன்கயாை ஊடடச்சத்துக்்கனையும் அவற்றின் உணவு 
ஆ்தாரங்்கனையும் ்கண்டுபிடித்்தல்.

	பல்்வறு ஊடடச்சத்து்களின் குனைபாடடால் ஏற்படும் ்நாய்கனை 
அறிநதிருத்்தல்

 ்சரிவிகி்த	உணவு மற்றும் உணவு சிகிசன்சயினைப் புரிநது க்காள்ளு்தல்

	பல்்வறு வன்கயாை ்சனமக்கும் முனை்கள் மற்றும் ப்தப்படுத்தும் முனை்கனை புரிநது 
க்காள்ளு்தல்.

சத்துணவியல்

4
அலகு

திருககு்றள்:

தீயள வன்றித் தெரியான் தெரிதுண்ணின்
ந�ாயள வின்றிப் ெடும்

விளககம்: 
பசித்தீயின் அளவின் படி அல்லாமல, அதை ஆரலாயலாமல மிகுதியலாக உண்லால , அைனலால 

ந�லாயகள் அளவில்லாமல ஏறபட்டு விடும்

 4.1  முன்னுரை
உணவு என்பது வாழக்ன்கயின் இன்றியனமயா்த ் ்தனவயாகும் மற்றும் மனி்தன் பசி உணரனவத் 

திருப்திப்படுத்்த உணவு உண்கிைான். பண்னடய ்காலங்்களில் இருநது மனி்தன் உணவு நு்கரவு 
வழி்கனைத் ்்தடுவதில் தீவிரமாயிருக்கிைான். ஊடடச்சத்து அறிவியல் முக்கியமா்க அனைத்து 
வயதிைருக்குமாை சு்கா்தார ்மம்பாடு, பாது்காப்பு மற்றும் பராமரிப்புக்்காை ஊடடச்சத்து 
்்தனவ்கனை வனரயறுப்பதில் சிரத்ன்த க்காண்டுள்ைது. ஊடடச்சத்து பற்றிய அறிவு ஒரு ்தனிநபரின் 
ஆ்ராக்கியத்ன்த பராமரிப்பதில் ்நரடியாை ்தாக்்கம் க்காண்டுள்ைது. இன்னைய சு்கா்தாரத் 
துனையின்  முக்கிய அக்்கனை சு்கா்தாரத்ன்த பராமரித்்தலிலும், மறுசீரனமப்பு க்சயவதிலும் உள்ைது. 
சு்கா்தாரக் குழுவின் முக்கியமாை உறுப்பிைரா்க க்சவிலியர்கள் ்தங்்கள் ் நாயாளி்களின் ஊடடச்சத்து 
்்தனவ்கனைப் பராமரிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிைார்கள்.
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அன்்டானின் லா்வாயி்சர 
(18ஆம் நூற்ைாண்டு) 
ஊடடச்சத்தின் ்தநன்த எைக் 
்கரு்தப்படுகிைார.

 4.2   ஊட்டசசத்தும் உ்டல்�லமும்
உணவு நம் வாழவில் ஒரு அடிப்பனட 

மற்றும் அத்தியாவசியமாை பகுதியாகும். 
சுவாசிக்கும் ்காற்று மற்றும் குடிக்கின்ை 
்தண்ணீனரப் ்பால்வ மனி்தன் வாழவ்தற்கு 
உணவு முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது. நாம் 
உண்ணும் உணவு உடலில் உடகிரகிக்்கப்படடு, 
ஒருங்கினணக்்கப்படட கபாருட்கள் 
திசு வைரசசி மற்றும் பராமரிப்புக்கு 
பயன்படுத்்தப்படுகின்ைை. ஊடடச்சத்து 
நினைந்த ்சரியாை உணனவ உண்ணும் 
மக்்கள் ்தங்்கள் வாழக்ன்கனய அனுபவித்து, 
நீண்ட்காலம் வாழவார்கள், அவர்களுக்கு 
்நாய்களுக்்காை ஆபத்து குனைகிைது. 
குனைபாடு ் நாய்கள் மடடுமில்லாமல், நாடபடட 
்நாய்கனைத் ்தடுப்ப்தற்கும் நல்ல ஊடடச்சத்து 
முக்கியம். ்தாவரங்்களுக்குத் ்தண்ணீர 
முக்கியமாைன்தப்்பால், ஊடடச்சத்து நம் 
உடலுக்கு மி்க முக்கியம். ஆ்ராக்கியமற்ை 
உணவு, பல உணவு க்தாடரபாை ்நாய்களின் 
ஆபத்ன்த அதி்கரிக்கிைது.

மனி்த உடல்நலனுக்கு 
45 க்கும் ்மற்படட 
கவவ்வறு ஊடடச்சத்து்கள் 
்்தனவப்படுகின்ைை.

ஊட்டசசத்தும் ஆநைோககியத்தின் நேம்்ோடும்
உடல்நலம் என்பது ்நாய இல்லா்த 

நினலனய விட ்மலாைது. ஆ்ராக்கியம் 
என்பது ஒரு ்நரமனையாை உடற்கூறு,  ்சமூ்க 
நலவாழவு, நல்ல மைநலம் மற்றும் ஆன்மீ்க 
நல்வாழவு ஆகியவற்னை வலியுறுத்துவ்்த 
ஆகும். சிைந்த ஊடடச்சத்து என்பது 
அனைத்து ்பாஷாக்கு்கனையும் ்சரியாை 
வன்கயிலும், அைவிலும் வழங்குவதும், நல்ல 
ஆ்ரக்கியத்தின் மூலக்கூறும் ஆகும். நாம் 
உண்ணும் உணவு வழங்கும் ஊடடச்சத்துக்்கள் 
நமது வைரசசி, க்சயல்திைனம்கள் மற்றும் 
ஆ்ராக்கியத்ன்த பாதிக்கும் மி்க முக்கியமாை 

க்தாடர ்காரணி்கள் ஆகும். ்சரியாை உணவு 
முனை குறிப்பிடட ்நாய்கனைத் ்தடுக்்கவும், 
குணப்படுத்்தவும் உ்தவுகிைது.

ஹிப்்பாகி்ரடடிஸ் (கி்ரக்்க 
மருத்துவர) – மருத்துவத்்தநன்த 
“உன் உணனவ மருந்தா்கவும், 
மருநன்த உணவா்கவும் 
க்காள்ை ்வண்டும்” என்ைார.

சசவிலியரகளின் ்ஙகு

்நாயாளி்களின் ஊடடச்சத்து 
நினலயாைது ஒடடுகமாத்்த ஆ்ராக்கியத்துடன் 
கநருக்்கமாை க்தாடரபுனடயது. ஊடடச்சத்து 
மனி்த ஆ்ராக்கியத்ன்த பாதிக்கும் முக்கிய 
்காரணி்களில் ஒன்ைா்கக் ்கரு்தப்படுகிைது. 
க்சவிலியர்கள் ்தங்்கள் ்நாயாளி்களின் 
ஊடடச்சத்தில் அதி்க ்கவைம் க்சலுத்்த 
்வண்டும். உணவில் மாற்ைம் க்சயவ்தன்மூலம் 
ஒரு சில ்நாய்கனைக் குணப்படுத்்த முடியும். 
பல்்வறு ்காரணி்கள் மற்றும் சூழநினல்கள் 
்நாயாளி்களின் ஊடடச்சத்து நினலனமனயப் 
பாதிக்கும் திைனைக் க்காண்டுள்ைை.

்நாயக்தாற்றுக்கு 
எதிரப்பு

ஆரம்பக்்கால 
்நாயறி்தல் மற்றும் 

சிகிசன்ச

ஆ்ராக்கியத்ன்த 
்மம்படுத்து்தல்

இைப்பு மற்றும் 
்நாயுற்ை 

நினலனயக் 
குனைத்்தல்

்நாய பாது்காப்பு

்சரியாை வைரசசி 
மற்றும் முன்்ைற்ைம்

ஊட்டசசத்து
ேறறும்

ஆநைோககியம்

நல்ல ஊடடச்சத்து ஆ்ராக்கியமாை 
வாழக்ன்கக்கு வழிவகுக்கிைது.
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 4.3   சரிவிகித உணவு ேறறும் 
ஊட்டசசத்துக குர்ற்ோடு 
ஆகியவறறிறகோன நவறு்ோடு:-

சரிவிகித உணவு
்சரிவிகி்த உணவு என்பது உடலுக்கு 

்்தனவயாை அனைத்து ஊடடச்சத்துக்்கனையும் 
்சரியாை விகி்தத்தில் க்காண்டிருக்கும் 
உணனவக் குறிக்கிைது. ்சரிவிகி்த உணவு 
உடலுக்கு ்்தனவயாை ்கார்பானைட்ரட, 
புர்தம், க்காழுப்பு, னவடடமின்்கள், 
்தாதுஉப்பு்கள் மற்றும் ்தண்ணீர ்பான்ை 
அனைத்து ஊடடச்சத்துக்்கனையும் ்சரியாை 
அைவில் க்காண்டுள்ைது.

்சரிவிகி்த உணவு உடல் அ்தன் 
உச்ச க்சயல் திைன் மடடத்தில் 
க்சயல்பட ்்தனவயாை அனைத்து 
ஊடடச்சத்து்கனையும்,  முழு அைவில் 
வழங்குகிைது, ஆைால் ்சமநினலயற்ை 
உணவில் ஊடடச்சத்து குனைபாடு 
மற்றும் தீங்கு வினைவிக்்கக்கூடிய 
கபாருட்கள் நினைநது ்காணப்படும்.

ஊட்டசசத்துக குர்ற்ோடு:-
ஊடடச்சத்துக் குனைபாடு என்பது 

்சமநினலயற்ை உணவின் வினைவா்க 
ஏற்படுகிைது. எந்த ஒரு ஊடடச்சத்ன்தயும் 
மி்க அதி்கமா்க்வா அல்லது மி்கக்குனைந்த 
அைவி்லா உடக்காண்டல் ஊடடச்சத்து 
குனைபாடு ஏற்படலாம். மி்தமாை ஊடடச்சத்து 
குனைபாடடிைால் ஒரு நபர எந்த ஒரு ் மா்சமாை 
வினைவு்கனையும் அனுபவிக்்கமாடடார. 
ஆைால் ்கடுனமயாை ஊடடச்சத்து குனைபாடு 
அபாய்கரமாை ்நாய அல்லது மரணத்ன்த 
ஏற்படுத்தும். ஊடடச்சத்துக் குனைபாடடின் 
அறிகுறி்கள் குறிப்பிடட ஊடடச்சத்தின் 
்சமநினலனய கபாறுத்து மாறுபடும். வீக்்கம், 
(edema) நாள்படட வயிற்றுப்்பாக்கு, இரத்்த 
்்சான்க, ன்தராயடு வீக்்கம் (goitre), எனடகுனை்தல் 
மற்றும் ்தன்ச இழப்பு (decreased muscle mass) 
ஆகியனவ ஊடடச்சத்து குனைபாடடின் சில 
்சாத்தியமாை அறிகுறி்கள் ஆகும்.

ேோநில உணவு ்ோதுகோப்பு 
ேறறும் ஊட்டசசத்து 
அறிகரகயில் (2017) உலக 
அளவில் இந்தியோவில் 

14.5 சதவீதம் ஊட்டசசத்துக குர்ற்ோடு 
இருப்்தோக சதரிவிககி்றது   

 4.4  உணவின் வரககள்: 

•ேவ��ய� இய��

•
•உட�ய� ெசய�பா� 

•
•

இராசாயன ப��க
 

	ைர (Mass)

உண�� ஆதார� 

ஊ�ட ச� ம���� 12 வைகக


ெப�����ட   ச�க
 (Macro nutrients) 
�� ����ட ச�க
 (micro Nutrients)

உண�� வைகக�

கா�ேபாைஹ�ேர�, �ரத�, ெகா���,
தா� உ��க
, நா� ச�, த���. 

ஆ¢ற� த�� உண¤க
 
உட� க�டைம��-உண¤க
 உட¦§¨
பா�கா�� அª�பைவ.  

க«ம உண¤க
 (Organic) 
க¯ம உண¤க
 (Inorganic)

தாவர உண¤க
 
�ல²¨ உண¤க


்வதியியல் இயல்பு, உணவின் க்சயல்பாடு, 
முக்கியத்துவம், உணவின் க்சறிவு, ஊடடச்சத்து 
மதிப்பீடு ஆகியவற்னை கபாறுத்து உணவு 
வன்கப்படுத்்தப்படுகிைது. 
அ) நவதியியல் இயல்பின் அடிப்்ர்டயில்
• ்கார்பானைட்ரட • புர்தம் 
• க்காழுப்பு • நாரச்சத்து 
• னவடடமின்்கள் • ்தாது உப்பு்கள்
• ்தண்ணீர

ஆ)   உ்டலியல் சசயல்்ோடடிரனப் 
ச்ோறுத்து:

ஆற்றல் தரும் உணவுகள்:
்கார்பானைட்ரடடு்கள், க்காழுப்பு்கள் 

மற்றும் புர்தங்்கள் ஆகியனவ ஆற்ைல் 
்தரும் (்க்லாரி)  ஊடடச்சத்துக்்கைா்க 
்கரு்தப்படுகின்ைை , இ்தைால் உடல் 
முக்கியமாை க்சயல்பாடு்கனை க்சயயமுடியும். 
்சா்தம், ்சப்பாத்தி, பிரட, உருனைக்கிழங்கு, 
்சரக்்கனர, எண்கணய, கவண்கணய மற்றும் 
கநய ஆகியனவ ஆற்ைல் ்தரும் உணவுக்்காை 
உ்தாரணங்்கள் ஆகும்.
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வடி்சாறு (சூப்) என்ை உணவு 
6000 கி.மூக்கு முன்ைால் 
நீரயானை மற்றும் குருவி 
இனைசசியி லிருநது 

்தயாரிக்்கப்படடது.  

உ்டல் கட்டரேப்பு உணவுகள்:
புர்தங்்கள், க்காழுப்பு்கள் மற்றும் 

்கார்பானைட்ரடடு்கள் ்பான்ைனவ 
உடல் ்கடடனமப்பு உணவு்கள் என்றும் 
அனழக்்கப்படுகின்ைை. இனவ்கள் உடல் 
திசுக்்கனை உருவாக்குபனவ ஆகும். மீன், 
ஆடடினைசசி, ்்காழியினைசசி, முடனட, பருப்பு 
க்காடனட்கள் மற்றும் பால் ்பான்ைனவ சில 
உடல் ்கடடனமப்பு உணவு்கள் ஆகும். 

உ்டலுககு ்ோதுகோப்பு அளிககககூடிய 
உணவுகள்: 

னவடடமின்்கள் மற்றும் ்தாது உப்பு்கள் 
உடல் க்சயல் முனை்கனை ஒழுங்குபடுத்தும் 
உணவு கபாருட்கள் ஆகும். அனவ்கள் 
பல்்வறு ்நாய்களிலிருநது பாது்காப்பு 
அளிக்கின்ைை. பழங்்கள் மற்றும் ்காய்கறி்கள் 
சில உ்தாரணங்்கள். எை்வ இனவ்கனை 
எப்கபாழுதும் உணவில் ்்சரத்துக்க்காள்ை 
்வண்டும். 

வ ோ ர ை ப் ் ை ங க ர ள 
சோப்பிடுவது ேனசநசோரரவ 
எதிரத்து ந்ோைோ்ட உதவும்.

இ) இைோசயன ்ண்புகளின் அடிப்்ர்டயில்:
்கரிம உணவு்கள் (Organic foods) – 

்காரபனின் உறுப்னபக் க்காண்டிருக்கும் 
ஊடடச்சத்து்கள் ்கரிம ஊடடச்சத்து்கள் என்று 
அனழக்்கப்படுகின்ைை. 

்கனிம ஊடடச்சத்து்கள்: ்காரபன் 
உறுப்பு இல்லா்த ஊடடடச்சத்து்கள் ்கனிம 
ஊடடச்சத்து்கள் என்று அனழக்்கப்படுகின்ைை. 

்கார்பானைட்ரடடு்கள், க்காழுப்பு்கள், 
புர்தங்்கள் மற்றும் னவடடமின்்கள் ்கரிம 
ஊடடச்சத்து்கள் ஆகும். ்தண்ணீர மற்றும் ்தாது 
உப்பு்கள் ( minerals) ஆகியனவ ்கனிம ்சத்து்கள் 
ஆகும். 

ஈ)  சசல்களுககும், உறுப்புகளுககும் 
நதரவப்்டும் அளவின் அடிப்்ர்டயில் 

ச்ருநுண் ஊட்டசசத்துககள் (macro nutrients)
 திை்சரி அதி்க அைவில் ்்தனவப்படுகிைது. 

புர்தங்்கள், ்கார்பானைட்ரடடு்கள் 
மற்றும் க்காழுப்பு்கள் ஆகிய கபருநுண் 
ஊடடச்சத்து்கள் (macro nutrients) ஆகும். இனவ 
எந்த உணவிற்கும் அடிப்பனடயாகும். 

ச்ருநுண் ஊட்டசசத்துககள் 
(கோரந்ோரைடநைடடுகள், 
புைதஙகள் ேறறும் 
சகோழுப்புகள்) அதிக  

அளவுகளில் நதரவப்்டும், ஆனோல் 
நுண்ணூட்டஙகள் (ரவட்டமின்கள் ேறறும் 
தோதுககள்) சிறிய அளவில் ேடடுநே 
நதரவப்்டுகின்்றன

சிறு நுண் ஊட்டசசத்துகள்

இனவ சிறிய அைவில் ்்தனவப்படுகின்ைை 
(கபாதுவா்க மில்லிகிராம்்கள் அல்லது 
அன்தவிட குனைவா்க) இந்த ்சத்து்கள் வைரசின்த 
மாற்ைம் மற்றும் ஆற்ைல் க்சயல்முனை்கனை 
(metabolism and energy process) ்கடடுப்படுத்து்தலில் 
ஈடுபடுகின்ைை. னவடடமின்்கள் மற்றும் ்தாது 
உப்பு்கள் இதில் அடங்கும். 
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உ) உணவின் நதோற்றத்தின் அடிப்்ர்டயில் 

உணவின் மூல ்்தாற்ைத்ன்தப் கபாறுத்து, 
விலங்கு மற்றும் ்தாவர உணவு ஆ்தாரங்்கைா்க 
வன்கப்படுத்்தப்படடுள்ைது. 

ஊ) ஊடடச்சத்து மதிப்பின் அடிப்பனடயில் 
1. ்தானியங்்கள் மற்றும் சிறு்தானியங்்கள்
2. பருப்பு வன்க்கள் 
3. க்காடனட்கள் மற்றும் எண்கணய 

வித்து்கள் 
4. ்காய்கறி்கள் 
5. பசன்ச வன்க்கள் 
6. இனலயில்லாக் ்காய்கறி்கள் 
7. ்வர்கள் மற்றும் கிழங்கு்கள் 
8. பழங்்கள்
9. பால் மற்றும் பால் கபாருட்கள் 
10. விலங்கு உணவு்கள் –  இனைசசி, மீன், 

்கல்லீரல், முடனட மு்தலியை 
11. ்கர்பானைட்ரட உணவு்கள் 
12. ம்சாலா மற்றும் வா்சனை கபாருட்கள். 

 4.5  உணவின் நவரலகள் 
உடலின் மூன்று முக்கிய க்சயல்பாடு்கனை 
உணவு க்காண்டுள்ைது.

 ¾ உடலியல் க்சயல்பாடு்கள் 
 ¾ ்சமூ்க க்சயல்பாடு்கள்
 ¾ உைவியல் க்சயல்பாடு்கள்

அ) உ்டலியல் சசயல்்ோடுகள் 

உணவு உடலில் மூன்று முக்கிய உடலியல் 
க்சயல்பாடு்கனை க்காண்டு உள்ைது 

 ¾ வைரசசியும் முன்்ைற்ைமும் 
 ¾ ஆற்ைல் வழங்கு்தல்.
 ¾ க்சல்்களில் பழுது நீக்கு்தல் மற்றும் 

பராமரித்்தல். 

வளரசசியும் முன்நனற்றமும்:

குழநன்த்கள், இைம் குழநன்த்கள் 
மற்றும் இைம் பருவத்திைரின் வினரவாை 
வைரசசிக்கு உணவு உ்தவுகிைது. 
கபரி்யார்களும், முதி்யார்களும் ்பாதுமாை 
வைரசசி அனடநது விடட்தால் அவர்களின் 
ஆ்ராக்கியமாை நினலனய பரமரிப்பதில் 
ஊடடச்சத்து உ்தவுகிைது 

ஆற்றல் வைஙகுதல்:
்கார இயங்குவ்தற்கு எரிகபாருள் 

்்தனவப்படுவன்தப்்பால். நம் உடல் திை்சரி 
பணி்கனை நினை்வற்ைவும், உடலியல் 
க்சயல் முனை்கனை ஒழுங்குப்படுத்்தவும் 
உணவு ்்தனவப்படுகிைது. உடலில் ஆற்ைல் 
குனையும் ்பாது மனி்தர்கள் ்கனைப்பா்கவும், 
்்சாரவா்கவும் உணருகிைார்கள். ்கடுனமயாை 
சூழநினல்களில் ஆற்ைல் இல்லா்தது சில 
உடல் க்சயல்முனை்கனை நிறுத்துவ்தற்கு 
வழிவகுக்கும் மறுபுைம் அதி்க அைவிலாை 
ஆற்ைல் க்காழுப்பு உடலில் ் ்சருவ்தற்கும், உடல் 
பருமன் அனடவற்கும் வழிவன்க  க்சயகிைது. 

க்சல்்களின் பழுது நீக்கு்தல் மற்றும் 
்ைோேரித்தல்:

உடல் ஆ்ராக்கியத்ன்த சிைப்பா்க 
பராமரிக்்க நல்ல உணவு அவசியம். உ்தாரணமா்க 
்்தாலில் கவடடு ஆல்லது ்காயம் ஏற்படு்தல், 
முடி க்தாடநது க்காடடு்தல், உடலின் சிவப்பு 
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அல்லது கவள்னை அணுக்்கள் ஒரு குறிப்பிடட 
்காலத்தில் அழிக்்கப்படு்தல் ஆகியனவ ்சரியாை 
ஊடடச்சத்ன்த உடக்காள்வ்தன் மூலம், உடல் 
இ்தனை ்சரி க்சயது ஆ்ராக்கியமா்க இருக்கும். 
நன்ைா்க உண்டு, உடற்பயிற்சி க்சயயக்கூடிய 
நபர அவவாறு க்சயயா்த மனி்தனர விட 
குனைந்த அைவுக்்்க குளிர அல்லது ்காயச்சல் 
்பான்ைவற்ைால் பாதிக்்கப்படுவார.

ஆ) சமூக சசயல்்ோடுகள்
உல்கம் முழுவதிலும் விருந்்தாம்பல் 

மற்றும் நடபின் சின்ைமா்க உணவு 
உள்ைது. சுமூ்கமாை சூழநினலனய உணவு 
உருவாக்கும்.  அன்பு, நடபு மற்றும் ்சமூ்க 
ஒப்பு்தலின் கவளிப்பாடா்க உணவு அளித்்தல் 
்கரு்தப்படுகிைது.

இ) உளவியல் சசயல்்ோடுகள்

உணவு என்பது பசினய ்பாக்குவ்்தாடு 
மடடுமல்லாமல், திருப்தி மற்றும் மகிழசசினய 
்தருகிைது. உணவு உணரசசியின் ஒரு 
கவளிப்பாடாகும். மக்்கள் கபரும்பாலும் 
ப்தற்ைமனடயும் ்பா்்தா அல்லது மகிழசசியா்க 
இருக்கும்்பா்்தா அதி்க உணவு உண்பார்கள். 
உணவு பாது்காப்பின் ஒரு அங்்கமா்க 
இருக்கிைது. ்பாதுமாை அைவு உணவு 

கபாருட்கனை ்்சமித்து னவத்திருக்கும்்பாது 
மக்்கள் ஒரு பாது்காப்பாை உணரனவ 
உணருவார்கள். 

ஆேரா��
யமான உட�

ஆேரா��
யமான மன�

ஆேரா��யமான
வா��ைக

ஊட்டசசத்துகளின் உ்டலியல் 
சசயல்்ோடுகள்:-
உடலின் திசு மற்றும் க்சல்்கனை 
உருவாக்குவ்தற்கு பு்ராடடீன் 

உ்தவுகிைது.  ்கார்பானைட்ரட்கள் 
மற்றும் க்காழுப்பு்கள் உடலுக்கு ்சக்தினய 
அளிக்கிைது.

குறிப்பிடட சில உணவு கபாருட்கள் 
கீ்ழ க்காடுக்்கப்படடுள்ைை. உணவு 
கபாருட்கனை அனவ க்சயயும் 
க்சயல்்களின்படி குறிக்்கவும் (ஆற்ைல் ்தரும் 
உணவு்கள் / உடல் ்கடடனமப்பு உணவு்கள் 
/ உடலுக்கு பாது்காப்பு அளிப்பனவ) 

• அரிசி
• வானழப்பழம்
• பப்பாளி
• ஆப்பிள்
• ்சப்பாத்தி

• பிரட
• கவண்கணய
• மீன்
• முடனட
• எண்கணய.

ேோணவரகளின் சசயல்்ோடு:-

உணவு பிைமீடு

உணவு பிரமீடு என்பது ஒரு ஆ்ரக்கியமாை 
உணவு முனைனய எளி்தாக்குவ்தற்்கா்க 
வடிவனமக்்கப்படடுள்ைது. ஆ்ராக்கியமாை 
உணவு என்பது அனைத்து ்சத்துக்்கனையும் 
(்கார்பானைட்ரட, புர்தம், க்காழுப்பு, 
னவடடமின்்கள், ்தாது உப்பு்கள்) ்சரியாை 
அைவில் கபற்று உடல் ஆ்ராக்கியத்ன்த ்தக்்க 
னவத்துக் க்காள்வ்தாகும்.

பா�
2 �ைற

கா�க�
3�ைற

�ைர 
6�ைற 

��
அளவ�ற


ெகா���, எ�ெண�,
ச��கைர எ�ேபாதாவ
 
சா��டலா 

இைற��, ��,
��� 2 �ைற

பழ�க�
2 �ைற

�ழ�ைதக��கான
உண�� ேகா�ர 
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 உணவு பிரமிடடின் 
ஒவகவாரு நினலயிலும் 
ஒ்ர வி்தமாை 
ஊ ட ட ச ்ச த் து க் க ்க ா ண் ட 
க வ வ ் வ று 
உணவு்கள் ஒன்ைா்க 
இனணக்்கப்படுகின்ைை. இது பல்்வறு 
வன்கயாை உணவு்களிலிருநது ஒரு 
ஆ்ராக்கியமாை உணனவ ்்தரநக்தடுக்்க 
வழிவன்க க்சயகிைது. உணவு பிரமீடு ஒரு 
வழி்காடடியா்க க்சயல்படடு ்சரியாை, 
்சமநினலயாை ஊடடச்சத்துள்ை உணவு்கனை 
்்தனவயாை ்க்லாரி விகி்தத்தில் கபை 
வழிவகுக்கும்.

உணவு பிரமீடு ஒவகவாரு 
அடிப்பனட உணவு 
கு ழு க் ்க ளி ட மி ரு ந து ம் , 
ஒ வ க வ ா ரு 

நாளும் ்சாப்பிடுவ்தற்கு உ்கந்த 
எண்ணிக்ன்கயிலாை “பரிமாறும் 
பகுதி்கனை” (Servings) குறிக்கும் ஒரு 
முக்்்காண விைக்்கப்படம் ஆகும்.

1974 ஆம் ஆண்டில் மு்தல் பிரமீடு 
ஸ்வீடனில்  கவளிப்பிடப்படடது.

 4.6  ஊட்டசசத்துககள் (NUTRIENTS)

 ஊடடச்சத்துக்்கள் என்பது நம் உடலின் 
அத்தியாவசிய பணி்கனை ் மற்க்காள்வ்தற்்கா்க 
உணவு கபாருட்களில் இருக்்கக்கூடிய ்சத்துக்்கள் 
ஆகும். உல்க சு்கா்தார அனமப்பின்படி (WHO) 
இந்த ஊடடச்சத்துக்்கள் உணவிலிருநது 
கபைப்படடு, ்நாயத்்தடுப்பு, வைரசசி மற்றும் 
நல்ல ஆ்ராக்கியத்திற்கு அவசியமாகிைது. 
இனவ்கள் பல பிரிவு்கைா்க உள்ைை.

ஊடடச்சத்துக்்கள்

கபருநுண்ணூடடச்சத்துக்்கள்

்கார்பானைட்ரடடு்கள்

பு்ராடடீன்

க்காழுப்பு்கள்

சிறு நுண்ணூடடச்சத்துக்்கள்

னவடடமின்்கள்

்தாதுஉப்பு்கள்

ஊட்டசசத்துகளின் பிரிவுகள்

I கோரந்ோரைடநைடடுகள் (Carbohydrates) 

்கார்பானைட்ரடடு்கள் ஆற்ைல் 
(Energy) வழங்்கக்கூடிய முக்கிய ஆ்தாரங்்கள் 
ஆகும் (4K cal/gm) ்கார்பானைட்ரடடு்கள் 
மலிவாைனவ மற்றும் உணவிலிருநது 
உடைடியா்க கினடக்கின்ைை. மூன்று வி்தமாை 
்கார்பானைட்ரடடு்கள் உள்ைை. ஸ்டாரச, 
்சரக்்கனர மற்றும் நாரச்சத்து (ஃனபபர) ஆகியனவ 
அவற்றில் அடங்கும்.  நார்சத்திலிருநது 
்க்லாரி்கள் கினடப்பதில்னல ஏகைனில் 
நாரச்சத்து  நம் உடலில் க்சரிக்்கப்படுவதில்னல.

்க ா ர ் ப ா ன ை ட ் ர ட டி ன் 
்வதியியல் ்கலனவயில் 
்காரபன், னைடரஜன் 
மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகியனவ 
அடங்கும் (CH2O)

கோரந்ோரைடநைடடின் வரககள்:-

1. ்மா்ைா்்சக்்கனரடு்கள் (Monosacharides) 
எளிய ்சரக்்கனர மூலக்கூற்னைக் 
க்காண்டிருக்கும் ்கார்பானைட்ரடடின் 
எளிய வடிவமாகும். உ்தாரணம்:- 
குளுக்்்காஸ், பிரக்்டாஸ் மற்றும் 
்்கலக்்டாஸ்.

2. னட்்சக்்கனரடு்கள் (Disaccharides) இதில் 
்மா்ைா ்்சக்்கனரடு்களின் இரண்டு 
மூலக்கூறு்கள் உள்ைை. உ்தாரணம் – 
சுக்்ராஸ், ்லக்்டாஸ், மால்்டாஸ்.
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3. பாலி்்சக்்கனரடு்கள் (Polysaccharides) 
இனவ ஏராைமாை ்மா்ைா்்சக்்கனரட 
மூலக்கூறு்கனைக் க்காண்டிருக்கும் 
சிக்்கலாை ்கார்பானைட்ரடடு்கள் 
ஆகும். உ்தாரணம் – கினைக்்்காஜன், 
க்சல்லு்லாஸ் மற்றும் கபக்டின்்கள்.

தினசரி நதரவகள்:-

கபரியவர்களின் கமாத்்த ஆற்ைல் (்க்லாரி) 
உடக்காள்ைலில், ்கார்பானைட்ரடடு்கள் 
300-500 கிராம் (50 – 70%) அைவிலும், 
குழநன்த்களுக்கு (40 – 60%) அைவிலும் இருக்்க 
்வண்டும்.

உணவு ஆதோைஙகள்: ்சரக்்கனர, கவல்லம், 
்்தன், பருப்பு வன்க்கள், முழு ்தானியங்்கள், 
அரிசி, பழங்்கள், பால், ்தயிர, பீன்ஸ், ்வர்கள் 
மற்றும் கிழங்கு வன்க்கைாை உருனைக்கிழங்கு, 
பீடருட ்பான்ைனவ ஆகும்.

கோரந்ோரைடநைடடின் சசயல்்ோடுகள்
1. ஆற்ைல் வழங்கு்தல்
2. பு்ராடடீன் உறிஞ்சும் க்சயல்பாடு
3. க்காழுப்பு்களின் ஆக்சிஜ்ைற்ைம்,
4.  இரத்்தத்தில் குளுக்்்கானை ்சமன் க்சய்தல்
5. குடல் இயக்்கங்்கனை எளி்தாக்கு்தல்

 கோரந்ோரைடநைடடுகள் உணவில் 

்ோதிககும் நேற்ட்ட கநலோரிகரள 

வைஙகுகி்றது.

மனி்த உடலின் மூனையின் 
க்சல்்கள் சிறிய அைவிலாை 
கினைக்்்காஜனைக் (Glycogen) 
க்காண்டுள்ைை மற்றும் 

அவற்றின் உயர வைரசசின்த மாற்ைம் 
குளுக்்்காஸின் க்தாடரசசியாை விகி்தத்ன்த 
்சாரநதுள்ைது. 

கோரந்ோரைடநைடடின் சசரிேோனம் 
ேறறும் உடகிைகித்தல்

வாயில் மாவுப்கபாருனை க்சரிக்்க (Digestion) 
உமிழநீரில் உள்ை அனம்லஸ் உ்தவுகிைது.  
கபரும்பாலாை ்கார்பானைட்ரடடின் 
க்சரிமாைம் சிறுகுடலில் நனடகபறுகிைது.  
்கார்பானைட்ரடடு்கள் இரத்்த ஓடடத்தில் 
குளுக்்்காஸ், ் ்கலக்்டாஸ் மற்றும் பிரக்்டாஸ் 
்பான்ைனவ்கைா்க உறிஞ்்சப்படுகின்ைை. 
சிறுகுடலில் உள்ை நுண் இரத்்தக்குழாய்களின் 
மூலம் எளிய ்சரக்்கனர்கள் இரத்்த ஓடடத்தில் 
நுனழநது ்கல்லீரலுக்கு க்சல்கின்ைை.

உணவு �ோரசசத்து

்கார்பானைட்ரடடு்கள் (கபக்டின், 
க்சல்லு்லாஸ், கைமிக்சல்லு்லாஸ்) 
மற்றும் சில ்கார்பானைட்ரடடு்கள் 
அல்லா்த (லிக்னிைன்) கபாருட்கள் 
ஒடடுகமாத்்தமா்க உணவின் நாரச்சத்து்கள் 
என்று அனழக்்கப்படுகின்ைை. நாரச்சத்து 
்காய்கறி்கள், பழங்்கள் மற்றும் ்தானியங்்களில் 
்காணப்படுகிைது. இது க்சரிமாைத்ன்த 
்தாம்தப்படுத்துகிைது.

�ோரசசத்தின் முககியத்துவம்

• நாரச்சத்து நினைந்த உணவு மலசசிக்்கனலத் 
்தடுப்ப்தற்கும், அன்தக் குணப்படுத்துவதிலும் 
முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது.

• நாரச்சத்து இரத்்தத்தில் க்காலஸ்டரால் 
அைனவக் குனைக்்க உ்தவுகிைது.

• உணவுக்குப் பிைகு இரத்்த உயர்சரக்்கனர 
அைனவத் ்தடுக்்க உ்தவுகிைது.
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உணவில் ்பாதுமாை 
அைவு நாரச்சத்ன்த 
உ ட க ்க ா ள் ளு வ ்த ற் ்க ா ை 
நனடமுனை வழி்கள்

• சுத்தி்கரிக்்கப்படட (Refined) 
்தானியங்்கனைவிட முழு ்தானியங்்களுக்கு 
முன்னுரினம வழங்்க ்வண்டும். 

• உமி அ்கற்ைப்படட ்தானியங்்கனைவிட 
முழு்தானியங்்கனை அதி்கமா்க உண்ண 
்வண்டும்.

• பழங்்கள் மற்றும் ்காய்கறி்கனை அவற்றின் 
்்தா்லாடு உண்ண ்வண்டும்.

II புைதஙகள் (Proteins)

புர்தங்்கள் உணவின் ்தவிரக்்க முடியா்த 
உடகபாருட்கள் ஆகும். புர்தங்்கள் அமி்ைா 
அமிலங்்கைால் உருவாக்்கப்படடனவ. அமி்ைா 
அமிலங்்கள் உடல் பா்கங்்களின் வைரசசிக்குத் 
்்தனவப்படுகின்ைை.

அமி்ைா அமிலங்்கள் அவசியமாை 
(Essential) மற்றும் அவசியமில்லா்த 
(non essential) அமி்ைா அமிலங்்கைா்க 
வன்கப்படுத்்தப்படுகின்ைை. அவசியமாை 
அமி்ைா அமிலங்்கள் உடலால் உருவாக்்கப்பட 
முடியாது,  எை்வ அவற்னை உணவின் மூலம் 
உடக்காள்ை ்வண்டும். அவசியமில்லா்த 
அமி்ைாஅமிலங்்கள் உடல்மூலம் 
க்தாகுக்்கப்படுகிைது. 

 கோர்ன், ரைடைஜன், 
ஆகசிஜன் ேறறும் ர�டைஜன் 
ஆகியரவ அமிநனோ 
அமிலஙகளின் இைோசயன 
கலரவயில் உள்ளன.

தினசரி புைதத்நதரவகள்

ICMR பரிநதுனரயின்படி ஒரு மனி்தனுக்கு 
(adult) ஒரு நானைக்கு 1 கி்லா உடல் எனடக்கு 1 
கிராம் புர்தம் ்்தனவப்படுகிைது.

பாலூடடும் ்தாயமார்களுக்கு 1 கி்லா 
எனடக்கு 1.5 கிராம் மு்தல் 2 கிராம் புர்தம் வனர 
்்தனவப்படும்.

உணவு ஆதோைஙகள்:
விலஙகு உணவுகள் – முடனட, பால் மற்றும் 

பால் ்சாரந்த கபாருட்கள், மீன், இனைசசி இனவ 
மு்தல் ்தர புர்தம் எைப்படும்.

தோவை ஆதோைஙகள் – பருப்பு வன்க்கள், 
்தானியங்்கள், உலரந்த பழங்்கள், பீன்ஸ் மற்றும் 
க்காடனட்கள் இனவ இரண்டாம் ்தர புர்தம் 
எைப்படும்.

புைதத்தின் சசயல்்ோடுகள்
• உடலில் கநாதி்கள் (Enzymes), ்நாய 

எதிரப்புப் புர்தம் (Immunoglobins), பிைாஸ்மா 
மற்றும் ைார்மான்்களின் க்தாகுப்பு்களில் 
புர்தம்  உ்தவுகிைது.

• உடலில் திசுக்்களின் வைரசசி மற்றும் 
பழுது நீக்கு்தலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது.

• ்கார்பானைட்ரட மற்றும் க்காழுப்பு 
குனைபாடடின் ்பாது புர்தங்்கள் ஆற்ைல் 
வழங்குவ்தற்கு இரண்டாம் நினல ஆ்தாரமா்க 
விைங்குகிைது (4 kcal 1 gm of protein) 

• ஹி்மாகு்ைாபின் (Haemoglobin) 
உருவாகுவதில் புர்தங்்கள் உ்தவுகின்ைை.

• ஆண்டிபாடி்கள் (Antibodies) உருவாவதிலும் 
புர்தங்்கள் உ்தவுகின்ைை.

சசரிேோனம் ேறறும் உடகிைகித்தல்:-
உணவுக குைோயில் புைதத்தின் நீரப்்குப்்ோனது 
(Hydrolysis) இரைப்ர் ேறறும் கரணயத்தில் 
சுைககப்்டும் புநைோடடீநயசஸ் (Proteases) 
ேறறும் கு்டல் மியுகநகோஸோ மூலம் 
நிர்றநவற்றப்்டுகி்றது.
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உணவு ஆற்ைல் (energy) 
மற்றும் ்கடுனமயாை புர்தக் 
குனைபாடு, புர்தம் ்க்லாரி 
ஊடடச்சத்து குனைபாடனட 

(Protein calorie malnutrition) ஏற்படுத்துகிைது. 
இ்தன் ்கடுனமயாை வடிவங்்கள் 
குவாஷி்யா்கார (Kwashiorkor) மற்றும் 
மராஸ்மஸ் (Marasmus) ஆகும்.

ெச�� ேதா�
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III. சகோழுப்புகள்
க்காழுப்பு உடலில் க்காழுப்பு திசு 

(Adipose tissue) வடிவில் ்்ச்கரிக்்கப்படடு, 
உடலில் அத்தியாவசிய பணி்கனை 
க்சயயப்பயன்படுகிைது. க்காழுப்பு அமிலங்்கள், 
ஆக்ஸிஜன், ்காரபன் மற்றும் னைடரஜன் 
ஆகியனவ க்காழுப்பின் அனமப்பில் உள்ைை.
சகோழுப்பின் வரககள்: க்காழுப்பு்கள் 
இரண்டு வன்க்கைா்கப் பிரிக்்கப்படுகின்ைை. 
க்சறிவூடடப்படட மற்றும் க்சறிவூடடப்படா்த 
க்காழுப்பு்கள்.
அ.  க்சறிவூடடப்படட  க்காழுப்பு (Saturated fat) 

இவற்றில் னைடரஜன் அணுக்்கள் முழு 
எண்ணிக்ன்கயில் உள்ைை. இனவ விலங்கு 
ஆ்தாரங்்களிலிருநது கினடக்கின்ைை. 
உ்தாரணம்: கவண்கணய, கநய மற்றும் 
வைஸ்பதி

ஆ) க்சறிவூடடப்படா்த க்காழுப்பு (Unsaturated fats) 
இவற்றில் ஒன்று, இரண்டு அல்லது அ்தற்கும் 
்மற்படட இரடனடப் பினணப்பு்கனைக் 
க்காண்ட க்காழுப்பு அமிலங்்கள் 
உள்ைை. இனவ ்காய்கறி்களிலிருநது 
பிரித்க்தடுக்்கப்படுகின்ைது. உ்தாரணம்:- 
நினலக்்கடனல எண்கணய, ்்சாயாபீன்ஸ் 
எண்கணன், சூரிய்காநதி எண்கணய.

்சாசசு்ரடடட க்காழுப்பு்கள் 
குனைவாை கவப்ப நினலயில் 
திடப்கபாருைா்க மாறும், அதி்க 
கவப்பநினலயில் உருகும். 

க்சறிவூடடப்படா்த க்காழுப்பு்கள் எந்த 
கவப்பநினலயிலும் திடப்கபாருைா்க மாைாது.

தினசரி நதரவகள்

கமாத்்த ்க்லாரி ்்தனவயில் 15 -20% 
க்காழுப்பின் மூலம் கபை ்வண்டும்.

உணவு ஆதோைஙகள்

விலஙகு ஆதோைஙகள் – மீன், முடனட, 
இனைசசி, பால் மற்றும் பால் ்சாரந்த 
கபாருட்கள்

தோவை ஆதோைஙகள் – எண்கணய வின்த்கள் 
(நிலக்்கடனல, ்கடுகு, பருத்தி வின்த மற்றும் 
்்தங்்காய), க்காடனட்கள்.

சகோழுப்பின் சசயல்்ோடுகள்
• ஆற்ைல் அளித்்தல் (9 கி.கி/கி)
• உணவின் ஏற்புத்்தன்னமனய அதி்கரிக்கிைது 

(சுனவ மற்றும் நறுமணம்) 
• ்கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீர்கங்்களின் 

க்சயல்பாடனட ஊக்குவிக்கிைது.
• குளிருக்கு எதிரா்க உடனல கவப்பப்படுத்தி 

உடல் கவப்பத்ன்த ்சமநினலப்படுத்துகிைது.
• அத்தியாவசிய க்காழுப்பு அமிலங்்கனை 

உருவாக்குகிைது, இது வைரசசி, ்மம்பாடு 
மற்றும் ்்தால் பராமரிப்பில் உ்தவுகிைது.

• உடலில் ைார்மான்்கள் உருவா்க 
உ்தவுகிைது.

• க்காழுப்பில் ்கனரயக்கூடிய னவடடமின் 
்களின் இயக்்கத்திற்கு உ்தவுகிைது.
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சசரிேோனம் ேறறும் உடகிைகித்தல்
வாயில் க்காழுப்பின் க்சரிமாைம் 

ஏற்படுவதில்னல மற்றும் இரப்னபயில் 
மி்கச சிறிய அைவில் நனடகபறுகிைது. 
சிறுகுடலில் க்காழுப்பு இருக்கும்்பாது, 
்்காலிசிஸ்ட்டான்கனின் மற்றும் க்ச்கரீடீனைத் 
(Secretin) தூண்டுகிைது. இனவ ்கனணய நீர மற்றும் 
பித்்த நீனரத் தூண்டுகிைது. உணவு பித்்தநீரில் 
்கலநது பன்ச்பால் மாறுகிைது. ்கனணயத்தில் 
உள்ை னலப்்பஸ் (Lipase) க்காழுப்னப 
நீரப்பகுப்பாக்கி (Hydrolyse) க்காழுப்பு 
அமிலங்்கள் மற்றும் ்மா்ைாகிளி்சனரடு்கனை 
(Monoglycerides) உருவாக்குகிைது. இனவ சிறு  குடல் 
பகுதியில் இரத்்த ஓடடத்்தால் உறிஞ்்சப்படுகிைது.

அதிகப்்டியோன சகோழுப்பு 
உ்டலில் நசருவதினோல் 
உ்டல் ்ருேன் ஏற்டுகி்றது. 
உ்டல் ்ருேன் பின்வரும் 

ந�ோயகளின் ஆ்த்ரத அதிகரிககி்றது.
• நீரிழிவு ்நாய
• உயர இரத்்த அழுத்்தம்
• பக்்கவா்தம்
• பித்்தப்னப்கல்
• இ்தய ்நாய (Coronary artery disease)
• முதுகுவலி
• கீல்வா்தம் (Osteoarthritis)

பின்வரும் ஊடடச்சத்துக்்களுக்கு, அ்தன் 
அவசியத்ன்த கூறி, அனவ கபைப்படும் ஒரு 
ஆ்தாரத்ன்த (Source) கூறு்க.
்கார்பானைட்ரட   

புர்தம் 

க்காழுப்பு மற்றும் எண்கணய்கள்  

ேோணவர சசயல்்ோடு

IV. ரவட்டமின்கள்
னவடடமின்்கள் மி்கவும் சிறிய அைவில் 

உடலுக்கு ்்தனவப்படும் சிக்்கலாை 
இர்சாயணப் கபாருட்கள் ஆகும். உணவில் 

உள்ை னவடடமின்்கள் உடல் க்சயல்பாடு்கனை 
ஒழுங்குப்படுத்தி பாது்காக்கிைது.

 ¾ னவடடமின்்கள் இரண்டு முக்கிய 
குழுக்்கைா்க பிரிக்்கப்படுகின்ைை.

 ¾ க்காழுப்பில் ்கனரயக்கூடிய 
னவடடமின்்கள் – A,D, E,K 

 ¾ நீரில் ்கனரயக்கூடிய னவடடமின்்கள் – B 
பிரிவு னவடடமின்்கள், னவடடமின் C

சகோழுப்பில் கரையககூடிய ரவட்டமின்கள்

ரவட்டமின் -A 
இைசோயணப் ச்யர சைடடினோல் 

ஆகும். தோவை ேறறும் விலஙகு உணவுகளில் 
ரவட்டமின் A உள்ளது.

தினசரி நதரவ: 0.4-1 மி.கி.

ஆதோைஙகள் 
்சரச கோயகறிகள், ேஞசள் ேறறும் 

ஆைஞசு ்ைஙகள், ேறறும் கோயகறிகள் – 
ேோம்்ைம், ்ப்்ோளி, பூசணி ேறறும் நகைட 
ந்ோன்்ற கோயகறிகள் B கநைோடடினின் முககிய 
ஆதோைஙகளோக உள்ளன.

சவண்சணய, சகோழுப்பு நீககோத ்ோல், 
முடர்ட, கல்லீைல் ேறறும் மீன் ஆகியரவ 
சசழிப்்ோன ஆதோைஙகள் ஆகும்.

நவரலகள்
• ்கண்்களின் ஆ்ராக்கியத்திற்கு ்்தனவ
• உடலின் எபிதீலியதிசுக்்கனைப் 

பாது்காக்கிைது
• புர்தத்தின் வைரசசி மற்றும் முனையாை 

பயன்பாடடுக்குத் ்்தனவப்படுகிைது.
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னவடடமின் A 
குனைபாடு இநதியாவில் 
குருடடுத்்தன்னமக்கு முக்கிய 
்காரணங்்களில் ஒன்ைாகும்.

குர்ற்ோடு ந�ோயகள்
 ¾ குனைந்த ்நாய எதிரப்பு ்சக்தி
 ¾ உலரக்சதில் ்்தால் (Dry scaly skin)
 ¾ மானலக்்கண்்நாய (மங்்கலாை ஒளியில் 

்காண முடியானம)
 ¾ ஸீ்ராஃப்்தால்மியா (உலர்கண்) 

(Xerophthalmia)
 ¾ ்கண் கவண் படத்தில் ்சாம்பல் நிை, 

்கடிைமாை, உலரந்த திடடு்கள் (Bitot’s 
spot) னபடாட புள்ளி்கள்

 ¾ க்கரட்டாம்லசியா (Keratomalacia) – 
கமன்னமயாை ்கருவிழி

 ¾ வைரசசிக் குனை்தல்

 னபடாட புள்ளி்கள் க்கரட்டாம்லசியா

ஆநதிரா, ்தமிழநாடு, ்கரநாட்கா 
மற்றும் ்மற்கு வங்்காைம் 
்பான்ை இநதியாவின் க்தற்கு 
மற்றும் கிழக்கு மாநிலங்்கள் 

னவடடமின் A குனைபாடு்கைால் ் மா்சமா்கப் 
பாதிக்்கப்படடுள்ைை. இனவ கபரும்பாலும் 
அரிசி உண்ணும் மாநிலங்்கைாகும்.

ரவட்டமின் -D
ரவட்டமின் D சூரிய ஒளிமூலம் 

ஒருஙகிரணககப்்டுகி்றது. எலும்பு வளரசசிககு 
ரவட்டமின் D அவசியேோகும்.

னவடடமின் D மற்கைாரு 
கபயரில் ‘்சன்னஷன்’ 
னவடடமின் (Sunshine Vitamin) 
என்று அனழக்்கப்படுகிைது.

தினசரி நதரவ: 400 IU

ஆதோைஙகள் 
சூரிய ஒளியின் புைஊ்தாக் ்கதிர்கள் (Ultra 

violet) மூலம் ்்தாலில் உருவாக்்கப்படுகிைது.

பால், கவண்கணய, சீஸ், முடனட, மீன் 
மற்றும் மீன் ்கல்லீரல் எண்கணய்கள் மற்றும் 
னவடடமின் D க்சறிவூடடப்படட உணவு்கள் 
ஆகியனவ உணவு ஆ்தாரங்்கள் ஆகும்.

ஆதோைஙகள்-ரவட்டமின்

சூரிய ஒளி

பால்சீஸ்

முடனட மீன் கவண்கணய

நவரலகள்
• குடலில் ்கால்சியம் மற்றும் பாஸ்்படடின் 

கிரகித்்தனல ்மம்படுத்துகிைது.
• எலும்பு்கனைக் ்கனிமப்படுத்து்தல் 

(Mineralization of bone)

குர்ற்ோடடு ந�ோயகள்
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குைந்ரதகளுககு ரிகசகடஸ் (Rickets in 
children) – எலும்பு்களில் குனைவாை ்தாது 
உப்பு்கள் படிவ்தால் குழநன்த்களுக்கு ஏற்படும் 
எலும்பு குனைபாடு.  எலும்பு்கள் மிருதுவாகி 
சிறு அழுத்்தத்திற்கும் வனையும்.

ஆஸ்டிநயோேநலசியோ (Osteomalacia) 
கபரியவர்களுக்கு ஏற்படும் எலும்பு வலி 
முக்கியமா்க கபண்்களுக்கு.

ரவட்டமின் E

இது ஒரு ஆக்சிஜ்ைற்றி மற்றும் 
்டா்்காகபரால் (tocopherol) என்று 
அனழக்்கப்படும் இர்சாயணப் கபாருனை 
உருவாக்குகிைது.

னவடடமின் E இைப்கபருக்்க 
னவடடமின் எை 
அனழக்்கப்படுகிைது.

தினசரி நதரவ: ICMR பரிநதுனரயின்படி 
அத்தியாவசிய க்காழுப்பு அமிலங்்களின் 0.8 மி.கி

ஆதோைஙகள்

பால், கவண்கணய்கள், முடனட்கள், 
இனல ்காய்கறி்கள், பப்பாளி ்தானியங்்கள், 
க்காடனட்கள்

விலங்கு உணவு்கனைவிட 
்தாவர உணவு்களில் 
னவடடமின் E அதி்க அைவில் 
உள்ைது.

நவரலகள்
• ஆக்ஸிஜ்ைற்ைத் ்தடுப்பான் (Antioxidant)
• எலக்டரான் ்பாக்குவரத்தில் 

துனண்காரணியா்க க்சயல்படுகிைது.
• முதுனம அனட்தனலத் ்தாம்தப்படுத்துகிைது.

குர்ற்ோடடு ந�ோயகள் மலடடுத்்தன்னம, ்தன்ச 
வீணாகு்தல், பலவீைம்.

ரவட்டமின்  K
இது இரத்்தக்்கசினவ ்தடுக்கும் னவடடமின் 

என்று அனழக்்கப்படுகிைது.

தினசரி நதரவ
ச்ரியவரகளுககு WHO ்ரிந்துரைத்த RDA 

வின் அளவு 55 μg ஆகும்.

ஆதோைஙகள்
்சரச இரலக கோயகறிகள், தோனியஙகள், 

்ைஙகள் ேறறும் கு்டலில் ்ோகடீரியோ மூலம் 
உற்த்தி சசயயப்்டுகி்றது.

நவரலகள் 
• இரத்்தம் உனை்தலில் முக்கிய பங்கு 

வகிக்கிைது
• இரத்்தத்ன்த உனைய னவக்கும் ்காரணி்கனை 

உருவாக்குகிைது.

புதி்தா்கப் பிைந்தக் 
குழநன்த்களின் குடல், ்நாய 
கிருமி்கள் இல்லா்த நினலயில் 
இருப்ப்தால் னவடடமின் k 
னய உற்பத்தி க்சயய முடியாது, 

இ்தைால் னவடடமின் k க்சயற்ன்கயா்க 
வழங்்கப்படுகிைது.

குர்ற்ோடடு ந�ோயகள்: இரத்்தம் உனை்தல் 
்தன்னமயில் மாற்ைம் ஏற்படு்தல்
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II. நீரில் கரையககூடிய ரவட்டமின்கள்

ைவ�ட�� B1
ைதய��

ைவ�ட�� B2
ைரேபா�ேள�

ைவ�ட�� B6
ைப�டா
	�

ைவ�ட�� B5
ப�டெதா�
 அ�ல� 

ைவ�ட�� B7
பேயா���

ைவ�ட�� B3
�யா	�

ைவ�ட�� C
அ�கா �
 அ�ல�

ைவ�ட�� B9
ஃேபா�
 அ�ல�

ைவ�ட�� B12
சயேனாேகாபால��

இந்த னவடடமின்்கள் உடலில் பல 
வைரசின்த மாற்ைங்்களுக்கு அவசியமாைனவ. 
திை்சரி உணவில் இனவ ்்தனவப்படுகிைது.

ரவட்டமின் B1 (ரதயமின்)
கோரந்ோரைடநைட ேறறும் சகோழுப்பின் 

வளரசிரத ேோற்றத்திறகு ரதயமின் அவசியம். 
�ைம்பு தூண்டுதலின் ்ரிேோற்றத்திறகு இது 
அவசியேோகி்றது. 

தினசரி நதரவ: 0.5 - 2 மி.கி.

ஆதோைஙகள்:
முழுதோனியஙகள், நகோதுரே, நகழவைகு, 

்ருப்பு வரககள், கோயகறிகள், உருரளககிைஙகு, 
்சரச இரலக கோயகறிகள், இர்றசசி, மீன், 
கல்லீைல் ேறறும் முடர்ட.

பாலிஷ் க்சயயப்படட அரிசி 
மற்றும் கவள்னை வன்க 
்்காதுனம மாவு ஆகியவற்றில் 
னவடடமின் B1 குனைவா்க 

உள்ைது.

நவரலகள்
• ்கார்பானைட்ரட பயன்பாடடில் உ்தவுகிைது.
• பசி மற்றும் க்சரிமாைத்ன்தத் தூண்டுகிைது.

குர்ற்ோடடு ந�ோயகள்
ச்ரி ச்ரி  (Beri-Beri) என்ை ்நாயில் 

்கடுனமயாை ்தன்சவீணாகு்தல், குழநன்த்களில் 
வைரசசி குனை்தல், நரம்புக் ்்காைாறு்கள் 
மற்றும் அடிக்்கடி ்நாய க்தாற்று ஏற்படு்தல் 
ஆகியனவ ்காணப்படும். 

�கஙகளில் ஏற்டும் 
கிர்டேட்ட (Horizonal 
முகடுகள் (Ridges) ரவட்டமின் 
B1  குர்ற்ோடர்ட குறிககும். 

கீநை உள்ள ் ்டத்தில் கோணப்்டும் �கஙகளில் 
உள்ள கிர்டேட்ட 
வரிகள் ரவட்டமின் B1 
குர்ற்ோடர்ட குறிககி்றது.

ரவட்டமின்  B2

இது னர்பாபி்ைவின் எைவும் 
அனழக்்கப்படுகிைது. ஆ்ராக்கியமாை ்்தால் 
மற்றும் பாரனவக்கு அவசியமாகிைது.

ஒ ற் ன ை த் ்த ன ல வ லி ய ா ல் 
பாதிக்்கப்படடவர்களுக்கு 
னவடடமின் B2  உ்தவும். 
னர்பாபி்ைவின் அதி்க 

அைவு எடுத்து க்காண்டவர்களுக்கு 
ஒற்னைத் ்தனலவலி ்கணி்சமாை அைவு 
குனைநதுள்ை்தா்க கபரலின் ைம்்பால்ட 
பல்்கனலக் ்கழ்கத்தின் நரம்பியல் துனையின் 
ஆயவில் ்கண்டறியப்படடுள்ைது.

XII_Nursing_Vocational_Unit 4.indd   123 1/11/2020   5:17:56 PM



4 | சத்துணவியல் 124

தினசரி நதரவ: 0.6 மி.கி/1000 கி்லா ்க்லாரி்கள்
ஆதோைஙகள்

முடனட்கள், க்காடனட்கள், பால் 
கபாருட்கள், இனைசசி்கள், ப்்ராக்்்காலி 
(Broccoli) முனை்கடடிய ்தானியங்்கள், ்்காதுனம, 
அரிசி, ்காைான்்கள், ்்சாயா பீன்ஸ், பசன்சக் 
்காய்கறி்கள், முழு்தானியங்்கள் க்சறிவூடடப்படட 
்தானியங்்கள் மற்றும் கராடடி ஆகியவற்றில் 
ரி்பாப்பி்ைவின் ்காணப்படுகிைது. இது குடல் 
பாக்டீரியா மூலமும் ஒருங்கினணக்்கப்படுகிைது.

நவரலகள்
• ்கார்பானைட்ரடடு்கள், புர்தங்்கள் 

மற்றும் க்காழுப்பிலிருநது ஆற்ைனல 
(Energy) உருவாக்்க உ்தவுகிைது.

• ஆக்சிஜனை உடலில் பயன்படுத்்த 
அனுமதிக்கிைது.

குர்ற்ோடடு ந�ோயகள்
 ¾ கிைான்சடிஸ் (நாக்குப்புண்) (Glossitis)
 ¾ உ்தடு்களில் ஓரப் புண் – Angular Stomatilis 
 ¾ ்கருவிழியில் புண்

ரவட்டமின்  B2 குர்ற்ோடு

ரவட்டமின்  B3

இது உடலிலும் ஒருங்கினணக்்கப்படலாம். 

தினசரி நதரவ: 10-15 மி.கி

ஆதோைஙகள் 
்கல்லீரல், ஈஸ்ட, இனைசசி, பருப்பு வன்க்கள், 

நிலக்்கடனல மற்றும் முழு்தானியங்்கள் 
ஆகியவற்றில் நியாசின் ஓரைவுக்கு 
்காணப்படுகிைது.

டரிப்ந்டோபின் அதிகேோக உள்ள விலஙகு 
ேறறும் கோயகறி உணவு புைதஙகள் (tryptophan) 
�ல்ல ஆதோைஙகள் ஆகும்.

நவரலகள்
• ்்தால், குடல் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தின் 

இயல்பாை க்சயல்பாடடிற்கு உ்தவுகிைது.

குர்ற்ோடடு ந�ோயகள் 

1. கபல்லக்ரா (Pellagra) மூன்று நினல்கள் 
உள்ைை.
a.  ் ்தால் அழற்சி – ்கருனமயாை உலர 

மற்றும் க்சதில் ்்தால்
b.  வயிற்றுப்்பாக்கு – குடல் சுவரின் 

வீக்்கம்
c.  டிகமன்ஸியா - நினைவாற்ைல் 

குனை்தல் (Dementia)
d. இைப்பு (Death)

2. �ோககுப் புண், ேன�லக குர்ற்ோடுகள்

ச்ல்ல 
கைோவின் 

�ோன்கு ‘D’ ககள்

Diarrhoea, Dermatitis, 
Dementia and 

Death
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ரவட்டமின்  B5- Pantothenic acid 

்்தால் அழற்சி (dermatitis) எதிரப்பு ்காரணி.

தினசரி நதரவ: 10 மி.கி.

ஆதோைஙகள்
முடனட, ்கல்லீரல், ஈஸ்ட, மீன் மற்றும் சில 
்காய்கறி்கள்

நவரலகள்
• வைரசின்த மாற்ைத்துக்கு ்்தனவப்படுகிைது.

குர்ற்ோடடு ந�ோயகள் 
முடிக் க்காடடு்தல், ்்தால் அழற்சி

ரவட்டமின் B6

இ்தன் மற்கைாரு கபயர னபரிடாக்சின் 
(Pyridoxine). இது ்தன்ச்களில் ்்சமிக்்கப்படுகிைது 
ஆைால் உடல் முழுவதும் உள்ை திசுக்்களில் 
்காணப்படுகிைது.

தினசரி நதரவ: 1.5-2  மி.கி

ஆதோைஙகள் 
முழு ்தானியங்்கள், பருப்பு வன்க்கள், 
வானழப்பழம், உருனைக்கிழங்கு, ்கல்லீரல், 
இனைசசி, க்சறிவூடடப்படட கராடடி்கள் 
சூரிய்காநதி வின்த்கள், ்்சாயா பீன்ஸ், அக்ரூட 
பருப்பு்கள் மற்றும் ஈஸ்ட ஆகியனவ ்தாவர 
உணவு்களில் இ்தன் மி்கசசிைந்த ஆ்தாரங்்கள் 
ஆகும்.

நவரலகள்  
• இரத்்த சிவப்பணுக்்கனை உற்பத்தி க்சய்தல்
• குடலில் இருநது உடைடியா்க 

உடகிரகிக்்கப்படுகிைது.
• ்நாய எதிரப்பு ்சக்தினய அதி்கரித்்தல்
• ்தன்சப்பிடிப்பு மற்றும் உணரவின்னமனய 

குனைக்கிைது
• நரம்பு மண்டல க்சயல்பாடனட 

அதி்கரிக்கிைது.
• உடலில் ்்சாடியம் மற்றும் பாஸ்பரஸின் 

்சமநினலனயப் பராமரிக்கிைது.

குர்ற்ோடடு ந�ோயகள்
இரத்்த ்்சான்க, ப்தற்ைம், தூக்்கமின்னம, 

உடல் விக்்கம், மைஅழுத்்தம், ்தன்ச பலவீைம், 
பற்சின்தவு, ன்க மற்றும் ்கால் ்தன்சபிடிப்பு்கள், 
்்தால் பிரச்சனை்கள்.

ர்ரி்டோகசின் ஐநசோனயசிட 
ந்ோன்்ற சில ேருந்துகளோல்  
ஏற்டும் �ைம்பு 
குர்ற்ோடுகரளத் (Pheripheral 

neuropathy) தடுககவும், குணப்்டுத்தவும் 
்யன்்டுத்தப்்டுகி்றது. 

ரவட்டமின் B7

இது ப்யாடடின் என்ை மற்கைாரு கபயரில் 
அனழக்்கப்படுகிைது. இது ்கார்பானைட்ரட 
வைரசசின்த மாற்ைத்தில் பங்கு கபறுகிைது.

தினசரித் நதரவ : மி்க நுண்ணிய அைவில்

ஆதோைஙகள் 
முடனடயின் மஞ்்சள் ்கரு, ்கல்லீரல், 

சிறுநீர்கம், ்தக்்காளி, ்காய்கறி்கள், பருப்பு 
வன்க்கள்  மற்றும் ்தானியங்்கள்.
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நவரலகள்  
 இது புர்தம் மற்றும் க்காழுப்பு அமிலம் 

க்தாகுப்புக்கு ்்தனவப்படுகிைது.

குர்ற்ோடடு ந�ோயகள்: ்்தால் அழற்சி, முடி 
உதிர்தல்.

நீண்ட ்காலமா்க ஆல்்கைால் 
பயன்படுத்துவது ப்யாடடின் 
உடகிரகித்்தனல ்தடுக்கும். 
இவர்களில் 15% மக்்களுக்கு 
இரத்்தத்தில் ப்யாடடின் 

அைவு குனைநது ்காணப்படும்.

ஃந்ோலிக அமிலம் (Folic acid) 
னவடடமின் B9  ஃ்பா்லட மற்றும் 

ஃ்பாலிக் அமிலத்ன்த உள்ைடக்கியது மற்றும் 
உடலின் பல க்சயல்பாடு்களுக்கு அவசியம்.

தினசரித் நதரவ: 0.4 மி.கி

ஆதோைஙகள் 
மீன், மாடடினைசசி, முடனட, ஈரல், ்்காழி 

இனைசசி, பசன்ச ்காய்கறி்கள், பருப்பு வன்க்கள், 
்தானியங்்கள், பீன்ஸ், சூரிய்காநதி வின்த்கள், 
பீடரூட, ப்்ராக்்்காலி, கீனர, ஆரஞ்சு ்சாறு, 
்டாஃபு (Tofu), க்சறிவூடடப்படடத் ்தானியங்்கள், 
பால், பாலானட, சிப்பி, நண்டு மு்தலியை.

நவரலகள் 
• இது உடலில் உள்ை 

்க ா ர ் ப ா ன ை ட ் ர ட டு ்க ன ை 
குளுக்்்காைா்க மாற்ை உ்தவுகிைது.

• ்பாலிக் அமிலம் ்நாயத்க்தாற்று்கனைத் 
்தடுக்்கவும், குணப்படுத்்தவும் கூடிய 
ஆண்டிபாடி்கனை (Antibodies) உருவாக்்க 
உ்தவுகிைது. 

• இரத்்த அணுக்்கள் உருவாவன்த 
ஒழுங்குபடுத்துகிைது

குர்ற்ோடடு ந�ோயகள்
 ¾ ்சமீப்கால ஆயவு்கள் ஃ்பாலிக் அமிலக் 

குனைபாடனட ஆடடீ்சம் (Autism) 
்நாயுடன் க்தாடரபுபடுத்துகிைது.

 ¾ கம்க்லாபிைாஸ்டிக் அனிமியா
 ¾ மலடடுத்்தன்னம
 ¾ குனைந்த பிைப்பு எனட க்காண்ட 

குழநன்த்கள்
 ¾ பிைவுபடட உ்தடு (Cleft Lip) மற்றும் 

பிைவு அண்ணம் (Cleft Palate)

ஆடடீ்சம் (Autism) என்பது 
ஆரம்ப ்கால குழநன்த 
பருவத்தில் ்காணப்படும் 
ஒருவன்க மைநினல, 

இது மற்ைவர்களுடாை க்தாடரபு, உைவு, 
கமாழி மற்றும் சுருக்்க ்கருத்துக்்கனைப் 
(abstract concepts) பயன்படுத்துவதில் 
கபரும்சிரமத்ன்த ஏற்படுத்துகிைது.

ரவட்டமின்  B12-சயநனோநகோ்ோலமின் 

இந்த னவடடமின் கவப்பத்்தால் அழிக்்கப்படும்.

தினசரி நதரவ: 1-3 μகி
ஆதோைஙகள்
விலங்கு உணவு மூலங்்கள், பாக்டீரியாக்்கைால் 
க்தாகுக்்கப்படுகிைது.

நவரலகள் 

• DNA க்தாகுப்பு
• RBC இன் வைரசசினயத் தூண்டுகிைது

குர்ற்ோடடு அறிகுறிகள்
 ¾ கபரினிசியஸ் அனிமியா (Pernicious anemia)
 ¾ மலடடுத்்தன்னம
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 ¾ நரம்பு மற்றும் மைநினல ்சாரந்த 
க்தாந்தரவு்கள்

னவடடமின் B12  குடலில் 
உ றி ஞ் ்ச ப் ப டு வ ்த ற் கு 
இனரப்னபயில் சுரக்கும் 
‘உள்ைாரந்த ்காரணி’ (Intrinsic 

factor) என்ை ்காரணி ்்தனவப்படுகிைது. இது 
இனரப்னபயின் உடபகுதியில் ்காணப்படும் 
மியுக்்்காைல் க்சல்்கைால் சுரக்்கப்படும் 
ஒரு புர்தமாகும்.

ரவட்டமின்  C
இது ஆஸ்கோரபிக அமிலம் என்றும் 

அரைககப்்டுகி்றது. இது ஒரு ஆகசிஜநனறறி 
ேறறும் நீரில் கரையககூடிய ரவட்டமின் ஆகும்.

தினசரி நதரவ: 40 மி.கி வனர

ஆதோைஙகள்: சிடரஸ் பழங்்கள் (கநல்லிக்்காய, 
க்காயயா, எலுமிசன்ச, ஆரஞ்சு, ்தக்்காளி), 
பசன்ச இனலக் ்காய்கறி்கள். 

நவரலகள்
• ்காயம் குணமாவதில் உ்தவுகிைது
• இரத்்தப்்பாக்ன்க ்தடுக்கும்
• ஆண்டி ஆக்ஸிடண்ட

கவப்பம் மற்றும் ்சனமத்்தலில் 
Vit – c அழிக்்கப்படுகிைது.

குர்ற்ோடடு ந�ோயகள் 
ஸ்கரவி - ஈறுகள் ேறறும் மூடடுகளில் ஏற்டும் 
வலி ேறறும் வீககம், ஈறுகள், நதோலில் இைத்தம் 
வடிதல், கோயம் ஆறுதலில் தோேதம் ஆகுதல்.

ஒரு சிறுவனுககு நீண்்ட �ோடகளோக 
குணேோகோத ஒரு கோயம் உள்ளது. அவைது 
உணவில் ஒரு குறிப்பிட்ட ரவட்டமின் 
ந்ோதுேோனதோக இருகக நவண்டும் 
என்்ரத உறுதி சசயய நவண்டும். 
அது எந்த ரவட்டமின் ேறறும் எந்த 
உணவுகளில் அது கோணப்்டும்.

ேோணவர சசயல்்ோடு

க்காழுப்பில் ்கனரயக்கூடிய 
னவடடமின்்கள் உடலில் 
இருநது நீக்்கப்படாமல் 
அதி்க அைவில் உடலில் 
்்சரந்தால் அது நசசுத் 

்தன்னமயுனடய்தா்க மாறும், இது 
‘னைபரவிடடமி்ைாசிஸ்’ (Hypervitaminosis)  
என்று அனழக்்கப்படுகிைது.

V.  தோது உப்புகள்
இனவ உடலின் பல முக்கிய 

க்சயல்பாடு்களுக்கு அத்தியாவசியமாை, 
மி்க நுண்ணிய அைவு்களில் உள்ை ்கனிம 
உப்பு்கைாகும். உடலில் ்தாதுக்்களின் அைவு 4.3 
மு்தல் 4.4% வனர ஆகும். இனவ கபரும்பாலும் 
எலும்புக்கூடு்களில் ்காணப்படும்.

தோது உப்புகளின் ச்ோதுவோன சசயல்்ோடுகள்

்கடுனமயாை திசுக்்களின் ஒரு பகுதியா்க 
இருக்கிைது. எ.்கா ்கால்சியம் மற்றும் 
பாஸ்பரஸ், எலும்பு மற்றும் பற்்களில் 
்காணப்படுகிைது.

எளிய திசுக்்களின் ஒரு பகுதியா்க உள்ைது. 
எ.்கா. ்கந்த்கம் மற்றும் பாஸ்பரஸ்.

உடலின் ஒழுங்குமுனை க்சயல்பாடடில் 
உ்தவுகின்ை கபாருட்களின் பகுதி்கள் எ.்கா. 
திரவங்்களில் உள்ை உப்பு்கள் நரம்பு மற்றும் 
்தன்ச்களின் இயக்்கத்திற்கு உ்தவும்.

்்சாடியம், கபாடடாசியம், ்கால்சியம், 
பாஸ்பரஸ், கமக்னீசியம் இரும்பு மற்றும் 
அ்யாடின் ஆகியனவ அத்தியாவசிய ்தாது 
உப்பு்களில் சில ஆகும்.

உடலில் 50 ்தாது உப்பு்கள் 
உள்ைை.
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கோல்சியம்
குழநன்த்கள் மற்றும் ்கரப்பிணி 

கபண்்களுக்கு ்கால்சியம் மி்க முக்கியமாைது.  
எலும்பு்கள் மற்றும் பல் எைாமலில் (enamel 
of teeth) ்கால்சியம் முக்கியமாை பா்கமாகும். 
உடலின் ்கால்சியத்தில் 99% எலும்பு்களில் 
்காணப்படுகிைது.

ஆதோைஙகள்: பால் மற்றும் பால் கபாருட்கள், 
பசன்ச இனலக் ்காய்கறி்கள், இனைசசி எலும்பு, 
மீன், பூ்சணி, ்்தங்்காய, உலரந்த பழங்்கள் 
மற்றும் ்தானியங்்கள்.

தினசரி நதரவ: 400- 500 மி.கி.

நவரலகள்
• எலும்பு மற்றும் பற்்கள் உருவாக்்கம் மற்றும் 

பராமரிப்பு
• இரத்்தம் உனை்தல்
• ்தன்ச்கள் சுருங்கி விரிவ்தற்கு உ்தவுகிைது.

்கால்சியத்தின் மி்கசசிைந்த மூல 
ஆ்தாரம் பால் ஆகும். மற்ை 
ஆ்தாரங்்கைாைனவ
• ்தானியங்்கள் மற்றும் ்கம்பு 

வன்க்கள் – ்்கழவரகு
• பருப்பு வன்க்கள் – முழு ்கடனலப்பருப்பு, 

க்காள்ளு, ்காராமணி.
• எண்கணய வித்து்கள் – ்கடுகு, பாப்பி 

வின்த்கள்
• பசன்சக்்காய்கறி்கள் – அ்கத்திக்கீனர, 

முருங்ன்கக்கீனர
• பால் மற்றும் பால் கபாருட்கள் – பசும்பால், 

எருனமபால் கவண்கணய, ்்காவா
• மீன் மற்றும் ்கடல் வாழ உணவு வன்க்கள்

நசோடியம்
உடலின் பல க்சயல்பாடு்களுக்கு ் ்சாடியம் 

மி்கவும் அவசியமாகும். இது உணவில் உப்பா்க 
எடுத்துக்க்காள்ைப்படுகிைது.

ஆதோைஙகள்: உப்பு ஒரு கபாதுவாை 
ஆ்தாரமாகும். மீன், இனைசசி, முடனட, 
ப்தப்படுத்திய உணவு்களில் ்்சாடியம் 
கு்ைானரடு ்காணப்படுகிைது.

தினசரி நதரவ: 8-10 கி

நவரலகள்
• இது நரம்பு தூண்டு்தல்்கனை ்கடத்துவ்தற்கு 

உ்தவுகிைது.
• உடலின் திரவங்்கள் மற்றும் 

எலக்ட்ரானலட்களின் ்சமநினலனய 
பராமக்கிைது.

• நரம்பு்கள், ்தன்ச்கள் மற்றும் உடல் 
க்சல்்களின் கமன்னமயாை க்சயல்பாடடிற்கு 
உ்தவுகிைது

ச்ோட்டோசியம்
கபரும்பாலாை கபாடடாசியம் க்சல்்களின் 

உடபுைத்தில் ்காணப்படுகிைது.

ஆதோைஙகள்: புதிய ்காய்கறி்கள், சிடரஸ் 
பழங்்கள், பால், க்காயயா மற்றும் கநல்லிக்்காய.
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நவரலகள்
• க்சல்்களின் பல்்வறு உயிர ்வதியியல் 

நடவடிக்ன்க்களில் ஈடுபடுகிைது.
• நரம்பு தூண்டு்தலின் பரிமாற்ைம்
• எலக்ட்ரானலட ்சமநினல மற்றும் ்தன்ச்கள் 

சுருங்கி விரிவ்தற்கு உ்தவுகிைது.

தினசரி நதரவ: 2-5 கிராம்.

்ோஸ்்ைஸ்
கபரும்பாலாை பாஸ்பரஸ் எலும்பு்களில் 

்கனிம வடிவமா்க உள்ைது. சிறிய அைவிலாை 
பாஸ்பரஸ் க்சல்லின் உடபுைத்தில் உள்ைது.

ஆதோைஙகள்: முழு்தானியங்்கள், மாவு 
கபாருட்கள், பருப்பு வன்க்கள், ஓடஸ், 
கவண்கணய, க்காடனட்கள், மீன் 

நவரலகள்
• பற்்கள் மற்றும் எலும்பு்களுக்கு 

திடத்்தன்னமனய அளிக்கிைது
• இரத்்தம் மற்றும் சிறுநீர்கத்தில் pH ஐ 

ஒழுங்குபடுத்துகிைது.
• ஆற்ைல் வைரசின்த மாற்ைத்தில் 

முக்கியமாைது.
• ்கார்பானைட்ரட வைரசின்த மாற்ைம், 

எலும்பு மற்றும் பற்்களின் திடத்்தன்னமக்கு 
பாஸ்பரஸ் ்கலனவ்கள் அவசியம்

• க்காழுப்பு அமிலங்்களின் 
சுற்்ைாடடத்திற்குத் ்்தனவப்படுகிைது.

இரும்பு
மனி்த உடலில் இரும்பு மி்கக்குனைந்த 

அை்வ ்காணப்படுகிைது. ஆைால் உடல் நல 
பாது்காப்புக்கு மி்கவும் முக்கியமாைது. கமாத்்த 
உடலின் அைவில் 75% இரத்்தத்தில் உள்ைது.

ஆதோைஙகள்: ்கல்லீரல், இனைசசி, மீன், முடனட, 
்தானியங்்கள், பருப்பு வன்க்கள், பசன்ச 
்காய்கறி்கள், உலரந்த பழங்்கள், கவல்லம், சில 
பீன்ஸ் வன்க்கள் 

தினசரி நதரவ: 25-40 மி.கி.

நவரலகள் 
• ஹீ்மாகு்ைாபின் மற்றும் 

ம்யாகு்ைாபினின் பகுதியா்க உள்ைது.
• ஆக்சிஜன் பரிமாற்ைத்திற்கும், க்சல் 

சுவா்சத்திற்கும் உ்தவுகிைது.

இரும்பின் உறிஞ்்ச்தனல 
னவடடமின் C அதி்கரிக்கிைது 
மற்றும் ்்தநீர அல்லது ்காபி 
இரும்பு உடகிரகித்்தனல 

்தாம்தப்படுத்துகிைது.

அநயோடின் 
வைரசின்த மாற்ை விகி்தத்ன்த பராமரிக்்க 

அ்யாடின் முக்கியமாை்தா்க ்கரு்தப்படுகிைது.

ஆதோைஙகள்: அ்யாடின் உப்பு, உப்பு நீர மீன், 
பால், இனைசசி, ்தானியங்்கள் மற்றும் பசன்ச 
்காய்கறி்கள் ்சா்தாரண உப்னப கபாடடாசியம் 
அ்யானடட மூலம் வலுவூடடு்த்ல அ்யாடின் 
எளிதில் கினடக்்க பரிநதுனரக்்கப்படட 
முனையாகும்.
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தினசரி நதரவ: 01.05 மி.கி

நவரலகள்
• அ்யாடின் ன்தராக்ஸின் ைார்மானின் 

முக்கியமாை பகுதியாகும். இது ன்தராயடு 
சுரப்பியில் இருநது சுரக்்கப்படுகிைது. 

• உடலின் சீராை வைரசசிக்கு அ்யாடின் 
உ்தவுகிைது.

்காயடடர (Goitre) என்பது 
ன்தராயடு சுரப்பியின் 
வீக்்கத்்தால் ்கழுத்தில் 
ஏற்படும் வீக்்கமாகும். 
ஒழுங்்கா்க க்சயல்படா்த 

ன்தராயடு சுரப்பியால் ஏற்படுகிைது. 90% 
க்கும் அதி்கமா்ைாருக்கு அ்யாடின் 
குனைபாடு ்காரணமா்க Goitre ஏற்படுகிைது.

சேகனீசியம்
மனி்த உடலில் 25 கிராம் அைவிற்கு 

கமக்னீசியம் உள்ைது. இதில் பாதி அைவு 
எலும்பில் பாஸ்்பட மற்றும் ்கார்பானைட 
்கலனவயா்க உள்ைது. 1/5 பகுதி உடல் 
திசுக்்களில் உள்ைது. 

நவரலகள்

எலும்பு்கள் மற்றும் பற்்களில் அங்்கம் 
வகிக்கிைது. கபாது வைரசின்த மாற்ைத்தில் 
்்காஎன்ன்சமா்க க்சயல்படுகிைது. 
கமன்னமயாை திசுக்்களின் க்சயல்பாடு்களில் 
பங்்்கற்கிைது (Smooth muscles).

ஆதோைஙகள் of Magnesium: பால் கபாருட்கள் 
(கவண்கணய ்தவிர) பசன்ச ்காய்கறி்கள், 
இனைசசி, க்காடனட்கள், பருப்பு்கள், ்கடல் வாழ 
உயிரிைங்்கள். 

இதை தோது உப்புகள்
கோப்்ர – இரும்பு ்சத்துடன் ்்சரநது 
ஹீ்மாகு்ைாபின் உருவா்க உ்தவுகிைது.
ேோஙகனிசு – இது குனைவா்க 
மதிப்பிடப்படடாலும் ்காப்பனரப் ்பான்ைது.
நகோ்ோல்ட – இது னவடடமின் B12 ல் உள்ைது, 
்தவிர ஹீ்மாகு்ைாபின் உருவா்க உ்தவுகிைது.
துத்த�ோகம் – இது ்கனணயத் திசுக்்களில் 
்காணப்படுகிைது மற்றும் இன்சுலின் 
்்சமிப்புக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது.

தோதுஉப்புகளின் ேருத்துவ முககியத்துவம்
1.  கோல்சியம் – ்கால்சியம் குனைபாடடால் 

சிறுவர்களுக்்க ரிக்க்கடஸ் (Rickets) மற்றும் 
கபரியவர்களுக்கு ஆஸ்டி்யா ம்லசியா 
ஏற்படுகிைது.

2.  இரும்பு -  இரும்புச்சத்து குனைபாடடால் 
இரத்்தச்்சான்க மற்றும் கபண்்களுக்கு 
ைார்மானில் மாற்ைங்்கள் ஏற்படும்.

3.  அநயோடின்: அ்யாடின் பற்ைாக்குனைவால் 
ன்தராயடு சுரப்பியில் வீக்்கம் ஏற்படடு 
்காயடடர (Goitre) ஏற்படுகிைது.

கடடடனி (Tetany) – 
(்தன்சக்்்காைாறு) உடலில் 
்கால்சியம் குனைபாடு 
்காரணமா்க ஏற்படுகிைது.

சசோறகரளக கண்்டறிதல் : ஊடடச்சத்துக் 
குனைபாடு்கனை ்கண்டறி்க.

ேோணவர சசயல்்ோடு

P E L L A G R A S C
A C G B I T O T S E
N G J W E R D C V R
E S B E R I B E R I
M S F E Q E T E Q C
I Z E R T I O G G K
A X L M G U F E F E
B C N Q R G U F S T
S T O M A T I T I S
K S C U R V E Y A T
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வகுப்ர் ்ல்நவறு குழுககளோகப் 
பிரித்து ்ல்நவறு ஊட்டசசத்துககளின் 
ஆதோைஙகளின் விளககப்்்டம் தயோரிககவும்.

ேோணவர சசயல்்ோடு

VI. நீர
உடலின் பல முக்கியமாை க்சயல்பாடு்கனை 

க்சயல்படுத்துவதில் நீர முக்கியத்துவம் 
வாயந்த்தா்க இருக்கிைது மற்றும் இது சீராை 
உணவின் ஒரு பகுதியாகும். உடலின் கமாத்்த 
எனடயில் 70% வனர நீர இருக்கிைது. நீரற்ை 
நினலனயத் ்தடுக்்க (Dehydration) ்பாதுமாை 
அைவு ்தண்ணீர குடிக்்க ்வண்டும்.

உ்டலில் நீர ்குப்பு

சசல்களின் சவளிப்பு்ற திைவம் 
– க்சல்்களுக்கு இனட்ய 
உள்ை இனடகவளியில் 
்காணப்படும்.

சசல்களின் உடபு்ற திைவம் – க்சல்்களுக்கு 
உள்்ை ்காணப்படும் திரவம்.

நீரின் சசயல்்ோடுகள்
• இரத்்தம் மற்றும் திசுக்்களின் ஒரு முக்கிய 

பகுதியா்க உள்ைது

• ஒரு பகுதியிலிருநது மற்கைாரு பகுதிக்கு 
கபாருட்கனை எடுத்துசக்சல்ல உ்தவுகிைது.

• க்சல்்களின் க்சயல்பாடடுக்கு ்்தனவயாை 
ஈரமாை உள் சூழனல வழங்கு்தல்

• உடலின் ்வதியியல் எதிர வினையில் 
பங்்்கற்கிைது

• உடலின் கவப்பநினலனய 
ஒழுங்குபடுத்து்தல்

உ்டல் நீரின் சேோத்த அளவு 40 லிட்டர 
(சைோசரி ேனிதனின் எர்ட 65 – 70 கிநலோ)

சசல்களின் சவளிப்பு்ற 
திைவம் 12 லிட்டர

சசல்களின் உடபு்ற 
திைவம் 28 லிட்டர

ஒரு நானைக்கு குனைந்த 
பட்சம் 8 ்கப் ்தண்ணீர குடிக்்க 
்வண்டும்.

4.7  சரிவிகித உணவு:-
ஊடடச்சத்து்கள் உடலின் பல்்வறு 

க்சயல்பாடு்கனை ்கடடுப்படுத்தும் உணவின் 
முக்கிய கூறு்கள் ஆகும். பு்ராடடீன், 
்கார்பானைட்ரடடு்கள், க்காழுப்பு்கள், ்தாது 
உப்பு்கள், னவடடமின்்கள் மு்தலியை உணவின் 
முக்கிய ஊடடச்சத்து்கள் ஆகும் மற்றும் இவற்றின் 
பற்ைாக்குனை உடலில் பல்்வறு எதிரமனை 
வினைவு்கனை உண்டாக்கும். “்சரிவிகி்த உணவு 
என்பது உடலின் க்சயல்பாடு்களின் முனையாை 
பராமரிப்பிற்கும், ஒழுங்கு முனைக்கும் 
்்தனவப்படும் ஊடடச்சத்து்கனை ்பாதுமாை 
அைவில் உள்ைடக்கியது ஆகும்”.  

சேசசீர உணவின் சகோள்ரககள்
• ்பாதுமாை அைவு ்க்லாரி்கள் கினடக்்க 

்வண்டும்.
• புர்தத்தின் அன்ைாட ்்தனவ பூரத்தி 

க்சயயப்பட ்வண்டும் மற்றும் அது திை்சரி 
ஆற்ைல் உடக்காள்ைலில் 15 – 20 % அைவுக்கு 
இருக்்க ்வண்டும்.

• க்காழுப்பின் ்்தனவ திை்சரி ஆற்ைல் 
உடக்காள்ைலில் 20 – 30 % அைவிற்கு 
வனரயறுக்்கப்பட ்வண்டும்.

• இயற்ன்கயாை நாரச்சத்து்கனைக் க்காண்ட 
்கார்பானைட்ரட மீ்தமுள்ை ஆற்ைனல 
வழங்கும் அைவிற்கு இருக்்க ்வண்டும்.

சரிவிகித உணவின் கூறுகள்
(i) ஆற்ைல் ்தரும் உணவு்கள் (ii) உடல் 

்கடடனமப்பு உணவு்கள் (iii) பாது்காப்பு 
அளிக்்கக்கூடிய உணவு்கள் ஆகிய மூன்றும் 
ஒவகவாரு மனி்தனின் திை்சரி உணவிலும் 
இருக்்க ்வண்டும். ்சரிவிகி்த உணவு என்பது 
்மற்கூறிய அனைத்து உணவுக் கூறு்கனையும் 
்்தனவயாை அைவு க்காண்டிருக்கும்.

 கவவ்வறு வயதிைருக்கும் 
ஊடடச்சத்து்களின் ்கலனவ மற்றும் விகி்தம் 
்வறுபடுகிைது. பல்்வறு உணவுக் கூறு்களின் 
விகி்தாச்சாரமும், ்ச்தவிகி்தமும் க்சயயும் 
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க்தாழில், உடல்நினல, பாலிைம், வயது 
மற்றும் ்காலநினல ஆகியவற்னைச ்சாரந்தது.  
கபாதுவா்க ஒரு நபருக்கு ்சரியாை உடல் 
க்சயல்பாடனட பராமரிக்்க 3200 ்க்லாரி்கள் 
்்தனவப்படுகிைது. இந்த 3200 ்க்லாரி்களும் 
கவவ்வறு உணவு கபாருட்களின் ்சரியாை 
்கலனவயில் க்காடுக்்கப்பட்வண்டும்.

குழநன்த்கள், ்கடிைமாை ்வனல க்சயயும் 
க்தாழிலாைர்கள், உயரமாை மற்றும் பருத்்த 
உடலனமப்னப கபற்ைவர்களுக்கு அதி்க அைவில் 
உணவு மூலக்கூறு்கள் ் ்தனவப்படும். இ்்த்பால் 
குளிரபிர்்த்சங்்களில் வசிக்கும் மக்்களுக்கு, 
கவப்பம் நினைந்த பகுதி்களில் வசிப்பவர்கனை 
விட அதி்க உணவு மூலக்கூறு்கள் ்்தனவப்படும். 
ஆண்்கள், னபயன்்களின் உணவு கபண்்கனைவிட 
அதி்கம், அறிவு ்சாரந்த ்வனல க்சயபவர்கள் 
(mental work) குனைவாை ்கார்பானைட்ரட 
மற்றும் அதி்க புர்தத்ன்த உண்ண ்வண்டும். 
(எ.்கா) ரிக் ஷா ஓடடுபவருக்கு ஒரு எளிய 
்வனல க்சயபவனரவிடக் கூடு்தல் ்க்லாரி்கள் 
்்தனவப்படுகிைது. 

உணவு ்சமநினலனயப் பற்றி 
அறியவும், ்சரிவிகி்த உணனவ 
திடடமிடவும் இரண்டு 
்காரணி்கனைப் பற்றி சிநதிக்்க 

்வண்டும்:  உணவு கபாருட்களின் ்கலனவ 
மற்றும் ஒரு நபர ்சாப்பிடும் உணவின் 
அைவு.

அதி்க ஆற்ைல் மற்றும் குனைவாை 
ஆற்ைல் ்்தனவப்படும் ்வனல்கனை 
படடியிலிடவும்.

ேோணவர சசயல்்ோடு

4.8  உணவு வரககள்
உணவு மாற்ைம் (Diet modification) என்பது 

ஒரு நபரின் வைரசின்த மாற்ை விகி்தத்தின்படி 
உணவின் பகுதினய மாற்றுவ்தாகும்.  ்நாயுற்ை 
நினலயில், உடலின் வைரசின்த மாற்ை 
விகி்தத்தில் மாற்ைம் இருப்ப்தால், ஒரு ்சா்தாரண 
நபரின் உணவு ்பாதுமாை ்க்லாரி்கனை 
அளிப்ப்தற்்காை அடிப்பனடத் ்்தனவ்கனை 
நினை்வற்ை முடியாது.
உணவின் வரககள்
I. நிரலத்தன்ரேயின் அடிப்்ர்டயில்

திைவ உணவு: 

1. சதளிந்த திைவ உணவு:- க்தளிவாை 
திரவ உணவு என்பது எந்த வி்த திடத் 
து்கள்்களும் இல்லாமல் இருக்கும். எ.்கா. 
க்தளிவாை சூப், ்்தநீர, கிரீம் இல்லா்த ்காபி 
மு்தலியனவ. உணனவ கமல்ல்வா அல்லது 
விழுங்்க்வா முடியா்த ்நாயாளி்களுக்கு இது 
வழங்்கப்படுகிைது.

2.முழு திைவ உணவு:- முழுதிரவ உணவு என்பது 
எளிதில் ஜுரணமா்கக்கூடிய  திடப்கபாருட்கைால் 
ஆைது. இந்த வன்க உணவு ்கடுனமயாை 
்நாயவாயப்படட ்நாயாளி்களுக்கும், 
கமல்ல்வா அல்லது விழுங்்க்வா முடியா்த 
ஆைால் அதி்க ்க்லாரி்கள் ்்தனவப்படும் 
்நாயாளி்களுக்கு அளிக்்கப்பட ்வண்டும். 
இந்த வன்க உணவு க்தளிந்த திரவ உணவுக்கும், 
மிருதுவாை உணவுக்கும் இனடப்படடது. எ.்கா. 
்காய்கறி சூப், கீர, பால் ்பான்ைனவ.

மிருதுவோன உணவு:- 

மிருதுவாை உணவு என்பது எளி்தா்க 
கமல்லக்கூடிய மற்றும் க்சரிமாைம் ஆகும் 
்தன்னமயுனடயது. இந்த உணவில் ்்தனவயாை 
ஊடடச்சத்து்கள் குறிப்பா்க புர்தம் மற்றும் 
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்கார்பானைட்ரடடுக்்கள் உள்ைை. இந்த 
உணவு கமன்னமயாை, எளி்தா்க கமல்லக்கூடிய, 
ஜீரணிக்்கக்கூடிய, அைவாை நாரச்சத்து 
க்காண்டது மற்றும் அதி்க வா்சனைப் கபாருட்கள் 
இல்லா்த உணவு ஆகும்..

தூண்டுதலில்லோத உணவு (Bland diet) 

இது ம்சாலா மற்றும் சுனவயூடடி்கள் இல்லா்தது 
மற்றும் இது வயிற்றுப் புண்்கனைத் ்தடுக்்க 
பயன்படுத்்தப்படுகிைது. 

சோதோைண உணவு

ஆ்ராக்கியமாை மனி்தைால் உண்ணப்படும் 
எந்த ஒரு உணவும் அல்லது எல்லா 
உணவு்களு்ம ்சா்தாரண உணவு ஆகும். 
உணவில் எந்தவி்த ்கடடுப்பாடும் 
இல்லாதிருப்ப்தால், இவவுணவு ்சரிவிகி்த 
உணவா்கவும், ஊடடச்சத்துக்்கனைத் 
்்தனவக்்்கற்ப ்பாதுமாை அைவு அளிக்கும் 
உணவா்கவும் இருக்கிைது.

 நிரலத்தன்ரே (Consistancy) ேறறும் உணவு 
கூறுகளின் (Constituents) அடிப்்ர்டயில் 
உணவின் வரககள்:-

• குனைந்த நாரச்சத்து உணவு
• அதி்க நாரச்சத்து உணவு
• அதி்க ்க்லாரி மற்றும் குனைந்த ்க்லாரி 

க்காண்ட உணவு 
• அதி்க க்காழுப்புச்சத்து மற்றும் குனைந்த 

க்காழுப்புச்சத்து க்காண்ட உணவு
• அதி்க புர்தம் மற்றும் குனைந்த புர்தச்சத்து 

க்காண்ட உணவு.
•  குனைந்த உப்பு (Sodium) க்காண்ட உணவு.
• கவவ்வறு ்நாயின் ்தன்னமக்்்கற்ப 

பல்்வறு வன்க்களில் உணவில் மாற்ைம் 
க்சயயப்படுகிைது.

சி்றப்பு உணவளிககும் முர்றகள்:-
்நாயின் ்தன்னமக்்்கற்ப ்நாயாளியின் 

உணவு முனை மாறுபடும். மருத்துவமனையில் 
பயன்படுத்்தப்படும் பல்்வறு முனை்கைாவை
• குழாய மூலம் உணவளித்்தல் (Tube feeding)
• வாயவழியா்க அல்லாமல் க்சலுத்்தப்படும்  

உணவு (Total Parenteral Nutrition)

குைோய மூலம் உணவளித்தல்
குழாய மூலம் அளிக்்கப்படும் உணவாைது 

கபாதுவா்க மூக்கு – இனரப்னப குழாய மூலம் 
க்சலுத்்தப்படுகிைது. இதில் குழாயாைது மூக்கின் 
வழியா்க இனரப்னப வனர க்சலுத்்தப்படுகிைது. 
இந்த குழாயாைது ஒரு ்்தாராயமாை 
மதிப்பீடு மூலம் இனரப்னப வனர கமதுவா்க 
க்சலுத்்தப்படுகிைது. பின்ைர அது கநற்றியின் 
மீது ஓடடப்படும். பின்ைர குழாயின் இருப்பிடம் 
ஸ்கடக்தஸ்்்காப் அல்லது வயிற்றில் இருநது 
எடுக்்கப்படும் இனரப்னபச்சாறு மூலம் 
உறுதிசக்சயயப்படும். ்நாயாளியால் உணவு 
வாயவழியா்க உடக்காள்ை முடியும் வனர குழாய 
மூலம் அளிக்்கப்படும். இந்த முனையாைது 
வாயவழியா்க உணவு எடுத்து க்காள்ை முடியா்த 
்நாயாளி்களுக்கு மி்கவும் எளினமயாை 
முனையாகும். முழுதிரவ உணவு அல்லது 
இ்தற்க்கை ்கனட்களில் விற்்கப்படும் உணவு்கனை 
அளிக்்கலாம். 
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குைோயோனது மூககின் வழியோக இரைப்ர் 
(nasogastric) முன் சிறுகு்டல் (nasodeudenal) அல்லது 
பின் சிறுகு்டல் (nasojejunal) வரை அனுப்்ப்்டுகி்றது.

 உணவுககுைோய (esophagus) ்ோரதயில் 
அர்டப்பு ஏற்டும் ந்ோது,  வயிறறுப்்குதியில் 
அறுரவ சிகிசரச மூலேோக ஒரு சிறு துரளயிடடு, 
குைோயோனது (gastrostomy) முன் சிறு கு்டலுகநகோ 
சசலுத்தி உணவு (Jejunostomy) அளிககப்்டுகி்றது.

வோய வழியோக அல்லோேல் உணவூடடுதல் (TPN)
ஊடடச்சத்து்கள் கவளிப்புை அல்லது 

மத்திய இரத்்த நாைத்தின் மூலமா்க இரத்்த 
ஓடடத்தில் ்கலப்ப்தற்கு உணவுக் குழாய பான்த 
்தவிரத்து ஊடடமளித்்தல் என்று கபயர.  இந்த 
முனையாைது நீண்ட்கால ்நாக்்கத்திற்்கா்க 
பயன்படுத்்தப்படுகிைது. இந்த முனையில் 
குழாயாைது கபரிய இரத்்தக் குழாய்கள் மூலம் 
இ்தயத்திற்கு அரு்்க உள்ை ்மல் கபருநாைம் 
க்சன்று அனடயும் (Superior vena cava) 

4.9  சி்றப்பு உணவுகள்
கோயசசலுககோன திட்ட உணவு

ஊடடச்சத்தின் ்்தனவ்கள் ்காயச்சலின் 
இயல்பு, தீவிரத்்தன்னம மற்றும் ்கால அைவு 
ஆகியவற்னைப் கபாறுத்்தது. ்காயச்சலின்்பாது 
்க்லாரியின் ்்தனவ்கள் அதி்கரிக்கிைது. 
்காயச்சலின்்பாது க்காழுப்பு இல்லா்த உணவு 
அடிக்்கடி க்காடுக்்கப்பட ்வண்டும். பல்்வறு 
வடிவிலாை திரவ உணவு 3000 – 5000 மிலி வனர 
பரு்க ்வண்டும். எளிதில் ஜீரணிக்்கக்கூடிய 
உணவு்கள் க்காடுக்்கப்படட ்வண்டும்.

உடசகோள்ள நவண்டிய உணவுகள்:-
• அதி்க அைவிலாை பழச்சாறு்கள், சூப் 

்பான்ை திரவங்்கள்
• பால் மற்றும் பால் ்சாரந்த பாைங்்கள்
• குனைந்த நாரச்சத்து (Fibre) உணவு்கள்
• முடனட, பால், மீன் ்பான்ை உயர புர்த 

உணவு்கள்
• கஜலாடடின், ்்தன், ஜாம் ்பான்ை 

எளினமயாை ்சரக்்கனர்கள்

தவிரககப்்்ட நவண்டிய உணவுகள்
• முழு்தானிய உணவு்கள், முழு்்காதுனம 

மாவு, உயர நாரச்சத்து உணவு்கள்
• பப்பாளி மற்றும் வானழப்பழம் ்தவிரத்து 

மற்ை பசன்ச ்காய்கறி்கள் மற்றும் பழங்்கள்
• ்ச்மா்சா, பக்்்காடா, அல்வா ்பான்ை 

வறுத்்த க்காழுப்பு நினைந்த உணவு்கள்
• வா்சனைப் கபாருட்கள், ம்சாலாக்்கள், 

ஊறு்காய, ்சடனி ்பான்ைனவ ்தவிரக்்கப்பட 
்வண்டும்.

ேலசசிககலுககோன திட்ட உணவு:-
ஒழுங்்காை ்கால இனடகவளியில், 

முழுவதுமா்க கவளி்யற்ைப்படா்த மல்ம 
மலசசிக்்கல் எைப்படும். உணவில் முழு 
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்தானியங்்கள், பருப்பு வன்க்கள் மற்றும் 
்காய்கறி்கள் ்பான்ை நாரச்சத்து நினைந்த 
உணனவ ்்சரத்துக் க்காள்ை ்வண்டும். எ.்கா. 
வானழ, ஆப்பிள், க்காயயா ் பான்ைவற்னையும், 
நினைய நீர ஆ்காரங்்கனையும் உண்ண 
்வண்டும்.

அதி்க அைவு திரவம், நினைய 
்தண்ணீர மற்றும் பழங்்கள், 
்காய்கறி, ஜுஸ், க்தளிவாை 
சூப் ்பான்ை திரவங்்கள் 

நாரச்சத்து நன்ைா்க ்வனல க்சயய உ்தவும். 
இது மலம் கமன்னமயா்கவும், எளி்தா்க 
்கழிக்்கவும் உ்தவுகிைது.

்பாதுமாை ்தண்ணீர, மற்ை திரவங்்கனை 
குடிப்ப்தன் மூலம் நீரப்்பாக்ன்கத் 
்தவிரக்்கலாம் (dehydration). ்பாதுமாை 
்தண்ணீர குடிப்பது ஒடடுகமாத்்த 
ஆ்ராக்கியத்திற்கும் நல்லது ்மலும் அது 
மலசசிக்்கனலத் ்தவிரக்்க உ்தவும்.

வயிறறுப்ந்ோககிறகோன உணவு
திரவ நினலயில் அடிக்்கடி மலம் 

கவளி்யறுவது வயிற்றுப்்பாக்கு 
ஆகும். இது கபருங்குடலில் ஏற்படும் 
க்தாற்றுக்்கைால் (Infections) ஏற்படுகிைது. 
அதி்க அைவு எலக்ட்ரானலட்கள் (electrolytes) 
(குளுக்்்காஸ் மற்றும் ்்சாடியம் கு்ைானரடு)
க்காண்ட க்காதிக்்க னவத்்த ்தண்ணீர ்பான்ை 
திரவ உணவு்கனை அதி்க அைவில் குடிக்்க 
்வண்டும். திரவ உணவு்கள் அடிக்்கடி 
க்காடுக்்கப்பட ்வண்டும். படிப்படியா்க 
பழச்சாறு்கள், கவண்கணய, பால், நீரத்்த பால் 
ஆகியனவ கமதுவா்க அறிமு்கப்படுத்்தப்பட 
்வண்டும். சிகிசன்சயின்்பாது பால், புடடிங், 
அரிசி குருனண, ்கஞ்சி ்பான்ை கமன்னமயாை 
உணவு்கனை ஆரம்பிக்்கலாம். ஊடடச்சத்து 
மற்றும் எலக்ட்ரானலட ்சமநினலனய பூரத்தி 

ஒரு மனி்தன் மலசசிக்்கல் எை கூறுகிைார. 
எந்த வன்கயாை உணவு்கனை உடக்காள்ை 
்வண்டும் எை அவரிடம் கூை ்வண்டும்.

ேோணவர சசயல்்ோடு

க்சயய வாயவழிநீர ஈடு க்சயயும் திரவம் (Oral 
rehydration solution) ORS வழங்்கப்பட ்வண்டும்.

வோயவழி நீர ஈடுசசயயும் திைவம் (Oral 
Rehydration Solution)

வீடடில் தயோரிககப்்டும் ORS – 
எளிரேயோன தயோரிககும் முர்ற.

உப்பு, சரககரை ேறறும் நீர ஆகியவறர்றப் 
்யன்்டுத்தி ஒரு லிட்டர ORS திைவத்ரத வீடடில் 
தயோரிககலோம்.

நதரவயோன ச்ோருடகள்:
• ½ டீஸ்பூன் அைவு உப்பு 
• ஆறு ஸ்பூன் அைவு ்சரக்்கனர 
• ஒரு லீடடர ்தண்ணீனர 5்கப் அைவிற்கு 

க்காதிக்்க னவத்து குளிரவிக்்க ்வண்டும். 
(ஒரு ்கப் என்பது 200மிலி)

உப்பு மற்றும் ்சரக்்கனர ்கனரயும் வனர நன்கு 
்கலக்்க ்வண்டும்.

வயிற்றுப்்பாக்கு உள்ை 
குழநன்தக்கு வாய வழிநீர 
ஈடு க்சயயும் திரவத்ன்த 
(ORS) க்காடுக்்க ்வண்டும், 
மற்றும் துத்்தநா்க ்சத்ன்தயும் 

க்காடுக்்க ்வண்டும், இது இல்லாமல் 
வயிற்று ்பாக்கிற்்கா்க க்காடுக்்கப்படும் 
மருநது்கள் கபாதுவா்க பயைற்ைனவ. 

இருதய ந�ோயககோன திட்ட உணவு:

இரு்தய ்நாய்கள் என்பது இ்தயம் மற்றும் 
இரத்்த நாைங்்களில் ஏற்படும் ்நாய்கள் இரத்்த 
அழுத்்தம், கநஞ்சுவலி (Angina) இரு்தய ்நாய, 
மாரனடப்பு,  ்பான்ைனவ .
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உடசகோள்ள நவண்டிய உணவுகள்:
• க்காழுப்பு மற்றும் ்சாசசு்ரடடட க்காழுப்பு 

குனைவா்க உள்ை உணவு்கள் 
• ஆனட நீக்கிய பால், ்தானியங்்கள், பருப்பு 

வன்க்கள், முழு ்தானியங்்கள்
•  அனைத்து வன்கயாை ்காய்கறி்கள் மற்றும் 

பழங்்கள்
• நாரச்சத்து நினைந்த உணவு்கள்.
• கமலிந்த இனைசசி, முடனடயின்   

கவள்னைப்பகுதி, மீன்
• ்காய்கறி எண்கணய்கள், ்சரக்்கனர, 

கவல்லம். 

தவிரககப்்்ட நவண்டிய உணவுகள்.
• க்காழுப்பு நினைந்த உணவு்கள்
• முழுபால், கவண்கணய, கிரீம், சீஸ்
• புடடிங்ஸ் மற்றும் ்பக்்கரி உணவு ்பான்ை 

இநதிய இனிப்பு வன்க்கள்.
• உறுப்பு இனைசசி (organ meat) ,முடனடயின் 

மஞ்்சள் ்கரு, மீன், எண்கணய வித்து்கள், 
ஊறு்காய

• வைஸ்பதி, வறுத்்த உணவு, மதுபாைம் 
(Alcohol)

• உப்பு ஒரு நானைக்கு 5 கிராம் அைவிற்கு 
்கடடுப்படுத்்த பட ்வண்டும்.

நீைழிவு ந�ோயககோன திட்ட உணவு: 
நீரிழிவு ்நாய என்பது நாைமில்லா 

சுரப்பியின் குனைபாடடால் இன்சுலினின் 
அ்சா்தாரண க்தாகுப்பு மற்றும் க்சயல்பாடடின் 
்காரணமா்க இரத்்த ்சக்்கனரயின் அைவு 
அதி்கரிப்பது ஆகும். இரத்்த ்சக்்கனரயின் 
அைனவ பராமரிக்்க ்க்லாரி்கள் மற்றும் 
்கார்பா னைட்ரடடுக்்கள் உணவில் 
்கடடுப்படுத்்தப்பட ்வண்டும். புர்தம், அனைத்து 
னவடடமின்்கள், நாரச்சத்து நினைந்த உணவு்கள் 
க்காடுக்்கலாம். ்பாதுமாை அைவு திரவ உணவு 
உடக்காள்ை ்வண்டும். ்கார்பானைட்ரட 
(40%) மற்றும் க்காழுப்பு (20%) க்கும் குனைவா்க 
உண்ண ்வண்டும். 

உடசகோள்ள நவண்டிய உணவுகள்:
பசன்சக் ்காய்கறி்கள், வானழப்பழம் ்தவிர 

மற்ை பழங்்கள், எலுமிசன்ச, க்தளிவாை சூப், 
கவங்்காயம், புதிைா ம்சாலாக்்கள், ்காபி, ்்தநீர, 
்சாலட, க்காழுப்பு நீக்்கப்படட பால், ்மார. 

அளவோக உண்ணககூடியரவ
க்காழுப்பு, ்தானியங்்கள், பருப்பு வன்க்கள், 

இனைசசி, முடனட, க்காடனட்கள், ்வர்கள், 
்காய்கறி்கள், சிலவன்க பழங்்கள்.

தவிரககப்்்ட நவண்டிய உணவுகள்
எளிய ்சரக்்கனர (குளுக்்்கால், ்்தன், சிரப், 

இனிப்பு்கள், உலரந்த பழங்்கள், ்்கக், ்சாக்்லட 
வறுத்்த உணவு்கள், ஆல்்கைால், க்காடனட்கள் 
(nuts) கவல்லம், இனிப்பு ்சாறு்கள்).

நாற்பது வயது ஆணுக்கு இரண்டாம் வன்க 
நீரிழிவு ்நாய உள்ை்தா்க ்கண்டறியப்படடு, 
இரத்்த ்சக்்கனரனயக் ்கடடுப்படுத்்த வாயவழி 
மாத்தினர்கள் பரிநதுனரக்்கப்படடுள்ைை. 
இரத்்த ்சக்்கனரயின் அைனவக் ்கடடுப்படுத்்த 
வாழன்க முனை மாற்ைங்்கனை க்சயய 
அறிவுறுத்்தப்படுகின்ைார. அவரின் இரத்்த 
்சக்்கனரயின் அைவு உணவுக்கு முன் 130 
மிகி/லி என்றும் உணவுக்கு பின் 200 மி.கி/
லி ஆ்க உள்ைது. அவருக்கு க்காடுக்்கப்பட 
்வண்டிய திடட உணவு குறித்்த 
்கலநதுனரயாடவும். 

ேோணவர சசயல்்ோடு

அரிசி மற்றும் உருனைக் 
கிழங்கு ்சாப்பிடுவ்தால் நீரழிவு 
்்தான்றும் என்ை எண்ணம் 
்தவறு.  

சிறுநீைக சசயலிைப்புககுத் திட்ட உணவு
சிறுநீர்க க்சயலிழப்பு என்பது இரத்்தம் 

மற்று திசுக்்களில் அதி்க அைவில் யூரியா 
்்சருவது ஆகும். இது குறுகிய ்கால அல்லது 
நீண்ட ்கால க்சயலிழப்பா்க இருக்்கலாம்.  
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இந்த நினலயில் க்்ைாமரூலார (Glomerular) 
க்சயல்பாடு பாதிக்்கப்படும். உணவில் புர்தம் 
்்சாடியம், கபாடடாசியம் மி்க குனைவா்கவும், 
்க்லாரி்கள் அதி்க அைவிலும் இருக்்க 
்வண்டும்.  உப்பு ்கடடுப்படுத்்தப்பட ் வண்டும்.  

உணவில் நசரககப்்்ட நவண்டியரவ:
• ்்தனவயாை அைவு பால் மற்றும் பால் 

கபாருட்கள். 
• கநய, எண்கணய, ்சரக்்கனர, 

உருனைக்கிழங்கு மற்றும் இ்தர 
மாவுச்சத்துப் கபாருட்கனை உணவின் 
சுனவனய அதி்கரிக்்க பயன்படுத்்தலாம்.

• கபாடடாசியம் இல்லா்த பழங்்கனை 
உண்ணலாம். சிறிய அைவிலாை 
ம்சாலாப் கபாருட்கனையும், சுனவயூடடும் 
கபாருட்கனையும் ்்சரத்துக் க்காள்ைலாம்.

தவிரககப்்்ட நவண்டிய உணவுகள்:
• இனைசசி, ்்காழி மற்றும் மீன் 
• பா்தாம், நிலக்்கடனல, முநதிரிப்பருப்பு 

மற்றும் வால்நட ்பான்ை உலர பழங்்கள். 
• கூடு்தல் பருப்பு வன்க்கள், ்தானியங்்கள், 

அவனர வன்கப் பருப்பு்கள், படடாணி 
மற்றும் பீன்ஸ். 

• ்்கக்கு்கள், பிஸ்்கட மற்றும் ்பக்்கரி 
கபாருட்கள். கபாடடாசியம் 
்கடடுப்படுத்்தப்படடால் பழங்்கள் மற்றும் 
பசன்ச கீனர வன்க்கள் ்தவிரக்்கப்பட 
்வண்டும். 

பின்வரும் ந�ோயோளிகள் உண்ணககூடிய 
்ல்நவறு உணவுகள் குறித்து 
கலந்துரையோடுக. 
1. நீரிழிவு ்நாய 
2. மலசசிக்்கல் 
3. சிறுநீர்க க்சயலிழப்பு. 

ேோணவர சசயல்்ோடு

4.10  சரேககும் முர்றகள்
்சனமத்்தல் ஒரு ்கனல. இது மக்்களின் 

உணவு மற்றும் ்கலாச்சார முனை்களுடன் 
இனணக்்கப்படடுள்ைது. எல்லா வன்கயாை 
உணவும் பரிமாறுவ்தற்கும்,  உண்ப்தற்கும் 
ஏற்ைவாறு ்சனமத்து ப்தப்படுத்்தப்படுகிைது.  

சில வன்கயாை பழங்்கள்,்காய்கறி்கள் ்சாலட 
மற்றும் ்சடனியில் பயன்படுத்தும் கபாழுது 
்சனமக்்காமல் உண்ணப்படும். 

சரேத்தலின் �ன்ரேகள்:
1. ்சனமயல் உணனவ உணப்தற்கு ஏற்ைவாறு 

மாற்றுகிைது 
2. இது உணனவ எளிதில் கமல்லுவ்தற்கும், 

ஜீரணிப்ப்தற்கும் உ்தவுகிைது.
3. உணவுப் கபாருளிலுள்ை நுண்கிருமி்கனை 

அழித்து க்தாற்றுநீக்குகிைது. 
4. உணவிற்கு புதிய சுனவ ்்சரத்து 

க்சரிமாைத்திற்கு உ்தவும் கபாருட்கனைத் 
தூண்டுகிைது. 

5. நல்ல ்சனமயல் உணவு உடக்க்காள்வன்த 
அதி்கரிக்கிைது. 

6. உணவின் ்்தாற்ைத்ன்த ்மம்படுத்துகிைது. 

சரேககும் முர்றகள்
• க்காதிக்்க னவத்்தல்
•  ்ல்சா்க சூடுபடுத்து்தல்
•  நீராவியில் ்சனமத்்தல்
•  சுண்டனவத்்தல்
• வறுத்்தல்
•  கபாரித்்தல்
•  ்பக்கிங்
•  ்நரடியா்கத் ்த்கடடின் ்மல்வாடடு்தல்
•  சூரிய ஒளியில் ்சனமத்்தல். 

க்காதிக்்க னவத்்தல் (Boiling) ்தண்ணீரின் 
க்காதிநினல 100oc யில் னவத்து ்சனமத்்தலுக்கு 
க்காதிக்்க னவத்்தல் என்று கபயர, 
கபரும்பாலாை ்காய்கறி்கள் இந்த முனையில் 
்சனமக்்கப்படுகிைது, அதி்க அைவு ்தண்ணீரில் 
்சனமப்ப்தால் னவடடமின்்கள் மற்றும் ்தாது 
உப்பு்கள் சின்தக்்கப்படுகிைது. குனைந்த அைவு 
்தண்ணீர மற்றும் குறிப்பிடட ்நரத்தில் இனவ 
்சனமக்்கப்பட ்வண்டும். 
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சகோதிகக ரவத்தல் முர்றயில் �ல்ல 
்லரனப்ச்்ற:
• ்சரியாை அைவு ்தண்ணீர பயன்படுத்்தவும். 
• ்சரியாை அைவு பாத்திரத்ன்தத் 

்்தரநக்தடுக்்கவும் 
• இறுக்்கமாை மூடியால் மூட ்வண்டும் 
• உணனவத் ்்தாலுடன் ்சனமப்ப்தால் 

ஊடடச்சத்ன்தப் பாது்காக்்கலாம்.
• பசன்சக் கீனர வன்க்கனை மூடியால் 

மூடாமல் ்சனமக்்கவும்s

()

சரேககும்ந்ோது 
ஊட்டசத்துககரள 
இைககோேல் இருகக 
• ்காய்கறி்கனை கபரிய 

துண்டு்கைா்க நறுக்்கவும் 
• ்காய்கறி்கனை கவடடி உட்ை ்சனமக்்க 

்வண்டும். 
• ஊைனவக்கும் மற்றும் ்கழுவும் ்நரம் 

குனைக்்கப்பட ்வண்டும் ்காய்கறி்கனை 
்்தாலுடன் ்கழுவி பின்ைர ்்தால் நீக்கி 
நறுக்்கவும்.

• ்காய்கறி்கனை குனைந்த ்தண்ணீரில் ் வ்க 
னவக்்கவும் ்வ்கனவத்்த ்தண்ணீனர சூப் 
அல்லது குழம்பில் பயன்படுத்்தவும். 

• ்காய்கறி்கனை நீராவியில் பிரஷர 
குக்்கரில் ்வ்கனவக்்கவும். 

நலசோக சூடு்டுத்துதல் (Simmering): இந்த 
முனையில் ்தண்ணீரின் க்காதி நினலக்கும் 
குனைவாை கவப்பத்தில் அ்தாவது 85oc 
ல்்சனமக்்க ்வண்டும். இம்முனையில் 
இனைசசி மற்றும் மீன் ஆகியனவ சிைப்பா்க 
்சனமக்்கப்படுகிைது. ஏகைனில் அதி்க 
கவப்பநினலயில் ்சனமக்கும்்பாது 
இனைசசியில் உள்ை நாரச்சத்து ்கடிைப்படும். 
இந்த முனையில் 
அ த் தி ய ா வ சி ய 
ன வ ட ட மி ன் ்க ள் 
மற்றும் ்தாது 
உ ப் பு ்க ன ை ப் 
பாது்காக்்க முடியும்.  

நீராவியில் ்சனமத்்தல் (Steaming): க்காதிக்்க 
னவக்்கப்படும் ்தண்ணீரிலிருநது வரும் 

நீராவியில் ்சனமக்கும் முனை ஆகும். அதி்க 
கவப்பம் மற்றும் அழுத்்தம் பயன்படுத்்தப்படும். 
பிரஷர குக்்கரில் அழுத்்தத்தின் கீழ நீராவியில் 
க ப ா ரு ட ்க ள் 
்சனமக்்கப்படும். 
இந்த முனையால் 
ஊ ட ட ்ச த் து , 
எ ரி க ப ா ரு ள் 
மற்றும் ்நரம் 
்்சமிக்்கப்படுகிைது. 

நீங்்கள் உண்ணும் உணவில்  நீராவியில் 
்சனமக்கும் கபாருட்கனை படடியிலிடு 

ேோணவர சசயல்்ோடு 

சுண்்ட ரவத்தல் 
(stewing): இம் முனையில் 
சிறி்தைவு ்தண்ணீரில், 
நீண்ட ்நரத்திற்கு, 
குனைந்த கவப்பத்தில் 
80oc ல் உணவு 
்சனமக்்கப்படும். இதில் 
நன்ைா்க மூடக்கூடிய 
மூடி உனடய பாத்திரத்ன்த பயன்படுத்தும் 
கபாழுது நீர ஆவியாவன்தத் ்தவிரக்்கலாம் 

வறுத்தல் (Roasting): உணவு குனைந்த 
எ ண் க ண யி ல் , 
கவப்பம் அல்லது 
தீயில் ்வ்க 
ன வ க் ்க ப் ப டு ம் . 
இது உணனவ 

கமன்னமயாை்தா்க மாற்றும். ்்காழி 
இனைசசி மற்றும் இனைசசி ்பான்ைவற்னை 
இம்முனையில் ்சனமக்்கலாம். . 

ச்ோரித்தல் (Frying): இதில் உணவுப்கபாருள் 
எண்கணயில் வறுக்்கப்படும் இது இரண்டு 
வன்கப்படும் – ஆழமாை கபாறித்்தல் (Deep 
fry) மற்றும் ்ம்லாடடமாை கபாறித்்தல் 
(Shallow fry).  ஆழமாை கபாறித்்தலில் உணவு 
முழுவதுமா்க எண்கணயில் முழ்கடிக்்கப்படும் 
எ.்கா: பூரி, ்கடகலட, ்ச்மா்சா ்பான்ைனவ. 
்ம்லாடடமாை கபாறித்்தலில் குனைவாை 
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எ ண் க ண ய 
பயன்படுத்்தப்படும். 
இந்த முனையில் 
்்தான்ச, ஆம்்லட 
் ப ா ன் ை வ ற் ன ை 
்சனமக்்கலாம்.  

சவப்்த்தில் வோடடுதல் 
(Baking): சூடாை உலர 
்காற்றில் உணவு 
்ச ன ம க் ்க ப் ப டு ம் . 
இது கவப்பக் ்காற்று 
அடுப்பில் (Hot air oven) க்சயயப்டுகிைது, இ்தற்கு 
்்தனவயாை கவப்பநினல 250 - 500oC. ்பக்கிங் 
்சனமயல் வினல உயரந்த மற்றும் கமதுவாை 
க்சயல்முனையாகும். பிரட, பிஸ்்கட, ்்கக் 
ஆகியனவ இந்த முனை மூலம் ்சனமக்்கப்படக் 
கூடிய உணவு்கள் ஆகும். 

தகடடின் நேல் வோடடுதல் (Grilling): இது 
்நரடியா்க கநருப்பில் ்காடடி ்சனமக்கும் முனை. 
இதில் கவப்பச சுடர, கிரில் அல்லது ்பன் 
(Pan) ஆகியனவ ்சனமப்ப்தற்குப் பயன்படுத்்தப் 
படுகிைது. இது சீஸ், கவங்்காயம், ்தக்்காளி 
் ப ா ன் ை 
கமன்னமயாை 
உணவு்கனைச 
்ச ன ம ப் ப ்த ற் கு 
ப ய ன் ப டு ம் 
வி ன ர வ ா ை 
வழிமுனையாகும். 

சூரிய ஒளியில் 
சரேத்தல் (Solar 
Cooking): உணனவ 
்ச ன ம ப் ப ்த ற் கு 
சூரிய ஆற்ைல் 
பயன்படுகிைது . 
இந்த முனையில் 
்ச ன ம ப் ப ்த ற் கு 
நீண்ட ்நரம் ்்தனவப்படுகிைது. இது எளிய 
மற்றும் பண்னடய்கால ்சனமயல் முனை ஆகும். 
சூரியக் குக்்கர மற்றும் மூடப்படட க்காள்்கலன் 
்பான்ை அதி்கபட்ச சூரிய ஆற்ைனல உறிஞ்்சக் 
கூடிய பாத்திரங்்கள் பயன்படுத்்தப்படுகின்ைை . 

கீநை சில சரேககும் முர்றகள் 
சகோடுககப்்டடுள்ளன. ஒவசவோரு 
முர்றகளோலும் சரேககககூடிய இைண்டு 
உணவுகரள எழுதுஙகள் 

ேோணவர சசயல்்ோடு

சரேககும் முர்ற உணவுப்ச்ோருள்
வறுத்்தல் 
கபாறித்்தல் 
க்காதிக்்க னவத்்தல் 
்பக்கிங் 
நீராவியில் ்சனமத்்தல் 

4.11  உணவு ்தப்்டுத்துதல்: 
உணனவ ்சனமத்்தப்பின் ஒரு சீராை 

சூழநினலயில் னவப்ப்தன் மூலம் உணவு 
க்கடடுப்்பாவன்தயும், ஊடடச்சத்துக்்கள் 
இழப்பன்தயும் ்தவிரக்்கலாம்.  பல்தரப்படட 
முனை்கனை பயன்படுத்தி பல்்வறு வன்கயாை 
உணவு்கனைச ்்சமிக்்கலாம்.

உணவு ப்தப்படுத்து்தல் என்பது “உணவு 
க்கடடுப் ்பாவன்தத் ்தடுத்து, அன்த பின்வரும் 
்காலங்்களில் பயன்படுத்துவ்தற்கு ஏற்ைவாறு 
னவப்ப்தாகும்”.  ப்தப்படுத்தும் முனையில் 
உணவின் ்தரம், ஊடடச்சத்துக்்கள், உண்ப்தற்கு 
ஏற்ைநினல ஆகியனவ பாது்காக்்கப்படும்.

உணவுகரளப் ்ோதுகோகக ்ல்நவறு 
முர்றகள் ்யன்்டுத்தப்்டுகின்்றன

உலரத்துதல் (Drying) : உலரத்து்தல் என்பது 
பழனமயாை முனையாகும். இந்த முனை 
உணவிலுள்ை ்தண்ணீரின் அைனவக் குனைத்து, 
பாக்டீரியாக்்களின் வைரசசினயத் ்தடுக்கிைது, 
சூரிய கவப்பம் மற்றும் ்காற்று இரண்டும் 
உலரத்துவ்தற்கு பயன்படுத்்தபடுகின்ைை.  

உர்றய ரவத்தல்(Freezing): குளிரந்த 
்கைஞ்சியங்்களில் ்தயாரிக்்கப்படட உணவுப் 
கபாருட்கனை னவத்திருத்்தல், குனைந்த கவப்ப 
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நினலயில் உனைய னவத்்தல் நுண்ணுயிர 
வைரசசினயத் ்தடுக்கிைது, ஆக்ஸிஜ்ைற்ைம் 
அனட்தனலக் எதிரவினை்கனை (oxidation 
reaction) குனைக்கிைது.  

புரகயூடடுதல் (smoking) உணவாைது 
எரியும் விைகிலிருநது வரும் புன்கயில் 
்காண்பிக்்கப்படடு ்சனமக்்கப்படும்.  குளிரபுன்க, 
புன்கயில் வறுத்்தல், புன்க கவப்பத்தில் 
வாடடு்தல் (Smoke baking) ்பான்ை முனை்கள் 
பயன்படுத்்தப்படும். 

சவறறி்டப் ச்ோதி சசயதல் (Vaccum 
packing): இந்த முனையில் னப அல்லது 
பாடடில்்களில் ்காற்று பு்காமல் உணவு 
அனடக்்கப்படும். இனவ்களில் அக்சிஜன் 
இல்லாத்்தால் பாக்டீரியாக்்கள் இைநதுவிடும். 
கபாதுவா்க உலரந்த பழங்்கள் இந்த முனையில் 
ப்தப்படுத்்தப்படுகிைது. 

உப்ந்ற்றம் ேறறும் ஊறுகோய தயோரித்தல் 
(Salting and Pickaling): உப்்பற்ைம் க்சயவது 
உணவிலுள்ை ஈரப்ப்தத்ன்த நீக்கும். உ்தாரணம்: 
இனைசசி. ஊறு்காய என்பது உப்பு நீர அல்லது 
வினி்கரில் ப்தப்படுத்து்தல். 20% அடரத்தியில் 
உப்பு நுண்ணுயிர வைரசசினய ்தடுத்து 
அழிக்கும்.  

ச ர க க ர ை ப் 
்யன்்டுத்தல்:- 
்சரக்்கனர சிரப் 
வடிவில் மாற்றி 
க ப ா ரு ளி ல் 
்க ல க் ்க ப டு ம் .  
உ்தாரணம்: உலர 
பழங்்கள், இஞ்சி. 

நகன் ேறறும் ்ோடடிலில் அர்டத்து மூடி 
்ோதுகோத்தல் என்பது ்சனமத்்த உணனவ ்நாய 
கிருமி்கள் இல்லா்த பாடடில்்கள் மற்றும் 
்்கன்்களில் அனடத்்தல் ஆகும்.  இந்த 
க்காள்்கலன்்கள் க்காதிக்்கனவக்்கபடுவ்தால் 
அதில் உள்ை நுண்ணுயிர்கள் 
பலவீைப்படுத்்தப்படுகிைது   அல்லது 
க்கால்லப்படுகிைது.   மீண்டும் பாடடில் அல்லது 
்்கன் திைக்்கப்படும் ்பாது உணவு க்கடடுவிடும் 
அபாயம் உள்ைது. 
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சஜல்லியிங என்பது உணவு ்சனமக்கும் 
்பாது ஒரு கஜல் உருவாகி திடப்படுத்துகிைது.  
கபாதுவா்க பழங்்கள் இந்த முனையில் 
பாது்காக்்கபபடுகிைது.  ்சரக்்கனரயும் 
்்சரக்்கப்படுகிைது. 

்ோஸ்டுரைநசஷன் என்்து திைவ 
உணவுகளில் ்ோகடீரியோரவக சகோல்லும் 
சசயல் ஆகும்.  
இந்த முர்ற 
மிதேோன உயர (62 
C  முதல் 100 C வரை) 
ச வ ப் ் நி ர ல க ள் 
(சுேோர 15 – 30 
நிமி்டஙகள் வரை) 
சில ச�ோதிகரள (Enzymes) சசயலிைககச 
சசயவதறகும் ேறறும் சில நுண்ணுயிரிகரள 
குறிப்்ோக ்ோலில் சகோல்லவும் 
்யன்்டுத்தப்்டுகின்்றன.  ்ோஸ்டுரைநசஷன் 
மூலம் ்தப்்டுத்தப்்ட்ட ச்ோருடகரள 
குளிரசோதனத்தில் நசமித்து ரவககப்்்ட 
நவண்டும்.

்ோஸ்டூரைநசஷன் முர்ற

 பத்க்தான்ப்தாம் நூற்ைாண்டில் 
பிகரஞ்சு விஞ்்ானி லூயிஸ் 
பாஸ்டர என்பவரால் 

்கண்டுபிடிக்்கப்படடது.

மின்சோைத் துடிப்பு முர்ற என்பது சுருக்்கமாை 
மின்்சாரத் துடிப்னப பயன்படுத்தி க்சல்்கனைப் 
ப்தப்படுத்தும் புதிய முனையாகும்.

உயர அழுத்த உணவுப் ்ோதுகோப்பு என்பது 
பத்திரத்தில் உள்ை உணனவ 70,000 
பவுண்டு்கள்/்சதுர அங்குலத்திற்கு அழுத்தி 
ப்தப்படுத்்தல் ஆகும். 

்ோ்டசசுருககம்
ஒரு ஆ்ராக்கியமாை வாழக்ன்க மற்றும் நல்ல 
ஊடடச்சத்து நினலனய கபறுவ்தற்்கா்க ஒரு நபர 
சீராை உணவு உட க்காள்ை ்வண்டும். 

கபரும்பாலாை உணவு்கள் ஊடடச்சத்து்களின் 
்கலனவ எனினும் அவற்றில் ஒரு 
ஊடடச்சத்துடன், சிறிய அைவிலாை மற்ை 
ஊடடச்சத்து்களும் உள்ைை.

ஊடடச்சத்துக்்கைாைது, ்பரைவு 
ஊடடச்சத்துக்்கள், நுண் ஊடடச்சத்துக்்கள் 
எை வன்கப்படுத்்தப்படுகின்ைை. 
்கார்பானைட்ரடடு்கள்,  புர்தங்்கள், 
க்காழுப்பு்கள் ஆகியனவ ்பரைவு 
ஊடடச்சத்து்கள் ஆகும்.  ் மலும் னவடடமின்்கள் 
மற்றும் ்தாதுஉப்பு்கள்  நுண் ஊடடச்சத்து்கள் 
ஆகும்.

்கார்பானைட்ரடடு்கள், புர்தங்்கள், 
க்காழுப்பு்கள், னவடடமின்்கள், ்தாது உப்பு்கள், 
்தண்ணீர மற்றும் நாரச்சத்து்கள் ஆகிய 
முக்கிய உணவு குழுக்்கள் ஒன்றினைநது 
ஒரு ்சமசசீர உணனவ க்காடுக்கும்.  
னவடடமின்்கள் உணவில் சிறு அைவு்களில் 
்காணப்படும், மற்றும் உடல் சீரா்க க்சயல்பட 
அவசியமாைனவ.  னவடடமின்்கள் பாது்காப்பு 
உணவு்கள் என்றும் அனழக்்கபபடுகின்ைை.

உடல்திசுக்்களின் வைரசசி மற்றும் வைரசின்த 
மாற்ை க்சயல்முனை்களுக்கு உ்தவு்தல் உடபட 
பல்்வறு ்வனல்கனை ்தாது உப்பு்கள் 
க்சயகின்ைை.    ்கால்சியம், இரும்பு, அ்யாடின் 
துத்்தநா்கம்,மற்றும் பு்ைாரின் ஆகியனவ 
முக்கியத்துவம் வாயந்த ்தாது உப்பு்கள் ஆகும்.
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சசோறச்ோருடகளஞசியம்:

Nutrition (ஊடடச்சத்து) - உணவு  மற்றும் உடல் நலத்துக்கினட்யயாை 
க்தாடரனபப் பற்றிய அறிவியல்.

Nutrient (்சத்துப்கபாருள்) - உயிரணு அல்லது ஒரு உயிரைத்தின் வைரசசி், 
பராமரிப்பு, க்சயல்பாடு மற்றும் இைப் 
கபருக்்கத்திற்்காை ஒரு கபாருள்.

Nutritional Status 
(ஊடடச்சத்து நினல)

- ஒரு மனி்தனின் உடல்நலம் உடக்காள்ைப்படட 
உணவின் ்தன்னம, மற்றும் அவைது ்்தனவ்கனை 
பூரத்தி க்சயவ்தற்்கா்க பயன்படுத்்தப்படட திைன் 
ஆகியவற்ைால் பாதிக்்கப்படுகிைது. 

Mal nutrition (ஊடடச்சத்து 
குனைபாடு)

- ஊடடச்சத்து குனைபாடு என்பது அதி்கப்படியாை 
அல்லது குனைவாை  ்சத்துக்்கள் ்காரணமா்க ஏற்படும் 
உடல்நலக் குனைப்பாடு ஆகும்.

Health (ஆ்ராக்கியம்): - முழு உடல், மை மற்றும் ்சமூ்க நலம், மற்றும் ்நாய 
ஆல்லது ்நாயுற்ை ்தன்னம இல்லா்த நினல ஆகும்.

Food (உணவு) - வாழவின் அடிப்பனடயாை மற்றும் உடலியல் 
க்சயல்பாடு்களுக்கு ்்தனவப்படுகிைது.

Infection (்நாயத் க்தாற்று) - ்நாயத் க்தாற்று என்பது ்நாய ்தாக்கும் 
நுண்ணுயிர்கள் உடல் திசுக்்களில் (host tissues) 
நுனழ்தல், கபருகு்தல் நசசுப்கபாருட்கள் 
உருவாக்கு்தல் மற்றும் நுண்ணுயிர்களுக்கு இனட்ய 
நனடகபறும் எதிரவினை ஆகியனவ ஆகும்.

Mortality (இைப்பு வி்தம்) - ஒரு குறிப்பிடட எண்ணிக்ன்கயிலாை இைப்பு்களின் 
விகி்தம் (கபாதுவா்க அல்லது ஒரு குறிப்பிடட 
்காரணத்்தால்) ஒரு அைவீடு ஆகும், இது குறிப்பிடட 
்கால அைவிற்கு குறிப்பிடட மக்்கள் க்தான்கக்கு 
்கணக்கிடப்படுகிைது.

Morbidity (்நாயுற்ைநினல) - ்நாய அல்லது ்நாயின் அறிகுறினயக் 
க்காண்டிருப்பது, அல்லது ஒரு குறிப்பிடட மக்்கட 
க்தான்கக்குள்ைாை ்நாய்களின் அைனவக் 
குறிக்கிைது. 

WHO - உல்க சு்கா்தார நிறுவைம்
Dificiency (குனைபாடு) - உணவில் அத்தியாவசிய ஊடடச்சத்து்களின் 

குனைபாடு (னவடடமின் மற்றும் ்தாது உப்பு்கள் 
்பான்ைனவ) ஊடடச்சத்துக் குனைபாடு அல்லது ் நாய 
வினைவித்்தல் ஆகும்.

Diet (உணவு முனை) - உணவு முனை என்பது ஒரு நப்ரா அல்லது குழுவிை்ரா 
உண்டு வாழக்கூடிய உணவு வன்க்கனைக் குறிக்கும்.

Balanced diet (்சரிவித்்த 
உணவு)

- ஒருவரின் ்்தனவ்கனை பூரத்தி க்சயயக்கூடிய அைவு 
மற்றும் விகி்தாச்சாரத்தில் பல்்வறு ஊடடச்சத்து்கள் 
க்காண்ட ்சரிவிகி்த உணவு ஆகும். 
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Lipid (க்காழுப்பு ) - க்காழுப்பு அமிலங்்கள், ஸ்ட்ரால்்கள் அல்லது 
ஐ்்சாபிரிைாயடு ்கலனவ்கள் க்காண்ட நீரில் ்கனரயா்த 
உயிர மூலக்கூறு  ஆகும். 

Falty acids (க்காழுப்பு 
அமிலங்்கள்)

- இயற்ன்க க்காழுப்பு மற்றும் எண்கணய்களில் 
்காணப்படும் நீண்ட ்சங்கிலி அலிபாடடிக் 
்காரபாக்சிலிக் அமிலம், ்சவவு பாஸ்கபாலிப்பிடு்கள் 
மற்றும் கினை்்காலிபிடஸ்  ஆகியவற்றின் ஒரு 
அங்்கமாகும். 

Recommended dietary allowances 
– RDA ( பரிநதுனரக்்கபடட 
உணவின் அைவீடு்கள்)

- உணவு மற்றும் ஊடடச்சத்து வாரியத்தின் உணவு 
உட்கடடனமப்பு பற்றீய குழுவின் தீரப்பில் ்கரு்தப்படும் 
அத்தியாவசிய ஊடடச்சத்து்களின் அைவு. 

Oxidation (ஆக்சிஜ்ைற்ைம்) - இது ஒரு அணு க்சயல் முனையாகும், இ்தன் 
மூலம் அணுக்்கள் அல்லது அணுக்்களின் குழு 
எலக்டரான்்கனை இழக்கிைது

Calories (்க்லாரி்கள்) - உணவு வழங்கும் ஆற்ைல் அைனவ அைவிடு்தல் 
அல்லது  உணவின் ஆற்ைல் மதிப்னப அைவிடுவ்தற்கு 
பயன்படுத்்தப்படும் அலகு்கள் ஆகும். 

Amino acids (அமி்ைா 
அமிலங்்கள்)

- அல்ஃபா அமி்ைா ்காரபாக்சிலிக் அமிலங்்கள் இனவ 
புரத்்ததின் ்கடடுமாை க்தாகுதி்கள் ஆகும். 

ICMR - இநதிய மருத்துவ ஆராயசசி ்கவுன்சில். 
Saturated (க்சறிவூடடப்படட) - ஒரு முழுனமயாை நினைவுற்ை அல்ன்கல் ்சங்கிலினயக் 

க்காண்ட க்காழுப்பு அமிலங்்கள். 
Un saturated 
(க்சறிவூடடப்படா்த)

- ஒன்று அல்லது அ்தற்கு ்மற்படட இரடனடப் 
பினணப்பு்கனைக் க்காண்ட க்காழுப்பு அமிலங்்கள்.

Diet therapy (உணவு 
சிகிசன்ச)

- ்நானயக் குணப்படுத்்த, ்நானயத் ்தடுக்்க 
மற்றும் ஆ்ராக்கியத்ன்த பராமரிக்்க உணனவப் 
பயன்படுத்து்தல் உணவு சிகிசன்ச எைப்படும்.  
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Let us know about vitamins in 
food and food suggestions

ICT Corner

*Pictures are indicative

Vitamins & it’s Deficiency Diseases

VITAMINS URL:
http://218.248.6.39/nutritionatlas/home.php 

Step 1: Type the URL link given below in the browser or Scan the QR code with your mobile 
to access website.

Step 2: Click on “Nutri Guide” tab and you can find various nutrients like Vitamins, Minerals 
Proteins.

Step 3: Now Click on the Vitamins and you can find different types of Vitamins. 

Step 4: Click on any Vitamins button and a new screen will open with Vitamin chart with 
Biochemical, RDA, Dietary Sources Signs & Symptoms.

Step 5: Explore Biochemical, RDA, Dietary Sources, Signs & Symptoms of all the Vitamins .

Step 1 Step 2

Step 3 Step 4
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Let us know about the keys to 
health

ICT Corner

*Pictures are indicative

Health Track

HEALTH TRACK URL:
http://www.healthtrek.org/ 

Step 1: Type the URL link given below in the browser or Scan the QR code with your mobile 
to access website.

Step 2: On the “Game Zone” tab Click Play Now. You can find three options.

Step 3: Now Click on the “Play Health Track” 

Step 4: Start playing the game by clicking the arrow. 

Step 5: Play the quiz to strengthen your knowledge on healthy food habits. 

Step 1 Step 2

Step 3 Step 4
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I சரியோன விர்டரய நதரந்சதடுத்து எழுதுக 

1.  உடலின் வைரசசி மற்றும் பராமரிப்புக்கு 
்்தனவப்படும் ஊடடச்சத்து

 அ. ்கார்பாைட்ரட  ஆ. புர்தம் 
 இ. க்காழுப்பு  ஈ. னவடடமின்்கள் 

2. பின்வருவைவற்றில் எனவ க்காழுப்பு 
ஆ்தாரங்்கள் 

 அ. எண்கணய, கநய, கவண்கணய
 ஆ. முடனட 
 இ. அரிசி, ்்காதுனம    
 ஈ. ்தானியங்்கள் 

3. பின்வரும் னவடடமின்்களில் க்காழுப்பில் 
்கனரயக்கூடியது 

 அ. ABCD    ஆ. ADCB
 இ. ADEK    ஈ. BCDK 

4. உடல் பருமன் உள்ைவர்கள் எடுத்துக் 
க்காள்ை கூடிய உணவு 

 அ. னவடடமின் B ஆ. னவடடமின் A 
 இ. னவடடமின் C  ஈ. னவடடமின் D

5. பின்வரும் ஊடடச்சத்தில் கிராம் ஒன்றுக்கு 
4 கி்லா ்க்லாரி்கள் ஆற்ைல் அளிக்்கக் 
கூடியது 

 அ. க்காழுப்பு   ஆ. பு்ராடடீன் 
 இ. ்கார்பானைட்ரட  ஈ. b & c இரண்டும் 

6. ஊடடச்சத்து என்பது 
 அ. உணவு அறிவியல் 
 அ. உடல் ஆ்ராக்கியத்தின் உணவின் பங்கு 

 இ. வைரசசி, உடல் நலம் மற்றூம் 
உடல் க்சயல்பாடு்களின் பாரமரிப்பு 
அகியவற்றிற்கு ஊடடச்சத்தின் பங்கு 

 ஈ. ்ம்ல உள்ை அனைத்தும் 

7.  க்காதி நினலக்கு கி்ழ ்சனமப்பது என்பது
 அ. சுண்ட னவத்்தல் 
 ஆ. இ்ல்சா்க சூடுபடுத்து்தல் 

 இ. வறுத்்தல் 
 ஈ. ்பக்கிங் 

8. பாரபிக்யூ என்பது  
 அ. சுண்ட வறுத்்தல் 
 ஆ. இ்ல்சா்க வறுத்்தல் 
 இ. வறுத்்தல் 
 ஈ. ்பக்கிங் 

9. ்கால்சியம் பற்ைாக்குனைவிைால் ஏற்படுவது 
 அ. கபரிகபரி   ஆ. கடடடனி 
 இ. ்்தால் அழற்சி  ஈ. க்கரட்டாம்லஃசியா

10. இரும்புச்சத்து உறிஞ்்சப்படு்தனல 
எளி்தாக்குவது 

 அ. னவடடமின் A ஆ. னவடடமின் B 
 இ. னவடடமின் C  ஈ. னவடடமின் D 

II.   பின்வரும் வினோககளுககு குறுகிய 
விர்டயளி

1. ஊடடச்சத்து வனரயறு
2. ஊடடச்சத்து குனைபாடு – வனரயறு
3. ்சரிவிகி்த உணவு மற்றும் ஊடடச்சத்துக் 

குனைபாடனட ்வறுபடுத்து்க
4. ஊடடச்சத்து மதிப்பின் அடிப்பனடயில் 

உணனவ வன்கப்படுத்து்க
5. ்கார்பானைட்ரடடின் க்சயல்பாடு்கள்/

பணி்கனை எழுது்க
6. உணனவ ்சனமப்ப்தற்்காை ்காரணங்்கனைக் 

கூறு
7. ்தாதுஉப்புக்்கள் குனைபாடடால்  ஏற்படும் 

்நாய்கனை படடியலிடு்க
8. க்காதிக்்க னவத்்தல் என்ைால் என்ை?
9. ஏ்தாவது மூன்று உணவு ப்தப்படுத்தும் 

முனை்கனை படடியலிடு்க
10. மாற்ைம் க்சயயப்படட உணவின் 

கபயர்கனை கூறு்க.

 ேதிப்பீடு
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III  சுருககேோன விர்டயளி

1. ஊடடச்சத்து மற்றும் ஆ்ராக்கியத்திற்்காை 
உைனவ எழுது்க

2. க்சயல்பாடடின் அடிப்பனடயில் உணவின் 
வன்கப்பாடு பற்றி விவாதிக்்கவும்

3. க்காழுப்பில் ்கனரயக்கூடிய 
னவடடமின்்களின் க்சயல்பாடு்கனை 
எழுது்க.

4. ்சமசசீர உணனவத் திடடமிடு்க 

5. நீரழிவு ்நாயாளி்களுக்கு என்ை வன்கயாை 
உணவு்கள் பரிநதுனரக்்கப்படுகின்ைை?

6. உணவு உடக்காள்ை முடியா்த 
மருத்துவமனை ்நாயாளி்களுக்்காை 
உணவு நுடபங்்கனை பற்றி எழுது்க.

IV  விரிவோன விர்டயளி

1. பல்்வறு வன்கயாை ்சனமக்கும் 
முனை்கனை ்தகுந்த உ்தாரணத்துடன் 
எழுது்க

2. க்காழுப்பில் ்கனரயக்கூடிய 
னவடடமின்்களின் உணவு ஆ்தாரங்்கள், 
திை்சரி ்்தனவ்கள், க்சயல்பாடு்கள் மற்றும் 
குனைபாடடு ்நாய்கள் பற்றி விவரிக்்க

3. னவடடமின் B குருப்பின் உணவு ஆ்தாரங்்கள், 
திை்சரி ்்தனவ்கள், க்சயல்பாடு்கள் பற்றி 
எழுது்க

4. உணவு ப்தப்படுத்தும் முனை்கள் பற்றி 
எழுது்க.

5. பல்்வறு ்நாய்களுக்்காை உணவு சிகிசன்ச 
பற்றி விவரிக்்கவும்.

 நேறநகோள்நூல்கள்

1.  Jain, A.K.  (2013) Nutrition and Health, 1st  Edition, 
Avichal publication, Sirmour Himachal Pradesh.

2.  Darshan Sohi. (2012) Nutrition and dietetics, 1st 
Edition, Vikas & Company, Jalandhar.

3.  Mash, S. (2011) Food and nutrition, 2nd Edition,.Lotus 
publishers, Jalandhar.

4.  Srilakshmi,B. (2016) Nutrition Science, 5th Edition, 
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 இரணய இரணப்பு 

 ¾  https://www.healthline.com/health/balanced-diet.

 ¾  https://www.safefood.eu/Healthy-Eating/What-is-a-
balanced-diet/The-Food-Pyramid.aspx.

 ¾  https://www.cnpp.usda.gov/sites/default/files/
archived_projects/FGPPamphlet.pdf.

 ¾  http://nutritionfoundationofindia.res.in/PPT-2011/
Seven17-18teen/Dr-B-Sesikeran.pdf.
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இந்த பாைத்தின் இறுதியில் மைாணைர்கள் அறிைது

� மைாதவிைாய சுழற்சி மைற்றும் கருத்தரித்தல் பற்றி விைக்குதல் மைற்றும் 
விைாதித்தல்

� கரு மைற்றும் கரு ைைர்ச்சி பற்றி விைக்குதல்

� கர்ப்பகால சிகிச்்ெ மைற்றும் பிரெைத்திற்கு பிறகாை சிகிச்்ெ அளித்தல்.

� கர்ப்பகால சிகிச்்ெகள் பற்றி தாயக்கு அறிவுறுத்துதல்

� பதசிய குடும்பநல திட்ைத்தில் பங்பகற்றல் மைற்றும் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு மு்றகள் பற்றி 
பயிற்றுவித்தல்.

5
அைகு

திருக்கு்றள்:

குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்
மழைலச்ெசால் ேகளா தவர்.

விளக்கம்:

ெபற்ற பிள்ைளகள் ேபசும் ெபாருளற்ற மழைலச் ெசால்ைலக் ேகட்காதவர்தாம், குழலும் யாழும் ேகட்க 

இனியைவ என்பர்.

தாய்லம �ை செவிலியம்

கற்்றலின் ்�ாக்கஙகள்
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 5.1  முன்னுலர

சபண்கள் நாட்டின் கண்கள் என்றார் 
பாரதியார். சபண்கள் இந்த உலகத்திற்கு புதிய 
உயிர் ஒன்்ற உருைாக்கித்தரைல்ல இ்றைனின் 
ப்ைப்புகள் ஆைர். எைபை ஒரு சபண்ணின் 
நலம் ஒன்பற. அப்சபண்ணின் மூலம் 
உலகத்திற்குள் ைரும் மைற்சறாரு உயிரின் 
நலத்திற்கு ைழிைகுக்கும். இத்த்கய 
குழந்்தகளின் நலபமை, குடும்பம், ெமுதாயம், 
நாடு மைற்றும் பதெத்தின் நலத்திற்கு ைழிைகுக்கும். 
ஆகபை எதிர்காலத்திற்காை நலமைாை ஒரு 
குழந்்த்யப் சபற பைண்டுமைாைால், ஒரு 
சபண்குழந்்த பிறந்தது முதபல அக்குழந்்தயின் 
நலம் பராமைரிக்கப்பை பைண்டும்.

எைபை மிகவும் இன்றிய்மையாததும், 
முன்சைச்ெரிக்்க நைைடிக்்கயுமைாை தாய்மை 
நலம் பபணுதல் என்பது அ்ைத்து 
சபண்களுக்கும் அைசியமைாைதாகும். நாம் இந்த 
பாைப்பகுதியின் மூலம் தாய்மை நலம் மூலம் 
எவ்ைாறு சபண்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் 
எை அறியலாம். தாய்மை நலம் என்பது 
கர்ப்பகாலம் மைற்றும் பிரெைத்திற்கு பின்ைர் 
உள்ை சிகிச்்ெக்ை உள்ைைக்கியது. பமைலும் 
இப்பாைப்பிரிவு குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு 
மு்றகள், கருவுற்ற சபண்களின் பநாய மைற்றும் 

மைரண விகிதங்க்ை கு்றத்தல் உள்ளிட்ை 
சபண்களின் பநர்மை்ற நலம் மைற்றும் 
அனுபைத்்த முழு்மைப்படுத்துைதாகும்.

இப்பாைத்்த கற்கத் துைங்கும் முன்ைர் 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ை ை்ரபைத்்த பார்த்து 
சபண்ணின் இைப்சபருக்க அ்மைப்பின் 
உைலியல் மைற்றும் உைல் செயலியல் பற்றி 
நி்ைவு கூர்க. (XI ம் ைகுப்பு பாைத்திட்ைம் 2ல் 
கற்ற்ைக்ை நி்ைவுப்படுத்திக் சகாள்க)

C¬ùŠ¬ðèœ

è¼Š¬ð

è¼Š¬ð 
õ£Œ

«ò£Q 
°ö£Œ

ð«ô£Hò¡ °ö£Œèœ

 5.2   மாதவிடாய் சுழற்சி (MENSTRUAL 
CYCLE)

ை்ரய்ற: மைாதவிைாய என்பது 
உைலியக்கத்துைன் சதாைர்பு்ைய கருப்்ப 
இரத்தப்பபாக்கின் மூலம் அறியக்கூடிய ஒரு 

கருபலபை

்ஹபபாதலாமைஸ் – பிட்யூட்ைரி
மைாதவிைாயின் பபாது சி்ைப்்ப்ய தூண்டும் ஹார்பமைான் உருைாக்கம்

+
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சுழற்சியாகும். மூ்ையின் ் ஹபபாதலாமைஸில் 
சதாைங்கி பிட்யூட்ைரி ைழியாக சி்ைப்்ப 
ை்ரயுள் அச்சில் செயல்படும் சதாைர் 
ஹார்பமைான்களின் செயல்பாட்ைால் கருப்்ப 
உட்சுைர் சி்தவுற்று இரத்தப்பபாக்கு 
ஏற்படுகிறது.

இயல்பைான அளவுகள்
இ்ைசைளி – 24 – 28 திைங்கள்
சுழற்சி மு்ற - +/- 2- 20 திைங்கள்
கால அைவு – 4 – 8 திைங்கள்
இரத்தப்பபாக்கின் அைவு – 5 – 80 மில்லி லிட்ைர்

மாதவிடாய் உடல் செயலியல்

முதிர்ச்சி அ்ைந்த ஒரு சபண்ணின் 
பாலிைப்சபருக்கத்திற்கு உதவும் உைற்செயலியல் 
மைாற்றங்கள் மைாதவிைாய சுழற்சி எை அறிவியல் 
சமைாழியில் அ்ழக்கப்படுகிறது. மைாதவிைாய 
சுழற்சி நாைமில்லா சுரப்பிகளின் மூலம் 
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

மாதவிடாய் சுழற்சியில் சதாடர்புலடய 
�ார்்மான்கள் 

இச்சுழற்சி ்ஹபபாதலாஸிைால் 
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

1. சகாைபைாட்ராபி்ை (GnRH) சுரக்கச் 
செயயும் ஹார்பமைான்கள்

2. எப்.எஸ்.சஹச் (FSH) – பாலிக்கில்க்ை 
(சுரப்புப்்பகள்) தூண்டும் ஹார்பமைான்

3. லூட்டி்ைசிங் ஹார்பமைான் – எல்.சஹச் 
(LH)

4. புபராசஜட்டிரான்

5. ஈஸ்ட்பராஜன்

மாதவிடாய் சுழற்சிலய இரு்வறு சுழற்சிகளின் 
மூைம் எளிதில் விளக்க முடியும்.

1. சி்ைப்்ப சுழற்சி

2. கருப்்ப சுழற்சி

¾ சி்ைப்்ப சுழற்சியின் 
உள்ைைக்கங்கள்

அ)  பாலிக்குலார் நி்ல - சி்ை முட்்ை 
சைளிபயற்றம் 

ஆ) லூட்டியல் நி்ல

¾ கருப்்ப சுழற்சியின் 
உள்ைைக்கங்கள்

அ) மைாதவிைாய நி்ல
ஆ)  செல் உருைாக்க நி்ல (Proliferation phase)
இ) சுரப்பு நி்ல (Secretary phase)

¾ சபண்களின் கல்வியறிவு 
சுமைார் 54% மைட்டும் 
உள்ைதால் சபண்கள் 

முடிவுக்ை எடுப்பதிலும், 
இைப்சபருக்க நலன் சதாைர்பாை 
ைெதிக்ைப் சபறுைதிலும் 
இ்ையூறு உள்ைது.

¾ உலக சுகாதார ்மையத்தின் 
கணக்சகடுப்பின்படி சுமைார் 
536000 தாயமைார்கள் ஒவ்சைாரு 
ைருைமும் இறக்கிறார்கள். இைற்றில் 
தாயமைார்களுக்காை பல்பைறு திட்ைங்கள் 
மைற்றும் செயல்பாடுகள் பதசிய அைவில் 
இருந்தபபாதிலும் சுமைார் 136000 
மைரணங்கள் இந்தியாவில் நிகழ்ப்ை.

¾ 2015 ஆம் ஆண்டில் மைட்டும் சுமைார் 800 
சிறுமிகள் மைற்றும் சபண்கள் கர்ப்பம் 
மைற்றும் குழந்்த பிறப்பு சதாைர்பாை 
பிரச்்ெ்ைகைால் திைமும் 
இறந்துள்ைைர். இபத ைருைம் உலக 
அைவில் தாயமைார்களின் மைரண விகிதம் 
கு்றைாக இருந்தது குறிப்பிைத்தக்கது.

1. சிலனபலபை சுழற்சி (OVARIAN CYCLE)

அ) பைாலிக்குைார் நிலை (Follicular phase): 
்ஹபபாதலாமைஸ் பகாைபைாடிராபிக் 
ஹார்பமைா்ை சுரக்கிறது. இது பிட்யூட்ைரி 
சுரப்பியின் முன்பகுதி்ய தூண்டுைதால் 
பாலிக்கில்க்ை தூண்டும் ஹார்பமைான் 
(FSH) சுரக்கிறது. ஒபர ஒரு (சுரப்புப்்ப) 
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பாலிக்கில் மைட்டும் கிராபியன் பாலிக்கிலாக 
முதிர்ச்சிய்ைகிறது. ஏ்ைய்ை 
அழிவுற்று விடுகின்றை. இந்த் பாலிக்கில் 
(சுரப்புப்்ப) உ்ைந்து சி்ைமுட்்ை்ய 
(Ovum) ையிற்றுப்பகுதியில் விடுவிக்கிறது.

ஆ) லூட்டியல் நிலை (Luteal phase): கருமுட்்ை 
சைளிைருைதிலிருந்து சதாைங்குகிறது. 
உைல்சைப்பநி்ல சுமைார் 0.5 முதல் 1 டிகிரி 
ை்ர கருமுட்்ை சைளிைரும் பபாது 
கு்றந்து பின் அதிகரிக்கிறது. 
கருமுட்்ை்ய சைளியிட்ை பாலிக்கில் 
(சுரப்புப்்ப) செல்கள் கார்பஸ் லூட்டியம் 
என்ற அ்மைப்பி்ை சி்ைப்்பயினுள் 
உருைாக்குகின்றை. இது கருமுட்்ை 
சைளிபயற்றத்தி்ை (Ovulation) சதாைர்ந்து 
ந்ைசபறுகிறது. இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் 
அடுத்த 14 நாள் சுழற்சியின் பபாது 
ஈஸ்ட்பராஜன் மைற்றும் புபராசஜஸ்டிரான் 
ஹார்பமைான்க்ை சைளியிடுகிறது. 
ஒருபை்ை முட்்ை கருவுறவில்்ல எனில் 
கார்பஸ் லூட்டியம் தாைாகபை சி்தந்து 
விடுகிறது.

2.  கருபலபை அல்ைது மாதவிடாய் சுழற்சி 
(UTERINE OR MENSTRUAL CYCLE)

அ) உதிரப்பைாக்கு நிலை (Menstrual Phase): பயானிக் 
குழாயிலிருந்து ஏற்படும் 4-6 நாள் 
இரத்தப்பபாக்கிைால் அறியப்படுகிறது. இது 
உைற்செயலியலின்படி மைாதவிைாயின் 
இறுதிநி்லயாகும். கருப்்ப உட்சுைராைது 
அடிப்ப்ை அடுக்கு ை்ரயிலாை சமைல்லிய 
இரத்தக் குழாயகள், இரத்தம், கருவுறாத 
முட்்ை ஆகியைற்றுைன் பெர்ந்து சி்தவுற்று 
சைளிபயறிவிடுகிறது. இரத்தப்பபாக்காைது 
சுருள்தமைனிகள் இயல்புநி்ல கட்ை்மைப்்ப 
அ்ையும் பபாது ஏற்படுகிறது.

ஆ) செல் உருவாக்க நிலை (Proliferative phase): இந்த 
நி்லயாைது இரத்தப்பபாக்்க சதாைர்ந்து 
அடுத்த கருமுட்்ை சைளிபயற்றம் ை்ர 
சதாைர்கிறது. முதல் சில நாட்கள் கருப்்ப 

உட்சுைர் மைறுஉருைாக்கம் சபறுகிறது. இது 
மைறு உருைாக்க நி்ல எைப்படும். 
ஈஸ்ட்பராஜன் ஹார்பமைான் கருப்்ப 
உட்சுைரின் உருைாக்கம் மைற்றும் 
ைைர்ச்சி்ய தூண்டுகிறது. ஈஸ்ட்பராஜனின் 
கட்டுப்பாட்டின்கீழ் கருப்்ப உட்சுைரின் 
மீள்ைைர்ச்சி (Regrowth) மைற்றும் தடிமைன் 
அதிகரிக்கிறது. கருமுட்்ை சைளிபயற்றம் 12 
முதல் 16 நாட்களுக்குள் ந்ைசபறுகிறது.

இ) சுரபபுநிலை (Secretary phase): 12 நாட்கள் 
நீடிக்கும் இந்நி்ல லூட்டி்ைசிங் 
ஹார்பமைானின் அதிகரிப்பால் 
தூண்ைப்படுகிறது. புபராஜஸ்டிரான் 
ஹார்பமைான் கருப்்ப உட்சுை்ர 
கருவுறுதலுக்கு தயார் செயகிறது. இந்த 
செயலாற்றும் அடுக்காைது, 3.5 மி.மீ 
அைவுக்கு தடிமைன் அ்ைைதுைன் பஞ்சு 
பபான்று மிருதுைாகக் காணப்படுகிறது. 
கருப்்ப உட்சுைரில் இரத்தக்குழாய மைற்றும் 
கி்ைபகாஜன் மிகுதியாக காணப்படுகிறது. 
சுருள் மைற்றும் ை்ைவுகள் சகாண்ை 
தமைனிகள் உருைாகின்றை. 27 அல்லது 28ம் 
நாளில் கார்ப்பஸ் லூட்டியத்தின் சுரப்பின்்மை 
காரணமைாக ஈஸ்ட்பராஜன் மைற்றும் 
புபராசஜஸ்டிரான் ஹார்பமைான்களின் அைவு 
கு்றந்து விடுகிறது. இந்த ஹார்பமைான்களின் 
கு்றைால் கருப்்ப சுைருக்கு இரத்த ஓட்ைம் 
கு்றகிறது. இதைால் கருப்்ப சுைரின் 
அடுக்கு உயிரற்று உதிர சதாைங்குகிறது. 
இதன் மூலம் மைாதவிைாய சுழற்சி 
முடிை்ைந்து மைறுபடியும் அடுத்த மைாதவிைாய 
சுழற்சி துைங்குகிறது.

 மாதவிடாயின் ்காளாறுகள் 
(ABNORMALITIES IN MENSTRUATION)

� ப்ரீசமைன்ஸ்ட்ரல் சின்ட்பராம் Premenstrual 
Syndrome (PMS)

� (PMS) இது விரும்பத்தகாத மைற்றும் 
ெங்கைமைாை அறிகுறிகள் சகாண்ை 
மைாதவிைாய ஆகும். இது தற்காலிக 
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சதால்்லக்ை ஏற்படுத்துைதுைன் 
இயல்பாக செயல்படுத்ல பாதிக்கும். 
இதன் அறிகுறிகள் சில மைணிபநரம் முதல் 
பல நாட்கள் ை்ர காணப்பைலாம்.

� மாதவிடாய் துவக்கநிலை மனக்குழபபை 
்�ாய் (PMDD) Premenstrual Dysphoric Disorder: 
இந்த பநாய (PMS) ப்ரீசமைன்ஸ்ட்ரல் 
சின்ட்பராம் மைாதவிைாய பநாயின் அடுத்த 
நி்லயாகும். இது 3% முதல் 8% சபண்க்ை 
இைப்சபருக்க ையதில் பாதிக்கிறது. 
இந்பநாயக்கு மைருத்துை சிகிச்்ெ 
அைசியமைாகிறது.

� மாதவிைக்கின்லம (Amenorrhea): இது 
மைாதவிைாய அற்ற நி்லயாகும்.

� முதல் நிலை மாதவிைக்கின்லம (Primary 
amenorrhea): பூப்சபயதிய உைன் மைாதவிலக்கு 
அற்று இருப்பதாகும்.

� இரணடாம் நிலை மாதவிைக்கின்லம 
(Secondary amenorrhea): மைாதவிைாய ெமைநி்ல 
மைற்றும் இயல்பாை மைாதவிைாய சுழற்சிகள், 

மிகவும் அொதாரணமைாை ஒழுங்கற்ற நி்ல 
மைற்றும் மைாதவிைாய இல்லாத நி்லயாக 
மைாறுைது.

� வலிமிகு மாதவிடாய் (Dysmenorrhea): இது 
அதிகப்படியாை மைற்றும் தீவிரமைாை 
மைாதவிைாய கருப்்ப த்ெப்பிடிப்பு மைற்றும் 
ைலி்யத் தருைதாகும்.

� முதல்நிலை வலிமிகு மாதவிடாய் (Primary 
Dysmenorhea): உைலிலுள்ை 
பைதிப்சபாருட்களின் ெமைநி்ல மைாற்றத்தால் 
சபண்ணின் கருப்்ப த்ெப்பிடிப்பு ஏற்படும். 
இது சபரும்பாலும் இைம் பருைத்திைருக்கு 
ஏற்படுகிறது.

� இரணடாம் நிலை வலிமிகு மாதவிடாய் 
(Secondary Dysmenorhea): இந்நி்ல மைற்ற 
மைருத்துை காரணங்கைால் ஏற்படுகிறது. 
குறிப்பாக கருப்்ப உட்சுைர் பநாயகைால் 
இது பநரிைலாம்.

� மாதவிடாய் மிலகபபு (Menorrhagia): இது 
அதிகப்படியாை இரத்தப்பபாக்்க குறிக்கும் 
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அறிவியல் பதம் ஆகும். இயல்பாை 
மைாதவிைாய பநரங்களில் 7 நாட்களில் 
சுமைாராக 30மிலி இரத்தப்பபாக்கு ஏற்படும். 
ஒரு பை்ை மைாதவிைாய 
இரத்தப்பபாக்காைது ஏழு நாட்க்களுக்கு 
அதிகமைாகபைா, அதீத இரத்தப் பபாக்குைபைா 
(80மிலி) காணப்பட்ைால் அது மைாதவிைாய 
மி்கப்பு எைப்படும். மைாதவிைாய மி்கப்பு 
சபரும்பாலும் ஈஸ்ட்பராஜன் அல்லது 
புபலாசஜஸ்டிரான் ெமைநி்ல 
மைாற்றத்திைால் ஏற்படுகிறது.

� அொதாரண இரததப்பைாக்கு (Abnormal 
Bleeding): மைாதவிைாய அல்லாத 
அொதாரணமைாை இரத்தப்பபாக்கு.

•	 மைாதவிைாய இ்ைசைளிகளின் 
பபாதாை இரத்தப்பபாக்கு.

•	 உைலுறவி்ை சதாைர்ந்து ஏற்படும் 
இரத்தப்பபாக்கு.

•	 நிரந்தர மைாதவிைாய நின்றப்பின் 
ஏற்படும் இரத்தப்பபாக்கு.

� ஒழுஙகற்்ற மாதவிடாய் (Metrorrhagia): 
மைாதவிைாயின் பபாது இயல்பாை அைவில் 
இரத்தப்பபாக்கு காணப்படும். எனினும் 
இரத்தப்பபாக்குக்கு இ்ைப்பட்ை 
இ்ைசைளி ஒழுங்கற்றதாக இருக்கும். 
மைாதவிைாய இ்ைசைளிகளின் பபாது 
கருப்்பயிலிருந்து இயல்பற்ற 
இரத்தப்பபாக்கு காணப்படும்.

� மாதவிடாய் நிறுததம் (Menopause):  
மைாதவிைாய சுழற்சியாைது சுமைார் 50 ையதில் 
நிரந்தரமைாக முடிவுற்று கருவுறாத நி்ல 
ஏற்படுகிறது. இந்த நி்ல நிரந்தர 
மைாதவிைாய (Menopause) நிறுத்தம் எைப்படும்.

5.3   கருவுறுதல் மற்றும் கரு வளர்ச்சி 
(FERTILIZATION)

வலரயல்ற: ஒற்்றப்ப்ை இைப்சபருக்க 
ஆண்புணர்செல் (விந்து) ஒற்்றப்ப்ை 
இைப்சபருக்க சபண் புணர்செல் (முட்்ை) 

உைல் இ்ணந்து கருவுற்ற முட்்ையாகிய 
ஒற்்ற செல்்ல (zygote) உருைாக்குைபத 
கருவுறுதல் (Fertilization) எைப்படும்.

கருைைர்ச்சி மூன்று பகுதிகைாக 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைது

1. இைம் கருைைர்ச்சி நி்ல - 0 முதல் 2 
ைாரங்கள் (Pre - embryonic)

2. கருைைர்ச்சி நி்ல - 3 முதல் 8 ைாரங்கள் 
(Embryonic period)

3. முதிர்கருைைர்ச்சி நி்ல - 9 ைாரங்கள் 
முதல் குழந்்த பிறப்புை்ர (Fetal)

1.  இளம் கருவளர்ச்சி நிலை - 0 முதல் 2 
வாரஙகள் (PRE – EMBRYONIC PERIOD) 

•	 உைலுறவின் பபாது ஆணின் உைலிலிருந்து 
சைளிப்படும் விந்தாைது சபண்ணின் 
பயானிக்குழாயில் செலுத்தப்படும் நிகழ்வு 
இன்செமிபைென் (Insemination) எைப்படும்.

•	 இத்ைத் சதாைர்ந்து இைம்சபயரும் 
தன்்மையு்ைய விந்தணுக்கள் பயானியின் 
ைழிபய நீந்தி கருமுட்்ைக்குழாயின் 
விரிமு்ைப் பகுதி்ய அ்ைந்து 
சி்ைப்்பயிலிருந்து சைளிப்பட்ை 
முட்்ை்ய பெர்கிறது.

•	 க ரு மு ட் ் ை க் கு ழ ா யி ன் 
விரிமு்ைப்பகுதியில் (Ampullary – Istuhumic 
Junction) கருவுறுதல் ந்ைசபறுகிறது. 
விந்தணுக்கள் முட்்ையிலிருந்து 
சைளிப்படும் பைதியியல் ெமிக்்ககைால் 
கைரப்படுகின்றை.

•	 கருமுட்்ைக் குழாயின் 
விரிமு்ைப்பகுதியில் முட்்ையாைது ஒரு 
விந்தணுைால் கருவுற்றவுைன் பொைா – 
சபலுசிைா என்ற கருஉ்ற 
உருைாக்கப்படுைதால் ஏ்ைய 
விந்தணுக்கள் கருமுட்்ையின் உள்பை 
நு்ழைது தடுக்கப்பட்டுவிடுகிறது.

•	 விந்தணுவின் மு்ைப்பகுதியில் உள்ை 
அக்பராபொம் (Acrosome) சுரப்புகள் 
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கருமுட்்ை்ய து்ைத்து கருவுறச் 
செயைதற்கு உதவுகிறது. இதைால் கருவு்ற 
(Zonapellucida) மைற்றும் கருமுட்்ை ெவ்வி்ை 
(Plasma memberane) கைந்து விந்து உள்பை 
செல்லும் அபத ெமையம் இரண்ைாம் நி்ல 
ஊ்ெட் (Oocyte) மியாசிஸ் II செல் பிரி்ை 
முடித்து ஒற்்றப்ப்ை புணர்செல் கரு 
(Haploid ovum) உருைாக்கம் மைற்றும் 
இரண்ைாம் நி்ல துருை உைல் குமிழ்க்ை 
(Secondary polar bodies) உருைாக்குகிறது.

•	 ஒற்்றப்ப்ை இைப்சபருக்க ஆண், சபண் 
புணர் செல்கள் ஒன்றி்ணந்து கருவுற்ற 
முட்்ை்ய உருைாக்குைதுைன் புதிய 
தனிமைனிதைாக ைைர்ச்சிய்ைகிறது. 

இனபசபைருக்க செல் இலணவு (PROCESS OF 
FUSION OF GAMETES)

கருவுறுதல் – அண்ை செல்லும் (சபண் 
கருமுட்்ை) விந்து செல்லும் இ்ணந்து 
உருைாகும் சி்ை கரு முட்்ை (Zygote) 
நிகழ்வுக்கு கருவுறுதல் என்று சபயர்.

Ü‡ì‹     M‰îµ   è¼¾Ÿø º†¬ì

கருவுறுதலின் பைடிநிலைகள் மற்றும் கரு 
பைதியம் (PROCESS OF FERTILIZATION TO 
IMPLANTATION 

	¾ கருவுற்ற முட்்ையாைது மைரபியல் 
தனித்துைம் ைாயந்ததாகும். ஒற்்றப்ப்ை 
இைப்சபருக்க செல்களின் இ்ணப்பிைால் 
ஏற்பட்ை இரட்்ைப்ப்ை மைரபணு (46 
குபராபமைாபொம்கள்) சகாண்ை செல் ஆகும்.

	¾ ஆண் இரண்டு ை்கயாை பாலிை 

குபராபமைாபொம்கள் மு்றபய X மைற்றும் Y 
்ய உருைாக்குகிறார். ஆணின் 50% 
விந்தணுக்கள் X குபராபமைாபொம்க்ையும், 
50% விந்தணுக்கள் Y 
குபராபமைாபொம்க்ையும் தாங்கியுள்ைை. 
சபண்ணின் கருமுட்்ை செல்களில் 
இரண்டு X குபராபமைாபொம்கள் மைட்டுபமை 
உள்ைை.

	¾ ஆண், சபண் புணர்செல்களின் இ்ண்ை 
சதாைர்ந்து உருைாகும் கருவுற்ற 
முட்்ையாைது XX 
குபராபமைாபொம்க்ைபயா அல்லது XY 
குபராபமைாபொம்க்ைபயா சபற்றிருக்கும். 
இது ஆணின் புணர்செல்லில் உள்ை X 
அல்லது Y குபராபமைாபொம்க்ைப் 
சபாறுத்தது. 

	¾ XX குபராபமைாபொம்க்ை உ்ைய 
கருமுட்்ையாைது சபண் குழந்்தயாகவும், 
XY குபராபமைாபொம்க்ை உ்ைய 
கருமுட்்ை ஆண் குழந்்தயாகவும் 
ைைர்ச்சிய்ைகிறது. எைபை குழந்்தயிை 
பாலிைத்்த தீர்மைானிப்பது தந்்தயின் 
விந்தணுபை ஆகும்.

¾  அ்ைத்து விதமைாை 
ச ெ ல் க ் ை யு ம் 
உ ரு ை ா க் கு ம் 
த ன் ் மை யு ் ை ய 
அடிப்ப்ை செல்கள் 
ஸ்சைம் செல்கள் எை 
அ்ழக்கப்படுகின்றை.

¾ இைம் கருைைர்ச்சி செல்கள் 
முதல் 6 நாட்கள் ை்ரயிலும் 
ஸ்சைம் செல்க்ைப் பபாலபை 
செயல்படுகின்றை. எைபை 
இதன் மூலம் உைலின் எந்த ஒரு 
உறுப்்பயும் உருைாக்க இயலும்.

XII_Nursing_Vocational_Tamil_Unit 5.indd   154 1/5/2020   10:40:44 AM



5 | தாய்மை நல செவிலியம் 155

பைாலின தீர்மானம்

 XX
XY
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Ý‡

ªð‡ ªð‡

ªð‡

Ý‡ ªð‡

செல்பிளவின் பைடிநிலைகள் (STAGES OF 
CLEVATION)

H÷£v«ì£Cv†
 (4 ï£œ)
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பிளாஸ்டாசிஸடின் வடிவம்

à†¹ø
 ªê™èœ

®«ó£«ð£H÷£v† 

H÷£v«ì£Cv®¡ 
àœkìŸø ð°F

C¬î¾Á‹
 «ê£ù£ªð½Cì£

H÷£v«ì£Cv†
 è¼ õ÷˜„C

 

	� கருவுறுத்ல சதாைர்ந்து கருவுற்ற 
முட்்ையின் பிைவு நிகழ்கிறது. இது 
சதாைர்ச்சியாை ்மைட்பைாடிக் செல் 
பிைவுகைால் எண்ணற்ற 
எண்ணிக்்கயிலாை செல்கைாக பிரிகிறது. 
இந்த சிறிய கரு செல்கள் பிைாஸ்பைாசமைர்ஸ் 
எைப்படுகின்றை. இந்நிகழ்வு சபாதுைாக 
கருமுட்்ைக் குழாயில் ந்ைசபறுகிறது.

	� 8 முதல் 16 பிைாஸ்பைாசமைர் செல்க்ை 
உ்ைய கரு, சமைாருல்லா (Morulla) 
எைப்படும். இந்த நி்லயிலுள்ை 
சமைாருல்லாைாைது கருப்்ப்ய 
அ்ைகிறது. பகாை ைடிைமைாை 
சமைாருல்லாைாைது கருவுற்ற மூன்றாைது 
நாளில் உருைாகிறது.

	� சமைாருல்லா பமைலும் சதாைர்ந்து 
பிைவுறுைதுைன் கருப்்பயினுள் நகர்ந்து 
பிைாஸ்பைாசிஸ்ைாக மைாற்றம் சபறுகிறது. 
பிைாஸ்பைாசிஸ்டில் உள்ை 
பிைாஸ்பைாசமைர் செல்கள் 
டிபராப்பபாபிைாஸ்ட் என்ற சைளிப்புற 
அடுக்்க உருைாக்குகின்றை. இதனுள் 
காணப்படும் செல்களின் கூட்ை்மைப்பு 
உட்புற செல் கூட்ை்மைப்பு எைப்படும்.

	� 7ம் நாளில் டிபராப்பபாபிைாஸ்ட் இரு 
அடுக்குகைாக மைாற்றம் சபறுகின்றை.

	� ்ெபைா டிபராபபாபிைாஸ்ட் - உட்புற 
அடுக்கு ஒற்்ற அணுக்கரு உ்ைய 
்மைைாடிக் பிைவுறும் செல்கள்

	� சின் ்ெபைா டிபராபபாபிைாஸ்ட் - பல 
அணுக்கருக்க்ை உ்ைய சைளிப்புற செல் 

கூட்ை்மைப்பு. இது ை்ரயறுக்கப்பட்ை 
சைளிப்புற எல்்ல்ய உ்ையது

	� 8ம் நாளில் கருப்்ப உட்சுைரின் சமைல்லிய 
அடுக்கில் ப்ைாஸ்பைா சிஸ்ட் சமைன்்மையாக 
பதிகிறது.

	� 10ம் நாளில் பிைாஸ்பைாசிஸ்ைாைது 
கருப்்பயின் அடுக்கில் ஆழமைாக பைரூன்றி 
பதிந்து விடுகிறது. இந்நிகழ்வு 
‘இம்ப்ைான்பைஷன்’ (Implantation) அல்லது 
‘எம்சபட்டிங்’ (Embedding) எைப்படும் 
கருப்பதியம் ஆகும். சில சபண்களுக்கு 
இச்ெமையத்தில் சிறிதைவு உதிரப்பபாக்கு 
ஏற்பைலாம். இது கருப்பதிய இரத்தப்பபாக்கு 
(Implantation Bleeding) எைப்படும்.

âF˜è£ô 
è¼ à¬ø

®«ó£«ð£H÷£v† 

ÜFèK‚°‹ 
®«ó£«ð£H÷£v†

ªê™èœ

âF˜è£ô
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è¼Š¬ð
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Uterine cavaity

கருவுற்்ற முட்லட கருபலபையில் பைதியம் 
அலடதல்

	� கருவுற்ற முட்்ையாைது கருப்்பயில் 
பதிதல் ‘நிபைஷன்’ (Nidation) அல்லது 
‘சநஸ்டிங்’ (Nesting) (கூை்மைத்தல்) 
எைப்படுகிறது.

	� சி்ைப்்ப நஞ்சுக் சகாடி இரத்த ஓட்ைம் 11 
அல்லது 12 ஆம் நாள் 
நி்லநிறுத்தப்படுகிறது. 

	� கருப்பதிப்பு 11 அல்லது 12 ஆம் நாளில் 
நி்றவுறும்.

	� கருப்பதிப்்ப ஊசைாலியின் மூலம் (ultra 
sound), சின் ்ெபைா டிபராபபாபிைாஸ்ட் 
சுரக்கும் எச்.சி.ஜி (HCG) ஹார்பமைா்ை 
பொத்ை செயைது மூலமும் 
கண்ைறியலாம்.
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	� 13ம் நாளில் ்ெபைா டிபராபபாபிைாஸ்ட் 
செல்கள் அதிகரித்து 
சின்்ெபைாடிபராபபாபிைாஸ்ட் உள்பை 
ஊடுருவி முதல் நி்ல பகாரியானிக் 
வில்்லயாக (Primary chorionic) மைாறுகிறது.

	� பகாரியானிக் வில்்ல மைற்றும் சி்ைப்்ப 
திசுக்கள் ஒன்று பெர்ந்து செயல்படும் 
உருைகம், கருமுட்்ை மைற்றும் தாயின் 
சி்ைப்்ப திசுக்கள் இ்ைபய நஞ்சுக் 
சகாடியாக (Placenta) மைாறுகிறது.

	� கருப்பதியத்்த சதாைர்ந்து உட்புற செல் 
சதாகுப்பாைது எக்பைாசைர்ம் எைப்படும் 
சைளிப்புற அடுக்காகவும், எண்பைாசைர்ம் 
எைப்படும் உட்புற அடுக்காகவும், 
மீபொசைர்ம் எனும் ்மைய அடுக்காகவும் 
மைாற்றம் அ்ைகிறது.

	� இந்த மூன்று அடுக்குகபை மைனித 
உறுப்புைாக மைாற்றம் சபறுகின்றை. பமைபல 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ை பைம் இத்த்கய 
உறுப்புகள் உருைாகக் காரணமைாை 
செல்க்ைப் பற்றி விைக்குகிறது.

	� கருப்பதியமைாைது கருப்்பயின் 
சைளிப்புறம் நிகழுமைாயின் அது எக்பைாபிக் 
கருவுறுதல் (சைளிச்சுைர் கருப்பதியம்) 
எைப்படுகிறது. 95 முதல் 97% சைளிச்சுைர் 
கருப்பதியங்கள் கருமுட்்ைக் குழாயில் 
நிகழ்கின்றை. இதில் சபரும்பாலாை்ை 
கருமுட்்ைக்குழாய சைளிமு்ை அல்லது 
இ்ணப்புப் பகுதியில் நிகழ்கிறது. 
(சைளிச்சுைர் கருப்பதியத்தின் ை்கக்ை 
கீழ்ைரும் பைத்தில் காண்க.
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சவளிச்சுவர் கருபபைதியம் இடஙகள்
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	� நஞ்சுப்்ப கருப்்ப நு்ழைாயில் இருப்பது 
(பிைாென்ைா ப்ரீவியா) நஞ்சுப்்பயாைது 
கருப்்பயின் கீழ்ப்பகுதியில் அ்மைந்து 
இருத்தல்.

2. கருவளர்ச்சி நிலை (3-8 வாரஙகள்)
3 வது வாரம்

	� இதயக்குழாயகள் இ்ணதல்
	� இதயத்த்ெ துடிக்கத் சதாைங்குதல்
	� கண் மைற்றும் காது செல்கள் காணப்படுதல்
	� நரம்புக் குழாயகள் இ்ணதல்.

4 வது வாரம்

	� விழித்தி்ர குழாயகள் காணப்படுதல், 
சதாண்்ை ை்ைவுகள் பதான்றுதல்

	� அடிப்ப்ையாை S ைடிை இதயக்குழாய 
துடிக்கத் சதாைங்குதல் மைற்றும் 
உணவுக்குழல் சுருக்கங்கள் துைங்குதல்.

	� உைல் முழுைதும் திரைங்க்ை அனுப்பும் 
செயல்பாடுகள் சதாைங்கும்.

	� இந்த நி்லயில் நரம்புக்குழாய 
அ்மைப்பாைது கருவின் அ்மைப்்ப 
தீர்மைானிக்கிறது.

5 வது வாரம்

	� ைால்வுகள் மைற்றும் அ்றகள் இதயத்தில் 
உருைாகின்றை.

	� செரிமைாை எபிதீலிய செல்கள் கல்லீரல், 
நு்ரயீரல், ையிறு மைற்றும் க்ணயம் 
ஆகியைற்்ற உருைாக்குைதற்கு ஏற்ப 
உருமைாற்றம் அ்ைகின்றை.
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மூன்று அடுக்கில் இருந்து குழந்லத உருவாவது.
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	� செரிமைாை அ்மைப்பின் கல்லீரல் செல்கள் 
உருைாக்கப்படுகின்றை. 

	� முன்மூ்ை, நடுமூ்ை, பின்மூ்ை 
அ்மைப்புகள் உருைாகின்றை.

	� நிணம் மைற்றும் ்தராயடு அ்மைப்புகள் 
உருைாகத் சதாைங்குகின்றை. 

	� ்ககால் மூட்டு சமைாட்டுகள் உருைாகின்றை.
	� எளிய சமைல்லிய பதால் அடுக்கு 

உருைாகிறது.
	� குழந்்த ைா்யத் திறந்து மூடுகிறது. 

(yawning/சகாட்ைாவி விடுைது)

6 வது வாரம்

	� நரம்பு மைண்ைலம் மைற்றும் இதயம் 
ைைர்ச்சிய்ைகிறது.

	� நரம்புகள் பரைலாக விரிை்ைதல், 
ைலுவூட்ைல், கால்பகுதி மூட்டு சமைாட்டுகள் 
உருைாக்கம் ந்ைசபறுகிறது.

7 வது வாரம் 

	� நான்கு அ்றக்ை உ்ைய இதயம் மைற்றும் 
ைாெ்ை உணர்திறன் உருைாகிறது.

	� அடிப்ப்ை உருைாக்க செல்கள் 
இைப்சபருக்க உறுப்பின் இைத்்த அ்ைந்து 
மைரபணு கட்ை்ைகளுக்கு ஏற்ப ஆண் 
அல்லது சபண் உறுப்புக்ை 
உருைாக்குகின்றை.

8 வது வாரம் 

	� சதாைர்ச்சியாை கட்டுப்பாைற்ற த்ெ 
இயக்கங்கள்

	� மூ்ையாைது சிறு த்ெகளுைன் 
நரம்புகைால் இ்ணக்கப்பட்டு கருைாைது 
அ்ெவுக்ை ஏற்படுத்த அனுமைதிக்கிறது.

	� ஆணுறுப்பு மைற்றும் சபண்ணுறுப்புகள் 
சதளிைாகத் சதன்படுகின்றை.

3.  முதிர் கருவளர்ச்சி நிலை (9 வாரம் முதல் 
பி்றபபு வலர)

9-12 வாரஙகள்

	� மூ்ை சதாைர்ந்து ைைர்ச்சி அ்ைகிறது. 
கல்லீரல் ைைர்கிறது. இரத்த செல்கள் 
உருைாகின்றை.

	� இைப்சபருக்க உறுப்புகளின் ைைர்ச்சி 
பாலிைத்்த தீர்மைானிக்கிறது.

	� 10 ைது ைாரத்தில் கருைாைது சிறுநீர் 
கழிக்கிறது. 
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	� ைாப்லர் ஆயவின் மூலம் குழந்்தயின் 
இதயத்துடிப்்ப பகட்க இயலுகிறது.

13-16 வாரஙகள் (�ான்கு மாதம்)

	� உதடுகைால் உறிஞ்ெக் கற்றுக்சகாள்கிறது.
	� கடிை அண்ணம் இ்ணகிறது. 
	� சிறுநீரகத்தின் அ்மைப்பு உருைாகிறது.
	� எலும்புகள் மைற்றும் மூட்டுகள் 

தனித்தனியாக அ்ையாைம் காண 
முடிகிறது.

	� உணவுப்பா்தயில் ‘சமைபகானியம்’ 
எைப்படும் உணவுக்குழல் கழிவு 
காணப்படுகிறது.

17-20 வாரஙகள் (5 வது மாதம்)

	� கண்விழி மைற்றும் புருைம் காணப்படுகிறது.

	� லானுபகா (Lanugo) (சமைல்லிய பட்டுப்பபான்ற 
உபராமைம்) காணப்படுகிறது.

	� குயிக்கனிங் (Quickening) ஏற்படுகிறது. (தாய 
உணரக்கூடிய அைவிலாை குழந்்தயின் 
முதல் அ்ெவு)

	� ெராெரியாக குழந்்தயின் த்லப்பகுதி 
ை்ரயிலாை உயரம் 19செ.மீ ை்ர 
இருபதாம் ைாரத்தில் காணப்படுகிறது.

குழந்்தயின் மூ்ை ைைர்ச்சி 
மூன்று முக்கிய காரணிக்ை 
ொர்ந்தது. 60% ைைர்ச்சியாைது 
மைரபணுக்கைாலும், 10% 

தாயின் உணவு மு்றகைாலும், 30% 
கருப்்பயின் உட்புற சூழ்நி்லயாலும் 
தீர்மைானிக்கப்படுகிறது.

 ஐந்தாைது ைாரம், முதல், 
குழந்்த தன் இரு ் ககைாலும் 
இரு காதுக்ையும் சைளிப்புற 
அதிக ெத்தத்தின் காரணமைாக 
மூடிக்சகாள்ை முடியும்.
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21-30 வாரஙகள் 

	� கண் இ்மைகள் திறக்கின்றை.

	� ்கவிரல் மைற்றும் கால் விரல் நகம் முழு்மை 
சபறுகிறது.

	� பதால் சுருக்கங்களுைன் சிைப்பு நிறமைாக 
காணப்படுகிறது.

	� பதாலின் கீபழ சகாழுப்புப்பைலம் படிகிறது.

	� லானுபகா காணப்படுகிறது (சமைல்லிய 
உபராமைம்)

	� ஆண்குழந்்தகளின் வி்ரகள், 
வி்ரப்்பயினுள் சென்ற்ைகின்றை.

	� குழந்்தயின் உயர அைவு முப்பதாம் 
ைாரத்தில் சுமைார் 28செமீ ஆக உள்ைது.

	� சைர்னிக்ஸ் (சைண்ணிற சமைன்நீர்மைப் 
பைலம்) காணப்படுகிறது.

6ைது மைாதம் 
முதல் குழந்்தயாைது 
ஒரு முழு்மையாை 
மை னி த ் ை ப் ப ப ா ல் 

சுயநி்ைவு, நி்ைவுகூர்தல், உணர்வுகள், 
உணர்ச்சிக்ை சபற்று காணப்படுகிறது. 
உைல் அைவு மைற்றும் எ்ை அதிகரிக்கிறது. 

கர்ப்பகாலத்தின் 6ைது ைாரத்தில் 
நிரந்தர பல்சமைாட்டுகள் உருைாகின்றை. 
இ்ை பால் பற்களின் பின்புறத்தில் 
காணப்படுகின்றை.

30-38 வாரஙகள் 

	� சதாைர் எ்ை உயர்வு

	� லானுபகா (சமைல்லிய உபராமைம்) 
முகத்திலிருந்து உதிர்ந்து விடுகிறது. 

	� பதாலின் அடிப்பகுதியில் சகாழுப்பிைாலாை 
பதால் அடுக்கு உருைாகிறது.

	� உள்ைங்்க பர்ககள் சதளிைாகத் 
சதரிகின்றை

	� காதுமைைல் குருத்சதலும்பு சமைன்்மையாக 
காணப்படுகிறது.

	� குழந்்தயின் உயர அைவு 38ம் ைாரத்தில் 
சுமைார் 36செமீ ஆக உள்ைது.
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	� குழந்்த பிறக்கும் பபாது அதன் எ்ை 
சுமைாராக 2.5 – 3.5 கிபலா ை்ர உள்ைது.

5.5   �ஞ்சுக் சகாடி மற்றும் ெவ்வுகள்

	� இது ஒரு பெய, தாய உறுப்பு. பெய பாகம் 
மைற்றும் தாய பாகம் எை இரு பாகங்க்ைக் 
சகாண்ைது.

	¾ பெய பாகம் – பகாரியானிக் திசுப்்பயில் 
இருந்து உருைாகிறது.

	¾ தாய பாகம் – கருப்்பயின் 
என்பைாசமைட்ரியத்தில் இருந்து 
உருைாகிறது.

நஞ்சுக்சகாடி மைற்றும் சதாப்புள் 
சகாடி ைழியாக தாயிைமிருந்து சிசுவிற்குத் 
பத்ையாை ெத்துக்கள் பரிமைாரப்படுகிறது.

�ஞ்சுக் சகாடியின் அலமபபு: நஞ்சுக்சகாடி 
ஒரு தட்்ையாை உருண்்ை ைடிைம், இதன் 
விட்ைம் 15செ.மீ – 20செ.மீ. அைர்த்தி – 2.5 செ.மீ, 
பிைவுத்துண்டுகள் 15-20, எ்ை – குழந்்தயின் 
எ்ையில் ஆறில் ஒரு பங்கு (1/6) (அ) 500கி 
முதல் 600 கிராம் ை்ர (குழந்்த பிறப்பின் 
பபாது) இதில் தாய பாகத்தின் பரப்பு மைற்றும் சிசு 
பாகத்தின் பரப்பு என்று இரண்டு ை்க உள்ைது.

தாயின் பைாகததின் பைரபபு

ஒரு ஒழுங்கற்ற பிரிந்த குவிந்த பாகங்கள் 
(காட்டிலிைன்ஸ்)

	¾ காட்டிலிைன்ஸ் – 15 – 20 ை்ரயிலாை 
சமைன்மையிர் சகாண்ை உப்பிய (அ) 
வீங்கிய பாகங்கள், கருப்்பயின் 
சைஸிடுைா பபஸாலிஸ் (Deciduva basalis) 
எைப்படும் சமைன்ை்லயால் 
சூழப்பட்டுள்ைது. 

	¾ குழந்்த பிறந்த பிறகு நஞ்சுக் சகாடியின் 
காட்டிலிைன்்ஸ முழு்மையாக 
பரிபொதிக்க பைண்டும். ஏசைன்றால் 
கருப்்பயில் ஒட்டிக்சகாண்ை (அ) 
தங்கிவிட்ை காட்டிலிைன்ஸ் அதிகமைாை 
இரத்தப்பபாக்்க ஏற்படுத்தும்.

�ஞ்சுக்சகாடியின் தாய் பைாகததின் பைரபபு

�ஞ்சுக் சகாடியின் சிசுபபைாகததின் பைரபபு

�	இது பைபைப்பாை, சமைன்்மையாை 
பாகம் ஆகும்.

	� ஆம்னியான் எைப்படும் உ்றயால் 
சூழப்பட்டுள்ைது.

	� நஞ்சுக் சகாடியின் ்மையத்தில் சதாப்புள் 
சகாடி இ்ணந்துள்ைது.

	� சதாப்புள் சகாடி இரத்த நாைங்கள் 
சதாப்புள் சகாடியிலிருந்து பிரிகிறது. இ்ை 
சிசுப்பாகத்திலிருந்து பிரிந்து பகாரியானிக் 
நாைங்கைாகப் மைாறுகிறது.

	� இ்ை பகாரியானிக் வில்்லயில் நு்ழந்து 
தமைனி, நுண்ணிய இரத்த நாைங்கள் மைற்றும் 
சி்ர அைங்கிய அ்மைப்பாக மைாறுகிறது. 
(Arterio Capillary Venous System)

  

�ஞ்சுக்சகாடியின் சிசுபைாகததின் பைரபபு
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�ஞ்சுக் சகாடி ெவ்வு

தாய மைற்றும் பெயின் ரத்தத்்த 
நஞ்சுக் சகாடி ெவ்வு பிரிக்கிறது. நஞ்சுக் 
சகாடியின் சிசுப்பாகம் – பகாரியான் என்றும் 
தாயப்பாகம் சைஸிடுைா பபஸாலிஸ் என்றும் 
அ்ழக்கப்படுகிறது.

சிசுவின் ெவ்வு

இது இரு அடுக்குக்ைக் சகாண்ைது. 
பகாரியான் – சிசுச் ெவ்வின் சைளிப்புற அடுக்கு. 
இது அைர்த்தியாை சநாறுங்கும் தன்்மை 
சகாண்ை கரடு முரைாை அடுக்கு.

	¾ ஆம்னியான் – சிசுச் ெவ்வின் உள்புற 
அடுக்கு. இது பைபைப்பாை 
சமைன்்மையாை சதளிைாை பாகம்.

	� நஞ்சுக் சகாடியின் இரத்த ஓட்ைம் (சுழற்சி) – 
சிசுப் பாகத்தில் - சதாப்புள் சகாடி 
தமைனியிலிருந்து பகாரியானிக் தட்டுக்குச் 
சென்று, அதிலிருந்து கி்ைகள் (Branders), 
தண்டு (Stem) மைற்றும் வில்்ல (Villi) 
ைழியாக இறுதியில் உள்ை வில்்லக்கு 
(Terminal villi) சென்று சதாப்புள் சகாடி சி்ர 
மூலமைாக நஞ்சுக்சகாடிக்கு திரும்பி 
ைருகிறது. 

	� நஞ்சுக் சகாடியின் இரத்த ஓட்ைம் (சுழற்சி) 
தாயப்பாகத்தில் - கட்ைற்ற சுருண்ை 
தமைனிகள் இன்ைர்வில்லஸ் இ்ைசைளியில் 
உள்ை வில்்ல்ய 150 மிலி இரத்தத்தால் 
குளிப்பாட்டி இரத்தம் பரிமைாறப்படுகிறது. 
இது ஒரு நிமிைத்தில் 3-4 மு்ற இன்ைர் 
வில்லரில் உள்ை கு்றந்த இரத்த அழுத்த, 
பிராணைாயு சகாண்ை, சுத்த இரத்தத்்த 
பகாரியானிக் தட்டுக்கு அனுப்பி பின் 
வில்்லக்குத் திரும்புகிறது.

�ஞ்சுக் சகாடியின் செயல்கள்

1. சுவாெம் – நஞ்சுக்சகாடி நு்ரயீரலின் 
செய்ல செயது தாயிைமிருந்து சிசுவிற்கு 
பிராணைாயு்ை ஹீபமைாகுபைாபின் 

மூலமைாக சகாடுத்துவிட்டு கார்பன்-்ை-
ஆக்்ெடு திரும்பப் சபறுகிறது.

2. ெததுப பைரிமாற்்றம் – தாயின் இரத்தத்தில் 
இருந்து சிசு தைக்குத் பத்ையாை திசு 
ைைர்ச்சிக்காை புரதம், ெக்தி மைற்றும் 
ைைர்ச்சிக்காை குளுக்பகாஸ், எலும்பு 
மைற்றும் பற்களுக்காை கால்சியம், மைற்றும் 
பாஸ்பரஸ், உயிர்ச்ெத்துக்கள் (Vitamins) 
இரத்தம் உருைாைதற்காை இரும்பு மைற்றும் 
தாது உப்புக்க்ை சபற்றுக் சகாள்கிறது.

3. ்ெமிபபு – சிசுவின் கல்லீரல் 
ைைர்ச்சிய்ையாததால் நஞ்சுக்காை 
குளுபகா்ஸ க்்ைக்பகாஜைாக (Glycogen) 
மைாற்றி சிசுவின் பத்ைக்காக பெமித்து 
்ைக்கிறது.

4. கழிவு நீக்கி – சிசுவின் கழிவுக்ை முட்்ை 
மைற்றும் கருப்்பயின் சி்ரகள் மூலமைாக 
கழிவுப் சபாருட்க்ை சைளிபயற்றுகிறது.

5. பைாதுகாபபு - இரத்தத்தின் மூலமைாக 
எண்ணற்ற கிருமிகள் சிசுவிற்குள் 
செல்லாமைல் நஞ்சுக் சகாடி பாதுகாக்கிறது.

6. �ாளமில்ைா சுரபபி - நஞ்சுக்சகாடி 
நாைமில்லா சுரப்பியாகவும் செயல்படுகிறது. 
சகாைபைாட்பராபின் (GnRH) சுரக்கும் 
பாலிக்குலர் ஸ்டுமிபலட்டிங் ஹார்பமைான் 
(FSH), லூட்டி்ைஸிங் ஹார்பமைான் (LH), 
மைற்றும் ஈஸ்ட்பராஜன், ப்பராஜஸ்டிபரான் 
ஹார்பமைான்க்ை சுரக்கிறது.

 5.6   சதாபபுள் சகாடி (FUNIS)

	� சதாப்புள் சகாடி சபாதுைாக நஞ்சுக் 
சகாடியின் சிசுவின் பாகத்தின் 
்மையப்பகுதியில் இ்ணத்துள்ைது. இது 
சிசுவின் சதாப்புளிலிருந்து நஞ்சுக்சகாடியின் 
சிசுவின் பகுதி ை்ர இருக்கும்.

	� நீைம் – 40 – 50 செ.மீ மைற்றும் அகலம் – 2 
செ.மீ
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	� இது இரண்டு தமைனி மைற்றும் ஒரு சி்ரயிலும் 
சஜலாட்டிைால் (Whartonjelly) சூழப்பட்டு 
உள்ைது. இது சிசுவின் சதாப்புள் சகாடி்ய 
அமுங்காமைல் பாதுகாக்கிறது.

	� சிசுவின் கழிவுகள் மைற்றும் அசுத்த 
இரத்தத்்தயும் இரண்டு தமைனிகள் 
நஞ்சுக்சகாடிக்கு எடுத்துச் செல்கிறது. 
சி்ரயின் மூலமைாக சுத்த இரத்தத்்தயும், 
ெத்துக்க்ையும் நஞ்சுக் சகாடியிலிருந்து 
சிசுவிற்கு சகாண்டு செல்கிறது. இரத்த 
ஓட்ைம் ஒரு நிமிைத்திற்கு சுமைார் 400 மிலி 
ஆகும். பிரெைத்திற்குப் பிறகு சிசுவின் 
நு்ரயீரல் செயல்பை ஆரம்பிக்கிறது, 
மைற்றும் நஞ்சுக் சகாடி செயலிழக்கிறது.

	� இரத்த நாைங்கள் (Vessels) சதாப்புள் 
சகாடி்ய விை நீைமைாைதாகவும் தைறாை 
சுழல்க்ை (loops) (False Knots) 
சகாண்ைதாகவும் இருக்கும்.

 5.7   ஆம்னியாடிக் திரவம்

	� இது கருப்்பயில் சிசு்ைச் சூழ்ந்துள்ைது. 
இதில் சிசுவின் சிறுநீர், மைற்றும் இறந்த 
செல்களும் சகாண்ைது. இதன் அைவு 
பிரெைத்திற்கு முன்ைர் 500மிலி முதல் 
1000மிலி ை்ர இருக்கும். அதுபை 2000மிலி 
க்கு பமைல் இருந்தால் 
பாலி்ஹட்ராம்னியாஸ் என்றும், மிகக் 
கு்றைாக இருந்தால் ஒலிபகா 
்ஹட்ராம்னியாஸ் என்றும் 
அ்ழக்கப்படுகிறது.

ஆம்னியாடிக் திரவததின் செயல்கள்

	� சிசுவின் ைைர்ச்சி மைற்றும் அ்ெவிற்கு 
ஏதுைாக இருக்கிறது.

	� சிசுவிற்கு அதிர்ச்சி ஏற்பைாமைல் காக்கும் 
கருவியாக இருந்து சிசுவிற்கு காயம் 
ஏற்பைாமைல் பாதுகாக்கிறது.

	� சீராை சைப்பநி்ல்ய சிசுவிற்கு 

அளிக்கிறது.

	� சதாப்புள் சகாடியி்ை அழுத்தத்தில் 
இருந்து பாதுகாக்கிறது.

	� சமைத்்த பபான்று சிசு்ைச் 
சூழ்ந்திருப்பதால் தாய கீபழ விழுந்தாபலா, 
காயங்கள் ஏற்பட்ைாபலா சிசுவிற்கு பாதிப்பு 
இல்லாமைல் பாதுகாக்கிறது.

	� ஆம்னியாடிக் திரைத்்த சிசு விழுங்கி 
சிறுநீராக சைளிபயற்றுகிறது.

 5.8   சிசுவின் இரதத ஓட்டம்

வலரயல்ற: சுத்த இரத்தம், அசுத்த 
இரத்தம், ெத்துப்சபாருட்கள் ஆகிய்ை சிசுவின் 
உைம்பிற்குள் பரிமைாறப்படுைது சிசுவின் 
இரத்த சுழற்சி எைப்படுகிறது. சிசுவின் இரத்த 
ஓட்ைத்திற்கு காரணமைாை 

இரத்த நாைங்கள் கீழ்ைருைை.

1. ஒரு சதாபபுள் சகாடி சிலர – கருப்்பயில் 
ைைரும் சிசுவிற்குத் பத்ையாை சுத்த 
ரத்தத்்த நஞ்சுக் சகாடியில் இருந்து 
எடுத்துச் செல்கிறது.

2. இரணடு சதாபபுள் சகாடி தமனிகள் - 
சிசுவில் இருந்து சைளிபயற்றப்பட்ை அசுத்த 
இரத்தத்்த நஞ்சுக் சகாடிக்கு எடுத்து 
செல்கிறது.

சிசுவின் இரதத சுழற்சியில் உள்ள ஷன்டஸ 
(SHUNTS) 

கருவில் இருக்கும் சிசுவிற்குள் மூன்று 
ஷன்ட்ஸ அலமந்துள்ளது. அலவ

1. டக்டஸ வீ்னாஸிஸ (Ductus Venosis): இது 
சிசுவின் இரத்தத்தின் ஒரு பகுதி்ய இைது 
புற சதாப்புள் சகாடியின் சி்ரயிலிருந்து 
பநரடியாக கீழ் சபருஞ்சி்ரக்கு சகாண்டு 
செல்கிறது.

2. டக்டஸ ஆர்டீடு்யாயஸ (Ductus Arteriosis): 
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இது சிசுவின் இரத்தத்தின் சபரும்பகுதி்ய 
ைலது சைண்ட்ரிக்கலிருந்து நு்ரயீரல் 
தமைனிக்கு முன் பகுதியில் உள்ை கீழ் 
இறங்கும் மைகாதமைனியில் இ்ணகிறது. 
இதைால் இரத்தத்தில் சபரும்பகுதி 
செயல்பைாத நு்ரயீரலுக்குள் செல்லாமைல் 
மைாற்றி அனுப்பப்படுகிறது.
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நுலரயீரல் சிலர

3. சபைாராமன் ஓ்வல் (Foramen oveal): ைலது 
ஆரிக்கிளிலிருந்து இைது ஆரிக்கிளிலிருந்து 
இரத்தத்்த இரு ஆரிக்கிள்களுக்கும் 
இ்ையில் உள்ை து்ையின் மூலமைாக 
அனுமைதிக்கிறது. 

 பைடி – 1: நஞ்சுக் சகாடியாைது சிசுவில் 
இருந்து ைரும் அசுத்த இரத்தத்்த 
சிசுவிலிருந்து சைளிபயறும் சதாப்புள் 
சகாடி இரத்தக் குழாயகள் (Umblical arteries 
– சதாப்புள் சகாடி தமைனி) மூலமைாக ஏற்றுக் 
சகாள்கிறது.

 பைடி – 2: அந்த அசுத்த இரத்தம் 
நஞ்சுக்சகாடியின் மூலமைாக செல்லும் பபாது 
பிராண ைாயு்ை ஏற்றுக் சகாள்கிறது.

 பைடி-3: பிராணைாயு நிரம்பிய இரத்தம் 
சதாப்புள்சகாடி சி்ர (Umblical Vein) 
மூலமைாக சிசுவிற்குள் செல்கிறது. 

 பைடி-4: பிராண ைாயு நிரம்பிய இரத்தம் 
சிசுவிற்குள் சிசுவின் கல்லீரல் மைற்றும் 
ைலது ஆரிக்கிள் ைழியாக செல்கிறது. 

 பைடி-5: பிராணைாயு நிரம்பிய இரத்தத்்த 
சபாராமைன் ஓபைல் ைலது ஆரிக்கிளிலிருந்து 
இைது ஆரிக்கிலுக்கும் அதன் பிறகு இைது 
சைன்ட்ரிக்கிளுக்கும் அனுப்பி சபருந்தமைனி 
மூலமைாக சைளியில் அனுப்பும். இதன் 
வி்ைைாக பிராண ைாயு நிரம்பிய இரத்தம் 
மூ்ைக்குள் செல்லும்.

 பைடி 6: சிசுவின் உைலில் இருந்து ைரும் 
இரத்தமும் ைலது ஆரிக்கிள் உள் நு்ழயும். 
ஆைால் சிசுவிைால் பிராணைாயு கு்றந்த 
இரத்தத்்த ைலது ஆரிக்கிளிலிருந்து 
ைலது சைன்ட்ரிக்களுக்கு மைட்டுபமை 
அனுப்ப முடியும். (சபாதுைாக ைலது 
சைன்ட்ரிக்கிளிலிருந்து இரத்தம் 
நு்ரயீரலுக்கு செல்லும்). சிசுவின் ைலது 
சைன்ட்ரிக்கிளில் இருந்து செல்லும். 
சபரும்பாலாை இரத்தம் நு்ரயீரலுக்கு 
செல்லாமைல் மைாற்று ைழியாக ைக்ைஸ் 
ஆர்ட்ரிபயாசிஸ்க்கு ைரும்.

 பைடி 7: ைக்ைஸ் ஆர்ட்ரிபயாசிஸ் பிராண ைாயு 
கு்றந்த இரத்தத்்த சிசுவின் உைம்பின் 
கீழ்பகுதியில் உள்ை உறுப்புகளுக்கு 
அனுப்பும். அபத பபால் பிராணைாயு கு்றந்த 
சிசுவின் இரத்தத்்த சிசுவின் சதாப்புள் 
சகாடி தமைனி ைழியாக நஞ்சுக்சகாடிக்கு 
பிராணைாயு்ை எடுக்க அனுப்பும்.

பி்றபபிற்கு பின் சிசுவில் ஏற்பைடும் இரதத ஓட்ட 
மாற்்றஙகள்

	� நஞ்சுக்சகாடிக்குப் பதிலாக நு்ரயீரல் ைாயு 
மைாற்றத்்த ஏற்படுத்தும் உறுப்பாக 
செயல்படுகிறது.

	� நு்ரயீரலும் அதன் இரத்தக் குழாயகளும் 
சபரிதாகி, இரத்த ஓட்ை எதிர்்பக் 
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கு்றக்கிறது. இதன்மூலம் நு்ரயீரல் 
தமைணியிலும் இதயத்தின் ைலது பகுதியிலும் 
உள்ை அழுத்தம் கு்றயும்.

	� இதயத்தின் இைது பகுதியில் உள்ை 
அழுத்தம் அதிகரிக்கும்.

	� இதயத்தின் இைது பகுதியில் அழுத்தம் 
அதிகரிப்பதால் ந்ரயீரல் இரத்த 
குழாயகளில் இரத்த ஓட்ை எதிர்ப்பு க்றயும். 
இதைால் இரத்தமைாைது நு்ரயீரலில் 
ைாயுமைாற்றத்திற்காக நு்ழயும்.

	� ைக்ைஸ் வீபைாசிஸ் மூடுதல் - இதன் 
பை்லயாைது குழந்்த பிறந்த சில 
நிமிைங்களில் முடிந்து லிகசமைன்ைம் 
வீபைாெம் (Ligamentum Venosum) மைாறி விடும். 

	� ைக்ைஸ் ஆர்ட்ரிபயாசிஸ் மூடுதல்: இது 
சமைன்்மையாை த்ெகள் சுருங்குதல் மூலம் 
நைக்கும் மைற்றும் இது சமைன்்மையாை நரம்பு 
திசுைால் அ்ைக்கப்பட்டு லிகசமைன்ைம் 
ஆட்ரிபயாெம் (Ligamentum Arteriosum) என்று 
அ்ழக்கப்படும். 

	� சபராசமைன் ஓபைல் மூடுதல் (Feramenovale): 
இது குழந்்த பிறந்தவுைன் நைக்கும் 

நஞ்சுக்சகாடி மைற்றும் கீழ் சபருஞ்சி்ர 
மூலம் ைரும் இரத்தம் கு்றந்து சபரராசமைன் 
ஓபைல் முழுைதுமைாக மூைாமைல் பபாொ 
ஓைாலிஸ் (Fossa Ovalis) ஆக மைாறிவிடும்.

5.9   கர்பபைக்காை சிகிச்லெ

ஒவ்சைாரு கர்ப்பத்திற்கும் தனி கைை 
சிகிச்்ெ பத்ை. எல்லா கர்ப்பமைாை 
சபண்க்ையும் பதிவு செயது, சுகாதார 
நி்லயங்களில் பிரெவிக்க ஊக்குவிக்க 
பைண்டும். தாயொர்ந்த இறப்புகள் ெரியாை 
கர்ப்பகால சிகிச்்ெகள் மூலம் தடுக்க 
கூடிய்ை.
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இந்தியாவில் தாய்ொர்ந்த இ்றபபு காரணிகள்

கர்ப்பகால மைதிப்பீடுகள்

1. கர்ப்பத்்த உறுதிப்படுத்துதல் முதல் கர்ப்பகால ைரு்கயின் பபாது
கர்ப்பத்்த கர்ப்ப பரிபொத்ை மைற்றும் ஊசைாலி (Ultra Sound) 
மூலம் உறுதிப்படுத்துதல்.

2. தகைல் / ைரலாறு பெகரிப்பு. 1.  சொந்த தகைல்கைாை சபயர் ையது கணைர் சபயர், திருமைண 
விைரம் மைற்றும் இதர விைரங்கள்.

2. மைாதவிைாய ைரலாற்றில்,
• க்ைசி மைாதவிைாய காலம்
• மைாதவிைாய மு்ற மைற்றும் நிகழ்சைண்.
• பயன்படுத்திய குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு மு்ற.
• குழந்்த பிறக்க பபாகும் நா்ைக் கணக்கிடுதல்.

முதல் நாைாை க்ைசி மைாதவிைாய காலம் + ஒன்பது மைாதங்கள் 
+ ஏழு நாட்கள் 
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மைாணைர் செயல்பாடு
க்ைசி மைாதவிைாய காலத்்த 
்ைத்து குழந்்த பிறக்க 
எதிர்பார்க்கப்படும் நா்ை 
கணக்கிடுக.
1. அக்பைாபர் 12, 2018
2. நைம்பர் 7, 2018
3. டிெம்பர் 20, 2018

பகட்க பைண்டிய மைகப்பபறு ைரலாறு
• தாய்மை நி்ல (கர்ப்பம் தரித்தலின் எண்ணிக்்க)
• பிரெவித்த நி்ல (பிரெவித்த எண்ணிக்்க)
• கருச்சி்தவு (கரு உயிர்ைாகும் நி்லப்சபறும் முன் 

கருசி்தவு ஏற்படுைது)
• உயிர் ைாழும் குழந்்தகள்.
• மைகபபறியல் மைதிப்சபண்்ண கணக்கிடுதல் (எ.கா) ஒரு 

தாய முதல் தை்ையாக கருவுற்றால் முதல் தாய்மை 
நி்ல (Primi gravida). அதுபை ஒரு தை்ைக்கு பமைல் 
கர்ப்பம் தரித்தல் அது பன்மு்ற தாய்மை நி்ல (Multi 
gravidae). நாம் பயன்படுத்தும் மைகப்பபறியல்

மைதிப்சபண்களின் குறியீடுகள்
G – தாய்மை நி்ல (Gravida)
P – பிரெவித்த நி்ல (Parity)
A – கருச்சி்தவு (Abortion)
L – உயிர் ைாழும் குழந்்தகள் (Living children)
D – குழந்்த பிறந்த பின் இறத்தல் (Dead)
SB – இறந்த குழந்்த்ய பிரெவித்தல் (Still birth)

மைகபபறியல் மைதிப்சபண்்ண கணக்கிடுைதற்காை உதாரணம்
திருமைதி. ராதா, ையது 22, கர்ப்பகாலம் 10 ைாரம் (4 மைாதம்). 
அைருக்கு மூன்று ையது நிரம்பிய ஒரு மைகன் உள்ைான் ஒரு 
ைருைம் முன்பு ராதாவுக்கு ஒரு கருச்சி்தவு ஏற்பட்ைது. இைரின் 
மைகப்பபறியல் மைதிப்சபண் G3 P1 L1 A1
பன்மு்ற தாய்மை நி்லயாக இருந்தால் கீழ்கண்ை விைரங்க்ை 
பகட்க பைண்டும்.

• பிறக்கும் பபாது குழந்்தயின் எ்ை மைற்றும் கர்ப்பத்தின் 
கால அைவு.

• பிரெவித்த மு்ற, பிறந்த இைம் மைற்றும் மையக்க மைருந்து 
மு்ற.

• தாய மைற்றம் குழந்்தக்கு ஏற்பட்ை சிக்கல்கள்.
மைருத்துை மைற்றும் அறு்ை சிகிச்்ெ ைரலாறு

1.  நாள்பட்ை பநாயகள்: நீரிழிவு பநாய, உயர் இரத்த அழுத்தம் 
மைற்றும் சிறுநீரக மைற்றும் இருதய பநாயகள்

2.  முந்்தய அறு்ை சிகிச்்ெகள்: அறு்ை சிகிச்்ெ மூலம் 
குழந்்த பிறத்தல் (LSCS) (சிபெரியன் செக்ஷன்) பிறப்பு உறுப்பு 
பழுது (Genital Repair) கர்ப்பப்ப்ப ைாய ை்ைவு ்தத்தல் 
(Cervical Curculage) 

3.  ஒவ்ைா்மை மைற்றும் மைருந்துகள்.
4.  விபத்தின் மூலம் இடுப்சபலும்பு அடிப்படுதல்.
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தற்பபா்தய கர்ப்பத்தின் தகைல்கள்
• நீரிழிவு, உயர் இரத்த அழுத்தம் மைற்றும் கர்ப்பகால 

உதிரப்பபாக்கிற்காை அறிகுறிகள் உள்ைதா என்று 
பகட்கவும்.

• எப்பபாதாைது காயச்ெல் அல்லது குளிர் ஏற்பட்ைதா?
• சிறுநீர் கழிக்கும் பபாது ைலி அல்லது எரிச்ெல் உள்ைதா?
• அொதாரணமைாை பயானி ஒழுக்குகள் (Vaginal discharge), 

கருப்்ப ைாய அரிப்பு அல்லது து்ணைருக்கு ஏதாைது 
சிறுநீர் பிரச்ெ்ை உள்ைதா என்று பகட்டு அறிய 
பைண்டும்.

3. உைல் பரிபொத்ை • தாயின் உயரம் மைற்றும் எ்ை அைவுக்ை ்ைத்து உைல் 
நி்ற குறியீட்சைண்்ை (BMI – Body Mass Index) நிர்ணயிக்கவும்.
தாயின் எ்ை்ய ஒவ்சைாரு கர்ப்பகால ைரு்கயின் பபாதும் 
அைக்க பைண்டும்.  
1. உள்ைங்்க நிறமிழப்்ப (Palmar Pallor) பார்க்கவும்.
2. கண்ணின் சைண்பைல நிறமிழப்்ப பார்க்கவும்.
3. சுைாெ விகிதத்்த 1 நிமிைத்திற்கு எண்ணவும்.
4. இரத்த அழுத்தத்்த அைக்கவும்.  
• இரத்த அழுத்தத்்த அமைர்ந்த நி்லயில் எடுக்கவும்.
• அப்சபாழுதும் இதய விரிவு நி்ல (Diastolic) அழுத்தம் 90 
mmHg அல்லது அதற்க பமைபல இருந்தால் 6 மைணி பநர ஓயவுக்கு 
பிறகு திரும்பவும் எடுக்கவும்.
• இருதய விரிவு நி்ல அழுத்தம் 90 mmHg அல்லது அதற்கு 
பமைல் இருந்தால் அந்த தாயிைமை அைர்களுக்கு
• கடு்மையாை த்லைலி
• மைங்கலாை கண்பார்்ை
• இ்ரப்்ப பமைல்பகுதி ைலி (Epigastric pain)  உள்ைதா 
என்று பகட்கவும்
• சிறுநீரில் புரதம் உள்ைதா என்று பரிபொதிக்கவும்
• இரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்்க
• இரத்த ை்க
• இரத்தம் மைற்றும் சிறுநீரில் உள்ை ெக்க்ரயின் அைவு
• சிறுநீர் பரிபொத்ை 
• கிறந்தி (Syphillis) சதாற்று பால்வி்ை பநாய (VDRL) 
அல்லது ஆர்.பி.ஆர் (Rapid Plasma Reagin) பொத்ை
• எச்.பி.எஸ் ஜி (HbsAg) பொத்ை
• எச்.ஐ.வி. (HIV) பொத்ை
• நுண்அ்ல (Ultra sound) மூலம் கர்ப்பத்்த 
உறுதிப்படுத்துதல்.  
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கர்பபைகாை பைராமரிபபுக்கான வலரயல்ற

	� கர்ப்பகால பராமைரிப்பு என்பது குழந்்த்ய 
பிறப்பிக்கத்தக்க ஒரு தாயைாைள் 
கருவுற்றிருப்பது கண்ைறியப்பட்ைது முதல் 
பிரெைைலி சதாைங்கும் ை்ரயிலாை பநரம் 
ை்ர ைழங்கப்படும் பராமைரிப்பு ஆகும்.

	� கர்ப்பகால பெ்ை என்பது ஒரு 
மு்றப்படுத்தப்பட்ை பமைற்பார்்ை ஆகும். 
கர்ப்பணிப் சபண் ெரியாை இ்ைசைளிகளில் 
பின்ைரும் பொத்ைகளுக்கு 
உட்படுத்தப்படுகின்றாள். 

	¾ தாயின் நலம்
	¾ குழந்்தயின் நலம்
	¾ கருைைர்ச்சியின் படிநி்ல மைாற்றங்கள்

கர்பபைகாை ்ெலவயின் இைக்குகள்

1. தாயின் நலத்்த உறுதிப்படுத்துதல்

2.  குழந்்த பூரண நலத்துைன் பிறப்ப்த 
உறுதிப்படுத்துதல்

3. பிரச்ெ்ைக்ை முன்கூட்டிபய அறிதல்

4.  பிரச்ெ்ைக்ை ஆரம்ப நி்லயிபலபய 
கண்ைறிந்து நீக்குதல்

ஒவ்சவாருமுல்ற வரும்சபைாழுதும் கீழகணடவற்ல்ற பைரி்ொதிதது, வயிற்றுபபைரி்ொதலன செய்யவும்

இரதத அழுததம் பைாத நீர்்காபபு

சிசுவின் இருதய 
துடிபபு ஒலி

எலட அதிகரிபபு

சிறுநீர் பைரி்ொதலன
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கர்பபைகாை ்ெலவயின் ்�ாக்கஙகள்

1. இயன்ற அைவிற்கு, கர்ப்ப சிக்கல்க்ை 
முன்கூட்டிபய கண்ைறிந்து தவிர்த்தல்.

2. அைெரகால அறிகுறிகள் மைற்றும் 
ஆபத்துக்ை சபண்களுக்கு கற்பித்தல்.

3. சபண் மைற்றும் குடும்பத்்த குழந்்த 
பிறப்புக்கு தயார் செயதல்.

4. குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு மு்றக்ைப் 
பற்றிக் கற்பித்தல் மைற்றும் அறிவுறுத்துதல்.

கர்பபைகாை சிகிச்லெ அட்டவலண

	� இருபத்சதட்டு ைாரம் ை்ர நான்கு 
ைாரத்திற்கு ஒருமு்ற 
மைருத்துைபரிபொத்ை செயய பைண்டும்.

	� அத்ைத் சதாைர்ந்து இரண்டு 
ைாரங்களுக்கு ஒரு மு்ற 36ைது ைாரம் 
ை்ர பரிபொத்ை செயய பைண்டும்.

	� பின்ைர் குழந்்த பிறப்புை்ர ஒவ்சைாரு 
ைாரமும் பரிபொதிக்க பைண்டும்.

	� ெராெரியாக 7-12 மு்றபயனும் கர்ப்பகால 
பரிபொத்ைகள் செயதல் பைண்டும்.

	� ஏபதனும் கர்ப்பகால சிக்கல்கள் ஏற்பட்ைால் 
அடிக்கடி பரிபொத்ை செயது சகாள்ைது 
அைசியம்.

வயிறு பைரி்ொதலனயின் அவசியம்

	� கர்ப்ப முன்பைற்றம் மைற்றும் கருைைர்ச்சி்ய 
கண்காணித்தல்.

	� கருவின் அ்மைப்பு மைற்றும் நி்ல பற்றி 
அறிய உதவுகிறது.

	� கருவின் இதயத்துடிப்்ப அைவிை 
இயலுகிறது. 

இதன் உள்ளீடுகள் என்சனன்ன?

	� கருவின் சைளிப்புற உயரம் அறிய முடிகிறது

	� கருவின் அ்மைப்பு மைற்றும் நி்ல பற்றி 
அறிய முடிகிறது.

	� கருவின் அ்ெவுக்ைக் கண்ைறிய 
இயலுகிறது.

	� சிசுவின் இதயத்துடிப்்பக் கணக்கிை 
இயலுகிறது.

	� தழும்புக்ைப் பார்ப்பதற்கு உதவுகிறது.

வயிறு பைரி்ொதலன முல்றகள்

	� கண்ைறிதல் (Inspection)

	� சதாடுதல் பரிபொத்ை (palpation)

	� ஒலிபொத்ை ( (Ascultation)

வயிறு பைரி்ொதலனக்கான முன் ஏற்பைாடுகள் 
(PREPARATION FOR ABDOMINAL 
EXAMINATION)

	� தனி்மை்ய உறுதிசெயதல்

	� ஆயவு அ்ற, பபாதிய சைளிச்ெம் மைற்றும் 
காற்பறாட்ைம் சபற்றிருத்தல் அைசியம்.

	� சபண் தைது சிறுநீர்ப்்ப 
சைறு்மையாகும்ை்ர சிறுநீர் கழித்துவிை 
பணிக்கப்படுகிறாள்.

	� சிகிச்்ெ மு்ற மைற்றும் ஆயவு பற்றி 
விைக்கப்படுகிறது.

	� நல்ல தகைல் சதாைர்பின் காரணமைாக, 
ைெதியாக உணரச் செயயப்படுகிறார்.

	� கால்க்ை ெற்பற மைடித்தைாறு மைல்லாந்து 
படுத்திருக்கும்படி அறிவுறுத்துதல்.

	� சபண்ணின் ைலது புறம் நிற்க பைண்டும்.

முதலில் பைார்லவயால் ஆய்வு செய்யத 
சதாடஙகுதல் (INSPECTION)

	� வடிவம் – கருப்்பயாைது முட்்ை ைடிைம், 
அல்லது நீள்ைட்ைமைாகபைா, குறுக்காகபைா 
அல்லது நீைைாக்கிபலா எப்படி இருக்கிறது 
எை ஆயவு செயதல்.

	� அளவு – கர்ப்ப காலத்திற்கு ஏற்ற அைவில் 
இருக்கிறதா எை ெரிபார்த்தல்

	� ்தால் மாற்்றஙகள் – பார்்ையால் ஆயவு 
செயக.
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	� ஸட்டிலர்ய கிராவிடாரம் (Striae gravidarum) 
– அைர் பழுப்பு மைற்றும் சைள்ளிநிற 
பகாடுகள் ையிறு முழுைதும் காணப்படுதல்.

	� லினியா �யாக்ரா (Linea niagra) – 
சபண்ணுறுப்பு சதாைங்கி சதாப்புள்ை்ர 
அைர்நிறக்பகாடு காணப்படுதல்.

	� குல்ைன்ஸ அறிகுறி (Cullens sign) – சதாப்புள் 
பகுதி்ய சுற்றி நீல நிறத்தில் பதாலில் 
நிறமைாற்றம் காணப்படுதல்.

	� தழும்புகள் – ஏபதனும் பிைவுற்ற தழும்புகள் 
உள்ைதா எை ஆயவு செயதல்.

வயிற்றுபபைகுதி எல்லைக்்காடுகள் (CONTOUR 
OF THE ABDOMEN)

ையிற்றுப்பகுதி எல்்லக்ை கைனிப்பதன் 
மூலம் ையிறு வீக்கம் கண்ைறியப்படுைதுைன், 
வீக்கம் ஒரு சிறு பகுதி அல்லது முழு ையிற்றுப் 
பகுதி்ய பாதித்திருக்கிறதா எை 
கண்காணித்தல் பைண்டும். இவ்ைாபற 
பக்கைாட்டுப்பகுதிகளும் வீக்கத்்த கண்ைறிய 
கண்காணிக்கப்பை பைண்டும்.

காணக்கூடிய அைவிலாை கரு 
அ்ெவுக்ை கைனித்தல். அ்ெவுகள் ஒரு 
பை்ை காண இயலாத நி்லயில் தாயிைம் 
உறுதி செயது சகாள்க.

ஸ்டி்ரபய கிராவிைாரம்

லினியா நயாக்ரா

2. சதாட்டறிதல் பைரி்ொதலன: கருப்்பயி்ை 
சைதுசைதுப்பாை கரங்கைால் சதாட்டு 
உணர்தல்.

பைடி 1:  இைது கரத்தி்ை ெற்று ை்ைத்து 
சபண்ணின் ையிற்றில் சிம்்பஸிஸ் 
பியூபிஸ் எை அ்ழக்கப்படும் இடுப்பு 
முன்சைலும்பு இ்ணப்பிற்கு இ்ணயாக 
்ைத்து கருைைர்ச்சி உயரத்்த கண்ைறிக.

	� மைார்சபலும்பு முடிச்சுப்பகுதியில் சதாைங்கி 
இடுப்பு முன்சைலும்பு இ்ணப்்ப பநாக்கி 
சதாைர்ந்து ஆயவு செயக. இந்த ஆயவி்ை 
கருப்்பயின் த்லப்பகுதி/ ெ்தப்பற்று 
வீக்கம் சதன்படும் ை்ர செயக.

	� கருைைர்ச்சி உயரத்்த குறித்துக் சகாள்க.
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கருவளர்ச்சி உயரதலத கணக்கிடுதல்

கருைைர்ச்சி உயரம் விரல்கள் அல்லது 
அைவீட்டு நாைா சகாண்டு அைவிைப்படுகிறது. 
அைவீட்டு நாைாவின் ஒவ்சைாரு செமீ அைவும் 
ஒரு ைாரத்்தக் குறிக்கிறது. அைவீடு 35செமீ 
ஆக இருந்தால் 35 ைார கர்ப்பகாலத்்த 
குறிக்கிறது. இடுப்சபலும்பு முன்னி்ணப்பு 
முதல் சதாப்புள் ை்ரயுள்ை உயரம் 24 
ைாரங்க்ை குறிக்கிறது. ஒரு விரல் அகலம் ஒரு 
செமீ ஆகும். சதாப்புள் முதல் கருப்்ப 
த்லப்பகுதி ை்ரயாை உயரத்்த கணக்கிடுக.

பைடி 2 :  சலபபால்ட்ஸ் பரிபொத்ை (Leopold’s 
exam)

	� இது நான்கு பிடிப்பு பொத்ைக்ை 
உள்ைைக்கியது.

	� கருப்்ப த்ல பிடிப்பு

	� பக்கைாட்டு பிடிப்பு

	� இடுப்சபலும்பு பகுதி பிடிப்பு /இடுப்சபலும்பு 
பமைற்பகுதி பிடிப்பு இடுப்சபலும்பு பகுதி 
பிடிப்பு /இடுப்சபலும்பு ஆழ்ப்பகுதி பிடிப்பு

1.  கருபலபை தலைபபைகுதி சதாட்டறிதல் 
்ொதலன / கருபலபை தலை பிடிபபு ்ொதலன

ைைரும் கருைாைது கருப்்பயினுள் 
இருக்கும் அ்மைப்பு மைற்றும் நி்ல்ய 
ை்ரயறுக்க உதவுகிறது.

2.  பைக்கவாட்டு சதாட்டறிதல் ்ொதலன/
பைக்கவாட்டு பிடிபபு 

(ைலது மைற்றும் இைது பக்கம்) சிசுவின் 
முதுகுப்பகுதி மைற்றும் ்க கால் மூட்டுகளின் 
அ்மைவிைத்்த கண்ைறிய உதவுகிறது.

ஸ்டி்ரபய கிராவிைாரம்
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3.  இடுபசபைலும்பு பைகுதி பிடிபபு – Ι / இடுபசபைலும்பு 
்மற்பைகுதி பிடிபபு

இடுப்சபலும்பினுள் குழந்்தயின் த்ல 
அல்லது புட்ைம் சபாருந்தியிருக்கிறதா எை 
அறிைதற்கும், குழந்்தயின் உைல்பகுதி 
தைர்ைாகபைா, மிகச்ெரியாக 
சபாருந்தியிருக்கிறதா அல்லது சதாைர்பற்று 
இருக்கிறதா எைவும் அறிய உதவுகிறது.

4.  இடுபசபைலும்பு பைகுதி பிடிபபு /இடுபசபைலும்பு 
ஆழபபைகுதி பிடிபபு

குழந்்தயின் த்ல மைைக்கப்பட்டிருக்கும் 
பகாணத்்த கண்ைறிய உதவுகிறது. 

குழந்லதயின் அலெவுகலளக் கணடறிதல் 
அல்ைது ்கட்டறிதல்

	� கருவின் அ்ெவுகபை சிசுவின் நலத்்த 
ை்ரயறுக்கும் முக்கிய குறியீைாகும்.

	� இது 18-22 ைாரங்களுக்கி்ைப்பட்ை 
கர்ப்பகாலத்தில் உணரப்படுகிறது. (முதல் 
கர்ப்பத்துைன் ஒப்பிடு்கயில் அடுத்தடுத்த 

கர்ப்பகாலங்களில் இது சைகு சீக்கிரம் 
உணரப்பட்டு விடுகிறது.)

	� சபாதுைாக ஒரு சபண்ணின் கர்ப்பகாலத்தில் 
ெராெரியாக ஒரு நா்ைக்கு 10-12 சிசு 
அ்ெவுகள் உணரப்படுகின்றை.

	� கு்றந்த எண்ணிக்்கயிலாை சிசு 
அ்ெவுகள் கருை்றயின் ொதகமைற்ற ைைர் 
சூழ்நி்ல்யக் குறிப்பதாகும்.

	� சிசுஅ்ெவுறும் மு்றயாைது கு்றந்த 
கருை்ற இ்ைசைளியின் காரணமைாக 
பிரெைத்திற்கு முந்்தய திைங்களில் 
மைாற்றம் சபற்று காணப்படும்.

	� ஒரு பை்ை சிசுவின் அ்ெைாைது 
உணரப்பைாமைபலா சிசு அ்ெைற்று 
இருந்தாபலா செவிலிய உதவியாை்ர 
அல்லது மைருத்துை்ரபயா அணுகவும்.

3. ஒலி்ொதலன (AUSCULTATION)

	� கருக்குழவி (Fetoscope) அல்லது இதயத் 
துடிப்பு மைானி்ய உபபயாகிக்கவும். 

	� சிசுவின் முதுகுப்பகுதி அல்லது பக்கைாட்டுப் 
பகுதியில் சதளிைாக பகட்க இயலும்.

	� சைர்சைக்ஸ் பிரென்பைஷன் எைப்படும் 
சிசுவின் த்லப்பகுதி தாயின் 
உதாரவிதாைத்தின் அருக்மைந்தைாறு சிசு 
இருக்குமைாைால், சிசுவின் 
இதயத்துடிப்பாைது (FHS) தாயின் 
சதாப்புளுக்கும் இடுப்சபலும்பின் முன்பக்க 
பகாட்டிற்கும் இ்ைப்பட்ை கற்ப்ைக் 
பகாட்டிற்கு பநர் பின்பகுதியில் சதளிைாக 
உணரப்படுகிறது.
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	� சிசுவின் புட்ைம் அல்லது கால்கள் கருப்்ப 
ைாயில் அ்மைந்திருந்தால் சிசுவின் இதய 
துடிப்பு தாயின் சதாப்புளுக்கு பமைல் பகட்டு 
அறியலாம். 

	� சிசுவின் இதயத்துடிப்்ப இதயதுடிப்பு 
மைானி அல்லது ஒரு முழு நிமிைத்திற்கு 
கணக்கிைவும்.

	� சிசுவின் இதயத்துடிப்பாைது நாடிமைானி/ 
கருக்குழவி (Fetoscope) மூலம் இருபத்து 
நான்கு கர்ப்ப ைாரங்க்ை கைந்தபின் 
தாயின் ையிற்றுப்பகுதியில் பகட்கப்படுகிறது.

	� இயல்பாை சிசு இதயத்துடிப்பு எண்ணிக்்க 
120 – 160 துடிப்புகள்/நிமிைம்

	� சிசு இதயத்துடிப்பு ஒரு நிமிைத்திற்கு 120 
துடிப்புகளுக்கு கீபழ கு்றந்தாபலா அல்லது 
ஒரு நிமிைத்திற்கு 160 துடிப்புகளுக்கு பமைபல 
இருந்தாபலா சிசுவின் ைைர்ைழுத்த 
நி்ல்ய (Fetal distress)குறிக்கிறது.

	� சிசுவின் இதயத்துடிப்பு பகட்கப்படுகிறதா 
அல்லது தாயின் இதயத்துடிப்பா என்ப்த 
கைைமைாக உறுதி செயது சகாள்ைல் 
பைண்டும்.

கர்பபைகாை உணவுமுல்ற

	� 15% செல் செரிமைாை அைவு உயர்விைால் 
உணவுத் பத்ை 300கி. கபலாரிகள் விதம் 
நாசைான்றுக்கு அதிகரிக்கிறது.

	� உணவில் 20% புரதமும் (விலங்கு உணவுகள் 
சிறந்த்ை) 30% சகாழுப்பு, மைற்றும் 50% 
கார்பபா்ஹட்பரட் இருப்பது அைசியம்.

	� பபாதுமைாை அைவு நீர்ச்ெத்து அைசியம் 
(திைெரி 10 பகாப்்பகள்)

	� இரும்புச்ெத்து உறிஞ்ெப்படும் தன்்மை, 
பதனீர், காபி, மைற்றும் ஃபுபைா்ரடு நி்றந்த 
உணவுகைால் பாதிக்கப்படுகிறது.

	� எலுமிச்்ெ ொறு அல்லது 
ஆரஞ்சுப்பழச்ொறு இரும்புச்ெத்து உைலின் 
உறிஞ்ெப்படுை்த அதிகரிக்கிறது.

	� மைாம்பழம், சகாயயா, ஆரஞ்சு, சநல்லி 

பபான்ற ்ைட்ைமின் சி நி்றந்த உணவுகள் 
உட்சகாள்ைல் அைசியம்.

	� கருப்புக் கை்ல, நிலக்கை்ல, முழு்மையாை 
தானியங்கள், பால், முட்்ை பபான்று 
புரதச்ெத்து மிக்க உணவுகளின் அைசியத்்த 
உணர்த்த பைண்டும்.

பி்ற உணவுகள்-இரும்பு, பபாலிக் அமிலம் 
மைற்றும் சுண்ணாம்புச்ெத்து மிக்க உணவுகள் 
பரிந்து்ரக்கப்படுகின்றை.

கர்பபைகாை எலட அதிகரிபபு

	� 12கிபலா ை்ரயில் எ்ை அதிகரிக்கிறது.

	� முதல் மூன்று மைாதங்களில் 2 கிபலா 
எ்ையும், மு்றபய அடுத்த மூன்று 
மைாதங்களில் 5 கிபலா எ்ையும், அடுத்த 
முன்று மைாதங்களில் 5 கிபலா எ்ையும் 
அதிகரிக்கிறது.

	� எ்ை அதிகரிப்புைன் கூை இரத்த 
அழுத்தமும் கண்காணிக்கப்பை பைண்டும்.

	� அதீத எ்ை அல்லது திடீர் எ்ை அதிகரிப்பு 
உைைடியாக கைனிக்கப்பை பைண்டும்.

வாய்பபைகுதி �ைம்

	� கர்ப்பத்தின் காரணமைாக அதிகப்படியாை 
பற்சி்தவு ஏற்பைக்கூடும். ையிற்சறரிச்ெல், 
அதீக உணவு உட்சகாள்ைல், அதிகா்ல 
சுகவீைம் (Morning Sickness) பபான்ற்ை 
பற்சி்தவு மைற்றும் ஈறு பிரச்சி்ைக்ை 
உண்ைாக்கக்கூடும். எைபை மைற்ற 
ெமையங்க்ைவிை கர்ப்பகாலத்தின் பபாது 
சிறந்த மு்றயில் ைாயப்பகுதி பராமைரிக்கப்பை 
பைண்டும்.

மார்பைக �ைம்

	� கர்ப்பகால இறுதியில் மைார்பக வீக்கங்கள் 
உபா்த நி்ல்ய உருைாக்கக்கூடும். 
சபாருத்தமைாை உள்ைா்ைகள் 
இப்பிரச்ெ்ைக்கு தீர்ைாக அ்மையும்.

	� கர்ப்பகாலத்தில் பயணிப்பது தைறல்ல 
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எனினும் சில பாதுகாப்பு நைைடிக்்ககள் 
அைசியம்.

	� நீண்ை சதா்லவு பயணங்க்ை தவிர்க்கவும். 
மைருத்துை ஆபலாெ்ைக்குப்பின் 
பயணிக்கவும். பாதுகாப்பு பட்்ைக்ை 
அணிதல் அைசியம். பதாள்பகுதி பாதுகாப்பு 
பட்்ை இரு மைார்பகங்களுக்கு நடுவிலும் 
இடுப்புப்பட்்ை ையிற்றின் அடிப்பகுதியிலும் 
இருக்குமைாறு அணிய பைண்டும். சீராை 
நிறுத்தங்கள் மைற்றும் ஓயவு அைசியம்.

	� பயண இ்ைபை்ையின் பபாது சிறு 
ந்ைபயிற்சி செயைதின் மூலம் கால் 
வீக்கத்்த தவிர்க்கலாம்.

	� விமைாைப்பயணம் – உலர் காற்பறாட்ை 
பநரங்களில் அதிக பாைங்க்ை குடிக்கவும். 
இயன்ற பபாது ந்ைபயிற்சி செயயவும். 
ஐபொசமைட்ரிக் உைற்பயிற்சிகள் செயைதன் 
மூலம் வீக்கம் மைற்றும் இரத்தக் கட்டி 
உருைாக்கத்்த தடுக்கலாம். 34 
ைாரங்களுக்குப் பின் விமைாைப்பயணம் 
செயைது உகந்ததல்ல.

5.10 கர்பபைகாை உடற்பையிற்சிகள்

கர்பபைகாை உடற்பையிற்சியின் பையன்கள்

	� பிரெைத்தின் பபாதும் அத்ை சதாைர்ந்தும் 
த்ெைலி்மை பாதுகாக்கப்படுகிறது.

	� முதுகுைலி கு்றகிறது.

	� பிரெைத்தின் பபாது குழந்்த்ய 
சைளித்தள்ை முடிகிறது.

கர்பபைகாை உடற்பையிற்சியின் வலககள்

மைாணைர்க்ைப் பிரித்து 
ஒருைருக்சகாருைர் கர்ப்பகால உைற்பயிற்சி 
செயது காண்பிக்கச் சொல்லவும்.

இது மைாணைர்கள் கருவுற்ற 
தாயமைார்களுக்கு கற்பிக்க உதவும்.

மாணவர் செயல்பைாடு

ஆழ்ந்த மூச்சுப்பயிற்சி - மூச்சுப்பயிற்சி 
பிரெை ைலி்யக் கு்றக்கிறது. மூச்்ெ 
உள்ளிளுக்கும் முன்ைர் மூச்்ெ 
சைளிபயற்றுதல் பைண்டும்.

	� ையிற்றுத்த்ெ மூச்சுப்பயிற்சி

	� அடிப்பகுதி மைார்புத்த்ெ மூச்சுப்பயிற்சி

	� ொர்பு சுைாெப்பயிற்சி

முதுகு மற்றும் வயிற்றுபபைகுதி உடற்பையிற்சி

நாற்காலியில் அமைர்ந்து முதுகு நன்றாக 
அழுந்திய நி்லயில் நிதாைமைாக மூச்சு விைவும். 
ையிறு மைற்றும் இடுப்புப்பகுதி த்ெகள் 
கீழ்பநாக்கி தட்்ையாகும் ைண்ணம் 5 சநாடிகள் 
நாற்காலியின் பின்புறத்துைன் பெர்த்து ்ைத்துக் 
சகாள்க. பின்ைர் இயல்பு நி்லக்கு ைரவும். 

இது முதுகின் கீழ்பகுதி மைற்றும் இடுப்பு 
த்ெக்ை உறுதிப்படுத்துைதுைன் ைலி்ய 
கு்றக்கிறது.

இடுபபு தலெபபைகுதி உடற்பையிற்சி – கீகல்ஸ 
(KEGELS)

உைற்பயிற்சி இது ஒரு சிறப்பாை 
உைற்பயிற்சியாகும். (மூன்று சநாடிகள் இடுப்பு 
முன்சைலும்பு இ்ணப்பு த்ெக்ை 
அழுத்தமைாக ்ைத்திருக்கவும்). பின்ைர் 
மீண்டும் இயல்புநி்லக்கு ைரவும். இவ்ைாறு 
நூறு மு்றகள் வீதம் 2 பை்ை செயைதால் 
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பயானி பலம் சபறும் மைற்றும் சபண்ணுறுப்பில் 
ஏற்படும் பிரெைகால கு்றபாடுகள் 
தடுக்கப்படும்.

நாற்காலியின் முதுகுப்பகுதியில் 
ொயந்தைாறு ைெதியாக அமைரவும். 

சிறுநீர் மைற்றும் மைலம் கழித்த்ல 
தவிர்க்கும்படி த்ெக்ை இறுக்கமைாக 
்ைப்ப்தப்பபால சபண்ணுறுப்பு, 
சிறுநீர்க்குழாய மைற்றும் மைலைாய த்ெக்ை 
இறுக்கமைாக ்ைக்கவும். இத்ை நிற்கும் 
நி்லயிலும் செயக.

இந்த உைற்பயிற்சி இடுப்புப்பகுதி 
த்ெக்ை ைலுவுறச் செயது மைகப்பபறு 
பநரங்களிலும் சிறுநீர்ப்்ப இறக்கம் சதாைர் 
சிறுநீர் சைளிபயற்றம், மூலம் ஆகியைற்்ற 
தடுக்கிறது.

கால் மூட்டு தளர்வு உடற்பையிற்சி 

	� இந்த உைற்பயிற்சி சதா்ையின் உட்பகுதி 
மைற்றும் இடுப்பின் கீழ்ப்பகுதி த்ெக்ை 
ைலுவுறச் செயைதுைன் பிரெை பநரத்தில் 
சதா்ைச்ெ்தப் பிடிப்்ப தடுக்கிறது.

	� பமை்ெயில் அமைர்ந்த ைாறு நாற்காலியின் 
சுைர்களில் கால்க்ை ்ைத்து 
சதா்ைப்பகுதி்ய சைளிப்புறமைாக 
அகலப்படுத்தவும். 5 சநாடிகள் அவ்ைாறு 
சதாைர்ந்து செயதபின் இயல்பு நி்லக்கு 
ைரவும்.

இது இறுக்கமைாை சதா்ைக்ை உ்ைய 
கர்ப்பமுற்ற சபண்களுக்கு ஏற்றதாகும். இடுப்பு 
முன்சைலும்பு ைலியு்ையைர்களுக்கு 
ஏற்றதல்ல. 

பைாதம் மற்றும் கணுக்கால் பையிற்சி

	� நாற்காலியில் முது்க ொயந்த படி அமைர்ந்து 
சகாள்க. கணுக்கா்ல மைட்டும் மைடித்து 
பாதத்்த பமைலும் கீழும் அ்ெக்கவும். 
பமைலும் கீழுமைாக பெர்த்து 10 மு்ற 

அ்ெக்கவும். அடுத்த கணுக்காலிலும் 
இவ்ைாபற செயயவும். 

	� கணுக்கா்ல திரும்பவும் மைடித்து உள்பை 
சைளிபய இழுத்தும் மைற்றும் ஒரு ைட்ைமைாக 
சுற்றும் அ்ெ்ை சகாடுத்து ஒரு தை்ை 
என்று எண்ணிக்சகாள்ைவும்.

	� அடுத்த கணுக்காலிலும் இ்தபய 
செயயவும்.

	� இந்த உைற்பயிற்சியாைது கால் வீக்கம், 
சி்ரகளின் ைலுவிழப்பு மைற்றும் கால் த்ெ 
பிடிப்புக்ை தவிர்க்க உதவுகிறது.

பிரெவததின் ்பைாது தவிர்க்க ்வணடிய 
உடற்பையிற்சி மற்றும் செயல்பைாடுகள்

	� அதிகப்படியாை குதித்தல், தாவுதல்,துள்ைல் 
ஆகியைற்்ற தவிர்க்க பைண்டும்.

	� இரண்டு கால்க்ை உயர்த்துதல், ஆழ்ந்த 
கால்மூட்டு மைடிப்பு 

	� நிற்கும் நி்லயில் மைார்புக்கூட்டி்ை 
திருப்புதல்

	� அதிக சூைாை அல்லது ஈரப்பதமைாை 
சூழ்நி்லயில் உைற்பயிற்சி செயதல்.

	� த்ெக்ை நீட்டிய நி்லயில் எதிர்வி்ெ்ய 
தூண்டுதல்.

கர்பபைகாை மருந்துகள்

	� அதிகப்படியாை மைருந்து உட்சகாள்ை்த 
தவிர்க்கவும்.

	� T.T (சைட்ைைஸ் எதிர்மைருந்து) தடுப்பூசி்ய 
தைறாமைல் சபற்றுக் சகாள்ைதன் மூலம் 
தாய பெய இரணஜன்னி ைருை்த 
தடுக்கலாம்.

	¾ மைருந்து அட்ைை்ண – 0.5 மிலி 
அைவுள்ை த்ெயூசி மைருந்து 
இரண்டுமு்ற ்கப்பகுதியில் சகாடுக்க 
பைண்டும். 
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	¾ முதல் ஊசி – கருவுற்றல் பதிவு 
செயயப்பட்ைவுைன் சகாடுக்கப்பை 
பைண்டும்.

	¾ இரண்ைாைது ஊசி – முதல் ஊசி 
சகாடுக்கப்பட்ை பின் அடுத்த நான்காைது 
ைாரத்தில் சகாடுக்கப்பை பைண்டும். 
(இது ஒருபை்ை குழந்்த பிறந்து 
விட்ைாலும் கூை க்ைபிடிக்கப்பை 
பைண்டும்.)

	¾ ஊசி சகாடுத்த இைத்தில் சிறிதைவு 
வீக்கம் மைற்றும் த்ெ கடிைம் அல்லது 
ைலி இருக்கக்கூடும் என்ப்த 
சதரியப்படுத்தவும். 

	� இரும்பு மைற்றும் பபாலிக் அமில மைருந்துகள் 
தருதல்.

	¾ ஒரு IFA இரும்பு & பபாலிக் அமில 
மைாத்தி்ரயில் 100 கிராம் இரும்புத்தாது 
மைற்றும் 0.5 மிகி பபாலிக் அமிலம் 
உள்ைது.

	¾ காலத்திட்ைம் – கு்றந்தபட்ெம் 
கர்ப்பகாலத்தில் 100 நாட்கள் 

	¾ பிரெைத்தின் பின்ைர் கு்றந்தபட்ெம் 3-6 
மைாதங்கள் சதாைர்ந்து ொப்பிை 
பைண்டும்.

	¾ 400mcg பபாலிக் அமில மைாத்தி்ரகள் 12 
ைாரம் ை்ரயிலாை கர்ப்பகாலத்தில் 
சகாடுக்கப்படுைதால், நரம்புக்குழாய 
கு்றகள் தவிர்க்கப்படுகின்றை.

	� அபயாடின் உப்புக்ை உட்சகாள்ளுதல் 
பைண்டும்.

	� சுண்ணாம்புத்தாது ஒரு நா்ைக்கு 500மிகி 
– 1கிராம் சகாடுக்கப்பை பைண்டும்.

	� இரும்புச்ெத்து மைாத்தி்ரகள் 
சபாதுைாக அதிகா்லயில் 
சைறும் ையிற்றில் உட்சகாள்ை 
பைண்டும்.

	� ஒரு பை்ை ைாந்தியுணர்வு, ையிற்றுைலி 
இருப்பின் உணவுக்கு பின்ைர் அல்லது 
இரவிபலா உட்சகாள்ைலாம்.

	� இம்மைாத்தி்ரக்ை உட்சகாண்ைால் மைலம் 
அைர்நிறத்தில் சைளிபயறும்.

	� அதிக அைவு நீர்மைங்கள் மைற்றும் நார்ப் 
சபாருட்க்ை உட்சகாள்ைதன் மூலம் 
மைலச்சிக்க்ல தவிர்க்கலாம்

 

கர்பபைகாைததில் ஏற்பைடும் பிரச்ெலனகள்

	� கர்ப்பகால பிரச்ெ்ைகள்/பாதிப்புகள் தாய 
மைற்றும் கருவிலிருக்கும் குழந்்தயின் 
உை்ல பாதிக்கும்.

	� குழந்்தயின் உைல் உறுப்பு கு்றபாடுக்ை 
இ்ை ஏற்படுத்துகிறது. 
சைளிப்புறக்காரணிகள், கிருமிகள், 
பு்கயி்ல, மைது, தாயின் உைல்நி்ல, 
பைதிப்சபாருட்கள் மைற்றும் மைருந்துகைாலும் 
ஏற்பைலாம்.

கர்பபைகாை ஆபைததான அறிகுறிகள்

	� சபண்ணுறுப்பில் இரத்தக்கசிவு

	� சதாைர் ைாந்தி

	� குளிர் மைற்றும் காயச்ெல்

	� சபண்ணுறுப்பிலிருந்து நீர் ைடிதல்.

	� ையிறு மைற்றும் மைார்பு ைலி.

	� சிசுவின் அ்ெவுகளில் கு்றபாடு அல்லது 
அதிகரிப்பு

செவிலியர் கர்ப்பமுற்ற சபண்ணிைம் 
பமைற்கண்ை அறிகுறிகள் இருப்பின் உைைடியாக 
மைருத்துைமை்ைக்கு ைரும்படி கூற பைண்டும்.
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முதல் கர்ப்பம் தரித்த தாயக்காை 
சுகாதாரக்கல்வி்ய தயார் செயக.

மாணவர் செயல்பைாடு

கர்பபைகாைததில் உள்ள சிறு உடல் ் காளாறுகள் 
(MINOR DISORDERS)

	� அதிகா்ல சுகவீைம்

	� ையிற்சறரிச்ெல்

	� சி்ரகளின் ைலுவிழப்பு, வீக்கம்

	� முதுகுைலி

	� மூச்ெ்ைப்பு

	� அதீத இதயத்துடிப்பு

	� சபண்ணுறுப்பில் நீர்ைடிதல்

	� மைலச்சிக்கல்

கு்றந்தது ைருைத்திற்கு 4 
மில்லியன் பிறந்து 28 
நாட்களுக்கு உட்பட்ை 
குழந்்தகள் இறக்கின்றை. 

(இது ஐந்து ையதுக்குட்பட்ை குழந்்தகளின் 
இறப்பு விகிதத்தில் 40% ஆகும்.

	� முதல் ஏழு நாட்களில் முக்கால் ெதவீத 
குழந்்தகள் இறக்கின்றைர்.

	� ஒவ்சைாரு பிறந்த குழந்்தயின் இறப்பிற்கு 
காரணம் என்ைசைன்றால் 

	� 20% குழந்்த பிறப்பின் பபாது ஏற்படும் 
காயங்களும், கு்ற பிரெைத்தால் ஏற்படும் 
சிக்கல்கள் மைற்றும் பிற கு்றபாடுகபை 
ஆகும்.

	� ைைர்ந்த நாடுக்ை காட்டிலும், கு்றந்து 
ைைர்ந்த நாடுகளில் பிறந்த குழந்்தகளின் 
மைரணம் 14 மைைங்கு உயர்ைாக உள்ைது.
ைதன் மூலம் மைலச்சிக்க்ல தவிர்க்கலாம்

இ்ையாவும் கர்ப்பகாலத்தில் இயல்பாக 
ஏற்படுப்ைபய. இதற்சகை சிறப்பு சிகிச்்ெகள் 
பத்ையில்்லசயனினும் அது இயல்பு 
ைாழ்க்்க்ய பாதிக்கும் பட்ெத்தில் 
மைருத்துை்ர அணுகுைபத சிறந்தது. 
பமைற்குறிப்பிட்ை காரணிக்ை அடுத்த ைரு்க 
ை்ர கண்காணிக்கவும்.

பிரெவததிற்கு தயார் செய்தல்

க்ைசி சில மைாதங்களில் கருவுற்ற 
சபண்ணிற்கு கீழ்க்கண்ை அறிவு்ரகள் 
ைழங்கப்படும்.

	� உண்்மையாை மைற்றும் பபாலியாை பிரெை 
ைலிக்ை இைம் காணுதல்.

	� மைருத்துைமை்ைக்கு செல்ல பைண்டிய 
பநரம்.

	� ைலி்ய பமைற்சகாள்ளும் விதம்

	� பிரெைத்தின்பபாதும் அ்த சதாைர்ந்தும் 
்ைத்திருக்க பைண்டிய்ை

	� குழந்்த ைைர்ப்பு

	� சிசு்ை ்கயாளும் மு்ற

5.11 பிரெவததுக்குபின் பைராமரிபபு 

முன்னுலர

பிரெைத்திற்கு பின்ைர் சுமைார் 60% தாய சிசு 
மைரணங்கள் ஏற்படுகின்றை. சபரும்பான்்மை 
தாய பெய நலக்கு்றவுகள் பிரெைத்்த அடுத்த 
48 மைணி பநரத்தில் நிகழ்ப்ை. (பிரெைத்திற்கு 
பின் உள்ை காலம்) ப்யூபபரியம் என்பது 
பிரெைத்்த சதாைர்ந்து உள்ை காலம் முதல் 
கருவுறுதலுக்கு முந்்தய நி்ல்ய சபண் 
அ்ைைதற்கு ஆகும் இ்ைப்பட்ை காலமைாகும்.

	� இது சுமைார் 6 ைார காலமைாகும். 
பிரெைத்்தயடுத் சிகிச்்ெகள் சுமைார் 6 
ைாரம் ை்ர சதாைரும்.
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பிரெவதலதயடுதத சிகிச்லெயின் இைக்குகள்

	� சதாப்புள் சகாடி நஞ்சுப்்ப பெருமிைத்தில் 
சதாற்்ற தவிர்த்தல்

	� சிசுவிற்காை சிகிச்்ெ

	� தாயப்பால் புகட்ைத் தூண்டுதல்

செவிலியர் ஆய்வு

பிரெைத்்த சதாைர்ந்து 1 மைணி பநரத்தில் 
நஞ்சுப்்ப சைளிபயற்றம் (பிரெைத்தின் 4ம் 
நி்ல) என்பது மிக முக்கியமைாைதாகும். 
அதிகப்படியாை இரத்தப்பபாக்கும் இந்பநரத்தில் 
ஏற்படுகிறது.

பிரெவதலதயடுதத சிகிச்லெ உள்ளீடுகள்

1. இந்த கண்காணிப்பு, நாடித்துடிப்பு, 
இரத்த அழுத்தம், மூச்சு சைப்பநி்ல, பதால் 
நிறம் ஆகியைற்்ற உள்ைைக்கியது. இந்த 
முக்கிய காரணிகள் முதல்நாள் ஒவ்சைாரு 4 
மைணிபநரத்திற்கு ஒரு மு்றயும், 
அ்தத்சதாைர்ந்து 8-12 மைணிபநரத்திற்கு ஒரு 
மு்றயும், அைவிை பைண்டும்.

2. BUBBLE – HE என்ற ஆங்கிலப்பதம் 
பிரெைத்்தயடுத்த சிகிச்்ெ படிநி்லக்ை 
விைக்க உதவுகிறது.

	¾ B - Breast - மைார்பகம் 
	¾ U – Uterus - கருப்்ப
	¾ B - Bladder - சிறுநீர்ப்்ப
	¾ B – Bowels - குைல் 
	¾ L – Lochia -  பலாகியா (கருப்்ப இரத்த 

ஒழுக்கு )
	¾ E - Emotional Status - மைைநி்ல
	¾ H - Homan’s - (பஹாமைன்‘ஸ்)
	¾ E -  Episiotomy & perineum - எபிஸிபயாைமி 

மைற்றும் சபண்ணுறுப்பு

B: மார்பைகம் (BREAST)

பாலூட்டும் தாயமைார்கள் என்றால் 
அைர்களின் மைார்பக வீக்கம் மைற்றும் 
மு்லக்காம்பின் நி்ல அறிந்துக் சகாள்தல்.

	� அைவு, அ்மைப்பு, கடிைத்தன்்மை, 
சிைந்திருத்தல், சீர்மைவு

	� ஏபதனும் கட்டிகள் குமிழ்கள் இருக்கிறதா 
எை ஆயக.

	� மு்லக்காம்பின் உள்பநாக்கு மைடிப்பு, 
தட்்ையாதல், பிைவு, இரத்தக்கசிவு, ைலி 
மைற்றும் சகாப்புைங்கள் 

	� தனிப்பட்ை மு்றயில் பாலூட்டும் 
ைழிமு்றக்ை விைக்குக.

	� மைார்பக வீக்கங்க்ை கண்ைறிதல் (வீக்கம், 
தடிப்பு, கடிைத்தன்்மை பைபைப்பாை 
திசுக்கள்) ஒருபை்ை பாலூட்டும் சபண் 
இத்த்கய அறிகுறிக்ைப் சபற்றிருப்பின்

	¾ சைதுசைதுப்பாை துணி்ய மைார்பின் 
மீது பபார்த்துதல் மைற்றும் த்ெ 
இறுக்கத்்த தைர்த்துதல் மூலம் 
இயல்புநி்ல அ்ையச் செயதல்.

	¾ தாயப்பால் சைளிபயற்றும் 
கருவிபபான்றைற்்ற பயன்படுத்தி 
சிறிதைவு தாயப்பா்ல 
சைளிபயற்றுைதன் மூலம் குழந்்த 
பால் அருந்துைதற்கு ஏற்றைாறு செயதல்.

	¾ குழந்்தக்கு பால் புகட்டுதல்.

	¾ சிறிதைவிலாை ைலி மைருந்துக்ைப் 
பயன்படுத்துதல்.

U: கருபலபை (UTREUS)

ையிற்றுப்பகுதி - கருப்்ப மைறுசீர்மை்ைக் 
கண்காணித்தல். 

	� கருப்்ப த்லப்பகுதியின் 
கடிைத்தன்்மை்ய சதாைர்ந்து 
கண்காணித்தல்.

	� கருப்்ப த்லப்பகுதி சதாட்டுணர்தல் 
பொத்ையில் மிகக் கடிைமைாகபைா 
அல்லது சுருங்கும் தன்்மையுைபைா – 10ம் 
நாளில் உணர இயலாததாகபை இருப்ப்தக் 
கண்ைறிதல்.

	� பிரெைத்திற்கு பின் ைரும் பிரெை ைலி்ய 
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பகட்ைறிதல். (கருப்்ப மைறுசீர்மைைதால் 
ைலி ஏற்படும்)

B: சிறுநீர்பலபை (BLADDER)

	� பிரெைத்்தயடுத்த 6-8 மைணிபநரத்திற்குள் 
சபண் முதல் சிறுநீர் கழித்த்ல உறுதி 
செயக.

	� ையிற்றுப்பகுதி சதாட்ைறிதல் பொத்ை 
மூலம் சிறுநீர்ப்்ப விரிை்ைந்திருந்தால் 
கண்ைறிக. ஒருபை்ை சிறுநீர் கழிக்க 
இயலாத நி்லயிருப்பின் கருப்்ப 
இைநகர்்ை ஆயவு செயக.

	� பிரெவித்த சபண் ஒழுங்காை 
இ்ைசைளிகளில் சிறுநீர் கழிக்கவும். 
சிறுநீர்ப்்ப்ய காலியாக ்ைத்திருக்கவும் 
கற்பித்தல்.

B: குடல் (BOWELS) 

அதிர்ச்சியின் காரணமைாக குைல்பகுதிகள் 
இைம்சபயர்ந்து ெமைைற்று காணப்படும். எைபை 
அதிக நார்ப்சபாருள், நீர்மைம் மைற்றும் மைலமிைக்கி 
உட்சகாள்ை பைண்டும். அறு்ை சிகிச்்ெ 
அல்லது எபிசியாைமி (Episiotomy) செயதிருப்பின் 
காயங்கள் இல்்ல என்ப்த உறுதி செயய 
பைண்டும்.

L: ்ைாகி்யா (LOCHIA)

சபண்ணுறுப்பிலிருந்து இரத்தக்கசிவு 
ஏற்படுகிறதா எை சதாைர்ந்து கண்காணிக்கவும்.

	� நிறம், அைவு, பலாகியாவின் ைாெ்ை்ய 
குறித்துக் சகாள்க. 

	� 8 மைணி பநரத்தில் பயன்படுத்திய கழிவிை 
திண்டுக்ை கணக்கிடுக.

	� இரத்தப்பபாக்்க அைவிடுக.

	� பலாகியா்ை அைவிடுக (பிரெைத்தின் பின் 
இரத்த ஒழுக்கு)

்ைாகியாவின் தன்லமகள் 

ை்க நிறம் கால அைவு உள்ைைக்கம்

பலாகியா 
ரூப்ரா சிைப்பு 1-3 நாள்

இரத்தம், இறந்த 
செல்கள், ெளி 
திரைம்

பலாகியா 
சீபராொ இைஞ்சிைப்பு 3-10 நாள்

இரத்தம், ெளி 
திரைம், சைள்்ை 
அணுக்கள்

பலாகியா 
ஆல்பா சைண்்மை 10-14 நாள் சபரும்பாலும் ெளி 

திரைம்

E:  எபிஸி்யாடமி (EPISIOTOMY) மற்றும் 
சபைணணுறுபபு

(சபண்ணுறுப்பு பிைவுகளில் சதாற்று 
மைற்றும் நலம் கண்ைறிதல்(ரீைா REEDA ஆயவு)

	¾ R: Redness - சிைந்தநி்ல
	¾ E: edeme - நீர்கட்டுதல்
	¾ E: echymosis - இரத்தக்கட்டு
	¾ D: Discharge - நீர்ைடிதல்
	¾ A: Approximation - நிகர்நி்ல
கீறல்கள், நீர்க்பகா்ை, இரத்தக்கட்டிக்ை 

கைனித்தல் சிக்கல்கள் மைற்றும் 
இரத்தக்கட்டிக்ை கண்ைறிதல். 

செவிலிய சிகிச்லெகள்

சிட்ஸ் குளியல் – ஒரு கலனில் உள்ை சுழல் 
நீர்மைத்தில் பநாயாளியின் சபண்ணுறுப்்ப 
சதாைர்சுழற்சி மு்றயில் சுத்தம் செயதல். நீ்ர 
சுழற்று மு்றயில் கழிவு கலத்தில் விழுமைாறு 
சபாருத்தலாம் அல்லது எந்தசைாரு 
உபகரணமும் இல்லாமைல் குளியல் 
சதாட்டி்யபய பயன்படுத்தலாம். குளியல் 
சதாட்டியில் நீர் ைட்ை மு்றயில் சுழன்று 
சைளிபய செல்லுமைாறு சுழற்சி செயது 
அனுப்பவும் இது மிகவும் பமைபலாட்ைமைாை 
மு்றயில் சபண் உறுப்்ப சதாைர் சுழற்சி 
மு்றயில் சுத்தம் செயயும். 

H: ்�ாமன்’ஸ அறிகுறி (HOMAN’S SIGN)

	� ஆழ்சி்ர இரத்தக்கட்டிக்ை பஹாமைன்’ஸ் 
அறிகுறி மூலம் கண்ைறிதல்.
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	� இரத்தக்குழாய அ்ைப்பு மைற்றும் பஹாமைன் 
அறிகுறி A ்ை கண்ைறிய கால்க்ை ஆயவு 
செயக.

	� நம்பத்தகாத காரணிசயனினும் பஹாமைன் 
அறிகுறியின் பநர்மை்ற சைளியீடு ஆழ்சி்ர 
இரத்தக்கட்டிக்ை கண்ைறிய 
பயன்படுகிறது.

்�ாமன் அறிகுறி செய்முல்ற

	� பநாயாளி படுக்்கயில் மைல்லாந்து படுத்த 
நி்லயில் ஆயவு பமைற்சகாள்ைப்படும் 
கால்கன்றுத்த்ெ 900 க்கு மைடிக்கப்படும்.

	� பாதப்பகுதி பின்புறமைாக நகர்த்தப்படுகிறது.

	� இந்நி்லயில் கால் சகண்்ைத்த்ெயில் 
ைலியிருப்பின் பஹாமைன்’ஸ் அறிகுறி உறுதி 
செயயப்படுகிறது.

மனநிலை (EMOTIONAL STATE)

	� ஈஸ்ட்பராஜன் ஏற்ற இறக்கங்கள் மைைநி்ல 
மைாற்றங்க்ை பிரெவித்த சபண்ணின் 
உைலில் ஏற்படுத்துகிறது.

	� அதீத மைைஅழுத்தம், அதிகமைாை 
சபாறுப்புணர்வு மைற்றும் தூக்கமின்்மை 
இதைால் ஏற்படுகிறது.

	� பற்று என்பது தாய பெய இ்ைபயயாை 
உற்ைக் குறிக்கிறது.

	� குழந்்த மைற்றும் தன் நலம் பபணல் 
மைைநி்லயின் சிறந்த அைவீட்டுக் 
காரணியாகும்.

சதாற்றுகலள தடுததல்

	� 380 C க்கு அதிகமைாை உைல் சைப்ப நி்ல்ய 
கண்காணித்தல்.

	� ஏபிஸிபயாைமி (பிறப்புறுப்பு ்தயல்)/
பிறப்புறுப்பின் சிைந்த தன்்மை, இரத்த 
உ்றவு, இரத்தக்கட்டி, நீர் ைடிதல் (நிறம், 
அைவு, ைாெ்ை) மைற்றும் பதாலின் 
நிகர்த்தன்்மை ஆகியைற்்ற கண்ைறிதல்.

	� ைலி, எரிச்ெல், மைற்றும் சிறுநீர்க் கழிக்கும் 

இ்ைசைளி ஆகியைற்்ற 
கண்காணிக்கவும்.

	� பரிந்து்ரக்கப்பட்ை ஆண்டிபயாடிக் 
மைருந்துக்ை சகாடுத்தல்.

உடல் ்ொர்லவ குல்றததல்

	� சதாந்தரவுகள் அல்லாத மைற்றும் 
அ்மைதியாை சூழ்நி்ல உருைாக்குதல்.

	� செவிலிய உள்ளீடுகள் மூலம் இைர்க்ை 
கு்றத்தல்.

	� பநாயாளி்ய பார்்ையாைர்கள், ைரு்க 
மைற்றும் சதா்லபபசி அ்ழப்புகளின் 
அை்ை கு்றத்துக்சகாள்ை 
அறிவுறுத்துதல்.

	� குழந்்த தூங்கும் பநரத்தில் தாயும் உறங்க 
ஊக்குவித்தல்.

	� வி்ரைாக நைந்து செயல்பை ஊக்குவித்தல்.

	� அதிக கடிைமைாை செயல்பாடுக்ை சுமைார் 6 
ைாரத்திற்பகனும் தவிர்த்தல்.

வலிலயக் குல்றததல்

	� பிறப்புறுப்பு காயங்கள் இருப்பின் முதல் 24 
மைணிபநரத்திற்குள் பனிக்கட்டி 
பபாத்தல்க்ை ்ைத்து வீக்கத்்த 
கு்றப்பதற்கு அறிவுறுத்துதல்.

	� பிறப்புறுப்பு பகாைாறுகள் இருப்பின் 
அமைர்வுநி்ல குளிய்ல (Sitz bath) 
பரிந்து்ரத்தல். திைம் மூன்று மு்ற 15-20 
நிமிைங்கள் வீதம் பிரெைத்தின் 24 
மைணிபநரம் கழித்து இவ்ைாறு செயயலாம். 

	� தாயமைார்க்ை உட்காரும் பபாது புட்ைத்்த 
சுருக்கி அமைருமைாறு அறிவுறுத்த பைண்டும். 
இதன் மூலம் பிறப்புறுப்்ப ொர்ந்த ைலி 
கு்றயும்.

	� படுக்்க மைற்றும் அமைர்வு நி்லக்ை 
த்லய்ணகள் மூலம் ைெதிப்படுத்தலாம்.

	� பத்ைப்படின் ைலி மைருந்துக்ை 
சகாடுக்கலாம்.
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பிரெவததிற்கு பின் வரும் சிறு ்காளாறுகள்

	� பிரெைத்திற்கு பின் ஏற்படும் பிரெை ைலி 

	� சிறுநீர் சைளிபயற்றத்த்ை

	� பிறப்புறுப்பில் ைலி

	� மைார்பக வீக்கம்

	� இரத்தபொ்க சிகிச்்ெ

பிரெவததிற்கடுதத உடற்பையிற்சிகள்

	� இடுப்புத்த்ெப்பகுதி பயிற்சி

	� ையிற்றுத்த்ெயிறுக்க பயிற்சி

	� இடுப்சபலும்பு உயர்வு பயிற்சி

	� மைலக்குைல் இ்ைசைளி பயிற்சி

	� இ்ையுறுத்தல் பயிற்சி (Hip Hitching)

	� கால் மைற்றும் பாத உைற்பயிற்சி

குழந்லத பி்றந்தவுட்ன செய்யததக்க பைடுக்லக 
உடற்பையிற்சிகள்

	� கால்விரல் நீட்சி – (கால் சகண்்ைத் 
த்ெக்ை ைலுப்படுத்தும்) முதுகு 
படுக்்கயில் பதிவுமைாறு படுத்தபடி 
கால்க்ை பநராகவும் கால் விரல்க்ை 
விலக்கியும் ்ைத்துக் சகாள்க. பின்ைர் 
கால்க்ை உை்ல பநாக்கி இழுத்துக் 
சகாண்டு கால் விரல்க்ை மைார்்ப பநாக்கி 
அ்ெக்கவும். சுமைார் 10 மு்ற 
திரும்பத்திரும்ப செயயவும்.

	� இடுப்புத்த்ெப்பகுதி பயிற்சி – 
(சபண்ணுறுப்பு த்ெக்ை 
ைலுப்படுத்துகிறது) புட்ைத்த்ெக்ை 
சுருக்கியபடி 5 ை்ர எண்ணவும் பின் 
இயல்பு நி்லக்கு திரும்புக. மீண்டும் புட்ைம் 
மைற்றும் சதா்ை த்ெக்ை இறுக்கமைாக 
்ைத்து 7 ை்ர எண்ணவும். பின் தைர்வு 
நி்லய்ைந்து மீண்டும் இபத பயிற்சி்ய 
10 எண்ணும் ை்ர சதாைர்ைதுைன் 
மைலைாயத் த்ெக்ையும் இறுக்கி 
பயிற்சி்ய சதாைர்ந்தபின் இயல்பு நி்லக்கு 
திரும்பவும்.

சிசு �ைம் ்பைணல்

	� சிசு்ை சைதுசைதுப்பாை சூழலில் 
்ைத்திருத்தல்

	� சுகாதாரம்

	� சதாப்புள் சகாடி நலம்

	� தாயபால் ஊட்டுதல்

	� தடுப்பூசி இடுதல்

	� ைைர்ந்த நாடுகளுைன் 
ஒப்பிடு்கயில் ைைர்ந்து ைரும் 
நாடுகளின் தாயமைார்களின் இறப்பு 
விகிதம் >300 மைைங்கு அதிகமைாக 

உள்ைது. 

	� ைைர்ந்து ைரும் உலகில் 1/76 வீத 
மைரணத்திற்காை ொத்தியமும், ைைர்ந்த 
நாடுகளில் 1/8000 வீத ொத்தியமும் உள்ைது. 

	� 1990 ல் உலக அைவிலாை தாய பெய 
மைரணவிகிதம் 430/லட்ெம் உயிருள்ை 
பிறப்புகைாக இருந்தது. 2005ம் ஆண்டின் படி 
400/1லட்ெமைாக உள்ைது.

உடல்�ைக் கல்வி

பிரெவதலதயடுதத �ைம் மற்றும் சுகாதாரம்

சபண்ணுறுப்்ப திைமும் சிறுநீர் மைற்றும் 
மைலம் கழித்தவுைன் கழவுதல் பைண்டும். 
நாப்கின்க்ை ஒவ்சைாரு 4-6 மைணி 
பநரத்திற்சகாருமு்ற மைாற்ற பைண்டும். 
்கக்ை அடிக்கடி கழுவுதல் மைற்றும் திைம் 
குளித்தல் பைண்டும்.

உணவுக்கான அறிவுலர

இரும்புச்ெத்து, புரதச்ெத்து பச்்ெ 
காயகறிகள், முட்்ைகள், கீ்ரகள், மைாமிெம், 
அை்ர, மைற்றும் சைல்லம், ஆகியைற்்ற 
அதிகம் உட்சகாள்ை பைண்டும். பால் மைற்றும் 
பால் ொர்ந்த சபாருட்கள் தயிர் பாலா்ைக்கட்டி 
பபான்றைற்்ற பெர்த்துக் சகாள்ை பைண்டும். 
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திைெரிக் கபலாரித் பத்ை = 2200 + 700 =2900 
கிபலா கபலாரி பபாதுமைாை தூக்கத்்த 
பரிந்து்ரத்தல்

இரும்பு மற்றும் ்பைாலிக் அமிைம் பைரிந்துலர

இயல்புநி்ல ஹீபமைாகுபைாபின் 
உள்ைைர்கள் 1 IFA மைாத்தி்ர 3 மைாதமும், 
ஹீபமைாகுபைாபின் 11க்கு கீழ் இருப்பின் திைெரி 
2 மைாத்தி்ரகளும் உட்சகாண்டு ஒரு மைாதம் 
கழித்து பரிபொத்ை செயது சகாள்ை 
பைண்டும். 

குடும்பைக்கட்டுபபைாடு அறிவுலர 

தம்பதிகளிைம் கருத்த்ை மு்றக்ை 
பற்றி கலந்தாயவு செயய பைண்டும்.

தாய்பபைால் ஊட்டுதல்

	� குழந்்தக்கு பத்ையாை பபாது 
கண்டிப்பாக தாயபால் மைட்டும் ஊட்ை 
பைண்டும்.

	� ஒரு நா்ைக்கு பகலில் 6 முதல் 8 தை்ையும் 
இரவில் 2 முதல் 3 தை்ையும் சகாடுக்குமைாறு 
அறிவுறுத்த பைண்டும்.

	� தாயப்பால் அல்லாமைல் இதர பால் 
சபாருட்கள் சகாடுப்ப்த தவிர்க்கவும்.

தாய்பைால் ஊட்டலின் சிரமஙகள்

	� உ்ைந்த/ புண்ணாகிய மைார்பு மு்லக் 
காம்புகள்- மைார்பில் பின்புறம் (பின்பால் /
hindmilk) உள்ை பா்ல மு்லக் காம்புகளில் 
(Nipples) தைவி காம்புக்ை 
சமைன்்மையாக்கவும் தாய பால் ஊட்ை 
ெரியாை நி்ல மைற்றும், மைார்பபாடு 
இ்ணத்தல் பற்றிய விைரங்க்ையும் 
தாயமைார்க்கு அறிவுறுத்த பைண்டும்.

	� இரத்த நாைம் வீக்கமை்ைந்த மைார்பு- 
சதாைர்ந்து பால் ஊட்ைவும். சூைாை 
ஒத்தைங்க்ை ் ைக்கவும். தாயமைார்களுக்கு 
அறிவு்ர கூறவும்.

பி்றபலபை பைதிவாக்குதல்

	� குழந்்த பிறப்்ப உள்ளூர் பஞ்ொயத்து 
அலுைலகத்தில் பதிைாக்குதலின் 
முக்கியத்்த ைலியுறுத்த பைண்டும்.

	� இது ஒரு ெட்ை ஆைணம் இது நி்றய 
பநாக்கங்களுக்கு (காரியங்களுக்கு) 
பத்ைப்படும்.

பிரெவததுக்குபபின் எச்ெரிக்லக அறிகுறிகள்

கீழ்க்கண்ை சதாற்று அல்லது அறிகுறி 
சதன்பட்ைால் உைபை மைருத்துைரிைம் 
அறிக்்கயிடுமைாறு தாயமைார்களுக்கு 
அறிவுறுத்த பைண்டும்.

	¾ காயச்ெல், ைலிப்பு
	¾ அதிகப்படியாை இரத்தப்பபாக்கு
	¾ மிகுதியாை ையிற்று ைலி
	¾ மூச்சுவிடுதலில் சிரமைம்
	¾ நாற்றத்துைன் கூடிய இரத்த ஒழுக்கு 

(Lochia)
	� குழந்்தகளுக்கு தடுப்பூசிகள் 

பபாைப்படுைதன் முக்கியத்துைத்்த பற்றி 
தாயமைார்களுக்கு சுகாதார அறிவு்ர 
அளித்தல்.

	� பிரெைகாலத்திற்குப் பின் செயய பைண்டிய 
உைற்பயிற்சிக்ைப் பற்றிய அறிவு்ர்யக் 
கூறவும்.

6 வாரஙகளுக்குப பின் தாய்மார்களிடம் 
கீழக்கணட வற்ல்ற ்கட்கவும்

	�  இரத்தப்பபாக்கு நின்று விட்ைதா? 

	� மைாதவிைாய சுழற்சி ைந்துவிட்ைதா?

	� நாற்றத்துைன் கூடிய இரத்த ஒழுக்கு 
உள்ைதா?

	� பைறு ஏதாைது சதாந்தரவு தாய பால் 
ஊட்டுதலில் உள்ைதா?

	� பத்ையாை அறிவு்ர கூறவும் அல்லது 
பத்ைப்பட்ைால் மைருத்துைரிைம் 
அனுப்புங்கள்.
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5.12  குடும்பைக் கட்டுபபைாட்டு முல்றகள் 
(FAMILY PLANNING METHODS)

“முதைாவலத தாமதியுஙகள், 
இரணடாவலத தள்ளிப்பைாடுஙகள் மற்றும் 
முன்்றாவலத தவிருஙகள்”. 

வலரயல்ற

உலக சுகாதாரத் து்றயின் நிபுணர்குழு 
(1971) குடும்ப கட்டுப்பாட்டிற்காை ை்ரய்ற 
தந்துள்ைது. “தனிநபபரா அல்லது 
தம்பதியாகபைா தன்னிச்்ெயாக அடிப்ப்ை 
அறிவு, அணுகுமு்ற மைற்றும் சபாறுப்புள்ை 
முடி்ை ஏற்றுக்சகாண்டு, குடும்ப ஆபராக்கியம் 
மைற்றும் சபாதுநலத்திற்காக சிந்தித்து அதன்படி 
ைாழும் ைழியாகும். இவ்ைழியாைது நாட்டின் 
ெமூக அபிவிருத்திக்கும் திறம்பை செயல்பைவும் 
வித்திடுகிறது.”

இயற்லகயான முல்றகள் (NATURAL)

அ. உைலுறவு தவிர்ப்பு (Abstinence)

ஆ.  விலகல் மு்றக்கருத்த்ை அல்லது 
பின்ைாங்கல் மு்ற (Coitus interuptus or 
withdrawal method) 

இ.  பாலூட்ைல் மைாதவிைாயின்்மை (Lactation 
Amenorrhoer) 

உயிரியல் முல்றகள் (BIOLOGICAL)

அ. நாட்காட்டி (இ்ெவு) மு்ற 

ஆ.இயல்பு உைல்சைப்ப மு்ற (Basal body 
temperature method) 

இ. கருப்்பைாய ெளி திரைமு்ற (cervical 
mucus method)

்வதியியல் முல்றகள் (CHEMICAL)

அ. நு்ரப்பஞ்சு (Foams)

ஆ.  கீரிம்கள், சஜல்லிகள் மைற்றும் ப்ெகள் 
(creams, jellies and pastes) 

இ. க்ரயக்கூடிய சமைன்பைலம் (Soluable film)

எந்திரவியல் முல்றகள் (MECHANICAL)

அ. ஆண் உ்றகள் (Condoms)

ஆ. சபண் உ்றகள் (Female condoms)

இ. இ்ைத்தி்ர (Diaphragm)

ஈ. கருப்்பைாயத் சதாப்பி (Cervical cap)

உ.  கருப்்பஉள் ொதைங்கள் (Intra uterine 
devices) (IUD)

ஊ. பஞ்சு (Sponge)

�ார்்மான்கள் கருததலட முல்ற (HORMONAL)

அ.  கருத்த்ை பதால் ஒட்டு (contraceptive skin 
patch) 

ஆ. பயானி ை்ையம் (vaginal ring) 

இ.  மைாத்தி்ரகள் (கூட்டு மைாத்தி்ரகள் 
மைற்றும் நுண்ணிய மைாத்தி்ரகள்) 
(combined and mini pills)

ஈ. ஊசிகள் (injection)

உ. உட்சபாருத்திகள் (implants)

ஊ.  அைெரகாலக் கருத்த்ை மைாத்தி்ரகள் 
(emergency pills)

எ. கருப்்பஉள் ொதைங்கள் (IUD)

காபபைர் T (COPPER – T)

காப்பர் T என்பது, சிறிய T- ைடிை, பபரியம் 
ெல்பபட்்ை உள்ைைக்கிய, பாலிதின் 
ொதைமைாைது, கருப்்பயின் உள்பை 
்ைக்கப்பட்டு குழந்்த பிறப்்ப த்ை 
செயகிறது. இது IUD செருகுமைானி என்ற 
பிைாஸ்டிக் பீற்றுக்குழல் மூலம் ெரியாை 
இைத்தில் செருகப்படுகிறது.

குத்துநி்லயாை T- ைடிை, சமைல்லிய 120 
மிகி எ்ை, 208 மிமீ2 புறப்பரப்பைவு சகாண்ை 
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உருண்்ையாை கம்பியாகும்.

 செங்குத்தாை பகுதியின் அடிமு்ையில் 
இரண்டு சமைல்லிய கம்பியி்ழகள் 
பி்ணக்கப்பட்டுள்ைை. ஏற்கைபை சதாற்று 
நீக்கம் செயயப்பட்ை பாக்சகட்டில் காப்பர் T 
அதனுைன் செருகுமைானி ்ைக்கப்படுகிறது. 
மைாதவிைாயின் 6 ைது நாள் காப்பர் T 
செருகப்படுகிறது. குழந்்தப்பிறப்பிற்குப்பின் 
காப்பர் T செருகுதபல மிகச் சிறந்த செருகுதல் 
பநரமைாகும். கருக்க்லப்பிற்குப் பின் 12 
ைாரத்திற்குப்பின் காப்பர் T செருகலாம். 
மைருத்துைர் அல்லது மு்றயாக பதர்ச்சிசபற்ற 
மைற்ற மைருத்துை ஊழியர்கள் இத்ைச் 
செயயலாம். 

	� காப்பர் T 
பயன்படுத்திைால் மைாதவிைாயின் 
சபாழுது அதிக ைலி, த்ெபிடிப்பு 
மைற்றும் ஒழுங்கற்ற 

இரத்தப்பபாக்கு ஏற்படும் 

	� காப்பர் T அதிக அைவில் பயன்படுத்தும் 
ொதைம்

	� கருச்சி்தவு, கு்றப்பிரெைம், 
பநாயத்சதாற்று இ்ைய்ைத்தும் காப்பர் T 
பயன்பாட்டிைால் ைரும் சிக்கல்கள்.

கருபலபைஉள் ொதனஙகளின் வலககள்

இரணடு வலககள் உள்ளன.

1. மைருந்தில்லாத கருப்்பஉள் ொதைங்கள்

2. மைருந்துள்ை கருப்்பஉள் ொதைங்கள்

மருந்தில்ைாத கருபலபைஉள் ொதனஙகள் 
அல்ைது முதல் தலைமுல்ற ொதனஙகள்

இச்ொதைங்கள் பாலி எத்திலின் அல்லது 
மைற்ற பல் படிமைத்தால் உருைாக்கப்பட்ைது. 
இ்ைகள் ை்ையம், சுருளி, சுருள், ைட்ை, வில் 
பபான்று ை்ைந்த பல ைடிைங்கள் மைற்றும் 
அைவுகளில் ெந்்தயில் விற்கப்படுகிறது. 
அ்லபபான்ற ை்ைவுசகாண்ை லிப்பீஸ் லூப் 
(lippes loop) பரைலாக அறியப்பட்ைது பமைலும் பல 
ைைர்ந்து ைரும் நாடுகளில் 
உபபயாகப்படுத்தப்படுகிறது.

மருந்துள்ள கருபலபைஉள் ொதனஙகள்

காப்பர் T என்பபத இரண்ைாம் த்லமு்ற 
ொதைமைாகும். இது பல ைடிைங்களில் 
கி்ைக்கிறது. 

புதுரக ொதனஙகள்

பைைவித T ொதனஙகள்
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	� Cu – T – 220 C, Cu – T – 380 A அல்லது Ag,

	� Nova T 

	� மைல்டிபலாட் ொதைங்கள் ML – cu – 250

	� ML – Cu – 375

கருபலபைஉள் ொதனஙகளின் �ன்லமகள்

	� வி்ல மைலிைாை மு்றயாகும்

	� எளிதாக உபபயாகிக்கும் மு்ற

	� கலவியில் எந்தவித இைர்பாடும் ஏற்பைாது.

	� ஏபதனும் பிரச்ெ்ை அல்லது 
பத்ையில்்லசயனில் உைைடியாக 
நீக்கிவிைலாம்.

	� ொதைத்்த நீக்கியவுைபை முதல் 
கருமுட்்ை விடுபடும் சுழற்சியிபலபய 
கருத்தரிப்பு திறன் மீண்டுவிடும்.

தீலமகள்

	� பாலியல் பநாயகளுக்கு எதிராை பாதுகாப்பு 
தருைதில்்ல.

	� செருகுைதற்கும், நீக்குைதற்கும் மைருத்துை 
ஊழியரின் பத்ை அைசியமைாகிறது.

	� சில சபண்களுக்கு பக்க வி்ைவுகள் 
ஏற்பைலாம்.

II நிரந்தரக் குடும்பை கட்டுபபைாட்டு முல்றகள் 
(PERMANENT METHODS OF FAMILY PLANNING) 

அ. சபைணகளுக்கான கருததலட முல்றகள்

உடல் அக்�ாக்கியியல் கருததலட 
முல்ற(LAPROSCOPIC STERILIZATION)

உைல் அகபநாக்கியின் முலமைாக 
சபண்களுக்காை கருத்த்ை மு்ற 
பமைற்சகாள்ைப்படுகிறது. அகபநாக்கியால் 
பபலாபியன் குழாயில் இருகப்பற்ற்ைப்பபதா 
அல்லது சைட்டுைபதா செயயப்படுகிறது.
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துலள அறுலவ சிகிச்லெ (அ) மினி ைாப (MINI 
LAPROTOMY OR MINI LAP)

இைம் ொர்ந்த உணர்வு நீக்கு மைருந்தின் 
(Local anaesthesia) மூலம் 2.5 – 3 செ.மீ ையிற்றில் 
ஒரு சிறுசைட்டு செயது பபலாபியன் குழா்ய 
(Fallopian Tubes) அ்ைத்து குழா்ய இழுத்து 
ஒன்றாக இ்ணத்து, முடிச்சு ஒன்று 
பபாைப்படும், இம்முடிச்ொைது இரண்டு 
குழாயகளிலும் இைப்படுகிறது.

�ன்லமகள்

	� பத்ையற்ற பிரெைங்க்ை தடுக்கும் 
நிரந்தர கருத்த்ை மு்றயாகும்.

	� உைைடி பலைளிக்கிறது.

	� திைமும் கைைம் பத்ையில்்ல

	� நீண்ை நாள் பயன்பாட்டுக்கு இது வி்ல 
மைலிைாை மு்றயாகும்.

	� கலவியில் எவ்வித வி்ை்ையும் 
ஏற்படுத்துைதில்்ல.
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தீலமகள்

	� அறு்ை சிகிச்்ெ மைற்றும் 
பின்வி்ைவுகளுக்கு உட்பட்ைது.

	� ஆண் கருத்த்ை்ய விை சிறிது சிக்கலாைது.

	� பால் வி்ை பநாயகளிலிருந்து பாதுகாப்புத் 
தருைதில்்ல.

	� 6 மைாதத்திற்கு பளுைாைைற்்ற 
தூக்குத்லத் தவிர்க்காவிடின் அறு்ை 
சிகிச்்ெயிைால் ைரும் குைலிறக்க பநாய 
ஏற்பைலாம்.

ஆ.ஆண கருததலட முல்ற

ைாசெக்சைமி என்பபத அறு்ை சிகிச்்ெ 
மூலம் ஆண்களுக்காை நிரந்தர கருத்த்ை 
மு்றயாகும். இம்மு்றயில் ஆண்களின் 
விந்துக்குழாயாைது சைட்ைப்பட்டு, கட்ைப்பட்டு, 
உ்ரயிைப்படுைதால் விந்தாைது 
விந்துக்குழலுக்குள் ைருைது 
த்ைசெயயப்படுகிறது. பமைலும் இதன் மூலம் 
கருத்தரிப்்ப தவிர்க்கலாம். 

M‰îè‹
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�ன்லமகள்

	� நிரந்தர கருத்த்ை மு்ற

	� மிகவும் பயனுள்ை மு்ற

	� மிகவும் பாதுகாப்பாை அறு்ை சிகிச்்ெ 
மு்ற

தீலமகள்

	� சபாதுைாக மைாற்ற முடியாத நி்லயுள்ை 
மு்ற

	� பால்வி்ை பநாயகள் மைற்றும் எச்ஐவி 
பபான்ற சதாற்று பநாயகளிலிருந்து 
பாதுகாப்பு ைழங்குைதில்்ல.
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	� இச்சிகிச்்ெ செயய மைருத்துைத்தில் பயிற்சி 
சபற்றைர் பத்ைப்படுகிறது.

கருததலட
கருத்தரிப்பு மைற்றும் பாலிை
சுகாதாரம் பற்றி அறிந்துக் 
சகாள்ை 1800696784

்தசிய குடும்பை �ை ்ெலவகள் (NATIONAL 
FAMILY WELFARE SERVICES)

பதசிய குடும்ப நல பெ்ைகள் முதன்்மை, 
இ்ைநி்ல மைற்றும் மூன்றாைதாை க்ைநி்ல 
பராமைரிப்்ப உள்ைைக்கியது. இந்த பராமைரிப்பு 
மைாைட்ைம், தாலுக்கா, ஆரம்ப சுகாதார 
நி்லயம், மைற்றும் ஆரம்ப நகர்புற சுகாதார 
நி்லயம் ஆகிய சைவ்பைறு நி்லகளில் 
ைழங்கப்படுகிறது.

குடும்பை �ை திட்டஙகள்

1. பதசிய குடும்ப நலத்திட்ைங்கள்

2. பதசிய மைக்கட்சதா்கக் சகாள்்ககள்

3. பதசிய கிராமைப்புற நலப்பணி

4. நகர்ப்புற குடும்ப நலத் திட்ைங்கள்

5.  குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு அறு்ை 
சிகிச்்ெத் திட்ைங்கள்

6.  குழந்்தகள் உயிர்காப்பு மைற்றும் 
பாதுகாப்பாை தாய்மைக்காைத் 
திட்ைங்கள்

7.  இைப்சபருக்க மைற்றும் குழந்்த நல 
திட்ைங்கள்

8. செயலாக்க இயந்திரங்கள்

9. கருத்த்ை பற்றி ெமூக ெந்்தப்படுத்துதல்

10. மைருத்துை மு்றயில் கருக்க்லப்பு

11.  கர்ப்ப காலத்தில் சிசுவின் பாலிைத்்த 
கண்ைறிதல் தடுப்பு

்பைறுகாை மகளிர்க்கான பையன்கள்

மகப்பைறு �ன்லமகள் (MATERNITY BENEFITS) 
(திருததியலமக்கபபைட்ட ெட்டம் 2017)

மைகளிர்க்காை பபறுகால ஊதியத்துைன் 
கூடிய விடுப்பு 12 ைாரங்களிலிருந்து 36 
ைாரங்கைாக இச்ெட்ைத்தின் மூலம் 
நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது. 

்மாடி அரசின் மகப்பைறு பையன்கள் (MODI 
GOVERNMENT MATERNITY BENEFITS)

கர்ப்பகால சபண்கள் மைற்றும் பாலூட்டும் 
தாயமைார்கள் மு்றபய ரூ.6000, ரூ.5000 
சதா்க்ய மூன்று தை்ணகள் மூலம் 
சபறுகின்றைர். இத்சதா்கயாைது மைகப்பபறு 
மைற்றும் பிறப்பு பதிவு செயது, கர்ப்பகால 
கைனிப்்ப பமைற்சகாண்டு பமைலும் குழந்்தக்கு 
தடுப்பூசி பபாட்டுக் சகாண்ைால் மைட்டுபமை 
ைழங்கப்படுகிறது. இத்திட்ைமைாைது 
முதற்குழந்்தக்கு மைட்டுபமை செல்லுபடியாகும்.

ஜனனி சுரக்க்ா ்யாஜனா (JSY) (JANANI 
SURAKSHA YOJANA)

பதிவுசெயயப்பட்ை சுகாதார நி்லயங்களில் 
மைகப்பபறு பார்த்துக் சகாள்ை ஏ்ழ 
தாயமைார்க்ை ஊக்குவிப்பபத இத்திட்ைத்தின் 
பநாக்கமைாகும். பதிவுசெயயப்பட்ை சுகாதார 
நி்லயத்தில் ைந்து, பதிவு செயது, மைகப்பபறு 
சபறும்பபாது தாயமைார்கள் ரூ.1600 
சபறுகின்றைர். சுகாதார நிறுைைத்திற்கு 
மைகப்பபறுக்காக தாயமைாருைன் ைரும் ஆஷா 
ெமூக ஆர்ைலருக்கு ரூ.600 ஊக்கத்சதா்க 
ைழங்கப்படுகிறது.
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டாக்டர். முததுசைட்சுமி சரட்டி மகப்பைறு 
ெலுலககள் (DR.MUTHULAKSHMI REDDY 
MATERNITY BENEFITS)

ைாக்ைர். முத்துசலட்சுமி சரட்டி மைகப்பபறு 
திட்ைத்தின் கீழ் ைழங்கும் ெலு்கயாைது 
ரூ.12000 ஆக பமைம்படுத்தப்பட்டுள்ைது. 
இத்சதா்கயாைது மூன்று தை்ணயாக 
சகாடுக்கப்படுகிறது. ஆரம்ப ெகாதார 
்மையத்தில் பபறுகால சிகிச்்ெ சபற்று 
பயை்ைபைாருக்கு முதல் தை்ணயாக ரூ.4000 
ைழங்கப்படுகிறது. அரசுொர் 
மைருத்துைமை்ைகளில் பிரெைம்பார்க்கும் 
தாயமைார்க்கு இரண்ைாம் தை்ணயாக ரூ.4000 
தரப்படுகிறது. பமைலும் மூன்றாைது தை்ண 
குழந்்தக்கு 3 தை்ண தடுப்பூசி முழு்மையாக 
சகாடுத்தப்பின் ைழங்கப்படுகிறது.

திக்ரீ ்யாஜனா (DIKRI YOJANA)

ஒன்று அல்லது இரண்டு சபண் 
குழந்்தகளுைன் நிரந்தர குடும்ப கட்டுப்பாடு 
செயத குடும்பத்திற்கும், ஆண் குழந்்த 
இல்லாத குடும்பத்திற்கும் சபாருைாதார உதவி 
ைழங்கப்படுகிறது.

வருமுன் காப்பைாம் திட்டம்

இந்திய மைகப்பபறு மைற்றும் சபண் பநாய 
மைருத்துை கூட்ை்மைப்புைன் நலைாழ்வு தரும் 

மைருத்துைம் ொர் நபர்கள், மைகப்பபறு கால இறப்பு 
மைற்றும் பநாயற்ற நி்ல்ய கர்ப்பிணியரிைமும், 
தாயமைார்களிைமும் அறிவுறுத்தி அ்த தடுப்பபத 
இத்திட்ைத்தின் முக்கிய பநாக்கமைாகும்.

BPL ச�ய் வழஙகும் திட்டம்

ராஜஸ்தானில் ைறு்மை பகாட்டிற்குக் கீழ் 
உள்ை கர்ப்பிணி சபண்களுக்கு 5 லிட்ைர் சநய 
அைர்களின் முதல் மைருத்துை பபறுகாலத்தின் 
பபாது ைழங்கப்படுகிறது. முதல் கர்ப்பகால 
பரிபொத்ைக்குப்பின் (கர்ப்பகால 4லிருந்து 6 
மைாதம்) 3 லிட்ைர் சநயயாைது ைழங்கப்படுகிறது 
மைற்றும் அடுத்த 2 லிட்ைர் சநயயாைது மைருத்துை 
மை்ையிலிருந்து விடுபட்டு செல்லும்பபாது 
ைழங்கப்படுகிறது.

கலிவா ்யாஜனா (KALEWA YOJANA)

ெமூகநல ்மையங்களில் பிரெைம் பார்க்கும் 
தாயமைார்களுக்கு முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு 
இலைெ சூைாை உணவு ைழங்கும் திட்ைமைாைது 
நகர்புற மைகளிர் மைற்றும் குழந்்தகள் ைைர்ச்சி 
(DWCD) து்ற மைற்றும் பதசிய நகர்புற நல 
து்றயால் (WRHM) நிதியளிக்கப்படுகிறது.

ஜனனி எக்ஸபிரஸ ் யாஜனா (JANANI EXPRESS 
YOJANA)

பிரெைத்திற்கு முன் மைற்றும் பின் ஏற்படும் 

தமிழ்நாட்டின் நகர்புற மைாநகரங்களின் மைக்கள் சதா்க
2001 2011

சென்்ை 6,560,242 8,696,010
பகாயம்புத்தூர் 1,416,139 2,151,466
மைது்ர 1,203,095 1,462,420
திருச்சிராப்பள்ளி 866,354 1,021,717
திருப்பூர் 550,826 962,982

ைருங்கால செவிலியராகிய உங்களுக்கு குடும்ப கட்டுப்பாட்டு மு்றக்ை 
ெமுதாயத்திற்கு சதரிவிப்பதில் முக்கிய பங்கு உண்டு.

தமிழ�ாட்டின் மக்கட்சதாலகயால் உருவாகியுள்ள பைளு
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அைெரகால பத்ைகளுக்கும், சுகாதார 
்மையத்தில் பிரெைத்்த பாதுகாப்பாை 
மு்றயில் சகாண்டு ைரவும் தாயமைார்களின் 
பபாக்குைரத்திற்காக உருைாக்கப்பட்ை 
திட்ைமைாகும். 

பைாடச்சுருக்கம்

இந்த அத்தியாத்தில் தாயமைார்குரிய 
நலனில், மைாதவிைாயின் உைலியல் மைற்றும் 
அதன் கு்றபாடுகள் பற்றி 

்கயாைப்பட்டுள்ைது. இந்த அத்தியாத்தில் 
கருத்தரிப்பு செயல்மு்ற, கரு மைற்றும் சிசு 
ைைர்ச்சி பற்றியும் விைக்கப்பட்டுள்ைது. 
ெரியாை பெ்ை ைழங்க மைாணைர்களுக்கு 
பபறுகால முன் மைற்றும் பின் மைதிப்பீடு 
செயதலுக்கு உதவுகிறது. இந்த மைகப்பபறு 
நலனியலில் குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு மு்றகள் 
பற்றியும், மைகப்பபறுகாலத்தில் பத்ையாை 
நலக்கல்வி ைழங்குைது பற்றியும் 
எடுத்து்ரக்கப்பட்டுள்ைது.

சொற்சபைாருட்களஞ்சியம்

மைாதவிைாய (Mensturation)
-

கண்களுக்குப் புலப்படும் சைளிப்ப்ையாை 
சுழற்சிமு்ற உைலியல் கருப்்ப இரத்தப் 
பபாக்காைது, ் ஹப்பபாதலாமைஸ் – பிட்யூட்ைரி 
– கருப்்பொர் அச்சுலுள்ை கண்ணுக்கு 
புலணாகாத ஹார்பமைான்களின் செயலால் 
கருப்்ப உட்ெளிப்பைலம் சைளிைருைபத 
ஆகும்.

மைாதவிலக்குக்கு முந்்தய அறிகுறி 
(Premenstual Syndrome) (PMS)

-

மைாதவிைாய சுழற்சிக்குப்பின் தற்காலிகமைாை 
ொதாரண செயல்பாட்டில் ஏற்படும் 
விரும்பத்தகாத மைற்றும் ெங்கைமைாை 
அறிகுறிகைாகும்.

மைாதவிலக்கின்்மை (Amenorrhea) - மைாதவிைாய ைராமைலிருத்தல்

ைலிமிகுமைாதவிைாய (Dysmenorrhea) -
மைாதவிைாயுைன் கூடிய தீவிர மைற்றும் அடிக்கடி 
ஏற்படும் மைாதவிைாய த்ெப்பிடிப்பு மைற்றும் 
ைலியாகும்.

மைாதவிைாய மி்கப்பு (menorrhagia) -
அதிக அைவு மைாதவிைாய 
இரத்தப்பபாக்கிற்காை மைருத்துைச் 
சொல்லாகும்.

மைாதவிைாய முடிவு (Menopause) -
மைனிதர்களில், 50 ையதிற்கு பமைல் மைாதவிைாய 
சுழற்சி நின்று பபாதபல மைாதவிைாய முடிவு 
எைப்படும்.

ஓழுங்கற்ற மைாதவிைாய (Metrorrhagia) -
ஒழுங்கற்ற இ்ைசைளிகளில் ஏற்படும் 
ஒழுங்காை அைவு மைாதவிைாய இரத்தப்பபாக்கு 
ஏற்படுைது.
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கருத்தரித்தல் (Fertilization) -

ஒற்்ற்மைய ஆண் விந்துசெல்லும், 
ஒற்்ற்மைய சபண் அண்ைமும் இ்ணந்து 
ஒரு செல் உயிரி (்ெபகாட்) உருைாக்குைபத 
கருத்தரித்தல் எைப்படும்.

நஞ்சுக்சகாடி முந்தியிருத்தல் (Placenta 
previa)

-
கருப்்பயின் கீழ்ப்பகுதியில் நஞ்சுக்சகாடி 
ஒட்டி இருத்தல்

இைம்மைாறிய கர்ப்பம் (ectopic pregnancy) -
கருைாைது கருப்்ப்ய விட்டு சைளிபய 
பதிைபத இைம்மைாறிய கர்ப்பமைாகும்.

கருபதியல் (Nidation Nesting) -
கருவுற்ற சி்ை முட்்ையாைது உட்சபாதிந்து, 
கருபதிைபத பதியல் எைப்படும்.

கருமுட்்ை (Zygote) -

தனித்துைமைாை மைரபணு, இது ஒரு கருவுற்ற 
சி்ை முட்்ை, ஒற்்ற்மைய பாலணுக்கள் 
பி்ணந்து அதைால் உருைாகும் 
இரட்்ை்மைய (46 குபராபமைாபொம்கள்) செல்

நஞ்ெக்சகாடி (Placenta) -

ைைரும் சிசு மைற்றும் தாயின் திசுவிற்கி்ைபய 
பகாரியானிக் வில்்ல மைற்றும் கருப்்ப 
திசு இரண்டும் இ்ணந்து உருைாக்கிய 
கட்டுமைாை மைற்றும் செயல்பாட்டு உறுப்பாகும்.

 சிறுகருமுட்்ை செல் (Blastomere) -
சிறிய கருச்செல் சிறுகருமுட்்ை செல் 
எைப்படும்.

கர்ப்பகால கைனிப்பு (Antenatal care) -

கரு தரித்ததிலிருந்து உறுதியாை பிரெை 
சதாைக்க நி்ல ை்ர பத்ைப்படும் 
தாயமைார்களுக்கு ைழங்கப்படும் 
கைனிப்பாகும்.

கருப்்பத்திரைம் (Aminiotic fluid) - சிசு்ை சுற்றி கருப்்பயிலுள்ை திரைமைாகும்.

ஈன்றபின் இறுதி குருதி (Lochia) -
பிரெைத்திற்கு பின் சைளிபயறும் கருப்்பைாய 
இரத்த ஒழுக்கு

தாய்மை நி்ல (Gravida) -
எத்த்ை மு்ற ஒரு தாய கருதரித்தாள் 
என்பபத ஆகும்.

குழந்்த ஈன்ற நி்ல (Para) -
எத்த்ை மு்ற ஒரு தாய சிசு்ை 
ஈன்சறடுத்தாள் என்பதாகும்.

கருக்க்லப்பு (Abortion) -
சிசு்ை அதன் நம்பகத்தன்்மைக்கு முன்பப 
இழப்பதாகும்.

தவிர்ப்பு (Absitnence) - கலவியில் ஈடுபைாமைல் இருத்தல்.
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I. ெரியான விலடலயத ் தர்ந்சதடுதது எழுது.

1. மைாதவிைாய சுழற்சியில் ஹார்பமைான்களில் 
கட்டுப்பாடுகள் பற்றிய கீழ்கண்ை 
ைாக்கியங்களில் தைறாைது எது?

 அ)LH மைற்றும் FSH பிட்யூட்ைரியில் 
உருைாகின்றை மைற்றும் ஈஸ்பராடியால் 
மைற்றும் புபராசஜஸ்ட்டிரான் கருப்்பயில் 
உருைாகின்றை.

 ஆ)கருப்்ப நாைத்திலிருந்து சுரக்கப்படும் 
ஈஸ்பராடியால் மைற்றும் புபராசஜஸ்ட்ரான் 
கருப்்ப உட்சுை்ர தடிமைைாக்குகின்றை.

 இ)ஈஸ்பராடியால் மைற்றும் 
புபராசஜஸ்ட்ரான் இரண்டும் கருமுட்்ை 
சகாண்ை ்பயிலிருந்து உருைாகின்றை.

 ஈ)மூ்ையின் அடித்தைச்சுரப்பியில் 
(்ஹபபாதலாமைஸ்) இருந்து சுரக்கப்படும் 
Gn RH, கு்றந்த அைவு ஈஸ்பராடியாலால் 
தடுக்கப்படுகிறது ஆைால் அதிக 
அைவு ஈஸ்பராடியாலால் சுரப்பாைது 
தூண்ைப்படுகிறது.

2. கீழ்க்கண்ை ைாக்கியங்களில் எது 
மைாதவிைாய சுழற்சி பற்றிய தைறாை 
ைாக்கியம்?

 அ)புபராசஜஸ்ட்டிரானின் அைவு 
கருப்்பொர் சுழற்சியில் (Ovarian cycle) 
லூட்டியல் பபஸ் (luteal phase) மைற்றும் 
கருப்்ப சுழற்சியில் செக்ரீட்ைரி பபஸ் 
(Secretory phase) அதிகரிக்கும்.

 ஆ)LH மைற்றும் FSH ன் அைவுகள் 
உச்ெநி்ல்ய அ்ைந்த உைன் மைாதவிைாய 
உருைாகிறது.

 இ)புபராசஜஸ்டிரான் அைவு 
மிகக்கு்றந்தவுைன் மைாதவிைாய 
உருைாகிறது.

 ஈ)கருமுட்்ை விடுப்பிற்கு (ovulation) முன் 
ஈஸ்ட்பராசஜன் அைவு அதிகரிக்கும்

3. கருப்்பயிலுள்ை திரைக்குழி உருைாகும் 
பநரம்

 அ) 10 ைது நாள் 
 ஆ) சைளி செல் நி்றயினுள் (Outer cell 

mass)
 இ)  உட்செல் நி்றயில் 

் ெ ட் ப ை ா ட் ப ர ா ப ப ா பி ை ா ஸ் டி ற் கு 
அருகில்

 ஈ) சைளிப்புற கரு நடுத்பதாலில் (mesoderm)
4.  கரு நடுத்பதாலிலிருந்து (mesoderm) 

உருைாகும் உறுப்புகள் கீபழ உள்ை்ை 
ஒன்று தவிர (except)

 அ)எலும்பு த்ெ மைண்ைலம்
 ஆ)இருதய த்ெ மைண்ைலம்
 இ)சிறுநீரக பமைல் புறணி
 ஈ)சிறுநீரகபமைல் அகணி
5. பொைா சபல்லிசிைா்ை சீரணிக்கும் 

புரதப்பகுப்பு சநாதிக்ை (Proteolytic enzymes) 
சகாண்டுள்ை விந்தின் பகுதி

 அ) சகப்பாசிட்ைர் (capacitor)  
 ஆ)த்ல
 இ) சகாபரைா பரடிபயட்ைா (Corono radiatta)
 ஈ)விந்தணு த்லயு்ற (acrosome)
6. இரண்ைாம் ைார ைைர்ச்சியின் பபாது 

ட்பராபபாபிைாஸ்ட் மைாற்றமை்ைந்து 
.................. ஆக மைாறுகிறது.

 அ) சின்்ெட்பைா ட்பராபபா பிைாஸ்ட் 
(Syncytio tcophoblast) 

 ஆ) சைளித்பதால் (ectoderm)
 இ)கருவின் உள்பையுள்ை உட்பதால் 

(Intraembryonic mesoderm)
 ஈ) மைஞ்ெள் கருவு்ற (yolk sac)

7. 0 – 8 ம் ைார ை்ர கர்ப்பத்திலுள்ை குழந்்த 
எவ்ைாறு அ்ழக்கப்படுகிறது?

 மதிபபீடு 

XII_Nursing_Vocational_Tamil_Unit 5.indd   192 1/5/2020   10:40:57 AM



5 | தாய்மை நல செவிலியம் 193

 அ) கர்ப்பம் ஆ) கரு  இ) சிசு
 ஈ) உருைாை குழந்்த
8. பபற்றில்லா நி்லயிலுள்ை (Nullipacous) 

சபண்மைணி எந்தவித வி்ைவுகளும் 
இல்லாம் முதல் கர்ப்பத்தின் பபாது 
எத்த்ை மு்றகள் பபறுகால 
கைனிப்பிற்கு செல்ல பைண்டும்?

 அ)12 அ)7 இ)10  ஈ)5
9. G2 P2 என்பது

 அ) இரண்டு குழந்்தகளுைன், இப்பபாது 
இரட்்ை குழந்்த கருவுற்ற சபண்மைணி

 ஆ) 2மு்ற கருத்தரித்து, 2 மு்ற கரு ஈன்ற 
சபண்மைணி 

 இ) ஒரு குழந்்த ஏற்கைபை இருந்து, 
தற்பபாது கருக்லப்பு செயத சபண்மைணி

 ஈ) இரு மு்ற கருத்தரித்து, தற்பபாது 
(24 மைணிபநரத்திற்கு முன்) கருக்லப்பு 
ஏற்பட்ை சபண்மைணி

10. ந்ைமு்றயில் பிறழ்்ை கண்ைறியும் 
ஸ்பகன் எப்பபாது?

 அ) 22 – 24 ைாரத்தில்
 ஆ)12-14 ைாரத்தில்
 இ)18 – 20 ைாரத்தில் 
 ஈ) 10 -12 ைாரத்தில்
11. 38 ைது ைாரத்தில் எலும்பு ஒருங்கி்ணவு 

பகுதி (Symphysis pubis) முதல் கருப்்ப 
உயரமைாைது (Uterine height)

 அ) 40 செமீ ஆ)36 செமீ
 இ)38 செமீ ஈ)30 செமீ
12. பின்ைருைைைற்றில் ஒன்று அதிக அைவு 

மைகப்பபறு பின்வி்ைவுகள் ஏற்படும் 
முக்கிய காரணி அல்ல.

 அ) முதிர்ந்த தாயமைாரின் ையது 
 ஆ) முந்்தய அறு்ை ைழி மைகப்பபறு
 இ) து்ண கருவுற்ற ைரலாறு, 

கருவுறுைதற்காை மைாத்தி்ரகள் அல்லது 
உதவியுைன் கருத்தரித்த நி்ல 

 ஈ) குடும்பத்தில் இரண்ைாம் கட்ை 
உறவிைரிைம் நீரிழிவு பநாய இருக்கும் 
ைரலாறு.

13. பநாயாளியின் கருப்்பயிலுள்ை திரைம் 
பச்்ெநிறச் ொயலில் இருப்பின், எ்த 
குறிக்கும் எை செவிலியர் யூகிக்க 
பைண்டும்?

 அ)  கருவின் மீதும் பிறந்த குழந்்தயின் 
மீதும் இருக்கும் சமைன் மையிர் (lanugo)

 ஆ) பனிக்குை நீர் மி்கப்பு (Hydromnios)
 இ)  பச்சிைம் குழந்்தயின் முதல் 

மைலம்(Meconuim)
 ஈ)  சைள்்ைநிற குழந்்தயின் பமைலுள்ை 

பாதுகாப்பு உ்ற (Veenix) 
 II  கீழக்கணட வினாக்களுக்கு விலடயளி

1. கருத்தரித்தல் (Fertilization) – ை்ரய்ற.

2. ்ெபகாட் (Zygote) என்பது என்ை?

3. கரு முன் நி்ல (Pre-embryonic period) – 
ை்ரய்ற.

4. பதிய்ைத்தல் (Nesting) என்றால் என்ை?

5. கருக்லப்பு என்பதன் சபாருள் என்ை?

6. கர்ப்பகாலத்்த விைரி.

7. கருக்பகாைம் (Morulla) என்றால் என்ை?

8. தாய்மை நி்ல (Gravida) – ை்ரய்ற.

9. ஈன்சறடுத்த நி்ல (parity) என்றால் என்ை?

10. பபறுகால பின்நி்ல (post netal period) 
என்றால் என்ை?

III கீழக்கணட வினாக்களுக்கு சிறுகுறிபபு 
எழுதுக.

1. கருப்பதியம் (அ) உட்புகுத்தல் (Implantation) 
செயல்மு்ற்ய விைக்குக.

2. நஞ்சுக்சகாடியின் பணிகள் என்ை?

3. கர்ப்பகால முதல் கைனிப்பில் 
பமைற்சகாள்ளும் பரிபொத்ைக்ை 
பட்டியலிடுக.

4. கர்ப்பகால கைனிப்பின் குறிக்பகாள்கள் 
என்ை?

5. தற்காலிக குடும்ப கட்டுப்பாட்டு 
மு்றக்ை பட்டியலிடுக.

6. அல்குல்ைாய அறு்ை்ய (Episiotomy) 
எவ்ைாறு மைதிப்பிடுைாய?
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7. பஹாமைன் குறி்ய (Homan’s sign) எவ்ைாறு 
மைதிப்பிடுைாய?

8. சிசு இரத்தஓட்ைத்தில் எந்சதந்த 
குழாயகள் மைற்றும் ஷண்ட்ஸ் (Shunts) 
உட்படுந்துள்ைை?

9. மைாதவிைாய சுழற்சியில் (Menstrual 
Cycle) எந்சதந்த ஹார்பமைான்கள் 
ஈடுபட்டுள்ைை?

10. கருப்்பொர் சுழற்சி்ய (Ovarian cycle) 
விைரிக்க. 

 IV கீழக்கணட வினாக்களுக்கு விரிவான 
விலடயளி

1. மைாதவிைாயின் செயலிய்ல விைரிக்க.

2. சிசுவின் இரத்த சுழற்சி்ய (Fetal circulation) 
விைக்குக.

3. ஈன்றபின் இறுதி இரத்தஒழுக்கின் (Lochia) 
தன்்மைக்ை எழுதுக.

4. 0-8 ைார சிசு ைைர்ச்சி்ய விைக்குக.

5. சபண்களுக்காை நிரந்தர 
குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு மு்றக்ை பற்றி 
எழுதுக.

6. ஆண்களுக்காை நிரந்தர 
குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு மு்றக்ை பற்றி 
எழுதுக.

7. BUBBLE – HE – விைரிக்க.

8. கருப்்பயிலுள்ை திரைத்தின் (Amniotic 
fluid) பணிகள் யா்ை?

9. சதாப்புள் சகாடி (umbilical cord) பற்றி 
விைரிக்க.

10. கர்ப்பக காலத்தில் ைழங்கப்படும் 
நலக்கல்வியின் கூறுகள் யா்ை?

  ்மற்்காள்நூல்கள்

1.  Miles C Benjamin “Text book of obstetric 
and gynaecology” 2nd edition page  
no :249-254. 

2.  Dutta Dc "Textbook of obstetric and 
gynaecology" 3rd edition page no 120-122. 

3.  World Health Organization. Maternal 
mortality in 2000: estimates developed 
by UNICEF and UNFPA. Geneva: World 
Health Organization. 2007;4:16. (http://
www.who.int/whosis/mme_2005.pdf, 
accessed on 28 February 2008).

4.  Family welfare statistics in India—2006. 
New Delhi: Ministry of Health and Family 
Welfare, Government of India; 2007. ( http://
mohfw.nic.in/dofw%20website/FWSII%20
-%202006%5CBOOK.htm, accessed on 10 
March 2008).

5.  Report of the Health Survey and 
Development Committee, Government of 
India. New Delhi: Manager of Publications; 
1946. p. 9.

6.  Report of the Health Survey and Planning 
Committee, Government of India. New 
Delhi: Manager of Publications; 1961. p. 
176..

7.  Visaria PM. The sex ratio of the population 
of India. Census of India 1961. New Delhi: 
Office of the Registrar General of India; 
1969. pp. 53–67. (Monograph no. 10).

 இலணய இலணபபு

 ¾ https://www.mdpi.com
 ¾ https://www.nchi.nim.n:h.gov 
 ¾ https://www.msdmanuals.com
 ¾ https://www.researchgate.net
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திருக்கு்றள்:

மக்கள் ெமய்தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றுஅவர்
ெசாற்ேகட்டல் இன்பம் ெசவிக்கு. 

விளக்கம்:

மக்கள் உடம்ைபத் ெதாடுதல் உடம்பிற்கு இன்பம் தருவதாகும்.  
அம்மக்களின் மழைலச் ெசாற்கைளக் ேகட்டல் ெசவிக்கு இன்பம் தருவதாகும்.

குழநரதை �ைம்

6
அைகு

கற்றலின் ்�ாக்கஙகள்

இநதை ்போடத்தின் முடிவில் மோணெர்்கள அறிெது

 குழந்தையின் ெைர்ச்சி மற்றும் முன்ந்னற்ைத்்தை ்பற்றிக்  
்கற்றுக்ச்கோளளுதைல்.

	புதிதைோ்கப பிைநதைக் குழந்தையின் குணநலன்்க்ை அறிநதுக்ச்கோளளுதைல்.

	பிைநதை குழந்தை ்பரோமரித்தை்லக் ்கற்றுக் ச்கோளளுதைல்.

	தைோய்ப்போலூடடும் மு்ை்க்ையும் முக்கியத்்தையும் அறிநது ச்கோளளுதைல்.

	இ்ண உணவூடடத்்தை அறிநது ச்கோளளுதைல்.

	நநோய் தைடுபபு மு்ை்ய புரிநது ச்கோளளுதைல்.

	குழந்தைப ்பருெ நநோய்்க்ை அறிநது ச்கோளளுதைல்.

	குழந்தை நலத் திடடங்க்ை அறிநது ச்கோளளுதைல்.
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 6.1  முன்னுரை

குழந்தைச் செவிலியத்தின் முக்கிய 
நநோக்்கம் என்்னசெனில் ஒவசெோரு 
குழந்தைக்கும் நதை்ெயோ்ன உடல்நலத்்தை 
அளிப்பதைோகும்.  இது நநோய் ்போது்கோபபு,  
்கோயத்்தைக் கு்ைத்தைல், உடல்நலத் நதை்ெ்க்ை 
ெநதித்தைல், உடல்நலம் மற்றும் முன்ந்னற்ைத்்தை 
அ்டதைல், ்பரோமரித்தைல் ஆகியெற்்ை 
உளைடக்கியது.  ஒரு குழந்தை நலச்செவிலியின் 
செயல்்போடு அெைது ்கல்வி, அனு்பெம், 
சதைோழில் அ்மபபு மற்றும் நதை்ெ ஆகியெற்்ை 
அடிப்ப்டயோ்கக் ச்கோணடது.  குழந்தையின் 
ெைர்ச்சி மற்றும் முன்ந்னற்ைத்்தைப ்பற்றிய 
ச்பற்நைோரின் அறிவின் அடிப்ப்டயில் 
குழந்தைப ்பரோமரிபபு அ்மகிைது.

குழந்தை செவிலியத்தின் 
ச்கோள்்கசயன்்னசெனில் குழந்தையின் 
ெைர்ச்சி்யயும் முன்ந்னற்ைத்்தையும் 
அதி்கரிப்பதுடன் உடல், ம்னம் மற்றும் 
ெமூ்கத்தின் உயர்நி்லக்கு உட்படுத்துெதைோல் 
அ்ெ தைங்களின் உச்ெநி்லயில் 
செயல்்படுகின்ை்ன.

 6.2   வளர்ச்சியும் முன்்னேற்றமும்

முழு்மயோ்ன உடல் அல்லது 
உறுபபு்களின் அைவு அதி்கரித்தைநல ெைர்ச்சி 
ஆகும்.  இெற்்ை அஙகுலம், சென்டிமீடடர், 
்பவுணட மற்றும் கிநலோகிரோமில் அைவிடலோம்.  
செயல்்போடு்களின் முதிர்ச்சிநய முன்ந்னற்ைம் 
ஆகும்.  ஒவசெோரு குழந்தைக்கும் தைனிப்படட 
ெைர்ச்சி விகிதைம் உணடு.  உடல், ெமூ்கெைர்ச்சி, 
ஆன்மி்க ெைர்ச்சி ஆகிய்ெயும், 
முன்ந்னற்ைமும் செவநெறு விகிதைத்தில் 
இருக்கும்.  அ்்னத்து குழந்தை்களும் 
இயல்்போ்ன ்படிப்படியோ்ன முன்ந்னற்ைத்துடன் 
ெைர்ச்சிய்டகின்ை்ன.

6.2.1  வளர்ச்சி மறறும் முன்்னேற்றதரதைப் பாதிக்கும் 
காைணிகள்

1.  மைபு:  மர்பணுக்்கள மூலமோ்க 
குணோதிெயங்கள ்கடத்தைப்படுகிைது.  உடல் 

அைவு, உடல் அ்மவு, மற்றும் ்பரம்்ப்ர 
நநோய்்கள ஏற்்பட இ்ெ ்கோரணமோகின்ை்ன.

2.  இனேம்: ஒநர இ்னத்தில் உளை மக்்களுக்கு 
ஒநர குணநலன்்கள ்கோணப்படுகின்ை்ன.

3.  பால்: ஆண குழந்தை ச்பண குழந்தை்யவிட 
ச்பரிதைோ்கக் ்கோணப்படும்.

4.  கருப்ரபயில் கருவின் வளர்ச்சி: ்கர்ப்பக்்கோல 
ஊடடச்ெத்துக் கு்ை்போடு, மருநது்கள, 
மற்றும் நநோய் சதைோற்று்கள, ்கருப்்பயில் 
ெைரும் குழந்தை்யப ்போதிக்கின்ை்ன.

5.  ் �ாய் வாய்ப்படுதைலும் காயஙகளும்: நநோய் 
ெோய்ப்படுதைல் உடலின் எ்ட்யக் 
கு்ைப்பநதைோடு, குழந்தையின் 
முன்ந்னற்ைத்்தையும் ்போதிக்கிைது.

6.  உணவூட்டம்: குழந்தை உடச்கோளளும் 
உணவின் அைவு மற்றும் தைன்்ம 
அக்குழந்தையின் உடல் ெைர்ச்சி மற்றும் 
நநோய் எதிர்பபுத் தைன்்ம்யப ்போதிக்கிைது.

7.  சுறறுச்சூழல்: சூரிய ஒளி, ்கோற்று, மற்றும் 
ெமூ்க ச்போருைோதைோரக் ்கோரணி்கள 
ந்போன்ை்ெ குழந்தையின் 
முன்ந்னற்ைத்்தைப ்போதிக்கின்ை்ன.

8.  குழநரதையின் வரிரை நிரை: இ்ையக் 
குழந்தை்கள மூத்தைக் குழந்தையிடம் இருநது 
்கற்றுக் ச்கோளகின்ை்ன.  இது முதைல் 
குழந்தைக்குக் கி்டப்பதில்்ல.

9.  மனேவவழுச்சிகள்: ந்போதிய 
அரெ்ணபபில்லோ்ம, மற்றும் 
்போது்கோபபின்்ம ந்போன்ை்ெ குழந்தையின் 
ஆளு்ம்யயும், செயல்திை்ம்யயும் 
்போதிக்கிைது.

10.  அறிவுததி்றன்: செயல்திைன், ெமுதைோய 
ம்னநல ெைர்ச்சி மற்றும் ்கற்கும் திை்்ன 
இது ்போதிக்கிைது.

11.  உ்டறபயிறசி: உடல் மற்றும் தை்ெத் திை்்ன 
ஊக்குவிக்கிைது.

12.   ஹார்்மான்கள்:  உடல் ெைர்ச்சியும் 
முன்ந்னற்ைமும் ஹோர்நமோன்்கைோல் 
்போதிக்்கப்படுகிைது.
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(எ.்கோ) ெைர்ச்சி ஹோர்நமோன்்கள கு்ைவு 
குளைத்தைன்்ம்யயும் அதி்க அைவு சுரபபு 
அசுரத் தைன்்ம்யயும் உணடோக்குகிைது.

6.2.2 வளர்ச்சி நிரைகள்

1.   புதிதைோ்கப
பிைநதை குழந்தை  -  பிைபபிலிருநது 

நோன்கு ெோரங்கள
2.  இைம் குழந்தை -  ஒரு மோதைத்திலிருநது 

ஒரு ெயது ெ்ர
3.  ந்ட ்பயிலும்

்பருெம் -  ஒரு ெயது முதைல் 3 
ெயது ெ்ர 

4.  ்பளளிக்கு
முந்தையப்பருெம் -   மூன்று ெயதிலிருநது 

ஆறு ெயது ெ்ர
5.  ்பளளிப ்பருெக்

குழந்தை -  ஆறு ெயது முதைல் 
்பன்னிசரணடு ெயது 
ெ்ர

6.  ெைரிைம் ்பருெம் -  ்பன்னிசரணடு ெயது 
முதைல் ்பத்சதைோன்்பது 
ெயது ெ்ர

உ்டல் வளர்ச்சி

வளரச்�்
நிைலகள்  

�ண்டல்

�லக்கம்

தூண்டல்

முழு உடலின் அ்ெவு எ.்கோ 
நதைக்்கரணடி்யக் ்்கயோளுதைல்.

துைக்கம்

ெரியோ்ன அ்ெவிற்கு அதி்கப ்படியோ்ன 
்கற்ைல்  எ.்கோ தை்லக்்கடடுப்போடு.

 6.2.3  இளம் குழநரதை (1-12 மாதைஙகள்)

இைம் குழந்தைப ்பருெத்தில் தூணடல், 
துலக்்கம் மற்றும் ெமூ்க நி்ல்கள நெ்கமோ்க 
ெைர்ச்சிய்டகின்ை்ன.  

உ்டல்  வளர்ச்சி 

இைம் குழந்தையின் உடல் எ்ட 6 மோதைத்தில் 
பிைபபு எ்ட்யப ந்போல் இருமடங்கோ்கவும் 1 
ெயதில் மூன்று மடங்கோ்கவும் அதி்கரிக்கிைது.

உயரம் 50% ஒரு ெருடத்தில் அதி்கரிக்கிைது.  
தை்லச் சுற்ைைவும் மோர்புச் சுற்ைைவும் ஒரு 
ெருடத்தில் ெமமோகிைது.

நோடித்துடிபபு 130 – 140 / நிமிடம்.

சுெோெம் 36 – 40 / நிமிடம்

இரத்தை அழுத்தைம் 64/41 – 95 /58  mmHg

கு்ைமோதைக் குழந்தையோ்கப 
பிைநது பு்கழ்ச்பற்ைெர்்கள 
– ஆல்்பர்ட ஐன்ஸ்டீன், 
ஐெக் நியூடடன், மோர்க் 

த்ெோன், ஸ்டீவ செோணடர், நஜோ்கன்்னஸ் 
ச்கபைர், மற்றும் திரு. வின்ஸ்டன் ெர்ச்சில் 
என்்பெர்்கைோெர்.

பல் முரளததைல்

முன்செடடுப்பற்்கள 6 – 8 மோதைங்களில்

்பக்்கெோடடுப்பற்்கள 8 -11 மோதைங்களில்

6.2.4 ரமல் கறகள்

1 மோதைம் -  தைோயின் ெத்தைத்்தை அறிநது 
ச்கோளளுதைல்

2 மோதைங்கள  -   ெமூ்கப புன்்ன்்க

3 மோதைங்கள   -   தை்லக் ்கடடுப்போடு

4 மோதைங்கள   -   ெத்தைமோ்க சிரித்தைல்

5 மோதைங்கள   -    ெயிற்றுப ்பக்்கமோ்க புரளுதைல்

6 மோதைங்கள  -   உதைவியுடன் உட்கோருதைல்

7 மோதைங்கள   -   உதைவியின்றி உட்கோருதைல்

8 மோதைங்கள   -   தைெழுதைல்

9 மோதைங்கள   -  து்ணயுடன் நிற்ைல்

10 மோதைங்கள  -   து்ணயில்லோமல் நிற்ைல்

11 மோதைங்கள  -   து்ணயுடன் நடத்தைல்

12 மோதைங்கள - து்ணயில்லோமல் நடத்தைல்
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1- மாத� 4- மாத�க� 5- மாத�க�

7- மாத�க� 8- மாத�க� 9- மாத�க�

10- மாத�க� 11- மாத�க� 12- மாத�க�

6.2.5 �ர்டபயிலும் பருவம் (1-3 வயது)

ந்ட்பயிலும் ்பருெம் தீவிர செயல்்போடு மற்றும் ்கணடறியும் ்பருெமோ்க ெ்ரயறுக்்கப்படுகிைது.  
இப்பருெத்தில் உடல் மற்றும் ஆளு்மத்திைனின் அைவு நெ்கமோ்க ெைர்ச்சி அ்டகிைது.

வயது உ்டல் வளர்ச்சி
வையல் தி்றன்

தூண்டல் துைக்கம் வமாழி ைமூக உளவியல் 
முன்்னேற்றம்

1-3 
ெயது

்பல் மு்ைத்தைல்

செப்பநி்ல 
97.80F – 98.40F

நோடித்துடிபபு 
110 – 130 / நி

சுெோெம் 20 – 40/
நிமிடம்

இரத்தை அழுத்தைம் 
91/56 mmHg

மோர்பு சுற்ைைவு 
தை்லச் 
சுற்ைை்ெ விட 
அதி்கரிக்கிைது.

ெரோெரி எ்ட 
அதி்கரிபபு – 2.7 
/kg/ெருடம்

உயரம் 
அதி்கரிபபு 10 – 
12.5 cm /ெருடம் 

மோடிப 
்படி்களில் 
ஏறுதைல் 
மற்றும் 
இைஙகுதைல்.

இரணடு 
்கோல்்கைோல் 
குதித்தைல்

மூன்று 
ெக்்கர 
ெணடி்ய 
ஓடடுதைல்.

சுயமோ்க 
ஆ்ட 
அணிதைலும், 
மோற்றுதைலும்.

குெ்ையில் 
குடித்தைல்

்கலர்

 ச்பன்சில்்க்ைப 
பிடித்தைல்

சதைோகுதி்கைோல் 
(block)  
ந்கோபுரங்க்ை 
அ்மத்தைல்

உடல் உறுபபு்களின் 
ச்பயர்்க்ை 
அ்டயோைம் ்கோணல்.

்க்தை்களில் நோடடம்

ஏன்? என்ை 
ந்களவி்க்ைக் 
ந்கடடல்

செோற்சைோடர்்க்ையும் 
ெோர்த்்தை்க்ையும் 
திரும்்ப, திரும்்பக் 
கூறுதைல்.

ச்பற்நைோர் ஒத்தை 
செயல்்க்ை 
செய்தைல்.

தை்னக்கு மடடுநம 
செோநதைம் என்ை 
ம்னநி்லயில் 
இருத்தைல்.

தை்னது 
்போலி்னத்்தை 
அறிநது 
ச்கோளளுதைல்.
்கழிவு நீக்்கப 
்பயிற்சி்க்ை 
நமற்ச்கோளளுதைல்.

XII_Nursing_Vocational_TM_Unit 6.indd   198 1/5/2020   10:41:48 AM



6 | குழந்தை நலம் 199

6.2.6 பள்ளிக்கு முநரதையப் பருவம் (3 – 6 வயது)

3 ெயதிலிருநது 6 ெயதுக்குட்படட குழந்தை ்பளளிக்கு முந்தையப ்பருெக் குழந்தை எ்ன 
அ்ழக்்கப்படுகிைது.  இப்பருெத்தி்னரின் உடல் ெைர்ச்சி மி்கவும் கு்ைெோ்னது.  உயரமோ்கவும், 
சமலிதைோ்ன உடல் அ்மபபுடனும், உடல் எ்ட அதி்கரிப்பது இல்லோமலும் ்கோணப்படுெர்.  எலும்பு 
மணடல முதிர்ச்சியோல் ெயது ெநநதைோ்ரப ந்போலக் ்கோணப்படுெர்.

வயது வளர்ச்சி
வையல்தி்றன்

தூண்டல் துைக்கம் வமாழி
ைமூக 

உளவியல்
3-6 
ெயது

எ்ட 12.5 – 20 kgs

உயரம் 100-115/
cm

நோடித்துடிபபு 
90-105/நிமிடம்

சுெோெம் 22- 30 /
நிமிடம்

இரத்தை அழுத்தைம் 
100/60 mmHg

்கோல் விரல் 
மு்்ன்கைோல் 
நடத்தைல்.

மரம் மற்றும் 
ஏணி்களில் 
ஏறுதைல்

நட்ன 
அ்ெவு்க்ை 
செய்து ்கோடடுதைல்

எறி ்பநது்க்ை 
ஒரு ்்கயோல் 
பிடித்தைல்

மனிதை மு்கத்்தை 
எளி்மயோ்க 
ெ்ரதைல்

்படங்க்ை 
்கத்திரியோல் 
ெ்ைத்து செடடுதைல்.

எழுத்து்க்ை 
்போர்த்து எழுதுதைல்

4 ெோர்த்்தை 
செோற்சைோடர்்க்ை 
உ்பநயோகித்தைல்.

முதைன்்ம 
நிைங்க்ைக் 
்கணடறிதைல்

தி்ெ்க்ை 
அறிதைல் (நமல், 
கீழ், பின், முன்)

1-10 ெ்ர 
செோல்லுதைல் 

1200 
ெோர்த்்தை்கள 
ந்பசுதைல்

தைன் மு்்னபபு 
(ecocentric)
இரு்ைக் 
்கணடு ்பயம்

்க்னவு்கள

உடன்பிைநநதைோர் 
மீது ச்போைோ்ம

நெர்நது 
வி்ையோடுதைல்

6.2.7 பள்ளிப் பருவக் குழநரதை (6 -12 வயது)

இப்பருெத்தில் ெைர்ச்சியும் முன்ந்னற்ைமும் உடல் மற்றும் ம்ன அைவில் ெரியோ்ன விகிதைத்தில் 
ந்டச்பறுகிைது.

வயது வளர்ச்சி
வையல் தி்றன்

தூண்டல் துைக்கம் வமாழி
ைமூக 

உளவியல்
6 -12 
ெயது

எ்ட 20 – 35 
kg

உயரம் 110 – 
140 cm

நோடித்துடிபபு 
90/நிமிடம்

சுெோெம் 20/
நிமிடம்

இரத்தை 
அழுத்தைம் 100 
/60 mmHg.

மிதிெணடியில் 
ெோ்கெங்கள 
செய்தைல்

்பநது்க்ை 
லோெ்கமோ்க 
எறிதைல்.

உடல்செயல் 
்போடு்களில் அதி்க 
ஈடு்போடு

இ்ண செழுத்து 
மு்ை (Cursive 
Writing)

மனிதை உடலில் 18-
20 உறுபபு்க்ை 
ெ்ரதைல்

ஒருஙகி்ணபபு 
C0-ordination) 
அதி்கரித்தைல்

சிறிய, கூடட்மபபு 
ெோக்கியங்க்ைப 
்பயன்்படுத்துதைல்.

ந்கோரிக்்்க்க்ை விட 
ஆநலோெ்்ன்க்ை 
ஏற்றுக் ச்கோளளுதைல்.

7200 
ெோர்த்்தைக்்க்ை 
ந்பசுதைல்.

ந்பச்சின் கூறு்க்ை 
ெரியோ்கப 
்பயன்்படுத்துதைல் 
(Parts of speech)

மற்ைெர்்களுடன் 
ஒருஙகி்ணநது 
செல்லுதைல்

சிறிய 
ந்கோ்பங்களின் 
செளிப்போடு 

ஹீநரோ ெழி்போடு 
சதைோடருதைல்
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6.2.8 வளரும் பருவம் (13 – 19 வயது)

குழந்தைப ்பருெத்திலிருநது ெயது ெநநதைோரோ்க மோறும் ்பருெமோகும்.  உடல் ெைர்ச்சி, 
ம்னெைர்ச்சி மற்றும் ெமூ்க ெைர்ச்சி அதி நெ்கமோ்க ந்டச்பறுகிைது.  இரணடோம் நி்ல இ்னப 
ச்பருக்்க உறுபபு்கள 11-12  ெயதில் ெைர்ச்சிய்டயத் சதைோடஙகுகின்ை்ன.  18-20 ெயதில் ெைர்ச்சி 
முழு்மய்டகிைது.

வயது
உ்டல் வளர்ச்சி வையல் தி்றன்

ஆணt வபண தூண்டல் துைக்கம் வமாழி
ைமூக உளவியல் 

முன்்னேற்றம்
13-19 
ெயது

எ்ட 40-
60kg

உயரம் 140-
166/cm

நோடித்துடிபபு 
66/ நிமிடம்

சுெோெம் 16 
-18 /நிமிடம்

இரத்தை 
அழுத்தைம் 
112/66mmHg

எ்ட 35-
60kgs

உயரம் 140 – 
170cm

நோடித்துடிபபு 
66-70/mt

சுெோெம் 16-
18/நிமிடம்

இரத்தை 
அழுத்தைம் 
114/68 mmHg

ெயது 
ெநநதைோ்ரப 
ந்போல்

ெயது 
ெநநதைோ்ரப 
ந்போல்

ெயது 
ெநநதைோ்ரப 
ந்போல்

நோன் என்ை 
எணணம் கு்ைதைல்

இரு்போலரிடம் 
்பழகுதைல்

கு்ைநதை அைவு 
சநருக்்கமோ்ன 
நண்பர்்கள 

ச்பற்நைோரிடமிருநது 
தைனித்திருத்தைல்.

வபணகள்

	ெயதுக்கு ெருதைல் (பூப்ப்டதைல்) 8-13 
ெயதுெ்ர 

	பூப்ப்டதைல் மோற்ைம் – மோர்்ப்க ெைர்ச்சி

	இ்னப ச்பருக்்க உறுபபு்களில் முடி ெைருதைல் 
(pubic hair)

	அக்குளில் முடி ெைருதைல்.

	மோதைவிடோய் சுழற்சி 10 – 16 ½ ெயது்களில் 
சதைோடக்்கம்.

ஆணகள்

	வி்ர்களும், வி்தைப்்ப்களும் ச்பரிதைோகுதைல்

	இ்னபச்பருக்்க உறுபபு்களில் முடி ெைர்ச்சி

	அக்குளில் முடி ெைருதைல்

	உ்டநதை ஆழ்நதை குரல்

ெைர் இைம் ்பருெத்தில் 
44% ச்பண்கள 40% 
உடல் எ்ட்யக் 
கு்ைக்கின்ை்னர்.  ஆண்கள 

உடல் எ்ட்ய அதி்கரிப்பதைற்்கோ்ன 
உடற்்பயிற்சி்களில் ஈடு்படுகின்ை்னர்.

6.3 புதிதைாகப் பி்றநதை குழநரதையின் தைன்ரமகள்

அளவீடுகள்
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1. நீளம் 

ெோதைோரண உயரம் 47.5 செ.மீ லிருநது 53.75 செ.மீ 
ெ்ர உளைது.

2. எர்ட

ெோதைோரண முழு ெைர்ச்சிய்டநதை குழந்தையின் 
எ்ட 2700கி லிருநது 3850கி ஆகும்.  (2.7கி.கி 3.85 
கி.கி) ஆகும்.

்கலிந்போர்னியோவில் உளை 
ந்பபி நெலண்டன் தைோன் 
உலகில் மி்கபச்பரிய 
புதிதைோ்கப பிைநதைக் 

குழந்தையோகும் எ்ட 5.9 கிகி (13 ்பவுணடு)

3. தைரைச் சுற்றளவு

ெோதைோரணமோ்க 30செ.மீ – 37 செ.மீ ஆகும்.

4. மார்புச் சுற்றளவு

ெோதைோரணமோ்க 30-33 செ.மீ ஆகும்.

5. ்தைால் 

	நதைோலின் நிைம் இைஞ்சிெபபு அல்லது 
சிெப்போகும்.  ்கரு்மயோ்ன குழந்தை்களில் 
்கருஞ்சிெபபு நிைமோகும்.

	செர்னிக்ஸ் ்கோசிநயோெோ (Vernic caseosa)  
ெோல் நதைோல் முடப்படடிருக்கும்.  செர்னிக்ஸ் 
்கோசிநயோநெோ என்்பது செண்ம ்கலநதை 
மஞ்ெள நிை ்போலோ்டப ந்போன்ை ஒடடும் 
தைன்்மயு்டய ச்போருைோகும்.

	நலணுந்கோ (lanugo) என்்பது சிறிய முடி்கள 
உடல் முழுெதும் பிைநதை குழந்தையின் 
உடலில் ்கோணப்படுதைல் ஆகும்.  நதைோள 
்பட்ட, ்்க, ்கோல், மற்றும் சநற்றி ஆகிய 
இடங்களில் ெோதைோரணமோ்கக் ்கோணப்படும்.

6. காது

்கோது  குருத்சதைலும்பு நன்கு 
ெைர்ச்சிய்டநதிருக்கும்.

7. வபண இனேப்வபருக்க 
உறுப்புகள்

செளி உதைடு்கள (labio majora) 
நன்கு ெைர்ச்சிய்டநதிருக்கும் (clitoris) 
கிளிடநடோரிஸ் ெரியோ்கத் சதைரிெதில்்ல.

ஆண இனேப்வபருக்க உறுப்புகள்

வி்தைப்்ப்கள ெைர்ச்சிய்டநது சதைோய்நது 
்கோணப்படும். வி்ர்கள ்்பயின் அடியில் 
்கோணப்படும்.

8. அப்கார் அளவீடு

அப்கோர் அைவீடு டோக்டர். செர்ஜினியோ அப்கோர் 
என்்பெரோல் 1950ம் ஆணடு பிைநதை குழந்தையின் 
நி்ல்யயும், இதைய, நு்ரயீரல் 
செயல்்போட்டயும் மறு சீர்மத்தைலின் 
அெசியத்்தையும் ்கணக்கிட ெ்ரயறுக்்கப்படடது.  
ஐநது நி்ல்கள 1, 5, 10 நிமிடங்களில் 
்கணக்கிடப்படுகிைது.

அறிகுறிகள் 0 1 2

நதைோலின் நிைம்
நீலம், செளிறிய 
தைன்்ம

உடல் – இைஞ்சிெபபு 
்்க,்கோல் – நீலம்

இைஞ்சிெபபு

நோடித்துடிபபு (இதையத் 
துடிபபு)

இல்்ல < 100 >100

தூணடலுக்கு 
எதிர்வி்்ன

இல்்ல மு்கம் சுளித்தைல் அழு்்க

தை்ெத்திைன் இல்்ல சிறிதைைவு
அதி்கப்படியோ்ன 
அ்ெவு்கள

சுெோெம் இல்்ல
சமதுெோ்க, 
ஒழுங்கற்ைது

நல்ல அழு்்க
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சமோத்தை அைவீடு – 10

அழுத்தைம் இல்்ல – 7 -10 

சிறிதைைவு அழுத்தைம் – 4- 7 

அதி்க அழுத்தைம் (்போதிக்்கப்படட நி்ல) – 1- 4

அைவீடு்கள சதைோகுக்்கப்பட நெணடும்.  7க்கு 
நமல் அைவீடு்கள உளை குழந்தை்களுக்கு 
இதைய சுெோெ மறுசீர்மபபு 
நதை்ெப்படுவிதில்்ல.  இநதை APGAR  அைவீடு 
குழந்தை ்கருப்்பயிலிருநது செளிபபுை 
சூழ்நி்லக்கு ஏற்ைெோறு தைன்்்ன எவெோறு 
தை்கெ்மத்துக் ச்கோளகிைது என்்ப்தைக் 
்கோடடுகிைது.

9. உயிைாதைாைஙகரளக் கணக்கி்டல் (Vital Signs)

அக்குள ெழியோ்க செப்பநி்ல – 36.50 C -  
37.60C

இதையத் துடிபபு – 120 – 140/ நிமிடம்

சுெோெம் – 40 – 60/நிமிடம்

10. பறறிப் பிடிக்கும் தைன்ரம (Reflex) 

நன்ைோ்க ெைர்ச்சிய்டநதை குழந்தை நன்ைோ்க 
இறுக்்கமோ்கப ்பற்றிக் ச்கோளளும்.

உஙகளுக்குத வதைரியுமா?

6.4  புதிதைாகப் பி்றநதைக் குழநரதை 
பைாமரிப்பு

புதிதைோ்கப பிைநதை குழந்தையின் ெோழ்வில் 
பிைநதை உடன் உளை முதைல் ெோரம் மி்கவும் 
்கடி்னமோ்னதைோகும்.  வீடு்களில் பிைக்கும் 

குழந்தை்களுக்கு ்பரோமரிபபும், ம்கபந்பறு 
சிகிச்்ெயும் விரும்்பப ்படத்தைக்்க அைவில் 
கி்டப்பதில்்ல.

கு ழ ந ் தை ்க ளி ் ட ந ய 
்கோணப்படும் ரிபசைக்ஸ் 
(reflexes) யோசதைனில்

1.  ரூடடிங ரிபசைக்ஸ் (Rooting reflex) – 
குழந்தையின் ெோயின் ஓரத்்தைத் 
சதைோடடவுடன் ஏற்்படுெது.

2.  ெக்கிங ரிப சைக்ஸ் (Sucking reflex) – 
குடிப்பதைற்கு தையோரோகும் நி்ல

3.  நமோநரோ ரிபசைக்ஸ் (Moro reflex)   - இது 
திடுக்குறும் நி்ல

4.  நடோனிக் சநக் ரிபசைக்ஸ் (Tonic neck refex)  
-  சதைோடடவுடன் ஏற்்படும் எதிர்நி்ல.

5.  கிரோஸ்ப ரிபசைக்ஸ் (Grasp reflex)  -   
்பற்றிபபிடிக்கும் தைன்்ம

6.  ஸ்சடபபிங ரிபசைக்ஸ் (Stepping reflex)  -   
ெமதைைத்தில் ்கோல்்கள ்படடவுடன் 
நடப்பதைற்கு ்கோல்்க்ை மோறி மோறி 
்ெத்தைல்.

்�ாக்கம்

1.  இதைய, சுெோெ நெ்ல்க்ை ெரி செய்து 
நி்லப்படுத்தை

2.  உடல் செப்பநி்ல்ய நி்லப்படுத்தை

3.  நநோய்த் சதைோற்று்க்ைத் தைடுக்்க

4.  ெரியோ்ன உணவூடடத் திடடத்திற்கு

5.  பிைக்கும் ச்போழுது ஏற்்படும் நநோய்்கள 
(Congenital) மற்றும்  பிைகு ஏற்்படும் 
நநோய்்க்ைக் (acquired) ்கணடறிதைலும் 
சிகிச்்ெயும்

6.4.1  �ல்ை உ்டல் �ைமுள்ள குழநரதைரயப் 
பைாமரிததைல்

I உட்னடி ்பரோமரிபபு

II தி்னெரி ்பரோமரிபபு
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I  உ்டனேடி பைாமரிப்பு

உடலின் செப்பநி்ல்ய சீர்மத்தைல், 
சுெோெப ்போ்தை்ய சீர்மத்து சுெோெத்்தை 
தூணடி, இரத்தை ஓடடத்்தை நி்லப்படுத்துதைல்.

1. சுவாைப் பாரதைரய சீைாக்குதைல்

அதி்கப்படியோ்னக் குழந்தை்கள பிைக்கும் 
ச்போழுது அழுெதைோல், தைோ்னோ்க சுெோசிக்்கத் 
சதைோடஙகுகின்ை்ன.  98% குழந்தை்களுக்கு, இதைய, 
சுெோெ மறுசீர்மபபு நதை்ெப்படுெதில்்ல 
(resuscitation). சுெோெத்்தையும், இரத்தை 
ஓடடத்்தையும் நி்லப்படுத்துதைல் மி்கவும் 
அெசியமோ்னது.  (எ.்கோ சுெோெம்)  குழந்தையின் 
மோர்பு அ்ெநெ மற்ைெர்்க்ைவிட 
முதைன்்மயோ்னது.

•	சுெோெப ்போ்தையில் உளை ெளி, திரெங்கள 
சமதுெோ்ன உறிஞ்சுதைலோல் நீக்்கப்பட 
நெணடும்.

•	சுெோெ மறுசீர்மபபு நி்லயில் 
ெளித்திரெங்கள நீக்்கப்படடு, ஆக்ஸிஜன் 
அளிக்்கப்படடு, சுெோெத்்தை நி்லப்படுத்தை 
நெணடும்.

2. அப்கார் அளவீடு

குழந்தை பிைநதைவுடன் அதைன் நி்ல்யக் 
்கணக்கிடுெதைற்கு சிைநதை மு்ையோகும். 
முக்கியமோ்க சுெோெம், இரத்தை ஓடடம் மற்றும் 
நரம்பியல் நி்ல்க்ைக் ்கணடறிகிைது.

II தினேைரி பைாமரிப்பு

	்கதை்கதைபபு

	சதைோபபுள ச்கோடி ்பரோமரிபபு

	்கண ்பரோமரிபபு

	நதைோல் ்பரோமரிபபு

	தைோய்ப ்போலூடடல்

	குழந்தைக் குளியல்

	உ்ட

	ச்போது ்கெனிபபு

	எ்ட்யப ்பதிவு செய்தைல்

	நநோய்த்தைடுபபு

புதிதைாகப் பி்றநதைக் குழநரதை பைாமரிப்பு

செவிலிய ்பரோமரிபபின் முக்கிய நநோக்்கம் 
என்்னசெனில் குழந்தைக்கு சீரோ்ன உடல் 
செப்ப நி்ல்ய நி்லப்படுத்துதைல் 
சுெோெப்போ்தை்ய சீரோக்கி சுெோெத்்தை 
ஊக்குவித்தைல் மற்றும் இரத்தை ஓடடத்்தை ஓடும் 
நி்லயில் ்ெத்தைல் ஆகும்.

1. கதைகதைப்பு

உட்ல உலர்ெோ்கவும் ந்போதுமோ்ன 
உலர்நதை துணி்கைோல் சுற்றி ்ெப்பதைோலும் 
கி்டக்கிைது.  தைோயின் உடநலோடு சநருஙகி 
்ெப்பதைன் மூலம் செப்ப நி்ல 
சீரோக்்கப்படுகிைது.  (அக்குள ெழியோ்க 36.50C – 
37.60C)

2. வதைாப்புள் வகாடி பைாமரிப்பு

சதைோபபுள ச்கோடி சதைோபபுளிலிருநது 2-3 
அஙகுலங்கள விடடு எசெ்படிக் மு்ையில் 
பிரெெத்தின் ச்போழுது செடடப்படடு 
நுணணுயிரச் செய்யப்படட நூல் அல்லது 
பிைோஸ்டிக் கிளிப்போல் ்கடடப்பட நெணடும்.  
சதைோபபுள ச்கோடியில் ஏநதைனும் நநோய்த்சதைோற்று 
உளைதைோ என்்ப்தைக் ்கெனிக்்க நெணடும்.

3. கணகரளப் பைாமரிததைல்

• “ெோதைோரண ெ்லன் அல்லது நுணணுயிரைச் 
செய்யப்படட நீரில் ந்்னக்்கப்படட ்பஞ்சு 
உருண்டயோல் ்கண்க்ை சுத்தைம் செய்ய 
நெணடும்.

• சிெநதை நிைம், ஒடடும் திரெங்கள, 
அதி்கப்படியோ்ன ்கணணீர் ந்போன்ை 
அறிகுறி்கள ஏநதைனும் ்கண்களில் 
்கோணப்படுகிைதைோ என்்ப்தை சதைோடக்்க 
நி்லயில் ்கணடறிதைலோல் பிரச்சி்்ன்க்ை 
வி்ரெோ்க தீர்க்்க முடியும்.

4. ்தைால் பைாமரிப்பு

• தைோயிடம் குழந்தை்யக் ச்கோடுப்பதைற்கு 
முன்பு உடலிலுளை இரத்தைம், ெளி, 
சமக்ந்கோனியம் ந்போன்ை்ெ சமதுெோ்கத் 
து்டத்து சுத்தைம் செய்யப்பட நெணடும்.
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• மருத்துெம்்னயில் இருக்கும் வ்ர 
குழந்தைக் குளியல் தை்ட செய்யப்படுெதைோல் 
நநோய்த் சதைோற்று ஏற்்படுெது 
கு்ைக்்கப்படுகிைது.  செர்னிக்ஸ் 
ந்கஸிநயோெோ்ெ ெலிநது நீக்குதைல் 
கூடோது.

5.தைாய்ப் பாலூட்டல்

• குழந்தை பிைநதை ½ மணி நநரத்திற்குள 
அல்லது எவெைவு வி்ரெோ்கநெோ 
அவெைவு வி்ரெோ்க தைோய்ப்போல் 
ச்கோடுக்்கப்பட நெணடும்.

• தைோய்ப்போல் ச்கோடுக்கும் முன் எவவிதை 
உணவுப ச்போருளும் ச்கோடுக்்கப்படக் 
கூடோது.  ச்கோலஸ்டரம் ்கணடிப்போ்க 
ச்கோடுக்்கப்பட நெணடும்.

• தைோய்ப்போல் ச்கோடுக்கும் மு்ை்க்ை 
தைோய்க்கு ்கற்பிக்்க நெணடும்.

• சதைோடக்்க நி்லயில் தைோய்ப்போல் 1-2 மணி 
நநர கு்ைநதை இ்டசெளியிலும் பின்்னர் 
2-3 மணி நநர இ்டசெளியிலும் 
ச்கோடுக்்கப்பட நெணடும்.  பிைநது முதைல் 
ெோர முடிவில் அநந்கக் குழந்தை்கள 
தைன்னு்டய ்போலருநதும் மு்ை்ய 
ெ்ரயறுத்துக் ச்கோளகின்ை்ன.

6. குழநரதைக் குளியல்

• மருத்துெம்்னயில் இருக்கும் ெ்ர 
குழந்தைக்கு குளியல் இல்்ல.

• செதுசெதுப்போ்ன அ்ையில் செது 
செதுப்போ்ன நீரில் அளிக்்க நெணடும்.

• உட்னடியோ்க உலர்த்தைப்படடு உலர்நதை செது 
செதுப்போ்ன துெோ்லயோல் தை்லயிலிருநது 
்கோல் ெ்ர சுற்ைப்பட நெணடும்.

• 3-4 ெோரங்களுக்குப பின்்னர் குளியலுக்கு 
முன் உடலில் ஒலிெ எணசணய், அல்லது 
நதைங்கோய் எணசணய் ்பயன்்படுத்தைலோம்.

• ்கோ்ல நெ்ையில் சூரிய ஒளியில் 
்ெத்திருப்பது ்கதை்கதைபபுக்கும், ்ெடடமின் 
D தையோரித்தைலுக்கும் அெசியமோகிைது.

7. ஆர்ட

• தைைர்ெோ்ன, சமல்லிய, ்பருத்தியி்னோலோ்ன 
ஆ்ட்க்ை அணிவிக்்க நெணடும்.

• ்கழுத்திநலோ, ெயிற்றிநலோ ஆ்ட 
இறுக்்கமோ்க இருக்்கக் கூடோது.

• சமல்லிய எரிச்ெலில்லோதை நெோபபு்க்ைப 
்பயன்்படுத்தி ஆ்ட்கள நன்கு சுத்தைம் 
செய்ெதுடன், சூரிய ஒளியில் உலர ்ெக்்கப 
்பட நெணடும்.

8. வபாதுவானே கவனிப்பு

• ெரியோ்ன ்்க ்கழுவுதைலுக்குபபின், குழந்தை 
சமன்்மயோ்க ்்கயோைப்பட நெணடும்.

• நநோய்த் சதைோற்றுளைெர்்கள குழந்தை்யக் 
்்கயோைக் கூடோது.

• மல்லோர்நதை நி்லயில் தூங்க ்ெக்்கப்பட 
நெணடும்.

9. எர்ட

• நல்ல ஆநரோக்கியமோ்ன புதிதைோ்க பிைநதை 
குழந்தையின் எ்ட முதைல் மோதைத்தில் 30கி/
நோள  அதி்கரிக்கிைது.

• 20கி/நோள என்ை விகிதைத்தில் இரணடோெது 
மோதைத்திலும் 10கி/நோள என்ை விகிதைத்தில் 
அதைற்கு பின்்னர் முதைல் ெருடத்திலும் 
அதி்கரிக்கிைது.

• குழந்தை்கள ெோதைோரணமோ்க தைங்களு்டய 
பிைபபு எ்ட்ய 5-6 மோதைத்தில் 
இரடடிப்போக்குகின்ை்ன.

10. ்�ாய்த தைடுப்பு

• குழந்தை பிைநதைவுடன் BCG, ‘O’ dose OPV 
மற்றும் சஹப்ப்டடிஸ் B’ தைடுபபூசி 
ந்போடப்பட நெணடும்.

• நதைசிய நநோய்த் தைடுபபு அடடெ்ண தைோய்க்கு 
்கற்பிக்்கப்பட நெணடும்.

6.4.2 தீஙகு தைரும் பாைம்பரிய �ர்டமுர்றகள்

ெமுதைோயங்களின் சில ந்டமு்ை்கள தீஙகு 
தைரு்ப்ெயோ்க உளை்ன.  தைோய், நெய் ெோர்நதை 
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்கலோச்ெோர ்பழக்்கெழக்்கங்கள அதி்க அைவில் 
்கோணப்படுகின்ை்ன.  அ்ெ தீஙகு தைருமோயின் 
்கடடோயமோ்க அ்கற்ைப்பட நெணடும்.

சிை எடுததுக்காடடுகளாவனே.

•    மண அல்லது ்பசு ெோணத்்தை சதைோபபுள 
ச்கோடியில் ்பயன்்படுத்துெது

• ச்கோலஸ்டரம் ச்கோடுக்்கோமல் தைோய்ப்போ்ல 
தைோமதைப்படுத்துெது.  தைங்கம் உரசியநீர், நதைன், 
ெர்க்்க்ரநீர், ெடி்கடடியநீர் மற்றும் 
்கழு்தைப்போல் ந்போன்ைெற்்ைக் ச்கோடுப்பது

• ச்பண சிசு்ெ உணர்ெோலும், உணெோலும் 
புைக்்கணிப்பது

• ்கோது மற்றும் ்கண உளநை குளிக்கும் முன் 
எணசணய் விடுெது

• கி்ரப ெோடடர் அல்லது ந்போனி ெோன் 
ச்கோடுப்பது 

• ஒபியம், பிரோணடி ச்கோடுப்பது

• ்போல் புடடி்க்ைப ்பயன் ்படுத்துதைல்

• பிைநதை குழந்தையின் ்கண்களில் “்கோஜல்”  
இடுெது

ெோம்பியோவில் உளை 
மக்்கள சதைோபபுள ச்கோடியில் 
கீழ்்கணட ச்போருட்க்ை 
இடுகிைோர்்கள.

உைை ரவக்கும் வபாருடகள்

ெோம்்பல், தூசி

உயவு உண்டாக்கும் வபாருடகள்

ெோஸ்லின், ெ்மயல் எணசணய், 
உ்பநயோ்கப்படுத்திய நமோடடோர் எணசணய்.  

பாதுகாப்பு வபாருடகள்

தைோய்ப்போல், மோடடு ெோணம், மற்றும் 
ந்கோழியின் மலம் 

6.4.3 ஆபததைானேக் குழநரதைகரள கண்டறிதைல்   
(Identification of Risk Infants)

பிரெெத்தின் ந்போதும் தைோயோலும்  

குழந்தை்களுக்கு அதி்கப்படியோ்ன 
பிரச்ெ்்ன்கள ஏற்்பட ெோய்பபுளை்ன.

இவெ்்கயோ்னக் குழந்தை்க்ை இ்னம் 
்கோணும் அடிப்ப்ட மு்ை என்்னசெனில் 

• உடல் எ்ட 2.5 கிகி கு்ைெோ்ன குழந்தை்கள 
– கு்ை மோதைக் குழந்தை்கள, 70% 
எதிர்்போர்க்்கப்படும் எ்டக்கு கு்ைெோ்னக் 
குழந்தை்கள

• சதைோடர்நது 3 மோதைங்கைோ்க உடல் எ்ட 
அதி்கரிக்்கோமல் இருத்தைல்.

• இரட்டக் குழந்தை்கள, பிைபபில் 5ெது 
குழந்தைக்கு நமல்

• செயற்்்க உணவூடடம் ந்பதி உளை 
குழந்தை்கள 

• சடௗவுன் சிணடநரோம் (Down Syndrome) 
ந்போன்ை பிைவி நநோய்்கள

• சுெோெம் இல்லோ்ம, மூச்சுத்திணைல்

• ஈருருெம் (Dimorphism) 

ஸ்சடம் செல் (குருத்தைணு) 
சிகிச்்ெ (Stem cell treatment) 
ஸ்சடம்செல் சிகிச்்ெ 
என்்பது ஸ்சடம் செல்்க்ைப 

்பயன்்படுத்தி நநோய்்க்ை தைடுப்பநதைோ 
குணமோக்குெநதைோ ஆகும்.  எலும்பு மஜ்்ஜ 
மோற்று மு்ையில் அதி்கமோ்க இம்மு்ை 
்பயன்்படுகிைது.  சில சிகிச்்ெ்களில் 
சதைோபபுள ச்கோடியில் இருநது எடுக்்கப்படும் 
இரத்தைம் ்பயன்்படுகிைது.  இம்மு்ை  
நரம்பு சீரழிவு நநோய்்கள, நீரழிவு நநோய் 
மற்றும் இதைய நநோய் சிகிச்்ெயில் அதி்க 
்பயனுளைதைோ்க இருக்கிைது.

6.5 உணவூட்டல் (FEEDING)

இைம் குழந்தையின் ெைர்ச்சி  ெோழ்க்்்கயின் 
மற்ை நி்ல்க்ைவிட முதைல் 6 மோதைங்களில் 
மி்கவும் அதி்கமோ்க உளைது.  உணவூடடல் 
அதில் முக்கிய ்பஙகு ெகிக்கிைது.
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்�ாக்கஙகள்

1. ந்போதுமோ்ன அைவு திரெத்்தை அளிக்்க

2. ந்போதுமோ்ன அைவு உணெளிக்்க

3. ஒரு ெமநி்ல உணவூடடத்திற்கு

4. எளிதில் செரிக்கும் உண்ெ அளிக்்க

6.5.1 உணவூட்டலின் வரககள்

உணவூடடல்
தைோய்ப்போல்

செயற்்்க உணவூடடம்

தைாய்ப்பாலூட்டல்

நநோய்த்தைடுபபு மற்றும் உயிர் பி்ழத்தைல் 
ஆகிய இரணடும் தைோய்ப ்போலூடடலின் முக்கிய 
்கோரணங்கைோகும்.

தைாய்ப் பாலூட்டலின் �ன்ரமகள்

1. எளிதைோ்க சீரணம்டய ஏற்ை நி்லயிலும் 
கு்ைநதை ெவவூடு ்பரெல் அழுத்தைத்திலும் 
உளைது.

2. நநோய்த்சதைோற்றுக்கும், ஊடடக் 
கு்ை்போடு்களுக்கும் எதிரோ்க ந்போரிடுகிைது.

3. உடல் செப்பநி்லயில் தையோரோ்கக் 
்கோணப்படுெதுடன் நுணணுயிரற்ை 
நி்லயில் உளைது.

4. தையோரிப்பது அெசியம் இல்்ல அத்துடன் 
வி்லநயதும் இல்்ல.

5. மலமிைக்்கம் தைன்்மயு்டயது.

6. ஒவெோ்ம ஏற்்படக் கூடிய அ்போயம் 
இல்்ல.

7. தைோய்க்கும், குழந்தைக்குமி்டநய நல்ல 
உைவு மு்ை்ய ெைர்க்கிைது.

8. ்போலூடடும் ்கோலத்தில் ்கர்ப்பம் தைரித்தைல் 
மி்கவும் அரிது.

9. ்கருப்்ப சுருஙகுெதைற்கு உதைவி செய்கிைது.

10.  ்கருப்்ப, சி்்னப்்ப, மோர்்ப்க 
புற்றுநநோய்்கள ஏற்்படும் ெோய்பபு்கள 
கு்ைவு.

11. ஒவெோ்மயோல் ஏற்்படும் பிரோஙகியல் 
ஆஸ்துமோ்ெத் தைடுக்கிைது.  சடடடனி, 
குழந்தையில் கு்ைநதை குளுக்ந்கோஸ் நி்ல, 
(Neonatal hypoglycaemia) மற்றும் ்ெடடமின் 
கு்ை்போடடு நநோய்்க்ைத் தைடுக்கிைது.

12. இைம் குழந்தையின் மூ்ை ெைர்ச்சிக்குப 
்பயன்்படுகிைது.

6.5.2  தைாய்ப் பாலூடடுதைலில் ஏறபடும் ைாதைாைணப் 
பிைச்ைரனேகள்

ஊடடச்ெத்துக்்க்ைத் தைவிர அதி்கமோ்ன 
நற்்பல்்ன குழந்தைக்கு தைோய்ப்போல் 
அளித்தைோலும் தைோய்ப்போலூடடுதைலில் 
அதி்கப்படியோ்ன ெெோல்்கள உளை்ன.

அரவயாவனே.

1. தைோயி்னோல் ஏற்்படு்ப்ெ

2. குழந்தையி்னோல் ஏற்்படு்ப்ெ

தைாயினோல் ஏறபடுபரவ

1. அறியோ்ம

2. ்பதைடடம்

3. அறு்ெ சிகிச்்ெக்குபபின்

4. ம்னநநோய்்கள

5. கு்ைநதை அைவு ்போல் சுரபபு

6. மோர்்ப்க நநோய்்கள

குழநரதையால் ஏறபடுபரவ

1. கு்ைெோ்ன பிைபபு எ்ட உளை குழந்தை்கள

XII_Nursing_Vocational_TM_Unit 6.indd   206 1/5/2020   10:41:52 AM



6 | குழந்தை நலம் 207

2. கு்ைமோதைக் குழந்தை்கள

3. தைற்்கோலி்க நநோய்்கள

4. குழந்தையின் ெயிற்று உபபுெம்

5. பிைவிக் கு்ை்போடு்கைோ்ன பிைவு்படட 
அணணம் ந்போன்ை்ெ.

6.5.3 தைாய்ப்பாலூடடும் முர்ற

• ்போலூடடுெதைற்கு முன்்னோல் தைோய் உடலோலும் 
ம்னதைோலும் ெெதியோ்கவும், தைைர்ெோ்கவும் 
இருக்்க நெணடும்.  ்்க்க்ைக் ்கழுவிக் 
ச்கோளை நெணடும். ஒரு டம்ைர் ்போல் 
அல்லது தைணணீர் அருநதை நெணடும்.  தைோய் 
்போலூடடுெதைற்குமுன் விடப்படட வீடடு 
நெ்ல்கள எதுவும் இருத்தைல் கூடோது.

• குழந்தை சுத்தைமோக்்கப்படடு உலர்ெோ்க 
இருக்்க நெணடும்.  ஏச்னனில் குழந்தை 
ெெதிக் கு்ைெோ்க உணரலோம் அல்லது 
தைோய்ப்போல் அருநதை ஒத்து்ழக்்கோமல் 
ந்போ்கலோம்.

தைாய்ப்பாலூடடும் நிரை

• தைோயின் முதுகு தைோங்கப்படட நி்லயில் 
உட்கோரநெோ, ்படுக்்கநெோ செய்யலோம்.

• குழந்தையின் ஒரு்்க மோர்பின் ்பக்்கத்தில் 
இருக்கும் ்படியோ்க உறுதி செய்.  இதை்னோல் 
குழந்தை்ய அருகில் இழுத்துக் 
ச்கோளைலோம்.

• மிருதுெோ்ன தை்லய்ண அல்லது 
மடிக்்கப்படட  ந்போர்்ெ்யப ்பயன்்படுத்தி 
குழந்தை்ய நி்லப்படுத்தைலோம்.

• குழந்தையின் முது்்கயும், நதைோள 
்பட்ட்யயும் மிருதுெோ்க தைோஙகிப  
பிடித்துக் ச்கோளை நெணடும்.

• குழந்தை ெோ்ய விரிெோ்கத் திைநதைவுடன் 
தைோ்ய நநோக்கி குழந்தை்ய இழுத்துக் 
ச்கோளை நெணடும்.

கு ழ ந ் தை ்க ளு க் கு 
ெோெ்்ன்ய உணர்நது 
ச்கோளளும் உணர்வு 
அதி்கம் உளைதைோல் 

தைன்னு்டய தைோயின் ்போ்ல 
ெோெ்்னயோல் அறிநது ச்கோளளுகின்ை்ன.

தைாய்ப்பாலூட்ட ைாதைாைணமாக பயன்படும் 
நிரைகள்

• ்கோல் ்பநது நி்ல  (Foot ball position)

• சதைோடடில் நி்ல  (Cradle position)

• ்படுக்கும் நி்ல   (Lying down position)

• மடியில் குறுக்்கோ்க ்ெக்கும் நி்ல  (Across 
the lap position)

• தைோழப்போள நி்ல  (Latching on position)

6.5.4 ஏப்பமி்டல்  (Burping) 
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எல்லோக் குழந்தை்களுநம ்போ்ல 
உறிஞ்சும் ச்போழுது ்கோற்்ை விழுஙகுகின்ை்ன.  
அ்ெ ்கோற்றுக் குமிழ்்கைோ்க ெயிற்றில் தைஙகி 
ெெதிக் கு்ை்ெ எற்்படுத்துகின்ை்ன.  ஆதைலோல் 
குழந்தை்ய ஏப்பமிட ்ெப்பதைோல் ்போல் 
மூச்சுக் குழலினுள செல்ெது தைடுக்்கப்படுகிைது.  
ஒவசெோரு மு்ை ்போலூடடிய பின்பும் ஏப்பமிட 
்ெக்்க நெணடும்.

குழந்தை்ய தைோயின் நதைோளில் ந்போடடு 
குழந்தையின் முதுகில் சமதுெோ்க சில 
சநோடி்கநைோ அல்லது ஏப்பம் இடும் ெ்ரயிநலோ 
தைடட நெணடும்.

 ஒவசெோரு ெருடமும் 
ஆ்கஸ்ட 1-7 ெ்ர உல்க 
தைோய்ப்போல் ஊடடும் 
ெோரமோ்க 120 நோடு்களுக்கு 

நமலோ்கக் ச்கோணடோடப்படுகிைது.

6.5.5 பால் ம்றததைல்

்போல் மைத்தைல் என்்பது குழந்தைக்கு 
்படி்படிப்போ்க தைோய்ப்போ்லக் கு்ைத்து ெயது 
ெநநதைோரின் உண்ெ அறிமு்கப 
்படுத்துெதைோகும்.

• 6 மோதைத்தில் ்போல் மைத்தை்ல சதைோடங்க 
நெணடும்.

• 6 மோதைம் ெ்ர தைோய்ப்போ்லத் தைவிர 
(தைணணீரும்) நெறு எநதை உணவும் 
ச்கோடுக்்கப்படக்  கூடோது.

• கு்ை மோதைக் குழந்தை்கைோல் ெரியோ்க 
உறிஞ்ெ அல்லது விழுங்க முடியோதை நி்ல.

பால் ம்றததைைால் ஏறபடும் பிைச்ைரனேகள்

1. தைோய்ப்போ்ல உட்னடியோ்க நிறுத்துெதைோல் 
உணவு மற்றும் ம்னநி்ல தைோக்்கத்்தை 
குழந்தையில் உணடோக்குகிைது.

2. திட உணவு ெரியோ்க செரிக்்கப்படோவிடில் 
ந்பதி்ய உணடோக்கும்.

3. ்போல் மைத்தைலில் ்பயன்்படும் உணவு்கள 
மி்கக் கு்ைநதை ஊடடச்ெத்்தைக் 
ச்கோணடிருபபின் குழந்தைக்கு உணவுக் 
கு்ை்போடடு நநோய் ஏற்்படலோம்.

6.6 வையறரக உணவு

இைம் குழந்தைக்கு தைோய்ப்போ்லத் தைவிர 
ச்கோடுக்்கப்படும் எநதை உணவும் செயற்்்க 
உணவு எ்னப்படும்.

இநதியாவில் வையறரக உணவூட்டம் 
அதிகரிப்பதைறகானே காைணிகள்.

 

 
தவறான

எ�ண�க��
அ�யாைம��

ேவைல�

ெச���
தா�மா�

ேம�நா��
ேமாக� 

ச�தாய���
அ�க�பயான
�ள�பர�க�

அ� ந�ன நா�ட�

தா��பா��

ஈடாக உ�ளைவ

வா��� தர���
மா�ற�

�காதார
அ�வல�க��
ஆ�வ��ைம

ெசய�ைக
உண��ட�

்தைரவப்படு்வார்

• தைற்்கோலி்க அல்லது நிரநதைரமோ்னக் 
்கோரணங்கைோல் தைோய்்போலூடடத் தை்ட.

• தைோய்ப்போலூடடம் ்பற்றிய தைோயின் 
அறியோ்ம.

• முதைல் தைோய்ப்போலூடடத்திலிருநது 
சதைோடர்நதை கு்ைெோ்ன தைோய்ப்போல்

• தைோயின் ெோழ்க்்்க மு்ையில் மோற்ைம் 
அல்லது ெமூ்க ச்போருைதைோர ்கோரணி்களின் 
தைோக்்கம்.
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பயன்படுததைப்படும் உணவுகள்

தைோய்ப்போலுக்கி்ணயோ்ன சிைநதை உணவு 
எதுவும் இல்்ல.  ச்போதுெோ்க ச்கோதிக்்க 
்ெக்்கப்படட ்பசும்்போல், ்பலெ்்கயோ்ன 
்போல்்பவுடர்்கள, ெர்க்்க்ர நெர்க்்கப்படட 
அல்லது நெர்க்்கப்படோதை ச்கடடியோக்்கப்படட 
்போல் ந்போன்ை்ெ செயற்்்க உணெோ்கப 
்பயன்்படுகிைது.  சிலநோடு்களில் ஆடடுப்போல், 
எரு்மப்போல் ந்போன்ை்ெயும் ்பயன்்படுகிைது.

ெர்க்்க்ர ச்கோழுபபு புரதைம் தைோது 
உபபு்கள நீர் ்கநலோரி்கள

மனிதைன் 7 3.5 1.2 0.4 89 67

்பசு 4.5 3.5 3.4 0.8 88 67

6.6.1 குவரள உணவூட்டல்

இைம் குழந்தைக்கு உணவூடட ்பல்நெறு 
ெ்்கயோ்ன ்போத்திரங்கள ்பயன்்படுகின்ை்ன.  
சில ெமூ்கங்களில் உநலோ்கக் குெ்ை அல்லது 
மூக்குடன் கூடிய ்போத்திரம் ்பயன்்படுகிைது.  
புதிதைோ்கப பிைநதைக் குழுந்தை்களுக்கு புடடிப 
்போ்ல விட குெ்ை ெழியோ்க உணவூடடுதைநல 
சிைநதைதைோகும்.

குவரள உணவூடடுதைலின் �ன்ரமகள்

• நோக்கின் செய்ல அதி்கப்படுத்துகிைது 

• செப்பநி்ல ெரியோக்்கம்

• ்போலின் சதைோடக்்கநி்ல சீரோணத்்தை ெோயில் 
ஊக்குவிக்கிைது.

• புடடி்ய செப்பத்தி்னோல் சதைோற்றுநீக்்கம் 
செய்தை்ல விட எளிதைோ்னது.

தீரமகள்

• குெ்ை உணவூடடத்திற்கு அடி்மயோதைல்

• தைெைோ்ன மு்ையி்னோல் பு்ரநயறுதைல் 
அல்லது ்போல் மூச்சுக் குழலினுள 
செல்லுதைல்

• ்போலூடடும் நநரம் அதி்கமோகிைது.

்தைரவப்படு்வார்

புதிதைோ்கப பிைநதை ஆநரோக்கியமோ்னக் 
குழந்தை்களுக்கு தைோய்ப்போல் சதைோடங்கப்படோதை 
நி்லயில் இ்டக்்கோல மு்ையோ்கப 
்பயன்்படுகிைது.  எ.்கோ தைோய் நெய் பிரிதைல் நி்ல.

வைய்முர்ற

• குழந்தை விழிப்போ்கவும் விரும்புெதைோ்கவும் 
உளைதைோ என்்ப்தை உறுதி செய்

வபாருடகரள ்ைகரி

 ¾ உறிஞ்ெப்படட தைோய்ப்போல்

 ¾ நுணணுயிரைச் செய்யப்படடக் குெ்ை 
(பிைோஸ்டிக்்கோல்  அல்லது 
உநலோ்கத்தைோல் செய்யப்படட சிறிய, 
திைநதை குெ்ை)

 ¾ நோபகின்

 ¾ குழந்தையின் ்பதிநெடு

• ்்க்க்ைக் ்கழுவி உலர்ெத்துக் ச்கோள

• தைோ்ய ெெதியோ்கவும் குழந்தை்ய நநரோ்க 
உட்கோர ்ெத்தை நி்லயிலும் உட்கோர்ெ.   
தைோயின் உடநலோடு சநருஙகி 
அரெ்ணத்தைெோறு ்ெ.  உடலின் ்போதிப 
்பகுதி்ய ந்போர்த்தி ்ெப்பதைன் மூலம் 
குெ்ை்யக் ்்கயோல் தைடடுெ்தைத் 
தைவிர்க்்கலோம்.  உடம்ந்போடு சநருஙகி இருநதை 
ெணணம் உணவூடடு.

• குெ்ை்ய குழந்தையின் கீழ் உதைடடின் 
நமலும் ெோயின் மூ்லயிலும் ்படுமோறு 
்ெத்து ்போல் உதைடடில் நமல் ெருமோறு 
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்போலூடடத் சதைோடஙகு.

• அநதை நி்லயில் ்ெத்திரு.  குழந்தை்ய 
நோக்கி்னோல் சு்ெத்துக் குடிக்்க அனுமதி.  
்போ்ல அெெரமோ்க ெோயினுள ஊற்ை 
முயலோநதை.

• குழந்தை ்பசியோறும் ெ்ர அநதை நி்லயில் 
சதைோடர்நது ்ெ.

• உணவூடடும் நநரம் குழந்தைக்கு 
ம கி ழ் ச் சி ய ோ ்ன தை ோ ்க வு ம் 
்பதைடடமில்லோதைதைோ்கவும் அதி்கமோ்ன 
ெெதியோ்கவும் தைோயுடன் சதைோடர்பு 
ச்கோளெதைோ்கவும் அ்மய நெணடும்.  
உணவூடடல் முடிநதைவுடன் குழந்தை்யப 
்போது்கோப்போ்ன சூழலில் ்ெ.

• குெ்ை்யக் ்கழுவிக் ச்கோதிக்்க்ெ, 
்்க்க்ைக் ்கழுவி உலர்ெ.

• உடச்கோணட திரெத்தின் அைவு எடுத்துக் 
ச்கோணட நநரம் மற்றும் குழந்தையின் 
ஈடு்போடு ஆகியெ்ைக் குறிபந்படடில் குறி.

குழந்தைக்கு தைோய்ப்போல் கி்டக்்கோதைப 
்படெத்தில் செவிலி ்போது்கோப்போ்ன 
ஊடடச்ெத்துளை ஏற்்க்னநெ தையோரிக்்கப்படட 
்போ்ல அளிப்பதில் முக்கிய ்பஙகு ெகிக்்க 
நெணடும்.

நமம்்படுத்தைப்படட ்பசும்்போல் அல்லது 
்பவுடர் ்போலில் ்கோசின் அல்லது நெ அதி்கமோ்க 
இருக்்கலோம். எநதைெ்்கப ்போலோ்க இருநதைோலும் 
அது ெயதுக்கு ஒத்து அ்மநதைதைோ்க இருக்்க 
நெணடும்.

கு்ைநதை செப்பநி்லயில் தையோரிக்கும் 
்போல் தையோரிப்போைரோல் ்பரிநது்ரக்்கப்படும் 
சூழ்நி்லயில் இருப்பது ஏற்பு்டயது.  

6.6.2 தையாரிததை உணரவப் பாதுகாததைல்

• ச்போடியோ்க உளை உணவுப ச்போருட்க்ைத் 
தையோரித்தை பின் நெமிப்பது என்்ப்தைக் 
்கடடோயமோ்க தைவிர்க்்கப ்பட நெணடும்.

• ச்கோடுக்்கப்பட நெணடிய நநரத்திற்கு ெற்று 
முன்பின் தையோரிக்்க நெணடும்.

• உண்ெத் தையோரித்தை 2 மணி 
நநரத்திற்குளைோ்க ்பயன்்படுத்தைப்படோ 
விடடோல் அபபுைப்படுத்தை நெணடும்.

• மீணடும் சூநடற்றுெதைற்்கோ்க செது 
செதுப்போ்ன நீரில் ்போடடி்ல 15 நிமிடம் 
்ெத்திருக்்கலோம்.  அல்லது திைநதை குழோய் 
நீரில் பிடித்திருக்்கலோம்.  

• மீணடும் சூநடற்றுெதைற்கு 
நுணண்ல்க்ைப ்பயன்்படுத்தைக் கூடோது  
ஏச்னனில் சீரற்ை செப்ப நி்ல்ய 
உணடோக்குகிைது.

6.6.3 இரண உணவூட்டம் 

குழந்தைக்கு தைோய்ப்போல் அல்லது 
செயற்்்க உணவு ச்கோடுப்பதைன் அை்ெக் 
கு்ைத்து ்படிப்படியோ்க குழந்தையின் ஏற்புத் 
தைன்்மக்ந்கற்்ப திட உண்ெ அளிப்பதைோகும்.

வகாள்ரககள்

• செரிபபு மணடலக் ந்கோைோறு்கள 
இல்லோமலிருக்கும்  நி்லயில் இ்ண 
உண்ெத் சதைோடங்க நெணடும்.

• 4-7 நோட்கள இ்டசெளியில் மடடுநம புதிய 
உணவு அளிக்்கப்பட நெணடும்  ஏச்னனில் 
உணவு ஒவெோ்ம்யக் ்கணடறியவும் 
அவவுணவிற்கு உடல் ஒத்து்ழப்பதைற்கும் 
அெசியோகிைது.

• புதிய உணவு்கள சிறிய அைவில் அதைோெது 
ஒரு நதைக்்கரணடியிலிருநது சில 
நம்ஜக்்கரணடி்கள ெ்ர 
ச்கோடுக்்கப்படலோம்.

• உணவுப ச்போருட்கள ்போடடிலில் இடடு 
சூப்போ்ன மூலமோ்கக் ச்கோடுக்்கக் கூடோது.
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6.6.4 இரண உணவு வகாடுக்கும் முர்ற

வ.எண வயது வகாடுக்கப்ப்ட ்வணடிய உணவுகள்

6 மோதைங்கள

• ்பருபபு சூப
• ஆரஞ்சு ெோறு/்பழச்ெோறு
• ்பச்்ெக் ்கோய்்கறி்கள சூப
• ந்கழ்ெரகு ்கஞ்சி
• ெோ்ழப்பழம்

7-9 மோதைங்கள

• இடலி
• மசிக்்கப்படட ெோதைம் ்பருபபுடன்
• ்கோய்்கறி சூப
• முட்டக் ்கரு / மீன்
• மசிக்்கப்படட ந்கரட அல்லது உரு்ைக் கிழஙகு
• பிஸ்்கட, கிச்ெடி, ந்கெரி

 10-12 மோதைங்கள
• ந்கோழி இ்ைச்சி, ஈரல் 
• ெப்போத்தி, இடியோப்பம்
• சரோடடி, அரிசிெோதைம், ்பருபபு                        

6.6.5 உணவுத ்தைரவகள்

ஒரு குழந்தையின் ெைர்ச்சியின் நதை்ெ்களும் உடல்செயல்்போடும் இ்ணநது அக்குழந்தையின் 
உணவூடடத் நதை்ெ்ய நிர்ணயிக்கிைது.  குழந்தையின் ்பலவிதை நி்ல்களில் உணவுத்நதை்ெ்கள 
மோறு்படுகின்ை்ன.  உடலின் இநதை மோற்ைங்கைோல் உருெோகும் உணவின் அதி்கப்படியோ்ன நதை்ெ்யக் 
்கணக்கில் ச்கோளை நெணடும்.

�ர்ட பயிலும் பருவம் பள்ளிக்கு முநரதையப் 
பருவம்

பள்ளிப் பருவம்

்கநலோரி (kcal) 1200/நோள 1500-1600/நோள 2000-2500/நோள
புரதைம் 1g/உடல் எ்ட/நோள 1கி/எ்ட/நோள 1கி/எ்ட/நோள
திரெம் 1100மிலி/நோள 1500மிலி/நோள 2100மிலி – ஆண்கள

1900மிலி – ச்பண்கள
தைன்்ம சிறிய, அடிக்்கடி, நன்கு  

ச்போடியோக்்கப்படட உணவு
்பலவிதைமோ்ன நிைம் 

மற்றும் ெடிெங்களில் 
உளை உணவு

அதி்கப்படியோ்ன அைவு 
எல்லோ விதைமோ்ன 
உணவு்களிலும்

 உணவுக் ்காபுைம்

பா�
2 �ைற

கா�க�
3�ைற

�ைர 
6�ைற 

��
அளவ�ற


ெகா���, எ�ெண�,
ச��கைர எ�ேபாதாவ
 
சா��டலா 

இைற��, ��,
��� 2 �ைற

பழ�க�
2 �ைற

�ழ�ைதக��கான
உண�� ேகா�ர 

குழநரதைகளுக்கு தைவிர்க்கப்ப்ட ்வணடிய 
உணவுகள்

1. துரிதை உணவு மற்றும் உ்பநயோ்கமற்ை 
உணவுப ச்போருட்கைோ்ன (fast and junk food) 
சிபஸ், ்போப்கோர்ன் ந்போன்ை்ெ.

2. ்பதைப்படுத்தைப்படட இ்ைச்சி (Processed meats) 

3. டப்போவில் அ்டக்்கப்படட ்பழங்களும் 
்பழச்ெோறும் (canned fruits and drinks)
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4. நதைன்

5. ெோஸ் (sauce)

6. ்கோய்க்்கோதை ்போல் மற்றும் நெ்க ்ெக்்கோதை 
முட்ட

6.7 ்�ாய்த தைடுப்பு (IMMUNIZATION) 

குழந்தை்களின் இைபபு, நநோய் சதைோற்று, 
உடல் ஊ்னம் ஆகியெற்றின் விகிதைத்்தைக் 
கு்ைப்பதைற்்கோ்க தைடுபபூசி்கைோல் தைடுக்்கக் கூடிய 
நநோய்்களுக்ச்கதிரோ்க நநோய் தைடுபபு அளிப்பது 
அெசியமோகிைது. இபச்பரும் மக்்கள கூடடத்தில் 
அதி்கப்படியோ்ன எணணிக்்்கயில் உளை 
குழந்தை்க்ைப ்பல்நெறு நநோய்்களில் இருநது 
்போது்கோப்பது அெசியமோகிைது.

திருமதி ரஞ்சிதைோவும் அெரது 3மோதைக் 
குழந்தையும் குழந்தை்கள நலப பிரிவுக்கு 
சில ந்களவி்களுடன் ெரு்்க புரிநதை்னர்.

(i) எபச்போழுது என் குழந்தைக்கு திட 
உணவு அளிக்்க நெணடும்?

(ii) முதைன் முதைலில் என் குழந்தைக்கு 
ச்கோடுக்்கப்பட நெணடிய திட உணவு 
என்்ன?

(iii) உணவு ஒவெோ்ம்யக் கு்ைக்்க நோன் 
என்்ன செய்யலோம்?

(iv) ஒவசெோரு புதிய உண்ெயும் நோன் 
என் குழந்தைக்கு எவெோறு 
அறிமு்கப்படுத்துெது?

(v) உணவு ஒவெோ்மயின் அறிகுறி்கள 
என்்ன?

(vi) தைோய்ப்போல் அல்லது ்பவுடர் ்போ்லத் 
சதைோடரலோமோ?

(vii) ஆநரோக்கியமோ்ன உணவு ்பழக்்க 
ெழக்்கங்க்ை எவெோறு என் 
குழந்தையிடம் உருெோக்்கலோம்?

நமற்்கணட ந்களவி்களுக்கு வி்ட்யத் 
தையோரிக்்கவும்.

மாணவர் வையல்பாடு

வரையர்ற

நநோய்த் தைடுபபு என்்பது ஒருெரின் 
உடலினுள உயிருளை/இைநதை/ெலி்ம குன்றிய 
நுணணுயிரி்ய செலுத்துெதைன் மூலம் 
நநோய்்களிலிருநது அெ்ரப ்போது்கோப்பதைோகும்.

6.7.1 தைடுப்பூசியால் தைடுக்கப்படும் ்�ாய்கள் 

அ) தைடுப்பூசியால் தைடுக்கப்படும் ஆறு 
உயிர்க்வகால்லி ்�ாய்கள்

• ந்போலிநயோ ்ம்லடடிஸ்

• ்கோெநநோய் (tuber culosis)

• டிபதீரியோ

• ்கக்குெோன் இருமல் (Pertusis)

• இரண ஜன்னி (tetanus)

• தைடடம்்ம (measles)

ஆ) தைடுப்பூசியால் தைடுக்கப்படும் மற்ற ்�ாய்கள் 

• சஹப்ப்டடிஸ் B

• ரூச்பல்லோ 

• ்ட்போய்டு 

• சின்்னம்்ம (chicken pox) 

• மஞ்ெள ்கோய்ச்ெல் (Yellow fever)

• பிநைக்

• செறி நோய்க்்கடி (rabies) 

• ச்போன்னுக்கு வீஙகி (mumps)

• ஹிநமோபிலிஸ் இன்புளுசயன்ெோ  B 
ெ்்க

• சமனின்நஜோ ்கோக்்கல் சமனின் ்ஜடிஸ் 

• நிநமோனியோ  (Pneumococcal pneumonia)

• நரோடடோ ்ெரஸ்

• ந்பதி

• ்கோலரோ

• மநலரியோ
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6.7.2 ்�ாய்தைடுப்பு அட்டவரண 

்தைசிய ்�ாய் தைடுப்பு அட்டவரண – இளம் குழநரதை, குழநரதைகள் மறறும் தைாய்மார்கள் கர்ப்பிணிகள்

மருநது வகாடுக்கப்படும் காைம் அளவு வழி இ்டம்

கர்ப்பிணிகள்

TT -1 ்கர்ப்ப்கோலம் – 
சதைோடக்்கத்தில் 0.5 மிலி தை்ெ ெழியோ்க நமல்்்க

TT – 2 TT 0.5 மிலி தை்ெ ெழியோ்க நமல்்்க

TT (Booster) TT 0.5 மிலி தை்ெ ெழியோ்க நமல்்்க

இளம் குழநரதைகள்

BCG 
பிைநதைவுடன் அல்லது 
ஒருெருடத்திற்குளைோ்க 
அதி சீக்கிரமோ்க

0.1மிலி 
(0.05மிலி 
1 மோதைம் 
ெயது)

நதைோலுக்குள இடது நமல்்்க

சஹப்ப்டடிஸ் 
B

பிைநதைவுடன் அல்லது பிைநதை 
24 நோட்களுக்குளைோ்க 0.5 மிலி தை்ெ ெழியோ்க

நடுத்சதைோ்டயின் 
முன்்பக்்க 
ெோடடுப்பகுதி

OPV –O பிைநதைவுடன் அல்லது பிைநதை 
15 நோட்களுக்குளைோ்க 2 துளி்கள ெோய்ெழியோ்க ெோய்

OPV1,2,3 6ம் ெோரம், 10ம் ெோரம், 14ம் 
ெோரம் 2 துளி்கள ெோய்ெழியோ்க ெோய்

DPT 1,2,3 6ம் ெோரம், 10ம் ெோரம், 14ம் 
ெோரம் 0.5 மிலி தை்ெ ெழியோ்க நடுத்சதைோ்டயின் முன் 

்பக்்கெோடடுப ்பகுதி
சஹப்ப்டடிஸ் 
B 1,2,3

6ம் ெோரம், 10ம் ெோரம், 14ம் 
ெோரம் 0.5 மிலி தை்ெ ெழியோ்க நடுத்சதைோ்டயின் முன் 

்பக்்கெோடடுப ்பகுதி

தைடடம்்ம
9 மோதைங்கள முடிநதை 
பின்்னர் – 12 மோதைங்கள 
ெ்ர

0.5 மிலி
நதைோலுக்கு 
அடியில் தை்ெ 
ெழியோ்க

ெலது நமல்்்க

்ெடடமின் A 
முதைல் நடோஸ்

9ம் மோதைம் தைடடம்்ம 
தைடுபபூசியுடன்

1மிலி (1 
லடெம் 1U) ெோய் ெழியோ்க ெோய்

குழநரதைகளுக்கு

DPT (Booster) 
ஊக்குவிப்போன் 16 – 24 மோதைங்கள 0.5 மிலி தை்ெ ெழியோ்க நடுத்சதைோ்டயின் முன் 

்பக்்கெோடடுப ்பகுதி

தைடடம்்ம 2ம் 
நடோஸ் 16 – 24 மோதைங்கள 0.5 மிலி நதைோலுக்கு 

அடியில் ெலது நமல்்்க

OPV (Booster) 
ஊக்குவிப்போன் 16 – 24 மோதைங்கள 2 துளி்கள ெோய் ெோய்

(JE) ஜப்போனிஸ் 
என்்க்ப்லடிஸ் 16 – 24 மோதைங்கள 0.5 மிலி நதைோலுக்கு 

அடியில் இடது நமல்்்க

்ெடடமின் A 
(2-9 நடோஸ்)

16 மோதைங்கள ஒவசெோரு 
மோதைம் ஒரு நடோஸ் வீதைம் 6 
ெயது ெ்ர

2மிலி 
(2லடெம் IU) ெோய் ெோய்

DPT (Booster) 
ஊக்குவிப்போ்ன 5-6 ெயது 0.5 மிலி தை்ெெழியோ்க நமற்்்க

TT 10 ெயது & 16 ெயது 0.5 மிலி தை்ெெழியோ்க நமற்்்க

JE தைடுபபூசி நநோய் ்பரவும் மோெடடங்களில் பிரச்ெோரத்துக்குபபின் ச்கோடுக்்கப்படுகிைது.2ம், 9ம் நடோஸ் 
்ெடடமின் A1 லிருநது 5 ெயதுக்குட்படட குழந்தை்களுக்கு ICDS உடன் இ்ணநது ச்கோடுக்்கப்படுகிைது.
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6.7.3 குளிர் ைஙகிலி (Cold Chain)

தைடுபபூசி மு்ை ெரியோ்ன செப்பநி்லயில் 
்போது்கோக்்கப்படோதை தைன் ்கோரணமோ்கவும் 
ந்போக்குெரத்தின் ்கோரணமோ்கவும் 
நதைோல்விய்டயோமலிருக்்க குளிர் ெஙகிலி 
மு்ை அெசியமோகிைது.

வரையர்ற

குளிர்ச்ெஙகிலி மு்ை என்்பது தைடுபபூசி 
தையோரிக்்கப்படுெதிலிருநது ந்போடப்படும் ெ்ர 
மி்கக் கு்ைநதை செப்பநி்லயில் நெமிக்்கப்படடு 
ந்போக்கு ெரத்துக்கு உட்படுெதைோகும்.

குளிர்ைஙகிலி – வபாருடகள்

• குளிர் ெஙகிலிப ச்போருட்கள பின்ெருமோறு

• குளிரூடடும் அ்ை்கள

• உ்ைய ்ெப்ப்ெ

• குளிர்்பதை்ன ச்படடி்கள

• குளிர் ச்படடி்கள

• தைடுபபூசி எடுத்துச் 
செல்்ப்ெ

• உலர்நதை ்கடத்தி்கள

• ்பனிக்்கடடிப்்ப்கள

ெரியோ்ன குளிர்ெஙகிலி மு்ைக்கு, குளிர் 
ெஙகிலிப ச்போருட்கள, ந்போக்குெரத்து மு்ை 
மற்றும் குளிர் ெஙகிலி மு்ை்ய ெரியோ்கப 
்பரோமரிக்்க ்பயிற்சியளிக்்கப்படட ந்பர் 
ஆகிய்ெத் நதை்ெப்படுகிைது.

ேச���� �ைற
த���� தயா��பாள�

�த
ைம த���� ேச���

�காதார �ைலய�

த���� ேபா��ட�

ேநாயா�

����ட�ப�ட
வாகன�க 

அ�ல� ெப��க 
�ல� அ���த�

ேபா��வர�� 
ேச��� 

��� அைறக 

���பதன� 
ெப��

���� ெப��

தைடுப்பூசி பாதுகாப்பு

• உ்ையும் அ்ை –  ந்போலிநயோ மற்றும் 
தைடடம்்ம

• குளிர் அ்ை –  DPT, DT, TT, ்கல்ெ்கள, 
்ட்போய்டு, மற்றும் BCG

1998 ல் இஙகிலோநதில் 
12 குழந்தை்களி்டநய 
நடத்தைப்படட நெோதை்்னயில் 
தைடுபபூசி ந்போடடுக் 

ச்கோளெதைற்கும் ஆடடிெம் (autism) நநோய் 
ஏற்்படுெதைற்கும் எநதைவிதை சதைோடர்பும் 
இல்்ல எ்ன ்கணடுபிடிக்்கப்படடுளைது.

6.8  புதிதைாகப் பி்றநதைக் குழநரதைகளி்டம் 
காணப்படும் பிைச்ைரனேகள் 
(DISORDERS OF NEWBORN)
புதிதைோ்க பிைநதைக் குழந்தையின் உடல் 

உறுபபு்களிலும் நெ்ல செய்யும் விதைத்திலும் 
ஏற்்படும் மோறு்போடு பிைநதை குழந்தை்களிடம் 
்கோணப்படும் பிரச்ெ்்ன்கள எ்னப்படும்.
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புதிதைாகப் பி்றநதை குழநரதையின் 
பிைச்ைரனேகள்

(Disorders of Newborn)

சிறிய்ெ (minor) ச்பரிய்ெ (major)

6.8.1  புதிதைாகப் பி்றநதை குழநரதைகளிர்ட்ய 
காணப்படும் சிறிய ்�ாய்கள் (Minor disorders 
of newborn)

அ) ்மால்டிங (Molding)

பிரெெத்தின் ச்போழுது குழந்தையின் தை்ல 
முன் ெரும் ெமயத்தில் அதைன் தை்ல எலும்பு்கள  
அழுத்தைப்படுெதைோல் தை்ல ெமச்சீரற்று 
்கோணப்படுதைல் நமோல்டிங எ்னப்படும்.  குழந்தை 
பிைநதை சில நோட்களில் இநநி்ல மோறிவிடும்.

ஆ)மூக்கர்டப்பு  (Stuffy nose)

மூக்்க்டபபின் ்கோரணமோ்க ெோய்ெழியோ்க 
சுெோசித்தைலும் அதி்கப்படியோ்க ்கோற்்ை 
விழுஙகுதைலும் ஏற்்படுகிைது.  இதை்னோல் ெயிற்று 
உபபுெமும் ெோநதியும் உணடோகிைது.  ெோதைோரண 
ெ்லனில் மூழ்கிய ்பஞ்சு உருண்டயோல் 
மூக்கி்்ன சுத்தைம் செய்ெது இபபிரச்சி்்ன்யக் 
கு்ைக்கும்.

இ) வவணபூைணம் (Thrush) 

இது ெோய்ப்பகுதியிநலோ அல்லது நோபகின் 
்பயன்்படுத்தும் ்பகுதி்கைோ்ன புடடம் அல்லது 
சதைோ்டயின் உட்பகுதியிநலோ ஏற்்படலோம்.  1% G.V 
ச்பயிணட அல்லது நிஸ்டோடின் ்கல்ெ்ய ்பஞ்சு 
உருண்டயின் மூலம் பூசி சிகிச்்ெ அளிக்்கலோம்.

ஈ) ரப்மாஸிஸ் (Phimosis)  

ஆணகுறியின் முன் நதைோல் சிறுநீர்த் 
தைோ்ரயின் ்பகுதி்ய சிறிதைைவு அ்டத்துக் 
ச்கோளெதைோல் குழந்தை சிறுநீர்க் ்கழிக்கும் 
ச்போழுது அழுகிைது.  இடுக்கியி்னோல் 
மருத்துெம்்னயில் து்ை்ய விரிெோக்குெது 
அெசியமோகிைது.

உ)மங்காலியன் புள்ளிகள் (Mangolian spot)

குழந்தையின் முதுகு மற்றும் புடடப 
்பகுதியில் ்கருநீல நிைமி்கள ்பரெலோ்கக் 

்கோணப்படும்.  சில மோதைங்களில் அ்ெ 
தைோ்னோ்கநெ ம்ைநதுவிடும்.

ஊ)்�வி (Nevi)

விரிெ்டநதை இரத்தை நுண குழோய்்கள 
இைம் சிெபபு நிைத்தில் ்கண இ்ம, மூக்கு, 
நமல்உதைடு ்கழுத்தின் நமல் புைம் ஆகிய 
இடங்களில் ்கோணப்படும்.  இதை்னோல் ச்பரிதைோ்ன 
பிரச்ெ்்ன்கள இல்்ல.
இ்ெ தைோ்னோ்க 2 ெயதுக்குள ம்ைநது விடும்.

எ)உ்டறவையலியல் மஞைட காமாரை 

40% ்பச்சிைம் குழந்தை்களுக்கும் 60% 
கு்ைமோதைக் குழந்தை்களுக்கும் இம்மஞ்ெட 
்கோமோ்ல உருெோகிைது.  2-3 நோட்களுக்குள 
ஏற்்படடு 2-4 நோட்களுக்குள உச்ெநி்ல்ய 
அ்டநது 5-7 நோட்களுக்குள கு்ைநது விடும்.  
இரத்தை சிெப்பணுக்்கள சி்தைநது அதி்க அைவு 
பிலிரூபின் உருெோெதைோல் ஏற்்படுகிைது.  இதைற்கு 
சிகிச்்ெ நதை்ெயில்்ல.  சில குழந்தை்களுக்கு 
ந்போடநடோசதைரபி (ஒளிக்்கதிர்்களின் சிகிச்்ெ) 
நதை்ெப்படுகிைது.

ஏ)வபாய்யானே மாதைவிைக்கு (Pseudo menstruation)

்கர்ப்பக் ்கோல ஹோர்நமோன்்கைோல் 
சிசுத்தைோ்ர இரத்தை ஒழுக்கு ச்பண 
குழந்தை்களுக்கு பிைநதைவுடன் ஏற்்படுகிைது.  
இது ச்போய்யோ்ன மோதை விலக்கு எ்னப்படும்.  
சிசுவின் உடலிலிருநது ஹோர்நமோன்்கள 
தைோ்னோ்க  நீக்்கப்படும் ச்போழுது மோறிவிடும்.  
ச்பற்நைோ்ர ்தைரியப்படுத்தை நெணடும்.

ஐ) வாநதி 

ெோதைோரணமோ்க புதிதைோ்கப பிைநதை 
குழந்தை்களுக்கு ெோநதி ஏற்்படுெதுணடு.  
ஆ்னோல் குடல் அ்டபபி்னோல் உணடோ்ன 
ெோநதியோயிருநதைோல் ்கெ்னம் நதை்ெ.  இரத்தை 
ெோநதி, அஜீரணத்தி்னோநலோ, அதி்கப்படியோ்ன 
அ்லச்ெலின் ்கோரணமோ்கநெோ ஏற்்படட 
்பச்்ெநிை்்பல் ்கலநதை ெோநதி ஆகிய்ெக் 
்கெனிக்்கப்பட நெணடும்.

ஒ)நீைற்ற நிரை

உடலிலுளை நீரின் அைவு கு்ைெதைன் 
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்கோரணமோ்க நீரற்ைநி்ல ஏற்்படுகிைது.  
குழந்தை்கள ெோதைோரணெளி, இருமல், அல்லது 
சதைோண்டெலி ந்போன்ை உடல்நலக் 
ந்கோைோறு்கைோல் ்போதிக்்கப்படும் ச்போழுது 
உடச்கோளளும் திரெத்தின் அைவு 
கு்ைெதைோலும் ந்பதி ந்போன்ை 
செளிநயற்ைப்படும் திரெங்களின் 
அதி்கரிப்போலும் நீரற்ைநி்ல ஏற்்படுகிைது.

ஓ)்பதி

குழந்தையின் மலம் ெோதைோரணமோ்க 
ச்பரியெர்்க்ைவிட மிருதுெோ்னது.  ஆ்னோல் 
மலம் திடீசர்ன மி்கவும் குழகுழப்போ்க, 
திரெநி்லயில், அடிக்்கடி, அதி்கஅைவில் 
செளிநயறுமோ்னோல் அது ந்பதி எ்னப்படும்.  
்ெரஸ், ்போக்டீரியோ, அல்லது ்போர்ெடடின் 
சதைோற்றுதைலோல் ந்பதி ஏற்்படுகிைது.  
குழந்தை்களுக்கு ந்பதி சதைோடஙகி ஒன்று 
அல்லது இரணடு நோட்களுக்குள செகு 
சீக்கிரமோ்க நீரற்ைநி்ல உருெோகிைது.  
தைோய்ப்போல் அல்லது ்பவுடர் ்போல் ச்கோடுப்ப்தைத் 
சதைோடர நெணடும்.  சிறிய அைவு நீநரற்றும் 
திரெங்கள அடிக்்கடி ச்கோடுக்்கப்பட நெணடும்.

ஓள) வதைாப்புள் வகாடி ்�ாய்த வதைாறறு 

சதைோபபுள, ச்கோடியில் ஏற்்படும் நநோய்த் 
சதைோற்று ஒம்்ப்லடிஸ் (Omphalitis) எ்னப்படும்.  
நதைோலில் ்கோணப்படும் ்போக்டீரியோக்்களின் 
தைோக்குதைலோல் இது ஏற்்படுகிைது.  சதைோபபுள 
ச்கோடியில் அணடி்பயோடிக் மருநது்க்ை 
இடுதைல் இதைற்கு ெரியோ்ன சிகிச்்ெயோகும்.

6.8.2  பி்றநதை குழநரதைகளிர்ட்ய ஏறபடும் 
பிைச்ைரனேகள் 

இ்ெ பிைவிக் கு்ை்போடடு நநோய்்கள 
எ்னவும் பின்்னோட்களில் ஏற்்படு்ப்ெ எ்னவும் 
இரணடோ்கப பிரிக்்கப்படுகிைது.

6.8.2.1  பி்றவிக் குர்றபாடடு ்�ாய்கள் (Congenital 
Anomalies)

இ்ெ அ்மபபிநலோ அல்லது 
செயல்்படுெதிநலோ ஏற்்படும் கு்ை்போடு்கைோகும். 
எ.்கோ. ெைர்சி்தை மோற்ைக் கு்ை்போடு்கள. 

்கருப்்பயில் குழந்தை உருெோகும் ந்போது 
நதைோன்றி பிரெெத்தின் ச்போழுநதைோ, அல்லது 
இைம் குழந்தை ்பருெத்திநலோ ்கணடறியப்படும் 
்கோது ந்கைோ்ம ந்போன்ை்ெ.

பி்றவிக் குர்றபாடுகள் (Birth defects)

உடல் 
கு்ை்போடு்கள 

(physical)     

முன்ந்னற்ைக் 
கு்ை்போடு 

(development)
வபாதுவாகக் காணப்படுபரவ

அ) பி்றவி இதையக் குர்றபாடடு ்�ாய்கள் 

பிைப்பதைற்கு முன்்னோல் இதையத்தில் 
நதைோன்றியிருப்ப்ெ. 
எ.்கோ. செணடரிக்குலோர் செபடல் கு்ை்போடு  
(Ventricular septal defect)

ஆ) ்டவுண சிணட்ைாம்  (Down syndrome)

குநரோநமோநெோம் 21 மரபுக் கு்ை்போடடு 
நநோய் குழந்தையின் முன்ந்னற்ைத்்தைப 
்போதிக்கிைது.

இ)பிளவுபட்ட உதைடு மறறும் அணணம் (Cleft lip 
and palate)

திைபபு்கள அல்லது பிைவு்கள நமல் 
அணணத்திலும் உதைடு்களிலும் ்கோணப்படுதைல்.

ஈ)ஸ்ரபனோரபபி்டா  (Spina bifida)

தைணடுெடம் ெைர்ச்சிய்டெதில் ஏற்்படும் 
கு்ை்போடு.

உ)வரளநதை பாதைம் (Club foot) 

்போதைம் தைன் ெடிெத்்தை விட ெ்ைநநதைோ 
அல்லது நி்லமோறிநயோ இருத்தைல்.

ஊ) பிரனேல் கீட்்டானுரியா (Phenyl ketonuria)

பீ்்னல் அ்னலின் எ்னப்படும் அமிந்னோ 
அமிலத்்தை உடலில் ்பயன்்படுத்தை முடியோதை 
பிைவிக் கு்ை்போடடு நநோய் ஆகும்.

எ)எடவர்ட சிணட்ைாம் (Edward’s syndrome)

 இது ட்ரநெோமி 18 (trisomy 18) எ்ன 
அ்ழக்்கப்படுகிைது.  குநரோநமோ நெோம்்களின் 
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கு்ை்போடடோல் ஏற்்படும் முன்ந்னற்ை 
கு்ை்போடடு நநோய் ஆகும்.

1983 ல் டவுண சிணடநரோம்  
(Down syndrome) 
உளைெர்்களின் ெரோெரியோ்க 
எதிர்்போக்்கப்படும் ஆயுள 

25 ெயதைோ்க இருநதைது.  ஆ்னோல் இன்று 
மருத்துெ முன்ந்னற்ைத்தின் ்கோரணமோ்க 60 
ெயது ெ்ர எதிர்்போர்க்்கப்படுகிைது.

6.8.2.2 வப்றப்பட்ட ்�ாய்கள்

இ்ெ ்பரம்்ப்ரயோ்கநெோ அல்லது 
்கர்ப்பத்தில் உருெோகும்  ச்போழுநதைோ இல்லோமல் 
பின்்னோல் ஏற்்படு்ப்ெயோகும்.  அெற்றுள சில 
பின்ெருமோறு

1. கு்ைநதை பிைபபு எ்ட

2. கு்ைெோ்ன ஊடடம்

3. நநோய் சதைோற்று மற்றும் ஒடடுணணி்கள

1. குர்றவானே எர்ட (LBW) கு்ைெோ்ன பிைபபு 
எ்ட என்்பது ெரியோ்ன ்கர்ப்பக் ்கோலத்தில் 
உடல் எ்ட 2.5கிகி கு்ைெோ்க உளை 
குழந்தையோகும்.

அ)குர்றமாதைக் குழநரதை 

37 ெோர ்கர்ப்பக் ்கோலத்திற்கு முன் 
பிைக்கும் குழந்தை்கள ெரியோ்ன குழந்தை 
்பரோமரிபபின் மூலமோ்க 2-3 ெயதில் 
தைன்னு்டய முழு ெைர்ச்சி்ய அ்டயும்.

ஆ)சிறிய குழநரதை (SFD) 

இ்ெ முழு்மயோ்கநெோ, அல்லது 
கு்ைமோதைக் குழந்தையோ்கநெோ இருக்்கலோம்.  
அ்ெ ்கர்ப்ப ்கோலத்தில் 
எதிர்்போர்க்்கப்படுெ்தை விட 10% கு்ைெோ்கக் 
்கோணப்படும்.  இ்ெ தைங்களு்டய 1 
ெயதுக்குள அதி்கமோ்க ெத்து கு்ை்போடடின் 
்கோரணமோ்கவும் நநோய் சதைோற்றின் 
்கோரணமோ்கவும் இைப்்ப ெநதிக்கின்ை்ன.

ஆபததுக் காைணிகள்

1. கு்ைெோ்ன ஊடடம்

2. நநோய்த் சதைோற்று

சிகிச்ரை

1. உணவு உடச்கோளளுதை்ல அதி்கரித்தைல்

2. நநோய்த் சதைோற்்ைத் தைடுத்தைல்

3. ஆரம்்ப நி்லயிநலநய பிரச்சி்்ன்க்ைக் 
்கணடறிநது சிகிச்்ெ அளித்தைல்

2. ்பாதைா ஊட்டம் (Malnutrition) 

கு்ைெோ்ன உணவு, உணவு்க்ைக் 
ச்கோளை முடியோதை நமோெமோ்ன குடும்்ப 
ச்போருைோதைோர நி்ல, ்போரம்்பரிய நம்பிக்்்க்கள, 
மூடப்பழக்்கெழக்்கங்கள ஆகியெற்ைோல் உணவு 
உடச்கோளெதைன் அைவு கு்ைநது ந்போதைோ 
ஊடடம் ஏற்்படுகிைது. 

ைாதைாைணமாகக் காணப்படும் குர்றபாடடு 
்�ாய்கள் பின்வருமாறு

வ.எண
உணவுப் 
வபாருள்

குர்றபாடு

1 புரதைம் குெோஷிநயோர்்கோர்

2 ெக்தி மரோஸ்மஸ்

3 ்ெடடமின் A
சீநரோபதைோல்மியோ, 
்்படோடஸ்்போட

4 ்ெடடமின் D ரிக்ச்கடஸ்

5
்ெடடமின் 
K

இரத்தைம் 
உ்ையோ்ம

6 ்ெடடமின் C ஸ்்கர்வி

7
்ெடடமின் B 
சதைோகுதி

ச்பரிச்பரி, 
ச்பலக்ரோ, 
ஸ்சடோம்டடிஸ்

8 ்கோல்சியம் ரிக்ச்கடஸ்
9 இரும்பு இரத்தை நெோ்்க

3. ்�ாய்த வதைாறறுகளும் ஒடடுணணிகளும்

இைம் குழந்தை்கள ச்போதுெோ்கக் 
கீழ்க்்கணட நநோய்த்சதைோற்று்களுக்கு எளிதில் 

XII_Nursing_Vocational_TM_Unit 6.indd   217 1/5/2020   10:41:56 AM



6 | குழந்தை நலம் 218

இ்ரயோகின்ை்னர்.  ந்பதி, சுெோெமணடல 
நநோய்்கள, தைடடம்்ம, ்கக்குெோன் இருமல், 
ந்போலிநயோ, இரணஜன்னி, ்கோெநநோய் மற்றும் 
டிபதீரியோ ந்போன்ை்ெ ஆகும்.  நமோெமோ்ன 
சுற்றுபபுை சூழ்நி்லயின் ்கோரணமோ்கவும் 
்போது்கோப்போ்ன குடிநீர் இல்லோ்மயின் 
்கோரணமோ்கவும் குடல் ஒடடுணணி்கைோ்ன 
அஸ்்கோரிஸ், ச்கோக்கிபபுழு, மற்றும் 
ஜியோர்டியோஸிஸ் ந்போன்ை்ெ குழந்தை்களிடம் 
மி்கச் ெோதைோரணமோ்கக் ்கோணப்படுகிைது.

6.9  குழநரதைகளிர்ட்ய காணப்படும் 
பிைச்ைரனேகள்
குழந்தையின் முன்ந்னற்ைம் என்்பது 

சதைோடர்நது ந்டச்பற்ைோலும் சில தைற்்கோலி்கத் 
தை்ட்கள அவெபந்போது ஏற்்படலோம்.  
ெோதைோரணமோ்க குழந்தை்களிடம் ஏற்்படும் 
பிரச்ெ்்ன்கள பின்ெருமோறு

6.9.1 �்டதரதைப் பிைச்ைரனேகள்

ச்பற்நைோர்்கள அல்லது குடும்்பங்க்ை 
விடடு பிரிநதைக் குழந்தை்கள ச்பரிய அைவில் 
ெமூ்க மற்றும் சு்கோதைோர பிரச்சி்்ன்களுக்கு 
உளைோகிைோர்்கள.

வரையர்ற

நடத்்தைக் கு்ை்போடு என்்பது ெமூ்கத்தைோல் 
ஏற்றுக்ச்கோளைப்படும் ெோதைோரண  ்பழக்்க 
ெழக்்கங்களிலிருநது மோறு்படடு இருத்தைல் ஆகும்.

காைணிகள்

• ச்பற்நைோரின் தைெைோ்ன அணுகுமு்ை

• ெரியோ்க அ்மயோதை குடும்்ப சூழல்

• உடல் அல்லது ம்னநலம் ்போதிக்்கப்படட 
குழந்தை்கள அல்லது மோற்றுதிைனுளை 
குழந்தை்கள

• ெமூ்கத் சதைோடர்பு்களின் ஆதிக்்கம்

• சதைோ்லத்சதைோடர்பு ெோதை்னங்கள

ைாதைாைண �்டதரதைப் பிைச்ைரனேகள்

அ)உணவூட்டப் பிைச்ைரனேகள் (feeding problems)

• உணவு உடச்கோளை மறுத்தைல் (food refusal)

• அதி்க உணவூடடல்  (over eating) 

• மண உணணுதைல் (Pica)

• ்பசியின்்ம  நநோய்  (Anorexia nervosa) 

ஆ) பழக்க வழக்கப் பிைச்ைரனேகள் 

• கு்ைநதை உடல் உ்ழபபு

• விரல் ெபபுதைல்

• ந்கம் ்கடித்தைல் 

• தைோ்னோ்க சிறுநீர் ்கழித்தைல் (enuresis)

• தை்கோதை இடத்தில் மலம் ்கழித்தைல் (encopresis)

• ெ்லதைைத்துக்கு அடி்மயோதைல் (Internet 
addict)

இ)தூக்கததில் பிைச்சிரனே

• தூக்்கத்தில் நடத்தைல் (Somnambulism) 

• தூக்்கத்தில் ்பயம் (Night terrors) 

• தூக்்கத்தில் ்பயங்கர ்க்னவு்கள (Night mares)

• தூக்்கமின்்ம  (Insomnia) 

ஈ) இணக்கததில் பிைச்சிரனே (Adjustment Problems)

• கீழ்ப்படியோ்ம

• தைெைோ்ன நடத்்தை

• அடம் பிடித்தைல்

உ)ைமூக வி்ைாதை வையல்கள்

• ்கட்ம தைெறுதைல்

• திருடுெதில் ந்பரோர்ெம் (Kleptomania)

• ந்போ்தை மருநது்கள (Drug abuse) 

• மது்போ்னத்துக்கு அடி்ம (Alcohol abuse)

• ்போலியல் ஆர்ெங்கள(Sexual abuse)

• டீன் ஏஜ் ்கர்ப்பம் (teen pregnancy)

• பு்்கபபிடித்தைல்

சிகிச்ரை 

	புரிநது ச்கோளளும் குடும்்ப சூழ்நி்ல 
மற்றும் குடும்்ப உறுபபி்னர்்களுடன் 
நநரி்டத் சதைோடர்பு
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	ம்னரீதியோ்ன பிரச்சி்்ன்க்ை 
சதைோடக்்கநி்லயில் ்கணடறிதைல்.

	நடத்்தை சிகிச்்ெ

	நநர்ம்ையோ்ன அணுகுமு்ை

	ந்போதுமோ்ன ஓய்வு

	குழந்தை ஆநலோெ்்ன ்மயத்திற்கு 
்பரிநது்ரத்தைல்

	மருத்துெ சிகிச்்ெ

6.9.2 குழநரதைப்பருவ விபததுக்கள்

குழந்தை்க்ைப ்போது்கோப்பதைற்்கோ்க 
எடுக்்கப்படும் அதி்கப்படியோ்ன முயற்சி்களிலும் 
சில ெமயங்களில் வி்பத்து்கள ஏற்்படுகின்ை்ன.  

எடுததுக்காட்டாக

	தீக்்கோயங்கள (Burns)

	நஞ்சு்கள (Poisoning)

	மூழ்குதைல் (Drowning)

	விழுதைல் (Falls)

	மூச்ெ்டத்தைல், மூச்சுத்திணைல் (Choking, 
strangulation)

	ெோதைோரணக் ்கோயங்கள (common injuries)

	் ்கத்துப்போக்கி மற்றும் ஊர்தி்க்ை 
தைெைோக்க் ்்கயோளுதைல் (Mishandling guns and 
cars) 

பைாமரிப்பு

	்போதிக்்கப்படட குழந்தைக்குக் கீழ்்கணட 
அறிகுறி்கள நதைோன்றி்னோல் அெெர 
ஊர்தி்ய (Ambulance) உட்னடியோ்க 
அ்ழக்்கவும்

	சுயநி்்னெற்ை நி்ல

	ெோநதியும் மயக்்கமும்

	நஞ்சு உடச்கோளைல்

	்கடி்ன சுெோெம்

	்கோதிநலோ அல்லது ்கோயத்திநலோ இருநது 
்கடடுப்படுத்தை முடியோதை அைவுக்கு இரத்தை 
செளிநயற்ைம்

	தைோங்க முடியோதைெலி

ஐநது ந்பருக்கு ஒரு 
குழந்தையும், இைம் 
ெயதி்னரும் நடத்்தைப 
பி ர ச் ெ ் ்ன ய ோ ல் 

்போதிக்்கப்படடுளை்னர்.  ெயது ெநநதைோரின் 
70% ம்னநலப பிரச்ெ்்ன்கள குழந்தைப 
்பருெத்திநலோ அல்லது இைம் ெயதிநலோ 
ஏற்்படடதைோ்க உளைது..

6.10 குழநரதை �ை.த திட்டஙகள்

	தைோய் நெய் நலத் திடடங்கள  Maternal and Child 
Health (MCH) Programme

	ெோரோநதைர இரும்பு மற்றும் ந்போலிக் அமிலம் 
இ்ணபபுத் திடடம் Weekly Iron and Folic acid 
Supplementation (WIFS) Programme

	நதைசிய குடல்புழு நீக்கும் நோள National 
Deworming Day

	ரோஷ்டரிய ்போல சுெஸ்திய ்கோர்யக்ரம் (RBSK) 
Rashtriya Bal Swasthya Karyakram 

	்பல்ஸ் ந்போலிநயோ நநோய்தைடுபபுத்திடடம் 
(PPI) Pulse Polio Immunization 

	ந்பதியி்னோல் ஏற்்படும் இைப்்பக் 
்கடடுப்படுத்தும் திடடம் Intensified efforts to 
reduce child deaths due to diarrhoea

	இ்னபச்பருக்்கம் மற்றும் குழந்தை 
நலத்திடடம் (RCH) The Reproductive and Child 
health Programme

	ஒருஙகி்ணநதை குழந்தை ெைர்ச்சித் திடடம்  
(ICDS) Integrated Child Development Services

	்போல்ெோடி ஊடடச்ெத்து திடடம்

	மதிய உணவுத் திடடம்  (Mid-day meal 
Programme)

	்பளளி சிைோர் ்கணசணோளி ்கோபந்போம் 
திடடம்

இநதியோ சுதைநதிரம்டநதைதிலிருநது 
்பல்நெறு திடடங்கள மக்்களின் உடல்நல்்ன 
முன்ந்னற்றுெதைற்்கோ்க அரெோங்கத்தைோல் 
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நி்ைநெற்ைப்படடு ெருகிைது.  அெற்றில் 
குழந்தை நலந்னோடு சதைோடர்பு்டய 
திடடங்களில் சிலெற்்ைப ்பற்றி மி்கச் 
சுருக்்கமோ்க இஙகு ்கோணலோம்.

6.10.1  தைாய் ்ைய் �ைததிட்டம் (MCH) (Maternal and 
child health programme)

தைோய் நெய் நலத்திடடம் என்்பது தைோய் 
மற்றும் குழந்தையின் உடல் நலத்்தை 
முன்ந்னற்றுெதும், ்போது்கோப்பதும் 
தைடுப்பதுமோகும்.  இதைன் முக்கிய  
ச்கோள்்கயோெது ்கர்பபிணிப ச்பண்கள, 
பிரெவித்தை தைோய்மோர்்கள, குழந்தை மற்றும் 
இைம் குழந்தையின் நநோயுற்ை தைன்்ம்யயும் 
இைப்்பயும் கு்ைப்பதைோகும்.

6.10.2 வாைாநதைை இரும்புச்ைதது மறறும் ்பாலிக் 
அமிை இரணப்புததிட்டம் (WIFS) 

இத்திடடத்தில் 100 mg  இரும்புச்ெத்தும் 500 
mg ந்போலிக் அமிலமும் வியோழடகிழ்மநதைோறும்   
6-12 ம் ெகுபபு ெ்ர அரசுப ்பளளி, அரசு உதைவி 
ச்பறும் ்பளளி மற்றும் முனிசி்பல் ்பளளி்களில் 
்பயிலும் ச்பண மற்றும் ஆண மோணெர்்களுக்கு 
இரத்தைநெோ்்க்யக் ்கடடுப்படுத்துெதைற்்கோ்கக் 
ச்கோடுக்்கப்படுகிைது. 

6.10.3 ்தைசிய கு்டறபுழு நீக்கும் �ாள் (National 
deworming day)

பிபரெரி மோதைம் 10ம் நதைதி மற்றும் ஆ்கஸ்ட 
10ம் நதைதி ஆகிய இரு நோட்களில் நோடு முழுெதும் 
1-19 ெயதுக்குட்படட அ்்னெருக்கும் குடற்புழு 
நீக்்க மோத்தி்ர ச்கோடுக்்கப்படுகிைது.

6.10.4 உைகளாவிய ்�ாய் தைடுப்புத திட்டம்  (UIP) 
(Universal immunisation programme) 

1985ம் ஆணடு இநதிய அரெோங்கத்தைோல் 
ந்ட மு்ைப்படுத்தைப்படட நநோய் தைடுபபுத் 
திடடமோகும்.  1992ம் ஆணடு முதைல் குழந்தை 
்போது்கோபபு மற்றும் ்கர்பபிணிப ச்பண 
்போது்கோபபு அ்மபபின் ஒரு அங்கமோ்க இது 
மோறியது.  இத்திடடத்தின் நநோக்்கமோ்னது 12 
நநோய்்களுக்ச்கதிரோ்ன நநோய் தைடுப்போகும்.  
்கோெநநோய், டிபதீரியோ, ்கக்குெோன் இருமல், 
சடடட்னஸ், ந்போலிநயோ, தைடடம்்ம, 
சஹப்ப்டடிஸ் B, ந்பதி, ஜப்போன் மூ்ைக் 
்கோய்ச்ெல், ரூச்பல்லோ, நிநமோனியோ, மற்றும் 
நிநமோனியோ ெம்்பநதைப்படட நநோய் ந்போன்ை 12 
நநோய்்கைோகும்.  

6.10.5 ைாஷ்டரீய பால் சுவஸ்திய கார்யக்ைம் (RBSK)

பிைநதைதிலிருநது 18 ெயதுக்குட்படட 
குழந்தை்களின் ‘4D’க்்க்ை சதைோடக்்க 
நி்லயிநலநய ்கணடறிநது சிகிச்்ெயளித்தைல் 
இதைன்  நநோக்்கமோகும்.  

• பிைவிக்கு்ை்போடு   (Defects at birth)

• உணவுக் கு்ை்போடு்கள  (Deficiencies) 

• நநோய்்கள (Diseases) 

• ்மல்்கல்பின் தைங்கல் அல்லது இயலோ்ம  
(Delayed developments/Disability)

6.10.6 பல்ஸ் ்பாலி்யா ்�ாய்ததைடுப்பு (PPI) (Pulse 
Polio Immunization)

இது இநதியோவில் 1995ம் ஆணடு 
்கோலூன்றியது.  5 ெயதுக்குட்படட 
குழந்தை்களுக்கு நதைசிய அைவில் அல்லது 
மோநில அைவில் ஒநர நோளில் ந்போலிநயோ 
செோடடு மருநது  ச்கோடுக்்கப்படுெதைோகும்.
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ஒவசெோரு ஆணடும், 
நெம்்பர் 10ம் நோள உல்க 
நநோய்த்தைடுபபு நோைோ்கக் 
ச ்க ோ ண ட ோ ட ப ்ப டு கி ை து .  

தைடுபபு மருநது்கைோல் தைடுக்்கப்படக்கூடிய 
நநோய்்களுக்கு எதிரோ்க அதைற்்கோ்ன ்கோலத்தில் 
தைடுபபூசி்கள ந்போடப்பட நெணடிய 
அெசியத்்தை உணர்த்துெதைற்்கோ்க இது 
ச்கோணடோடப்படுகிைது..

6.10.7  ் பதியினோல் ஏறபடும் இ்றப்ரபக் 
குர்றப்பதைறகானே தீவிை ் பதிக் கடடுப்பாடடுத 
திட்டம்

ந்பதியி்னோல் ஏற்்படும் இைப்்பக் 
கு்ைப்பநதை இதைன் முக்கிய நநோக்்கமோகும் நீரற்ை 
நி்லக்கு சிகிச்்ெயளிப்பதைன் மூலம் 
ந்பதியி்னோல் ஏற்்படும் இைப்்பக் கு்ைக்்கலோம்.  
ெோய் ெழி நீநரற்ை சிகிச்்ெ, (O.R.S) துத்தைநோ்க 
மோத்தி்ர மற்றும் ந்போதிய உணவூடடத்தைோல் 
நீரற்ை நி்ல்யத் தைடுக்்கலோம்.    ASHA 
்பணியோைர்்கள வீடு்களுக்கு   O.R.S  
ச்போடடலங்க்ை விநிநயோகிப்பதுடன் 
்போது்கோப்போ்ன குடிநீர், தைோய்ப்போலூடடல், 
்கழிவுநீக்்கம், உணவூடடம் மற்றும் ெரியோ்ன 
்்க்கழுவுதைல் ஆகியெற்்ையும் 
நமற்்போர்்ெயிடுகின்ை்ன.   (ASHA – Accredited 
Social Health Activist – அஙகீ்கோரம் ச்பற்ை ெமூ்க 
நல ஆர்ெலர்)

6.10.8  இனேப்வபருக்கம் மறறும் குழநரதை�ைத 
திட்டம்  (RCH) (The Reproductive and child health)

1997 ம் ஆணடு அக்நடோ்பர் மோதைம் 
இத்திடடம் சதைோடங்கப்படடது.  இைம் குழந்தை, 
குழந்தை மற்றும் ்கர்ப்ப்கோல இைபபு்க்ைக் 
கு்ைப்பதுடன் ்கர்ப்பமுறுதைலின் 
எணணிக்்்க்யயும் ்கடடுப்படுத்துெதைோகும்.

இததிட்டததின் வகாள்ரககள்

• நதை்ெயற்ைக் ்கர்ப்பத்்தைத் தைடுத்தைலும் 
்பரோமரித்தைலும் 

• குழந்தை உயிர் பி்ழத்தைலுக்்கோ்ன 
ெெதி்க்ை அதி்கரித்தைல்.

• இ்னபச்பருக்்க மணடல நநோய்த்சதைோற்று 
மற்றும் நநோய்்க்ைத் தைடுத்தைலும் 
சிகிச்்ெயும்.

2012 ம் ஆணடு பிபரெரி 
24ம் நதைதி உல்க சு்கோதைோர 
நிறுெ்னம் ந்போலிநயோ ்பரவும் 
நோடு்களின் ்படடியலில் 

இருநது இநதியோ்ெ நீக்கியது.

6.10.9  ஒருஙகிரணநதை குழநரதை வளர்ச்சித திட்டம்  
(Integrated child development services) (ICDS) 

இநதிய அரெோங்கத்தின் ெமூ்க ச்பண்கள 
நல அ்மச்ெ்கத்தைோல் 1975 ஆம் ஆணடு 
இத்திடடம் உருெோக்்கப்படடது.  உணவு, 
்பளளிப ்பருெத்துக்கு முந்தையப ்பருெக்்கல்வி, 
முதைன்்ம உடல்நலம் ஆகியெற்்ை 6 
ெயதுக்குட்படட குழந்தை்களுக்கும் அதைன் 
தைோய்மோர்்களுக்கும் அளிப்பநதை இதைன் 
நநோக்்கமோகும்.  

6.10.10 பால்வாடி ஊட்டச்ைதது திட்டம்

ெமூ்க நலத்திடடங்களின் கீழ் 1970 ம் 
ஆணடு இத்திடடம் சதைோடங்கப்படடது 3-6 
ெயதுக்குட்படட குழந்தை்களுக்கு ்கல்வி 
அளிப்பநதை அதைன் நநோக்்கமோகும்.  300கி ்கநலோரி 
உணவும், 10கி புரதைமும் இ்ண உணெோ்க 
ஒவசெோரு குழந்தைக்கும் தி்னநநதைோறும் 
அளிக்்கப்படுகிைது.

6.10.11  மதிய உணவுததிட்டம் (Mid – day meal 
programme) 

மதிய உணவுத்திடடம், ்பளளி மதிய 
உணவு திடடம் அல்லது ெத்துணவுத்திடடம் எ்ன 
அ்ழக்்கப்படுகிைது.

்கல்வி அ்மச்ெ்கத்தின் கீழ் 1961 முதைல் 
நோடு முழுெதும் இயஙகி ெருகிைது.  அநந்கக் 
குழந்தை்க்ை ்பளளிக்கு ெரெ்ழப்பநதை 
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இதைன் முக்கிய நநோக்்கமோகும்.  இதை்னோல் 
்கல்வியின் தைரம் உயர்கிைது.  

வகாள்ரககள்

1. இநதை உணவு ஒரு இ்ண உணநெ தைவிர 
வீடடின் உணவுக்கு ்பதிலீடடு உணவு அல்ல.

2. இநதை உணவுக்கு செலவிடப்படும் சதைோ்்க 
மி்கக் கு்ைவு 

3. உணவுமு்ை ெலிபபூடடுெ்தை 
தைவிர்ப்பதைற்்கோ்க அடிக்்கடி மோற்ைப்பட 
நெணடும்.

6.10.12 பள்ளி சி்றார் கணவணாளி காப்்பாம் 
திட்டம் 

ஒளிவில்கல் பி்ழயின் (refractive errors) 
்கோரணமோ்க நதை்ெப்படும் மூக்குக் 
்கணணோடி்ய அணியோமல் இருப்பநதை 
்போர்்ெயற்று ந்போ்க இரணடோெது 
்கோரணமோகும்.  ்கணணுக்கு தைகுநதை 
சிகிச்்ெயளித்தைல் இதை்்னக் கு்ைக்கிைது.  
்கணபு்ர மற்றும் நீரிழிவு விழித்தி்ரக் 
ந்கோைோறு ந்போன்ை்ெ்க்ை இத்திடடம் 
்கணடறிகிைது.  ்பளளி சிைோர்்களின் ்போர்்ெத் 
திை்்னக் ்கணடறிதைநல இதைன் முக்கிய 
்பணியோகும்.  

குழுச்வையல்

ஒளிவில்கல் பி்ழ்க்ைக் ்கணடறிய 
்பளளிக் குழந்தை்க்ை ்பரிநெோதை்்ன செய்தைல் 
்போதிக்்கப்படடக் குழந்தை்க்ை அரசு 
மருத்துெம்்னக்கு ்பரிநது்ர செய்ெதுடன் 
மூக்குக் ்கணணோடி அணியவும் அறிவுறுத்தைல்.

பா்டச்சுருக்கம்

முழு்மயோ்ன உடல் அல்லது 
உறுபபு்களின் அைவு அதி்கரித்தைநல 
ெைர்ச்சியோகும்.  செயல்்போடு்களின் 
முதிர்ச்சிநய முன்ந்னற்ைம் ஆகும்.  ்பல்நெறு 
நி்ல்களின் ெைர்ச்சியும் முன்ந்னற்ைமும் 
அைவீடு்களில் இப்போடத்தில் 
விைக்்கப்படடுளைது.

்போல் ்பற்்கள விழுநது நிரநதைர ்பற்்கள 6-7 
ெயதில் மு்ைக்கின்ை்ன.  புதிதைோ்கப பிைநதை 
ெோதைோரணக் குழந்தையின் நீைம் 47.5செமீ – 53.75 
செமீ, எ்ட 2.7கிகி – 3.8 கிகி ஆகும்.  அப்கோர் 
ஸ்ந்கோர் டோக்டர் செர்ஜினியோ அப்கோர் 
என்்பெரோல் 1950ம் ஆணடு 
ெ்ரயறுக்்கப்படடது.  குழந்தை பிைநதை ½ 
மணிநநரத்துக்குளைோ்க அல்லது வி்ரெோ்க 
தைோய்ப்போல் ஊடட நெணடும்.

எல்லோக் குழந்தை்களுக்கும் BCG, OPV – ‘O’  
நடோஸ் மற்றும் சஹப்ப்டடிஸ்  ‘B’ தைடுபபூசி 
பிைநதைவுடன் ந்போடப்பட நெணடும்.  தைோய்ப்போல் 
தைவிர ச்கோடுக்்கப்படும் எல்லோ ெ்்கயோ்ன 
உணவும் செயற்்்க உணவூடடம் எ்னப்படும்.  
நநோய் தைடுபபு என்்பது ஒருெரின் உடலினுள 
உயிருளை/இைநதை/ெலி்ம குன்றிய 
நுணணுயிரி்ய செலுத்துெதைன் மூலம் 
நநோய்்களிலிருநது அெ்ரப ்போது்கோப்பது 
ஆகும்.

இைம் குழந்தை்களுக்கு சிறிய மற்றும் 
ச்பரிய அைவில் ஏற்்படும் பிரச்ெ்்ன்கள 
உளை்ன.  ச்பைப்படட நநோய்்கள என்்ப்ெ 
்பரம்்ப்ரயோ்கநெோ அல்லது உருெோக்்கத்தின் 
ச்போழுநதைோ அல்லோமல் பிைநதைபின் 
ஏற்்படு்ப்ெயோகும்.  ்பல்நெறு ெ்்கயோ்ன 
நடெடிக்்்க்கள மத்திய அரெோல் மக்்களின் 
நல்்ன முன்ந்னற்றுெதைற்்கோ்க எடுக்்கப்படடு 
ெருகின்ை்ன.  அ்ெ நதைசிய நலத்திடடங்கள 
எ்ன அ்ழக்்கப்படுகின்ை்ன.
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வைாறவபாருடகளஞசியம்

ஏப்பமிடுதைல் (Burping) -
குழந்தையின் முதுகில் சமதுெோ்க ்போலுணடபின் 
தைடடி ்கோற்்ை செளிநயற்றுதைல்.

கூடுதைல் உணவு  (Complementary 
feeding)

- ச்கோடுக்்கப்படும் அதி்கப்படியோ்ன உணவு

தைன்்்னயறியோமல் மலம் 
்கழித்தைல்  (Encopresis)

-
மலம் ்கழிக்்கப ்பயிற்சியளிக்்கோ்ம அல்லது 
தைன்்்னயறியோமல் மலம் ்கழித்தைல்

(Enuresis) - தைன்்்னயறியோமல் சிறுநீர் ்கழித்தைல்

மு்க்போெ்்ன (Grimace) -
குழந்தையின் மு்கத்தில் நதைோன்றும் மோறு்படட 
நதைோற்ைம்

தூக்்கம் இல்லோ்ம  (Insomnia) - தூங்க முடியோ்ம

நநோய்த் தைடுபபு  (Immunization) -
்பல்நெறு நநோய்்களுக்ச்கதிரோ்க நநோய் எதிர்பபு 
ெக்தி்யக் ச்கோடுத்தைல்.

(kleptomania) - திருடுெதைற்கு ்கடடுப்படுத்தை முடியோதை ஆ்ெ.

ஒளி வில்கல் பி்ழ (Refractory 
errors)

-
விழிசலன்ஸ் விழித்தி்ரயில் பிம்்பத்்தை ெரியோ்க 
விழச்செய்ய இயலோ்ம.

(Somnambulism) - தூக்்கத்தில் நடத்தைல்.
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Let us know about How to 
take care of children

Let us know about How to 

ICT Corner

*Pictures are indicative

Hospital Care for Children

WHO HOSPITAL CARE FOR CHILDREN  URL:
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.org.rch.hospitalCareForChildren

Step 1: This is an Android app activity. Open the Browser and type the URL given (or) Scan 
the QR Code. (Or) search for “WHO Hospital Care for Children” in google play 
store.

Step 2: (i) Install the app and open the app, (ii) click on the Menu “GUIDELINES”, 

Step 3: In the opened page “Guidelines” click the menu  “Browse by Chapter ” and then select 
any “Chapter”

Step 1 Step 2

Step 3
Step 4
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I ைரியானே விர்டரயத ்தைர்நவதைடு

1. ஆறு உயிர்க் ச்கோல்லி நநோய்த்தைடுபபு்களில் 
அடங்கோதைது 

அ) ந்போலிநயோ  ஆ) ்கோெநநோய்

இ) தைடடம்்ம  ஈ) ்ட்போய்டு

2. பிைநதை 28 நோட்களுக்குட்படட குழந்தை 
இவெோறு அ்ழக்்கப்படுகிைது.

அ) புதிதைோ்கப பிைநதை குழந்தை  

ஆ) இைம் குழந்தை

இ) ந்ட ்பயிலும் குழந்தை 

ஈ) ெயது ெநநதைோர்

3. திருமதி ‘X’ ன் ்க்டசி மோதைவிலக்கு நோள 
ஜ்னெரி 15 அெளுக்கு செபடம்்பர் 16ம் நதைதி 
ஆண குழந்தை பிைநதைது அக்குழந்தை ஒரு

அ) முழு்கர்ப்பக்்கோல குழந்தை  

ஆ) கு்ைமோதைக் குழந்தை

இ)  முழு ்கர்ப்பக் ்கோலத்திற்கு நமற்்படட 
குழந்தை

ஈ) ெோதைோரணக்குழந்தை

4. எத்தை்்ன மோதைங்கள ெ்ர தைோய்ப்போல் 
்கணடிப்போ்கக் ச்கோடுக்்கப்பட நெணடும்?

அ) 1 மோதைம்   ஆ) 6 மோதைங்கள

இ) 8 மோதைங்கள   ஈ) 2 மோதைங்கள

5. மதிய உணவுத் திடடம் சதைோடங்கப்படட 
ஆணடு

அ)1961   ஆ)1986

இ)1950   ஈ)1956

6. ெோதைோரணமோ்கக் குழந்தை்கள தைங்களு்டய 
எ்ட்ய இநதை மோதைத்தில் 
இரடடிப்போக்குகின்ை்ன.

அ) 4-5 மோதைங்கள    ஆ) 3-4 மோதைங்கள

இ) 6-8 மோதைங்கள      ஈ) 8-10 மோதைங்கள

7. பிைபபு எ்ட கு்ைநதை குழந்தை எ்ன 
அ்ழக்்கப்படுெது, குழந்தையின் எ்ட

அ) <3.0 கிகி   ஆ) <2.7கிகி

இ) 2.5 கிகி   ஈ) <2.0கிகி

8. தைடடம்்ம தைடுபபூசி ந்போடப்பட நெணடிய 
்கோலம்

அ) 3 மோதைம்   ஆ) 5 மோதைம் 

இ) பிைநதைவுடன்   ஈ) 9 மோதைங்கள

9. குழந்தை தைெழும் ்கோலம்

அ) 4 மோதைம்   ஆ) 5 மோதைம்  
இ) 11 மோதைம்  ஈ) 8 மோதைம்

10. அதி்கப்படெ அப்கோர் அைவீடு

அ)8 ஆ)15    இ)11        ஈ)10

11. ்கருநீல நிை நிைமி்கள குழந்தையின் 
முதுகிலும் புடடத்திலும் ்கோணப்படுெது

அ) நநவி  

ஆ) செண பூெணம்

இ) மஙந்கோலியன் புளளி்கள

ஈ) நதைோல்்ப்ட

12. ஐநது தைடுபபூசி தைடுக்கும் நநோய்்கள  
(Pentavalent)

அ)  டிபதீரியோ, ்கக்குெோன் இருமல், 
சடடட்னஸ், சஹப்ப்டடிஸ் B, 
தைடடம்்ம

ஆ)  டிபதீரியோ, ்கக்குெோன் இருமல், 
சடடட்னஸ், சஹப்ப்டடிஸ் B, 
ந்போலிநயோ

 மதிப்பீடு 
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இ)  டிபதீரியோ, ்கக்குெோன் இருமல், 
சடடட்னஸ், சஹப்ப்டடிஸ் B, 
ஹீநமோபிலிஸ் இன்புளுயன்ெோ ்டப B

ஈ)  டிபதீரியோ, ்கக்குெோன் இருமல், 
சடடட்னஸ், ஹீநமோபிலிஸ் 
இன்புளுயன்ெோ ்டப B, ந்போலிநயோ

II  கீழக்கண்ட வினோக்களுக்கு குறுகிய 
விர்டயளி

1. மதிய உணவுத்திடடம்

2. குழந்தைப ்பருெ நி்ல்க்ை சுருக்்கமோ்க 
எழுது.

3. ந்ட்பயிலும் ்பருெத்தில் ஏற்்படும் உடல் 
ெம்்பநதைமோ்ன மோறு்போடு்கள எ்ெ?

4. ‘அப்கோர் அைவீடு’ சுருக்்கமோ்க எழுது.

5. பிைநதை குழந்தை ்பரோமரிபபின் நநோக்்கங்கள 
யோ்ெ?

6. ெைர்ச்சியும், முன்ந்னற்ைமும் என்ைோல் 
என்்ன?

7. எல்லோ வியோழக் கிழ்மயும் இரும்புச்ெத்து 
மற்றும் ந்போலிக் அமில மோத்தி்ர்கள 6 
முதைல் 12 ெ்ர ்பயிலும் மோணவி்களுக்கு 
ெழங்கப்படுகிைது.  இதை்்னப ்பற்றி 
சுருக்்கமோ்க எழுது.

III கீழகண்டவறறிறகு சுருக்கமாக விர்டயளி

1. புதிதைோ்கப பிைநதை ெோதைோரணக் குழந்தையின் 
தைன்்ம்க்ை எழுது.

2. ஏநதைனும் ஐநது புதிதைோ்கப பிைநதை 
குழந்தையின் சிறிய நநோய்்க்ை எழுது.

3. ஆ்பத்தைோ்ன குழந்தை்க்ை எவெோறு 
அ்டயோைம் ்கோண்போய்?

4. புதிதைோ்கப பிைநதைக் குழந்தை்களி்டநய 
்கோணப்படும் பிைவிக் கு்ை்போடு்கள யோ்ெ?

IV கீழக்கண்டவறறிறகு விரிவானே விர்டயளி

1. நதைசிய நநோய்த்தைடுபபுத் திடடம்

2. புதிதைோ்கப பிைநதை குழந்தை ்பரோமரித்தை்ல 
விெரி.

3. குழந்தை்களி்டநய ்கோணப்படும் நடத்்தைப 
பிரச்ெ்்ன்கள யோ்ெ?

 ்மற்காள்நூல்கள்

1.  Miles C Benjamin “Text book of obstetric 
and gynaecology” 2nd edition page  
no :249-254. 

2.  Dutta Dc “Textbook of obstetric and 
gynaecology” 3rd edition page no 120-122. 

3.  World Health Organization. Maternal 
mortality in 2000: estimates developed 
by UNICEF and UNFPA. Geneva: World 
Health Organization. 2007;4:16. (http://
www.who.int/whosis/mme_2005.pdf, 
accessed on 28 February 2008).

4.  Family welfare statistics in India—2006. 
New Delhi: Ministry of Health and Family 
Welfare, Government of India; 2007. ( http://
mohfw.nic.in/dofw%20website/FWSII%20
-%202006%5CBOOK.htm, accessed on 10 
March 2008).

5.  Report of the Health Survey and 
Development Committee, Government of 
India. New Delhi: Manager of Publications; 
1946. p. 9.

 இரணய இரணப்பு

 ¾ https://www.mdpi.com
 ¾ https://www.nchi.nim.n:h.gov 
 ¾ https://www.msdmanuals.com
 ¾ https://www.researchgate.net
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ஆத்திசசூடி:

தாய் தந்ைதப் ேபண்

விளக்்கம்:

உன் தந்ைதையயும் தாையயும் அவர்களுைடய முதுைம காலம் வைர அன்புடன் 
காப்பாற்று.

்கற்ைலின் ய�ோக்்கங்கள்

இநத போைத்தின்  இறுதியில் மோணவர்்கள் அறிவது

  வமரயறு - முதுமை

  முதுமையின் நிமலமய வி்ளக்குதல

  வயதாகுதலின் ்பரிணாை வ்ளர்சசிமய ததாகுதது வி்ளக்குதல

  முதிமயார்களின் ைனநல பிரச்சமனகம்ள குறிப்பிடுதல

  முதிமயாரின் புலணுணர்வு பிரச்சமனகம்ள விவரிததல

  முதிமயார்களின் த்பாதுவான மநாய்கம்ள வி்ளக்குதல

  முதிமயாருக்கான ்பராைரிப்பு ம்சமவகம்ள வரிம்சப்்படுததுதல

  முதிமயாருக்கு ஏற்்படும் த்பாதுவான சீர்குமலவுகம்ள ததாகுதது வி்ளக்குதல

முதிய�ோர் பரோமரிப்பு

7
அைகு
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 7.1  முன்னுரர

உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) 
ஆய்வின்்படி ததாழிலையைான நாடுகளில 
உள்ள 65 வயதுக்கு மைல உள்ள ைக்களில 
75% ம்பர் இருதய மநாய், புற்றுமநாய் ைற்றும் 
த்பருமூம்ள இரதத குழாய் மநாயால ைரணம் 
அமைகின்்றனர்.  ்பதது லட்சததிற்கு அதிகைான 
மூதத குடிைக்கள உலதகங்கும், மும்றயான 
ைருததுவ வ்சதி கிமைக்க த்ப்றாைல உள்ளனர்.  
இதன் காரணம் அரசிற்கும் ்சமுதாயததிற்கும் 
அவர்களின் பிரச்சமனமய ்பற்றி ்சரியான 
விழிப்புணர்வு இலமல.  ்பலன் ஆய்வின்்படி, 
2026 ஆண்டிற்குள 1200 மிலலியன் ைக்கள 
65 வயது உமையராக இருப்்பர் என்று 
கணிக்கப்்படடுள்ளது.  1.1 மிலலியன் இந்திய 
ஜனதததாமகயில 7% ைக்கள, 60 வயது கைந்தவர் 
ஆவார்.

  ஆண்களின் ஆயுடகாலம் (>65 வயது) 
ைற்றும் த்பண்களின் ஆயுடகாலம் (>75 வயது) 
ஆக உயர்ந்துள்ளது.  இந்த நூற்்றாண்டின் 
இறுதிக்குள, இந்தியாவில தான் அதிகப்்படியான 
முதிமயார் இருப்்பர் என்று ைதிப்பீடு த்சய்து 
உள்ளனர்.

த்சவிலியரும், ைருததுவததும்றயினரும், 
முதிமயார் கவனிப்பின் சிக்கலகம்ள உணர 
மவண்டும்.

 7.2  வரர�ரை

்சர் மஜம்்ஸைாலிங் (Sir Jamessterling) வி்ளக்கப்்படி 
முதுமை என்்பது உலக்ளாவிய பிரச்சமன ைற்றும் 

்சமுதாயததின் மதமவயாகும்.  குணப்்படுதத இது 
மநாய் அலல.  இது ைக்கம்ள வி்பதது, ததாற்று 
ைற்றும் இயலாமையிலிருந்து ்பாதுகாக்க மவண்டிய 
முக்கிய வாழ்வின் கடைம் ஆகும்.

கிமரக்கததில Genu என்்றால முதுமை (Old 
age) Latera = சிகிசம்ச

ஜிரியாடிரிக்்ஸ (Geriatrics) என்்றால 
முதிமயார் ைற்றும் வயதாகும் ைக்களின் 
பிரச்சமன ைற்றும் மநாய்கள ்பற்றிய ைருததுவ 
பிரிவு ஆகும்.

மூப்பியல (Gerontology) – வயதான ைற்றும் 
வயதாகும் ம்பாது வரும் பிரச்சமனகள ைற்றும் 
மநாய்கம்ள ்பற்றிய விரிவான ்படிப்பு ஆகும்.

முதுமை (Old age) – எந்த வயதில / 
காலததில, உைலிலும் ைனதிலும் அதிகைான 
ம்சதததின் தவளி்பாடு, ைற்்ற காலதமத விை 
அதிகைாக உள்ளமதா அந்த காலம்,  முதுமை 
எனப்்படுகி்றது.

 7.3   முதுரமயின் நிரைரம (AGEING 
PROCESS)

 முதுமை உைம்பின் த்சயல்பாடடு தி்றன், 
தன்மனததாமன குணப்்படுததும் தன்மைமய 
்படிப்்படியாக இழந்து வருவமத குறிக்கி்றது.

 வயது ஆக ஆக, உைல இயற்மகயாகமவ 
தன் நிமலயிலிருந்து மைா்சம் அமைந்து, 
்பல முக்கிய மவமலகம்ள, தி்றன் கும்றந்த 
நிமலயிமலமய த்சயல்படுததுகி்றது.

உைல முதுமை நிமலமய அமைவதற்கு 
மூன்று முக்கிய காரணிகள

முதுமையின் முதலநிமலயில வயது 
ஆக, நம்முமைய த்சலகளின் த்பருக்கததில 
அதிக ைாற்்றங்கள ஏற்்படுகின்்றன.  உைல ்பல 
த்சயல்பாடு இலலாத த்சலகம்ள உருவாக்கி, 
உைம்பின் த்சயல்பாடமை கும்றக்கி்றது.  இந்த 
உதவாத த்சலகளின் எண்ணிக்மக அதிகைாக 
இருந்தாலும், அமவ உ்பமயாகம் இலமல.  
அந்த த்சலகள ைற்்ற த்சலகளின் த்சயல்பாடடில 
இமையூறு த்சய்கின்்றன.

முதுமையின் இரண்ைாம் நிமலயில 
த்சலகளின் சிமதவு, DNAமவ ்பாதிக்கி்றது.  
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ஆமராக்கியைான DNA காலப்ம்பாக்கில ்பாதிப்பு 
அமைவதால, இது த்சலகளின் இ்றப்பிற்கு 
காரணைாக அமைகி்றது.  இந்த த்சல இழப்ம்ப, 
நைது வயதான உைலால ஈடுகடை முடியாது.  
இந்த உற்்பததி தி்றன் கும்றமவ, வயதாக ஆக நைது 
மதால தைலிதாக இருப்்பதற்கு காரணம் ஆகும்.

முதுமையின் மூன்்றாம் நிமலயில நைது 
எதிர் ஆக்சிகாரணிகள (Antioxident), வயது ஆக 
த்சயலதி்றன் கும்றகி்றது.  இது ஆக்ஸிஜமனற்்ற 
தநாதிகளின் (Oxidative enzymes) ஒழுங்கற்்ற 
த்சயல்படடின் காரணம் ஆகும்.  அமவ ்சலஃ்பர் 
ஆக்மஸடு டி்ஸமுமை்ஸ (Superoxide dismutase). 
மகடைமல்ஸ (Catalase) ைற்றும் குளுடைாயான் 
த்பர்ஆக்சிமை்ஸ (glutathione peroxidase).

7.3.1  உைல் உறுப்பு்களின் முதுரம 
அரை� ஆரம்பித்தல்

பி்றந்த நாள முதல நாம் வ்ளர்கிம்றாம்.  
25 வயது வமர ைனித உைலில எந்த தற்காலிக 
பிரச்சமன ஏற்்படைாலும் குணைமையும் தி்றன் 

த்பற்்றது.  40 வயதுக்கு பின் தான் உைல முதுமை  
்பயணதமத ஆரம்பிக்கி்றது.

7.3.2  சபோதுவோன அரை�ோளங்கள் 
(SIGN) மற்றும் அறிகுறி்கள் 
(SYMPTOMS)

• ததாற்று ஏற்்படுவதற்கு அதிகப்்படியான 
வாய்ப்பு

• தவப்்பம் ைற்றும் மஹப்ம்பாததர்மியா 
ம்பான்்றவற்்றால ஏற்்படும் அதிக ஆ்பததுகள 

• முதுகுததண்டின் எலும்புகள தநருங்கி, 
தைன்மையாவதால உயரம் கும்றதல.

• எலும்புகள எளிதாக உமைதல.

• மூடடுகளின் ைாற்்றததால ஏற்்படும் சிறிய 
விம்றப்பு முதல தீவிரைான கீலவாதம் 
(Arthritis ஏற்்படுதல.

• வம்ளந்த நிமல.

7.3.3 முதிர்வரைதலின் இ�ஙகும் 

நுடபம் (MECHANISM OF AGEING)

DNA சிரதவு

ஆக்சிஜயனற்ை 
அ�ற்சி

சமடை்கோன்டீரி�ல்

முதிர்வரைதல்
புரத சிரதவு

செல்்களின் 
அமிக்ரஞ்கள் 
செ�ல்பிைழ்சசி

ஆங்கிமலயர் “ageing” என்றும், அதைரிக்கர் ைற்றும் ஆ்ஸதிமரலியர்கள “aging” 
என்றும் உச்சதிப்்பர் இரண்டும் ‘வயதாகுதலின் த்சயலமும்றமய குறிக்கும் அமவ 
இரண்டும் ஒமர உச்சரிப்பு ைற்றும் இரண்டும் ்சரிமய
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7.3.4  முதிர்வரைதலின் உயிரி�ல் 
செ�ல்முரை (BIOLOGICAL PROCESS)

• ைர்பணு (genes) ஒருவரின் ஆயுடகாலதமத 
நிர்ணயம் த்சய்கி்றது.  எனமவ அது 
வயதாகுதலில முக்கிய ்பங்கு வகிக்கி்றது.

• ததாைர் த்சயல்பாடைால, முக்கியைான 
உறுப்புகள மதய்ைாணம் அமைதல.

• உைலில விஷததன்மை த்பாருடகள (உ.த: 
தகாழுப்பு) முக்கியைான உறுப்புகளில 
ம்சர்வது.  அதாவது இருதயம், 
மூம்ள, கண்களில ம்சர்ந்து, அவற்ம்ற 
ம்சதப்்படுததும்.

• DNA ்பழுது நீக்கப்்படும் ம்பாது, முக்கியைான 
ைர்பணு த்பாருடகம்ள இழப்்பது.

• ஆயுடகால ைன அழுததங்கள ைற்றும் அதன் 
விம்ளவுகம்ள மதக்கி மவததல

• முக்கியைான ஹார்மைான்களின் உற்்பததி 
அலலது கும்றவினால ்பாதிப்பு. எ.கா. 
வ்ளர்சசி சுரப்பிகள, ஆன்மைாஜன் (Androgen), 
ஒ்ஸமைார்ஜன் (Oestrogen) ைற்றும் மதராய்டு 
சுரப்பிகள.

முதுமையின் ைதிப்பீடடில, வாழ்க்மக 
வாழுதல, இனப்த்பருக்கததன்மை ைற்றும் 
மவமலகள த்சய்தல ம்பான்்றவற்றில ்சரிவு 
ஏற்்படும்.

 7.4    முதிர்வரைதலின் பரிணோம 
அடிப்பரை (EVOLUTIONARY BASIS)

7.4.1 முதிய�ோர்்களின் ய்கோடபோடு்களின் 
இரண்டு முக்கி�ப் பிரிவு்கள்

பிரை ய்கோடபோடு (ERROR THEORY)

முதிர்வமைதல என்்பது உளமும்ற (Internal) 
or தவளிமும்ற (External) தாக்குதலக்ளால 
அணுக்கள (cell) அலலது உறுப்புகள, தன் 
த்சயல்பாடமை இழததல.

திடைமிடை ய்கோடபோடு (PROGRAMMED 
THEORY)

இந்த மகாட்பாடு, முதிர்வமைதல 

என்்பமத உயிரியல மநர அடைவமண அலலது 
உள்ளார்ந்த உயிரியல கடிகாரம் எனப்்படும்.

பிரை ய்கோடபோடு (ERROR THEORY)

a. கழிவு ம்சகரிப்பு மகாட்பாடு

b. Mitochondrial Damage சிமதவு மகாட்பாடு

்கழிவு யெ்கரிப்பு ய்கோடபோடு (WASTE 
ACCUMULATION THEORY)

ைனிதனின் ஆயுடகாலதமத பிரதி்பலிப்்பது, 
நைது த்சலகளுக்குள ம்சரும் முடிவு்றா 
மூலக்கூறுகளின் சிமதவின் அ்ளவு ஆகும் (Free 
Radical damage). சிமதவு அதிகைாக த்சலகள 
இயக்கதமத ்பாதிக்கி்றது.

 ைர்பணு ைாற்்றங்களும் ஏற்்படுகின்்றன.  
வயது ஆக ஆக இது அதிகரிதது த்சலகம்ள 
த்ளர்வமைய த்சய்கி்றது RNA மூலக்கூறுகளும், 
இதனால ஆக்சிஜமனற்்ற அழுததததிற்கு 
ஆ்ளாகின்்றன.

சிரதவு ய்கோடபோடு (MITOCHONDRIAL 
DAMAGE) 

மைடமைாகான்டீரியல DNA, வயதாகும்ம்பாது 
த்சலல அதிகைாக ஆக்சிஜமனற்்றம் அமைகி்றது. 
இ. டீசியில (Mitochondrial electron transport chain – ETC) 
மூலம் விமனபுரியும் உயிர்வளியினம் (Reactive 
Oxygen Species) ததாைர்ந்து உருவாகி்றது

2. திடைமிைப்படை ய்கோடபோடு (Programmed 
Theory)

ய�ோய் தடுப்புத் திைனி�ல் ய்கோடபோடு 
(IMMUNOLOGICAL THEORY)

மநாய் எதிர்பு அமைப்பு, வயதாகும்ம்பாது, 
கும்றயும்்படி அமைக்கப்்படடுள்ளது.  
இதன்்படி, ததாற்று, மநாய் ஆகியமவ ஏற்்படடு, 
முதிர்வமைதல ைற்றும் ைரணததிற்கு 
காரணைாகி்றது.  ஒருவரது மநாய் எதிர்ப்பு 
அமைப்பு, ்பருவைமைதலின் காலததில 
மிக சி்றப்்பாகவும், காலம் த்சலல த்சலல, 
கும்றவாகவும் த்சயல்படும்.  (எ.கா) ஒருவர் 
வயதாகும்ம்பாது ஆன்டி்பாடியின் (Antibodies) 
த்சயலதி்றன் கும்றகி்றது.
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7.4.2   முதிர்வரைதலின் உயிரி�ல் ய்கோடபோடு 
(BIOLOGICAL THEORY)

முதிர்வரைதலின் 
உயிரில் ய்கோடபோடு

வளர்சசியி�ல் உைலி�ல்

 திடைமிடை 
ய்கோடபோடு

யதோரோ�மோன 
ய்கோடபோடு

A. வளர்சசியி�ல் (EVOLUTIONARY)

• ஓர் உயிரினம், தன் அடுதத தமலமும்றமய 
உருவாக்கியபின் தன் உைல 
மதமவப்்படுவதிலமல.  எனமவ வயதாகி, 
இ்றந்துவிடும்.

• ஆரம்்ப நிமலகளில உ்பமயாகப்்படும் 
சில ைர்பணுக்கள, வயதான காலததில 
கும்றப்்பாடு அமையும்.

• தைதுவாக த்சயல்படும் ைர்பணுக்கள 
நீக்கப்்படுவதிலமல.  ஏதனன்்றால, அமவ, 
இனப்த்பருக்கததிற்கு பி்றகு த்சயல்படுகி்றது.  

b) உைலி�ல் (PHYSIOLOGICAL)
• திடைமிடை மகாட்பாடடின் (Programmed 

Theory) ்படி, வயது ஆவது உள்ளார்ந்த மநர 
இயந்திர நுட்ப (Intrinsic timing mechanisms) 
ைற்றும் அறிகுறிகள மூலம் ஏற்்படும். (எ.கா) 
Genetic timers.

• மதாராய மகாட்பாடுகள (Stochastic theory), 
வயது ஆவது ஓர் திடீர் வாய்ப்பு (Chance) 
அலலது ஒரு வி்பதது நிகழ்வால ஏற்்படுவது 
(எ.கா) ஃப்ரி ராடிக்கல ம்சதம் (Free radical 
damage).

 7.5   7.5 முதிய�ோரின் மன�ை 
மருத்துவம் (MENTAL HEALTH IN OLDAGE)

அறிவாற்்றல தி்றன் ைாற்்றம் 

அ்ளவுக்கதிகைான ஞா்பக ை்றதி ைற்றும் 
ைனநிமல அமலவுகள, ்சாதாரண வயது 
ைாற்்றததில வருவது இலமல.  இதற்கு 
உணவுமும்ற ைாற்்றம், திரவங்கள ைற்றும் 
மின்னழுததம் ஏற்்றததாழ்வுகள காரணிகள 
ஆகும்.  ஆகமவ ைருததுவர்கள, ்பாதிக்கப்்படை 
முதிமயாமர கண்ைறிந்து, ைதிப்பிடடு, ்பரிந்துமர 
த்சய்தல, ்சரியான சிகிசம்ச மும்ற ைற்றும் 
ஆதரவு அளிததால ்பாதிக்கப்்படை முதிமயார்கள 
விமரவில குணம் அமைவர்.

7.5.1 சபோதுவோன பிரசெரன்கள்

• ைன அழுததம் (Depression)
• சிததபிரமை (Delirium)
• மிக அதிக ்பதடைததால வரும் மகா்ளாறு 

(Anxiety Disorders)
• ைனநல கும்ற்பாடு ைற்றும் டிதைன்ஷியா 

(Dementia)
• திரிவரண்மைக் மகா்ளாறு / திரிபுக்காடசி 

மகா்ளாறு (Late life delusional disorder) 
• குடிப்்பழக்கம்
• குணாதி்சய மகா்ளாறு
• கடடுப்்பததவியலா பி்ளவு்படை ைனமநாய் – 

OCD
• ம்பாமத ைருந்து (Drug and Substance abuse)
• தூக்கம் ைற்றும் ஓய்வுமும்ற
• ஈடுதகாடுக்கும் தன்மையில ்பாதிப்பு (Copying 

ability)

முதிய�ோருக்்கோன ய�ோைல் 
யூனி�ன் மினிஸ்ைரி (Nodal 
Union Ministry for Senior Citizens)

• முதிமயாருக்கான, மதசியக் 
தகாளமககள

• த்சயல்படுததும் உததி
• இமை அமைச்சக குழு
• முதிமயாமர ்பராைரிப்்பதற்கு 

ைனிதவ்ளததிற்கு ்பயிற்சி அளிததல
• முதிமயாருக்கு தகாடுக்கும் ்சலுமககள 

ைற்றும் வ்சதிகள
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7.5.2 ஞோப்க ெக்தி குரைவு - டிசமன்சி�ோ 
(DEMETIA)
 டிதைன்சியா ைற்றும் ைனநல குழப்்பங்கள 

அறிவு ்சார்ந்த நிமல ்பாதிக்கப்்படுவதால 
ஏற்்பைக் கூடிய உைலமநாயாகும். எ.கா. 
ம்பசசிழப்பு (Aphasis), Aphaxia (நரம்பு த்ளர்சசியால 
உைல த்சயல இழப்பு) 

அறிகுறி்களும் அரை�ோளங்களும் 
(CLINICAL MANIFESTATION)

• தைாழிமய இழததல

• நரம்பு த்ளர்சசியால உைல த்சயல இழப்பு 
(Apraxia)

• த்பாருடகம்ள நிமனவில மவததுக் 
தகாள்ளாமை (Agnosia) 

• ்பலவீனைான நிர்வாக த்சயல்பாடு 
(மைா்சைான த்சயலதி்றன், 
நடுநிமலததன்மை இலலாமை ைற்றும் 
திடைமிைல)

ய�ோய் ்கண்ைறிதல் (DIAGNOSIS)

• மநாய் ்பற்றிய விவரங்கம்ள ம்சகரிததல 
(History Collection)

• ைனநலம் ்பற்றிய ைருததுவ ்பரிம்சாதமன 

• CSF ்பரிம்சாதமன

• CT Scan

சிகிசரெ (TREATMENT)

• இலல ்பராைரிப்பில தன் சுகாதாரம் 
ைற்றும் மவமலகம்ள கவனிப்்பதில, 
ைாற்றியமைப்்பதில உதவுதல.

• அலசீைர் மநாயினால ்பாதிக்கப்்படை 
குழக்களுக்கு ஆதாரம் அளிததல.

• மநாயாளி ைற்றும் குடும்்பததுக்கு ்சடை 
ஆமலா்சமன ்பரிந்துமரததல.

7.5.3 மன அழுத்தம் (DEPRESSION)

5% முதல 10% வமரயிலான வீடடில வாழும் 
முதிமயார்கள ்சமூக ஆதரவு இலலாததால, ைன 
அழுததததால ்பாதிப்பு அமைகி்றார்கள.

அறிகுறி்களும் அரை�ோளங்களும் 
(CLINICAL MANIFESTATION)

• தூக்கமின்மை

• விருப்்பமின்மை

• குற்்றவுணர்சசி

• தற்தகாமலக்கான எண்ணங்கள 

சிகிசரெ (TREATMENT)

• ைருததுவ சிகிசம்ச - Methylpheniade 5-10 mg 
காமல ைற்றும் ைதிய மநரததில தகாடுப்்பது 
்பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

• சிகிசம்ச ஒரு வருைததிற்கு நீடிததல 
மவண்டும் ஏதனன்்றால திரும்்ப வரும் 
வாய்ப்பு அதிகம். 

75 வயது நிம்றந்த உன் ்பாடடியின் 
உைல ைற்றும் ைனதில ஏற்்படை ைாறுதமல 
கூர்ந்துகவனி.  இந்த ைதிப்பீடுகம்ள 
மவதது, எப்்படி அவமர கவனிப்்பாய் 
என்்பமத கூறு.

மோணவர் செ�ல்போடு
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7.5.4 ்கடுரம�ோன குைப்பமோன நிரை (ACUTE 
CONFUSION STATE DELIRIUM)

• Delirium என்்பது குழப்்பைான நிமலயிலிருந்து 
ைற்றும் ததாைர்ந்து ்படிப்்படியாக தன்னிமல 
இழததலாகும்.

• இரததததில ம்சாடியம் அ்ளவு 
கும்றவதாலும்,  இரததததில கரியமில வாயு 
அதிகரிப்்பதாலும் அதிக ்சவ்வூடு ்பரவுதல 
நிமலயாலும் இந்நிமல ஏற்்படுகி்றது.

அறிகுறி்களும் அரை�ோளங்களும் 
(CLINICAL MANIFESTATION)

• ஞா்பகத தி்றன் கும்ற்பாடு
• எண்ணங்கள சீர்குமலவு
• உணர்சசி ைாற்்றங்கள
• ்சரியாக சிந்திக்க முடியாமை.

சிகிசரெ (TREATMENT) 

• ஆதரவு சிகிசம்ச  - மின் அதிர்சசி 
ைருததுவம் (ECT)

• ைனசசிமதவு சிகிசம்சகள (Anopsychotics)
Anopsychotics

 7.6   புைன் உணர்வு மண்ைைம் 
(SENSORY SYSTEM)

7.6.1 புைன் உணர்வு பிரசெரன்கள்
• கும்றவான காடசி உணர்தல
• த்சவிப்்பம்றயின் கும்றவான தநகிழ்சசி
• கும்றவான வா்சமன உணர்தல
• கும்றவான சுமவ உணர்தல
• கும்றவான ததாடு உணர்சசி

உலகதமதாடு ததாைர்புதகாள்ள உதவும் 

இந்த புலன் உணர்வுகள, வயதானபின் 
தன் தி்றமன இழப்்பதால, அதமன ்சார்ந்த 
உறுப்ம்பயும் ்பாதிக்கி்றது.  உலகததில ்பாதி 
்பங்கு வயதான ஆண்களும், மூன்றில ஒரு 
்பங்கு வயதான த்பண்களும் காததாலிக்கருவி 
மகடகும் கருவி (hearing aid) மதமவப்்படுகி்றது.  
அமதம்பால 16% வயதான ஆண்களுக்கும், 19% 
வயதான த்பண்களுக்கும் ்சரியான கண்ணாடி 
தலன்சுகள மதமவப்்படுகி்றது.

7.6.2 போர்ரவ (VISION)

• கும்றவான பு்ற ்பார்மவ.
• இரவில ்பார்மவத தி்றன் கும்றதல.
• நி்றங்கம்ள மவறு்படுததுதலில கும்ற்பாடு.
• கண்களின் ஈரததன்மை கும்றவதால, 

உலர்ந்த ைற்றும் அரிக்கும் தன்மை 
கண்களுக்கு ஏற்்படுதல.

பரோமரித்தல் (MANAGEMENT)

• கும்றப்்பாடு உள்ளவரிைம், ்பக்கவாடடில 
அலலாைல மநராக ்பார்க்கவும். 

• ்சரியான தவளிச்சம் இருப்்பது அவசியம்.
• வண்ண உமைகம்ள மதர்ந்ததடுக்க 

உதவுவது.
• கண்களுக்கு ஈரததன்மை 

நிமலக்க, ைருந்துகள (tear products) 
உ்பமயாகப்்படுததுவது.

7.6.3 ய்கடகும் திைன் (HEARING) 
• த்சவிபுலன் ைாற்்றங்கள, 40 வயதிற்கு மைல 

அறியப்்படுகி்றது.
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• இயற்மக காரணிகனான ஆன அதிக ்சததம், 
ைருந்துகள ைற்றும் ததாற்றுகள, ைர்பணுத 
தன்மையும் மகடகும் தி்றமனக் கும்றக்கி்றது.

• இதனால, வயதானவர்கள ்சரியாக 
்பதிலளிக்க முடியாைல ம்பாகி்றது.

• வயதானவர்கள, எந்த ஒரு கருதது 
்பரிைாற்்றதமதயும் ததாைர்ந்து கவனிக்க 
முடியாைல ம்பாகி்றது.  ஏதனன்்றால அதிக 
அதிர்வமலகள (High Frequency) உள்ள 
எழுததுகள (F, S, TH, CH, SH, B, T, P) ஒன்ம்ற 
ம்பால ஒலிப்்பது

பரோமரித்தல்

• ம்பசசின்ம்பாது, மதமவயற்்ற ஒலிகம்ளக் 
கும்றததல.

• அவர்களுக்கு அருகில அைர்ந்து நிதானைாக 
ம்பசுதல.

• அவர்கள கவனம் உங்கள ம்பசசில 
இருக்கி்றதா என்று கவனிதது ம்பசுதல.

• மதமவப்்படைால ைருததுவரிைம் த்சன்று, 
த்சவியில உள்ள தைழுமக (Wax) நீக்குதல.  

• அவர்களின் மகடகும் தி்றன் ்சரியாக 
உள்ளதா என்று ைதிப்பீடு த்சய்து,  
மதமவப்்படைால காது மகடகும் ்சாதனதமத 
உ்பமயாகப்்படுதத அறிவுறுததுதல. (Hearing 
Aid).

7.6.4 சுரவ மற்றும் நு்கர்தல் (TASTE & SMELL)
• நான்கு முக்கிய சுமவக்ளான (இனிப்பு, 

புளிப்பு, உப்பு ைற்றும் க்சப்பு) முதிமயாருக்கு 
்சரியாக உணரப்்படுவதிலமல.

• நுகர்தல தி்றன் ைாறு்படுதல (Sense of smell), 

நாசி தைததிலும் (Nasal passage) ைற்றும் 
மூம்ளயில உள்ள மைாப்்ப குமிழ்-ல (olfactory 
bulb) உள்ள த்சலகளின் கும்றப்்பாடைாலும் 
வருகி்றது.

• இயற்மக காரணிக்ளான தூசு, புமக 
ைற்றும் ைகரந்தம் ஆகியவற்ம்றாடு உள்ள 
நீண்ை கால ததாைர்்பாலும் த்சலகள ம்சதம் 
அமையும்.

சிகிசரெ முரை்கள் (MANAGEMENT)

• சிறிய வா்சமன மிக்க உணவு வமககம்ள 
த்சய்வது.

• உணமவ, ்சாப்பிை தூண்டும் வமகயில 
அலங்கரிதது ்பரிைாறுவது.

7.6.5 யதோல் (SKIN) 
• வயது ஆகும்ம்பாது மைல மதாலின் (Epidermis) 

அைர்ததியும் ஈரததன்மையும் கும்றந்து, 
மதாமல வ்றடசியாகவும் கடினைாகவும் 
த்சய்கி்றது.

• தைலமனாம்சட (Melanocyte) எண்ணிக்மக 
(melanin உற்்பததி த்சய்யும் த்சல) கும்றந்து, 
பு்ற ஊதா கதிர்கள தாக்கதமத அதிகரிதது 
மதாலில நி்றைற்்ற புளளிகள (Hypopigmented 
spot) உருவாகி்றது.

• அடிதமதாலில (Dermis) உள்ள 
ஃம்பப்மராபி்ளா்ஸடடுகளின் எண்ணிக்மக 
(எலும்புப்புரத உயிரணு) ைற்றும் 
பு்றவணுவின் அணி (extracellular matrix) 
உற்்பததி கும்றவதால, மதாலில சுருக்கம் 
உண்ைாகி்றது.

• தைலனின் கும்றவால தமலமுடியின் நி்றம் 
தவளம்ளயாதல.

• நகங்களின் வ்ளர்சசி கும்றதல..
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பரோமரிப்பு (MANAGEMENT)

• ஈரப்்பததமத அதிகரிக்கும் த்பாருள 
(Moisturizers) உ்பமயாகிததல.

• நகங்கம்ள சிறியதாக மவததல.
• குளிதத பின், உைம்ம்ப இதைாக துமைததல.
• ்பாதங்கம்ள மும்றயாக ்பராைரிததல.
• எப்த்பாழுதும் குளிராக உணர்வதுைன்  

தவப்்பததாக்குதலுக்கு ஆ்ளாகும் (Sunstroke) 
அ்பாயமும் அதிகம்.  

• ்சன் ்ஸகிரீன் (Sunscreen) ததாப்பிகள ைற்றும் 
நீண்ை ்சடமைகள உ்பமயாகிததல.

• சுடு தண்ணீர் ்பாடடிலகள ம்பான்்றவற்ம்றக் 
மகயாளும்ம்பாது கவனம் மதமவ.

 7.7    சபோதுவோன ய�ோய்க் ்கோரணி்கள் 
(COMMON DISEASED CONDITIONS)

7.7.1  முதிய�ோரிைம் ஏற்படும் சபோதுவோன 
ய�ோய்்கள் பின்வருமோறு

1. இதய மநாய்கள (Cardiovascular Problem) 

எ.கா. இரததக் குழாயின் தைனியில 
உண்ைாகும் மநாய்கள (ைார்பு முைக்குவலி, 
இரதத குழயின் மநாய்கள, தநஞ்சுவலி), உயர் 
இரதத அழுததம்

2. சுவா்ச மநாய்கள / பிரச்சமனகள
எ.கா. COPD (நாட்படை நுமரயீரல 

அமைப்பு மநாய்), நுமரயீரல அழற்சி, கா்சமநாய், 
புற்றுமநாய். 

3. மதால மநாய்கள
எ.கா. நமைச்சல (Pruritus), மதால புற்று 

மநாய், ்படுக்மகப் புண் (Bed Sore). 

4. தம்ச ைண்ைல அமைப்பின் மநாய்கள 
(Musculosketal) 
எ.கா. சீலவாதம் (Arthritis), எலும்புத 

மதய்தல, அம்சவின்மை,  கீமழ விழுதல.

5. நரம்பியல மநாய்கள
எ.கா. மூம்ள ்பக்கவாதம் (CVA), 

நடுக்குவாதம், ஞா்பகை்றதி மநாய்

6. சிறுநீரக மநாய்கள
எ.கா. சிறுநீர் கழிப்்பதில கடடுப்்பாடின்மை, 

விமர வீக்கம்.

7. சீரண வழி ்பாமத மநாய்கள
எ.கா. ைலசசிக்கல, இமரப்ம்ப புற்றுமநாய்.

8. கண் ைற்றும் காது பிரச்சமனகள
எ.கா. கண் புமர, விழிததிமர விலகல, 

காதுமக்ளாமை.

9. இரதத ்சம்்பந்தைான மநாய்கள
எ.கா. இரததச ம்சாமக.

இைப்பு விகிதம் முதிய�ோரில் 
ஏற்படுவது (2015) படி

  33% இருதய மநாயால
  10% நுமரயீரல
  10% ததாற்று, கா்சமநாய்
  6% புற்றுமநாய் / திசுப்த்பருக்கம்
  4% வி்பததுகள, விஷம் ைற்றும் 

வன்மும்ற
  17% தீவிர மநாய்கள. 

 7.8     முதிய�ோருக்்கோன யெரவ 
வர்க்கள்

  சுகாதார மைம்்பாடு

  மநாய் தடுப்்பாற்்றல

  ைறுசீரமைப்பு ம்சமவகள

  இலல ்பராைரிப்பு

  ஓய்வூதியத திடைங்கள 

7.8.1 சு்கோதோர யமம்போடு (HEALTH PROMOTION)
முதிமயாருக்கான ைருததுவைமனகள, 

இப்ம்பாது ஆரம்்ப சுகாதார நிமலயம் (PHC), 
்சமுதாய சுகாதார நிமலயம் ைற்றும் ைாவடை 
அ்ளவிலும் த்சயல்படுகி்றது (Community Health 
Centre).
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ய�ோக்்கங்கள்

• நலைான முதிமயார் வாழ்விற்கு, உைலநல 
கலவி.

• வீடடிமலமய இருக்கும் அலலது 
்படுக்மகயில இருக்கும் முதிமயார், வீடு 
த்சன்று ்பராைரிததல.

• மதமவயான உதவி உ்பகரணங்கள 
அளிததல (எ.கா.) மகததடி, நைக்கும் 
உரும்ளகள, மதாள ்சக்கரங்கள அகச 
சிவப்பு கதிர் வி்ளக்கு (Infrared lamp) 
அ்ளவிகள.

• ைற்்ற உதவிக் குழுக்கம்ளாடு ததாைர்பு 
ஏற்்படுததுதல.

• உளமநாயாளி பிரிவில (Inpatient ward) 30 
்படுக்மககளும் சி்றப்பு கவனிப்பு பிரிவில, 
மதமவயானப் ்படுக்மக வ்சதிமய 
ஒதுக்குதல.

• ஆய்வகததில மதமவப்்படும் ைாதிரிமய, 
முதிமயாரிைம் த்ப்ற தவளி மநாயாளி 
பிரிவில சி்றப்பு ைாதிரி ம்சகரிப்பு 
பிரிவு உருவாக்கலாம். பி்ற சுகாதார 
நிமலயங்கள ைருததுவக் கலலூரிகள, 
ைருததுவைமனயில ்பரிந்துமரக்கப்்படும் 
முதிமயார் பிரச்சமனகம்ள, மூன்்றாவது 
முக்கியததுவம் பிரிவில (Tertiary Health care) 
கவனிததல. 

7.8.2 தடுப்புமுரை யெரவ்கள் (PREVENTIVE 
SERVICES)

• முதல நிமல தடுப்பு மும்ற: இது மநாய் 
வரும்முமன காப்்பது எ.கா. மநாய் எதிர்ப்பு 
ஆற்்றல, (Chemophrophylaxis) – மவதியியல 
முற்காப்பு

• இரண்ைாம் நிமல தடுப்பு மும்ற: 
அறிகுறிகள மதான்றுமுன் மநாமய ஆரம்்ப 

முதிமயார் இலலதமத அணுகி, அங்கு 
அவர்களுக்கு அளிக்கப்்படும் ம்சமவகம்ள 
கவனி.

மோணவர் செ�ல்போடு

நிமலயில கண்ைறிவது (எ.கா) ைார்்பக 
புற்றுமநாய்க்கான தைமைாகிராம்.

• மூன்்றாம் நிமல தடுப்பு மும்ற: 
கண்ைறிந்த மநாமயக் கும்றப்்பது ைற்றும் 
உைலநிமலமய மைம்்படுததுவது.

முதல் நிரை / முதன்ரம தடுப்பு முரை 
(PRIMARY PREVENTION)

வரர�ரை
 மநாமய ததாைக்க நிமலயில தடுப்்பதும் 

ைற்றும் மநாய் வராைல காப்்பதுைாகும்.

a. ஆயைோெரன, வோழ்வி�ல் மோற்ைங்கள்

• உணவுமும்ற
• உைல த்சயல்பாடு (Physical activity)
• ்பாதுகாப்பு ைற்றும் காயங்கம்ளத தடுததல
• புமகப்பிடிததமல நிறுததுதல
• ்பற்கம்ளப் ்பாதுகாததல.
b. ய�ோய் தடுப்பு ஆற்ைல் (IMMUNIZATIONS)

இரண்ைோம் நிரை தடுப்பு முரை (SECONDARY)

வரர�ரை: ஏற்்படை மநாய் அலலது 
காயததின் தாக்கதமதக் கும்றக்கும் 
நைவடிக்மகமய இதன் மநாக்கைாகும். 
மும்றயான ்பரிம்சாதமனகள  த்சய்வதின் 
மூலம் ஆரம்்ப நிமலயிமலமய மநாய்கம்ளக் 
கண்ைறிதல.

• உயர் இரதத அழுததம் – இரதத அழுதததமத 
கும்றந்த்பட்சம் ஆண்டுமதாறும் ம்சாதமன 
த்சய்தல.

• உைல்பருைனும் ஊடைச்சததும் 
ஆண்டுமதாறும் எமை ைற்றும் உயரதமத 
அ்ளவிடுதல.

• ்பார்மவ கும்ற்பாடு – ஆண்டுமதாறும் 
வி்ளக்கப்்பைம் (Snellen chart) மூலம் 
்பரிம்சாதமன த்சய்தல.

• மகடைல தி்றன் கும்ற்பாடு – முதிமயாமர 
அவர்க்ளது மகடகும் தி்றன் ்பற்றி 
்பரிம்சாதமன த்சய்தல.

• இரததததில தகாழுப்பு அதிகைாதல 
(Dyslipidemis)

• இதய மநாயாளிகள, தங்கள தகாழுப்பு 
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அமிலங்களின் அ்ளமவ (lipid) 
ஆண்டுமதாறும் ்பரிம்சாதமனக்கு 
அனுப்புதல..

மூன்ைோம் நிரை தடுப்பு முரை

வரர�ரை: இது ஏற்கனமவ கண்ைறிந்த 
மநாயின் தீவிரதமதத தடுப்்பது ைற்றும் அதன் 
விம்ளவுகம்ளக் கடடுப்்படுததுவது.

7.8.3 புணர்வோழ்வு யெரவ்கள் (REHABILITATIVE 
SERVICES)

வரர�ரை : புணர்வாழ்வு என்்பது மநாயாளி 
வி்பதது அலலது மநாயிலிருந்து விடு்படடு 
மீண்டும், இயலபு நிமலக்குத திரும்்பச த்சய்யும் 
சிகிசம்சகள ஆகும்.

1. ஆயரோக்கி�மோன உணவுமுரை

 � உயிர்ச்சதது ைற்றும் கனிைங்கள அதிகம் 
உள்ள உணமவ உடதகாண்டு, மதமவயான 
ஊடைதமத எலும்புகளுக்கு அளிதது 
மநாய்கம்ளத தடுததல.

 � ம்பாதுைான அ்ளவு தண்ணீர் ்பருகுதல.

முதிய�ோர் உணவுமுரைக்கு, �ோன்கு முக்கி� 
விதி்கள்

• ஒரு நாள உடதகாளளும் உணமவ, 3-4 
சிறிய உணவாகப் பிரிதது உண்ணுதல.

• தைலலும்்படியான ்பழங்கள, காய்கறிகம்ள 
உடதகாளளுதல

• நார்்சதது அதிகைான தானியங்கள ைற்றும் 
காய்கறிகம்ள உடதகாளளுதல.

• தகாழுப்புள்ள உணவுகம்ளத தவிர்ததல.

2. தினெரி ய�ோ்கோ / பயிற்சி முரை்கள்

 மிதைான உைற்்பயிற்சிமயாடு மயாகா 
மும்றகம்ளக் கமைப்பிடிப்்பது சி்றந்தது.

முதிய�ோர் ய�ோ்கோ செய்யும் முரை

• மயாகா ஆசிரியரின் கண்காணிப்ம்பாடு 
த்சய்தல மவண்டும்.

• ஆசிரியர், த்சய்்பவரின் உைலநலம் ைற்றும் 
தி்றன் ்பற்றி அறிந்திருததல.

• த்சய்யும் கால அ்ளமவக் கும்றததல.

• அவர்கம்ள ஊக்கப்்படுததுதல ைற்றும் 
்பாராடடுதல.

• கடினைான ஆ்சனங்கம்ளத தவிர்ததல.

முதிய�ோருக்்கோன சிைநத ய�ோ்கோெனங்கள்

• ்சவா்சனா
• உதன்பாத்சனா
• தநௌக்சனா
• ்பவன்முடக்சனா
• அர்தஷால்பா்சன
• ்சல்பா்சனா

• புஜங்க்சனா

• ைகர்சனா

• ஆனலும் விலும் 
பிராணயாைா 

• பிரைரி 
பிராணயாைா

முதிய�ோர் ய�ோ்கோவின் �ன்ரம்கள்

 � மயாகா த்சய்வதால மநர்ைம்ற அழுததம் 
(Positive pressure) கும்றந்து, எதிர்ைம்ற 
அழுததம் அதிகரிக்கி்றது.

 � மயாகா, சிறுநீர் அமிலதமதயும் 
யூமராத்பப்ஸின் அ்ளமவயும் கும்றக்கி்றது.

 � உயர் இரதத அழுததம், இதயததுடிப்பு 
ைற்றும் இதய மநாய்கம்ளக் கும்றகி்றது. 

XII_Nursing_Vocational_Unit 7.indd   237 1/5/2020   10:43:20 AM



7 | முதிய�ோர் பரோமரிப்பு 238

3.  சுறுசுறுப்போன வோழ்வி�ல் முரை்கள் 
Active Life Style

• உைற்்பயிற்சி தவிர ைற்்ற பிடிதத 
த்பாழுதும்பாக்குகளில ஈடு்படுவது.

• ைன அழுததம் ைற்றும் ைனச சிமதவுகள 
அதிகரிக்காைல தடுக்க, வாழ்வின் 
மதக்கதமதக் கும்றததல.

• சிறிய வயதில த்சய்த த்சயலகம்ள, வயது 
ஆனாலும் த்சய் ஊக்குவிப்்பது.

4. மோற்று மருத்துவ முரை்கரள எடுத்தல்

• ை்சாஜ் (உருவுதல)
• நீர் சிகிசம்ச  (Hydortherapy)
• குததூசி ைருததுவம்  (Accupuncture)
• நி்ற சிகிசம்ச (Chromotherapy)
• உணவு சிகிசம்ச
• ஆயுர்மவதம்
• உைலியக்க ைருததுவம்  (Physiotherapy)
• ததாழில்சார் மநாய் ைருததுவம்  

(Occupational therapy)

5. தீ� பைக்்கங்கரள தவிர்த்தல்

• புமக பிடிததல
• தீவிர உணவு ்பழக்கம்
• ஆலகஹால

• அதிக காஃபின் உடதகாள்ளல.

7.8.4 வீடடு முரை பரோமரிப்பு (HOME BASED CARE)

• ்பாதுகாப்்பான வீடடு ்பராைரிப்பு த்ப்ற, 
முதிமயாருக்கு துமணயாக, வீடடில இருந்து 
்பணிபுரியும் த்சவிலியர்கம்ள நியமிப்்பது.  
்சரியான உணவு மும்ற, ைகிழ்சியான 

சுற்றுசசூழல ைற்றும் சில த்பாழுது 
ம்பாக்குகம்ள வழங்கி மநாய்தததாற்று, 
ைனநல ்பாதிப்பு, ைன அயர்சசி ைற்றும் 
்படுக்மகப்புண் ஆகியவற்ம்ற தடுப்்பது. 

7.8.5   முதிய�ோருக்்கோன ஓய்வூதி� திடைம்

இந்திரா காந்தி முதிமயாருக்கான 
மதசிய ஓய்வூதிய திடைம் 19th நவம்்பர் 2007ல 
ததாைங்கப்்படைது.  (IC-NOAPS) இது வறுமை 
மகாடடிற்கு கீழ் உள்ள வயது 65 வயது ைற்றும் 
அதற்கு மைல உள்ளவர்களுக்கு ைததிய 
அரசு ைாதந்மதாறும் 
ரூ.200 ்பயனீடைா்ளர்க்கு 
வ ழ ங் கு கி ்ற து .  
தகுதியானவர்கள ம்சர 
தூண்ைப்்படுதல மவண்டும். 

முக்கி�மோன அரசு 
தன்மு�ற்சி்கள்

• மு க் கி ய ை ா ன 
மதசிய தகாளமககள (NPOP – 1999)

• திடைக்குழு (2006)ன், உமழக்கும் 
பிரிவின் ்பரிந்துமரகள, மதசியத 
திடைததிற்கு

• ம்பணுமக நலன் காக்கும் ்சடைம் 2007, 
த்பற்ம்றார் ைற்றும் முதிமயாருக்காக

• முதிமயாரின் ைருததுவ நலனுக்காக, 
மதசிய திடைம் அறிவிததல, 2008-2009, 
வரவு த்சலவு திடை அறிக்மகயில

• June 2010ன் நிதி அமைச்சகம் மதசிய 
திடைம் முதிமயாரின் ைருததுவ நலன் 
காததலுக்கு அனுைதி அளிததல.  

அன்னபூர்ணோ

இலவ்ச தானியம் (மகாதுமை/அரிசி) 10 
kg ைாதம் முதிமயாருக்கு (65 வயது மைமல) 
வழங்கப்்படுகி்றது.  அலலது மதசிய ஓய்வூதிய 
திடைததிற்கு கீழ் வருமவாருக்கு இந்த திடைம் 
வழங்கப்்படும்.  
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்கோப்புறுதித் திடைம் 

ரா்ஸடடிய்ஸவா்ஸதியபிரம்ைமயாஜனா 
(Rashtriyaswasthyabrmayojana) ஏப்ரல 1st 2008ல 
ததாைங்கப்்படைது.

ததாழிலா்ளர் ைற்றும் மவமல வாய்ப்பு 
அமைச்சகம் நிர்வாகம் வறுமை மகாடடிற்கு கீழ் 
உள்ள குடும்்பததிற்கு சுகாதாரக் காப்புறுதித 
திடைததின் கீழ் முழுமையான ்பாதுகாப்பு 
அளிப்்பது.

வரி்ஸதா தைடிக்கிம்ளம் ்பாலிசி

• இந்த காப்பீடு திடைம், ைருததுவைமன 
ைற்றும் வீடடிமலமய இருந்து ைருததுவ 
வ்சதி மதமவப்்படும் முதிமயாருக்கான 
ைருததுவ த்சலவுகம்ளப் பூர்ததி த்சய்கி்றது.

• இதய அறுமவ சிகிசம்ச, புற்று மநாய், 
்பக்கவாதம் சிறுநீரகச த்சயலிழப்பு, விழி 
தவண்்பைலம் ்பாதிப்பு (Sclerosis) ைற்றும் 
ைாற்று உறுப்பு அறுமவ சிகிசம்சகள இதில 
அைங்கும் முைக்கு வாதம் ைற்றும் கண் 
்பார்மவ இழததல, அதிக காப்பீடு த்சலவில 
(extra premium) மதமவமய நிம்றவு த்சய்கி்றது.  

வோழ்க்ர்கத் தரத்ரத உ�ர்த்துதல்

• கலாச்சாரம் ்சார்ந்த த்பாழுதும்பாக்கு 
நிகழ்சசிகள.

• முதிமயார் ்சங்கம்

• உணவு வ்சதி (Meals on wheel service) 

• வீடடு உதவி

• முதிமயார் இலலங்கள

 7.9   சபோதுவோன குரைப்போடு்கள் 
(COMMON DISORDER)

• அம்சவின்மை

• அடிக்கடி விழுதல

• சிறுநீர் அைக்கமுடியாமை

• ்பக்கவாதததில இருந்து புணர்வாழ்வு

• அழுததம்/்படுக்மக புண்

• ைருந்துகள மூலம் ஏற்்படும் விம்ளவுகள 
(Iaterogenic drug reaction)

• உயர் இரதத அழுததம்

• நீரிழிவு (்சர்க்கமர) மநாய்

• மூடடுவாதம் ைற்றும் எலும்புத மதய்ைானம்

• விமர வீக்கம்

• கண் மநாய்கள

• புற்றுமநாய்

7.9.1  அரெவின்ரமயும், புனரரமப்பும்

• வயதாகும் ம்பாது, நரம்பு ைண்ைலம் ைற்றும் 
தம்ச எலும்பு ைண்ைலததில ஏற்்படும் 
ைாற்்றததால, உைலில ்பல சீர்குமலவுக்ளான 
வாதம், ்பார்கின்்சன் மநாய், எலும்பு 
மதய்ைானம் ைற்றும் மூடடுவாதம் ஏற்்படடு, 
உைலின் அம்சயும் தன்மை கும்றகி்றது.

• புணர்வாழ்வின் மநாக்கம், அம்சவற்்ற 
தன்மைமய கும்றதது அவர்களின் உைல 
அம்சயும் ஆற்்றமல மைம்்படுததுதல.

சிகிசரெ முரை்கள் (MANAGEMENT)

• வலிமயக் கும்றக்கவும் ைற்றும் உைல 
அம்சயும் தன்மைமய அதிகரிக்கவும் 
சிகிசம்ச அளிக்கப்்படுகி்றது.

• தவப்்பம், குளிர், ை்சாஜ் (உருவுதல), மின் 
ைருததுவம், நீர் சிகிசம்ச ைற்றும் கதிர்வீசசு 
சிகிசம்ச அளிததல.

• ததாழில்சார் மநாய் ைருததுவம், 
பிமணப்புகள, சிம்புகள, த்சயற்மக உறுப்பு 
இமணததல (Prostheses), நைக்க உதவும் 
ஊன்றுமகால (crutch) ஆகியமவ உ்பமயாகிதது 
அவர்களின் ்பணிமய மைம்்படுததுதல.  
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7.9.2  அடிக்்கடி கீயை விழுதல் (FREQUENT FALLS)

்கோரணங்கள்
• நரம்பு ைண்ைல கும்ற்பாடுகள, இதயக் 

மகா்ளாறு, தம்ச எலும்பு மகா்ளாறு, 
த்சவியியல கும்ற்பாடு ைற்றும் மநாய்களுக்கு 
எடுதது தகாளளும் ைருந்துக்ளால 
ஏற்்படுவது [இரதத அழுததம், குளிர்ந்த 
இதயததுடிப்பு, சிக் ம்சன்ஸ சின்டமராம் 
(Sick sinus syndrome)]

• ்பார்மவ கும்ற்பாடு

• தம்ச த்ளர்சசி

• ம்பாதிய தவளிச்சம் இன்மை

• சீரற்்ற தமரவிரிப்புகள ைற்றும் வழுக்கலான 
தமர

சிகிசரெ முரை்கள் (MANAGEMENT)

• மநாய் ்பற்றிய கவனைான ஆய்வுமர ைற்றும் 
உைலநலப் ்பரிம்சாதமன

• நிற்கும் நிமல ைற்றும் நைக்கும்மும்ற ்பற்றிய 
ைதிப்பீடு

• மூம்ள த்சயல்பாடடு  (CT) ைற்றும் இரதத 
அழுதததமதயு ைதிப்பிடுதல.

7.9.3  சிறுநீர் அைக்்கமுடி�ோரம  
(URINARY INCONTINENCE)

வரர�ரை
தன்மனயறியாைல நிகழ்கின்்ற சிறுநீர் கசிவு 

என்்பது சிறுநீர் அைக்க முடியாமை எனப்்படும்.

்கோரணங்கள்
• சிறுநீர் ம்பயின் கடடு்பாடுதன்மை 

இழப்்பால, சிறுநீர் கசிதல.

• ைருந்துகள, வயிற்று ்பகுதி அறுமவ 
சிகிசம்ச, நரம்பு ைண்ைல மநாய்கள ைற்றும் 
உைல ஊனம் ஆகியவற்்றால ஏற்்படுவது.

• உைல ்பருைன்

• புமக பிடிததல

• ைன அழுததம்.

பரோமரித்தல் (MANAGEMENT) 

• இந்த உ்பாமதமய எதிர்தகாள்ள, 
மதமவயான கழிவம்றப் ்பயிற்சி அளிததல.

• சிறுநீர்ப்ம்ப த்சயல த்ளர்ததிகள தகாடுததல 
(Bladder relaxant).

• காரணதமத நிவர்ததி/சிகிசம்ச த்சய்தல.

• ைருததுவக் கருவிகள - குழாய் (Catheter) 
உ்பமயாகிததல.  

7.9.4  பக்்கவோதம் (STROKE) 

வரர�ரை: மூம்ளக்கு த்சலலும் தைனியில 
அலலது விரி்சல அமைப்பு ஏற்்படும் 
த்பாழுது மூம்ளக்கு ம்பாதிய பிராணவாயு 
கிமைக்காமையால மூம்ள த்சலகள திடீதரன 
இ்றந்துவிடுவதால ்பக்கவாதம் ஏற்்படுகி்றது.
்கோரணி்கள்

 � உயர் இரதத அழுததம்

 � புமக பிடிததல

 � ஆலகஹால ்பருகுதல

 � நீரிழிவு மநாய்

 � இதய மநாய்கள

பரோமரித்தல் (MANAGEMENT) 

• சிறிய சிக்கலகள இருக்கும்ம்பாமத, 
தடுப்புமும்ற ைற்றும் சிகிசம்ச த்சய்தல.

• ஊணைாவமத ஆவமத தடுக்க புணர்வாழ்வு 
அளிததல.

• ைருததுவ உதவியால, ஊனதமதக் கும்றததல.

• த்சவிலிய ்பராைரிப்பு (உணவுமும்ற, 
உைல ்பராைரிப்பு, கழிவு அகற்்றல, நிமல 
ைாற்றுதல).
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• ைருந்து சிகிசம்சயுைன், தடைணுக்கம்ளத 
தடுக்கும் காரணிகள உ்பமயாகிததல 
ைற்றும் இரதததமத உம்றய மவக்கும் 
காரணிகம்ளத தடுததல.

7.9.5  மூடடுவோதம் மற்றும் எலும்பு யதய்மோனம் 
(ARTHRITIS AND OSTEOPOROSIS)

வரர�ரை

மூடடுவாதம், வலி ைற்றும் சுழற்சிமயாடு 
கூடிய மூடடுகளின் விம்றப்புத தன்மை 
மூடடுவாதம் ஆகும்.  மூடடுவாதம் (Arthritis) 
என்்பது த்பாதுவாக மூடடுகளின் வீக்கம் / 
அழற்சிமய ஆகும்.  இதன் அறிகுறிகள – வலி, 
வீக்கம் ைற்றும் விம்றப்புததன்மைமயாடு 
மூடடுகளின் அம்சவு தன்மைமயக் கும்றததல 
ஆகும்.

்கோரணி்கள்
• மும்றயற்்ற வ்ளர்சிமத ைாற்்றம்
• ்பரம்்பமர
• மநாய்தததாற்று
• தன்னுைல தாக்குமநாய் (Systemic Lupus 

Erythematosus)

வரர�ரை
எலும்பு மதய்ைானம் –  ‘ம்பாரா்ஸ ம்பான்்ஸ’ 

நுண்ணிய எலும்புக்ளால வலிமை அற்று 
தநாறுங்கும் தன்மை அமைகி்றது.

்கோரணி்கள்
 � எமை கும்றந்த எலும்புகள

 � சுண்ணாம்பு ்சதது ைற்றும் மவடைமின் D 
கும்ற்பாடு

 � ம்சாம்்பலான வாழ்க்மக மும்ற

 � மதராய்டு பிரச்சமனகள

 � புமகப்பிடிததல.

பரோமரித்தல் (MANAGEMENT)
• சுண்ணாம்பு ்சதது, மவடைமின் D 

உடதகாள்ளல

• புமகயிமல, ஆலகஹால, டீ ைற்றும் காபி 
உடதகாளவமதத தடுததல.

• சுறுசுறுப்்பான உைற்்பயிற்சி

• சுறுசுறுப்்பாக இயங்குதல மூலம் 
எலும்புகளின் திண்ைம் கும்றதமலத 
தடுததல.

• கீமழ விழாைல இருக்க ம்பாதிய கவனம் 
த்சலுததல.

7.9.6   விரர வீக்்கம் / சபருக்்கம்  
(BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY)

வரர�ரை

விமரயின் வீக்கததால, சிறுநீர் ்பாமதத 
தமைப்்படடு, சிறுநீர் கழிப்்பதில சிரைம் 
உண்ைாகி்றது. 

்கோரணி்கள்
 � வயதாகுதல

 � அதிக அ்ளவு தை்ஸடமரான் சுரததல

 � ைர்பணு

சிகிசரெ முரை்கள் (MANAGEMENT)
• அறுமவ சிகிசம்ச த்சய்தல.  TURP த்சய்து 

ஆண்சுரப்பின் அ்ளமவ கும்றததல.
• நீண்ை கால ைருந்துகம்ள உ்பமயாகிதது 

வீக்கதமதக் கும்றததல – அடரீனர்ஜிக் 
அண்ைமகானி்ஸட மூலம் சி்றந்த ்பயமனப் 
த்ப்றலாம்.

7.9.7 நீரிழிவு ய�ோய் (DIABETES)

வரர�ரை: இது ்பன்முக மநாய் ஆகும்.  
இரததததில ்சர்க்கமர அ்ளவு மிகுவதால 
வருவது.  கமணயததில இன்சுலின் சுரப்பு 
(Insulin) அதிகைாவதாலும், இன்சுலின் 
்பயன்்படுததுதல  கும்றவதாலும் ஏற்்படுகி்றது.
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்கோரணி்கள்
 � தன்தனதிர்ப்பு (Auto Immune)

 � சுற்றுப்பு்றக் காரணிகள

பரோமரித்தல் (MANAGEMENT) 
• வாழ்க்மகமும்ற,  உணவுமும்ற, ஊடை்சதது, 

உைற்்பயிற்சி ைாற்்றங்கள.

• உைல ்பருைமனக் கும்றததல புமகப்பிடிததல 
ைற்றும் ஆலகஹால ்பருகுதமலத 
தவிர்ததல.

• மதமவயான ைருந்துகள உடதகாளவது 
NIDDM (Insulin ்சாராத ்சர்க்கமர மநாய்) – 
மஹப்ம்பாகிம்ளசிமிக் ைருந்தும் IDDM 
(Insulin ்சார்ந்த) இன்சுலின்.

• இன்சுலின், சில்சையங்களில, NIDDM 
மநாயாளிக்கு தகாடுக்கப்்படுகி்றது.  
காரணம்: மநாய்தததாற்று, அறுமவ 
சிகிசம்ச, கீடமைான் த்சறிவு மிகுதல, 
மஹப்்பர்ஸமைாலர் நிமல (Hyperosmolar) 
ைற்றும் நீரிழிவு நரம்புக்மகா்ளாறு.

7.9.8  உ�ர் இரத்த அழுத்தம் (HYPERTENSION)

வரர�ரை
இது சீரான சி்ஸமைாலிக் இரதத அழுதத 

அ்ளவு 140 mm Hg அலலது அதற்கு மைலும், 
ைற்றும் மைய்ஸைாலிக் இரதத அழுதத அ்ளவு 
90 mm Hg அலலது அதிகைாக இருந்தால 
கூ்றப்்படுவது.

்கோரணங்கள்
 � உப்பு தனிைம் ஹர்மைான்கள அதிகம் 

சுரதததல
 � அதிகைாக உப்பு உடதகாள்ளல
 � நீரிழிவு மநாய்
 � புமகயிமல
 � அதிகைாக ைது அருந்துதல.

சிகிசரெ முரை்கள் (MANAGEMENT)
• எமை ைற்றும் உப்பு கும்றததல வாழ்க்மக 

மும்ற ைாற்்றம்

• முதல நிமலயில சிறுநீர் த்பருக்கிகள 
உ்பமயாகிததல (Diuretics of beta blockers)

7.9.9   அழுத்தத்தோல் ஏற்படும் புண் / படுக்ர்க 
புண்்கள்

வரர�ரை: அதிக அழுததம் அலலது 
அழுததததுைன் கூடிய தநறுக்கததால ஓர் 
இைததில உள்ள மதாலுக்கும் ைற்றும் அதன் 
கீழ் உள்ள திசுக்களுக்கும் ஏற்்படும் காயம் 
்படுக்மகப் புண் ஆகும்.

்கோரணி்கள்

 � அதிகப்்படியான ஈரம்

 � உைற்்பருைன்

 � நீரிழிவு மநாய்

 � இரததக் கும்ற்பாடு (Ischemia), தம்ச 
அழுகல மநாய் (necrosis) ைற்றும் 
திசுக்களில ததாைர் அழுததததால 
ஏற்்படும் புண்கள

 � அம்சவற்்ற நிமலயிலும், முதுகுத 
தண்டு அறுமவ சிகிசம்சக்குப் பின்னும் 
்படுக்மகப்புண்கள ஏற்்பைலாம்.  

பரோமரித்தல் (Management)
• மதமவயான ஊடை்சதது, ைற்றும் 

குணப்்படுதத உதவும் ஜிங்க் (Zinc) ைற்றும் 
மவடைமின் சி அதிகம் உள்ள உணவுகள 
(்பசம்ச, சிகப்பு ைற்றும் ஆரஞ்சு 
காய்கறிகள) அளிததல.

• புண்கம்ள சுததைாக மவதது, ததாற்ம்றத 
தவிர்க்கவும்.

• புண்கம்ள சுததைாகவும், அதன் சுற்றுபு்றத 
மதாமல ஈரம் இலலாைல மவததல.

• தீவிரைான புண்களுக்கு, வலி 
நிவாரணங்கள அளிததல.  

7.9.10 ்கண் ய�ோய்்கள்

வரர�ரை
 கண் புமர (Cataract) என்்பது விழி 

தலன்சுக்குள (Lens) ஒளிப்புகாமை ஆகும்.  
இதுமவ முதிமயார் ்பார்மவ கும்றப்்பாடடிற்கு 
முக்கிய காரணியாகும்.  கண்புமர, 
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வலியிலலாைல, ததாைர்ந்து ்பார்மவ 
கும்றப்்பாடமை ஏற்்படுததி, கண்கள கூசும் 
உணர்வுதி்றமன அதிகரிக்க த்சய்யும்.  

்கோரணங்கள்
 � ம்பறுகாலதது தடைம்மை (Maternal Rubella) 
 � கதிர்வீசசு அலலது பு்ற ஊதாக் 

கதிர்களின் தாக்கம்
 � நீண்ைகால இயக்க ஊக்க ைருந்துகள 

(Longterm topical cortio steroids)
 � நீரிழிவு மநாய்.  

சிகிசரெ முரை்கள் (Management)
• தலன்்ஸகம்ள அறுமவ சிகிசம்ச 

மூலம், நீக்காைல, கண்களில உளமுக 
தலன்்ஸ (inter ocular lens) ்பதிய மவததல.  
இதன்மூலம் ்சாதாரணப் ்பார்மவமய 
மீண்டும் த்பறுதல.

7.9.11  ்கண் அழுத்த ய�ோய் (க்ளோக்ய்கோமோ) 
(GLAUCOMA) 

வரர�ரை

க்்ளாக்மகாைா என்்பது உளவிழி அழுததம் 
அதிகரிததல (IOP), ஏறுமுகைாக உள்ள 

அழுததம், கண் நரம்புகளின் ்பாதிப்பு, ்பார்மவ 
க்ள கும்ற்பாடு (Peripheral visual field loss) ம்பான்்ற 
்பல கும்ற்பாடுகளின் ததாகுப்்பாகும்.

்கோரணங்கள் 
 � கண்ைணி வீங்குதல

 � ்பார்மவ நரம்பு சிமதவு

 � விழி முன்ம்ற நீர்ப்்பைலம் தவளிமயற்்றம் 
கும்றவாக ஏற்்படுதல.

7.9.12 புற்றுய�ோய் (CANCER)

வரர�ரை
புற்றுமநாய் என்்பது மநாய்களின் 

ததாகுப்பு ஆகும்.  கடடுப்்படுதத முடியாத 
ைற்றும் மும்றயற்்ற த்சலவ்ளர்சசியால 
ஏற்்படுவது ஆகும். முதிய ஆண்களுகு, 
விமர ைற்றும் த்பருங்குைல புற்றுமநாயும், 
த்பண்களுக்கு ைார்்பக புற்று மநாயும் 
த்பாதுவாகக் காணப்்படுகி்றது.  இமதத தவிர, 
முதியவர்களுக்கு மதால நுமரயீரல, கமணயம், 
சிறுநீர்ப்ம்ப, ஆ்சனவாய், ைற்றும் இமரப்ம்ப 
ஆகிய ்பகுதிகளிலும் புற்று மநாய் ஏற்்படுகி்றது.  

்கோரணங்கள்
 � புமகபிடிததல ைற்றும் புமகயிமல 

தைலலுதல
 � உணவு ைற்றும் உைல இயக்கம்
 � கதிர் இயக்கம், சூரிய ஒளி
 � மவர்ஸ ைற்றும் ைற்்ற ததாற்றுகள

பரோமரித்தல் (Management)
• புமகப்பிடிததமலத தவிர்ததல
• அதிக காய்கறிகள, ்பழங்கள ம்சர்தது 

தகாளவதன் மூலம் உணவுப் ்பழக்கதமத 
மைம்்படுததி புற்று மநாமயத தடுததல.

• கதிர் இயக்கததிலிருந்து ்பாதுகாததல
• அன்்றாை உைற்்பயிற்சி ைற்றும் ்சரியான 

உைல எமைமயப் ்பராைரிததல.
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செோற்சபோருட்களஞ்சி�ம்

7.9.13 மருநதின் தோக்்கம் (DRUG REACTION)
• ைருந்துகளின் தாக்கம், இரண்டு அலலது 

மூன்று ைைங்கு, ைற்்றவர்கம்ளவிை 
முதிமயாரிைம் அதிகம் காணப்்படும்.

• ைருந்துகள தவளிமயற்்றமும் தவகுவாக 
கும்றவாகக் காணப்்படும்  ஏதனனில 
சிறுநீரக இரதத ஓடைமும்  கும்ளாைரூலர் 
வடிகடடுதலும் (glomerular filteration rate) 
்பாதிக்கப்்படுகி்றது.  

• உைலில ைருந்துகளின் விநிமயாகம், 
முதிமயார்களின் உைல எமை 
கும்றவாலும், அதிகப்்படி தகாழுப்்பாலும் 
்பாதிக்கப்்படுகி்றது.

• ைருந்தின் புரதம், முதிமயாரின், சீரம் 
ஆலபுமின் (Serum albumin) வீழ்சசியால 
கும்றகி்றது.  

போைசசுருக்்கம்

முதிர்வமைதல என்்பது, ஒரு ஆழ்ந்த 
வாழ்க்மக ைாற்்றததின் அனு்பவைாகும்.  உைல 
தைதுவாக த்ளர்வு அமைந்து, மநாய் எதிர்ப்பு 
தி்றன் கும்றந்து, மநாய் குணைமைவதற்கு 
அதிக காலைாகி்றது.  சிறிய ைற்றும் தீவிரைான 
மநாய் ்பாதிப்புகள அதிகரிதது சிறுநீர் அைக்க 
முடியாமை (Incontinence), கீமழ விழுதல 
ம்பான்்ற ்பாதிப்பும், வாழ்வின் சுதந்திரதமதயும், 
தரதமதயும் ்பாதிக்கி்றது.  எலலா ைக்களும், 
(65 வயது அலலது அதற்கு மைல) உளம்ளார் 
ஏதாவது கும்றப்்பாடடுைன் உள்ளனர்.  
அது சிறியதாகவும் இருக்கலாம் அலலது 
அவர்களுக்கு உதவியும் மதமவப்்பைலாம்.  
முதிர்வமைதல என்்பது ந்பருக்கு ந்பர் 
ைாறு்படடிருந்தாலும் ்பலமவறு முதிமயார் 
்பராைரிப்பு நிறுவனங்களும், முதிமயாரிைம் 
்சாதாரணைாகக் காணப்்படும் மநாய்களும் 
இப்்பாைததில வி்ளக்கப்்படடுள்ளது.    

முதிமயார் ்பராைரிப்பு 
(Geriatrics)

- முதிமயார் ைற்றும் வயதாகும் ைக்களின் மநாய்களின் 
பிரச்சமனமயப் ்பற்றிய ைருததுவப் பிரிவு ஆகும்.

முதுமை (Old age) - எந்த வயதில உைலில ைற்றும் ைனதின், த்சயல்பாடடின் 
தி்றன்  ைற்்ற வயமதாடு ஒப்பிடும் ம்பாது, அதிகைாக 
கும்றகி்றமதா அதுமவ காலம் முதுமை ஆகும்.

முதன்மை தடுப்பு (Primary 
Prevention)

- முதன்மை தடுப்பு என்்பது மநாய் வரும் முன் தடுப்பு 
மும்றகம்ளக் மகயாளுவதாகும்.

ைனக் குழப்்பம் (Delirium) - ஒரு கடுமையான குழப்்ப்பைான நிமல.  இது ைனிதமன 
தன்னிமல இழப்பிற்கு அமழததுச த்சலலும்.

ைனச ம்சார்வினால ஏற்்படும் 
ைதிையக்கம் (Dementia)

- இந்த உைல மநாய், அறிவு்சார்ந்த இயக்கதமத 
முைக்குவதால வருவது.

மூடடுவாதம் (Arthiritis) - இது மூடடுகளின் வீக்கதமதக் குறிக்கும்.

முதிய�ோர் பற்றி� 
மூை�ம்பிக்ர்க்கள்

• முதிமயாரமனவரும் 
மநாயாளிகள

• முதிமயாரால புது விஷயங்கம்ளக் 
கற்க முடியாது

• முதிமயார் மூப்பு அமைந்தவர்கள
• முதிமயார் வறுமையுற்்றவர்கள
• முதிமயாரமனவரும் 

ைருததுவைமனயில 
சிகிசம்சத்பறு்பவர்கள

• முதியவரின் வாழ்க்மக மும்றமய 
ைாற்்ற இயலாது

• முதியவர்கள ைகிழ்சசியாக 
இலலாதவர்கள
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I ெரி�ோன விரைர�த் யதர்நசதடுத்து எழுது்க.

1. 88 வயது நிரம்பிய சிறிய ை்றதி மநாயுைன் 
காணப்்படும் ஒருவருக்கு த்சவிலியர் த்பற்்ற 
எந்த தகவல முக்கியததுவம் வாய்ந்தது?

அ.  மநாயாளியின் ைகன் வார வாரம் 
அவருக்கு ைருததுவப் த்படடியில 
ைருந்துகம்ள மவப்்பார். 

ஆ.  மநாயாளி 4.5 kg எமை த்சன்்ற ைாதம் 
இழந்து உள்ளார்.

இ.  மநாயாளிமய ்பகலில ைகளும், இரவில 
ைகனும் கவனிதது தகாளகின்்றனர்.

ஈ.  தநருங்கிய மதாழி சிறிது நாடகளுக்குமுன் 
இ்றந்துவிடைதாக, மநாயாளி 
த்சவிலியரிைம் கூறுகி்றார்.

2. 70 வயதுமைமயார்  உயர் இரதத அழுததம் 
ஏன் முதுமையில வருகி்றது என்்ற 
மகளவிக்கு த்சவிலியரின் ்பதில

அ.  இதய தம்சச சிமதவு

ஆ.   உைலியல இயக்கம் கும்றவு

இ.  உப்பு மிகுந்த உணவுகள

ஈ.  தைனிச சுவர்களில தகாழுப்பு ம்சர்தல.

3. எந்தத தடுப்பு மும்றமயப் பின்்பற்றினால 
எலும்பு மதய்ைானதமதத தடுக்கலாம்

அ.  சுண்ணாம்பு ்சததுக் கும்றவாக 
உடதகாள்ளல

ஆ.  அதிக உைல இயக்கம் கும்றந்த வாழ்வு 
மும்ற

இ.  அதிக புரதச்சதது உணவு

ஈ.  மதமவயான தின்சரி உைற்்பயிற்சிகள 

4. த்சவிலியர் வயதானவமர ைதிப்பீடு த்சய்யும் 
ம்பாது எந்த ைதிப்பீடு மதால ்சம்ைந்தப்்படைச 
சிக்கமலக் குறிக்கும்?

அ.  மதால முகடு மதான்றுதல (Crusting)

 மதிப்பீடு 

ஆ.  சுருக்கம்

இ.  மு க ச சு ரு க் க ங் க ள 
அதிகைாகுதல

ஈ.  மதால தநகிழ்சசிமய இழததல ைற்றும் 
தைலிதாகுதல.

5. டிதைன்ஸியா உள்ளவர்க்கு மதமவயான 
ஊடைச்சதது அளிக்க சி்றந்த மும்ற 

அ.  மவறு்படை உணவு ்படடியலில இருந்து 
மநாயாளி தன் உணமவ மதர்ந்து எடுக்க 
த்சாலலுதல.

ஆ.  மநாயாளிக்கு பிடிதத உணமவக் மகயால 
ஊடடுதல.

இ.  மநாயாளிக்கு ஊடை்சதது ்பற்றி மும்றயாக 
நிமனவூடைல.

ஈ.  சூப் வமகமய குவம்ளயில அளிததல 
ைற்றும் விரலக்ளால உண்ணத தகுந்த 
உணவு வழங்குதல.  

II.  குறுகி� விரை�ளி

1. முதுமை வி்ளக்குக.
2. உ்ளக்குழப்்பம் என்்றால என்ன?
3. முதன்மை தடுப்புமும்ற வி்ளக்குக.
4. முதிமயாருக்கான உணவுமும்றயில உள்ள 

நான்கு விதிகள யாமவ?
5. எலும்பு மதய்ைானம் வி்ளக்குக.
6. ம்சமவ மையங்களில வழங்கப்்படும் 

முதிமயாருக்கான ம்சமவகள யாமவ?
7. வயதானவர்க்கு ஏற்்படும் மநாய்களுக்கு 

த்பாதுவானக் காரணங்கள என்ன?
8. கண் புமர வி்ளக்குக.
9. கண்களில ஏற்்படும் ்பைர்ந்த நசிவு வி்ளக்குக.
10. முதிமயாருக்கான புலனுணர்வு 

பிரச்சமனகள ்பற்றி கூறுக.
III  சிறுகுறிப்பு வரர்க.

1. வயதாகுதமல வி்ளக்குக.

2. முதிமயாரின் புலனுணர்வு பிரச்சமனகள 
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யாமவ?

3. முதிமயாரின் கடுமையான குழப்்பைான 
நிமல ்பற்றி கூறுக.

4. இரதத ஓடை ைண்ைலததில ஏற்்படும் 
ைாறுதலகம்ள வி்ளக்குக.

5. முதியவயதில காணப்்படும் மதாலின் 
ைாற்்றங்கள ்பற்றி எழுதுக.  

6. முதுமையில நுமரயீரல இயக்கததின் 
ைாற்்றதமதப் ்பற்றிய ைதிப்பீடு யாது?

7. வயதாகுதலின் நுட்பதமத வி்ளக்குக.

8. முதிமயாருக்கான ஓய்வூதியத திடைங்கள 
யாமவ?

9. முதிமயாருக்கான ்பரிணாை வ்ளர்சசி ்பற்றி 
எழுதுக.

10. முதிமயாரிைம் ஏற்்படும் த்பாதுவான 
பிரச்சமனகள யாமவ?

IV  விரிவோன விரை�ளி

1. முதிமயாருக்கு ஏற்்படும் ்பக்கவாதம் 
்பற்றியும் அதமன ்பராைரிததமலயும் 
வி்ளக்குக.

2. முதிமயாருக்கான ம்சமவகளில 
த்சவிலியரின் ்பங்கு குறிதது எழுதுக.

3. முதிமயாருக்கான இலல ்பராைரிப்பு ்பற்றி 
வி்ளக்குக.

4. முதிமயாருக்கு வழங்கப்்படும் தடுப்பு 
நைவடிக்மககம்ள எழுதுக.

5. முதிமயார் ்பராைரிப்பு ம்சமவகள ்பற்றி 
எழுதுக.  

யமற்ய்கோள்நூல்்கள்

1) Linda S Williams,Paula D Hopper, Medical 
Surgical Nursing, II edition, F.A Davis 
publication Pp 209-224

2) SN Chuagh ,Medical Surgical Nursing,  
I edition, APC  Publication, Pp 1336-1362

3) Suzanne C Smelter, Brenda G, Medical Surgical 
Nursing, 12 th edition, Pp 200-224

4) Potter Perry Stockert, Fundamentals  of 
Nursing, second edition, pp 256-350.

 இரண� இரணப்பு
 ¾ https://www.mdpi.com
 ¾ https://www.nchi.nim.n:h.gov 
 ¾ https://www.msdmanuals.com
 ¾ https://www.researchgate.net 
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திருக்குறள்:
வெள்ளத் தனைய இடுமனபை அறிவுனையான்

உள்ளத்தின் உள்ளக் வெடும.

விளக்்கம்:
வெள்ளம் ப�ோல் அ்ளெற்றதோய் ெரும் துன�மும், அறிவுடையென தன உள்ளத்தினோல் 
அத்துன�த்தின இயல்ட� நிடனத்த அ்ளவில் வெடும்.

்கறறலின் ந�ோக்்கங்கள்

8
அலகு

இந்த ோடத்தின் இறுதியில் ோணவர்்கள் அறிவது,

 பேரிடர் வ்ையறுத்்தல்

 பேரிடரின் வ்்க்க்ை ேட்டியலிடு்தல்

 பேரிடரின் பேலாண்ே நி்லோடு்க்ை விைக்கு்தல்

 இயற்்க சீற்றங்க்ை ்கணக்கிடு்தல்

 பேரிடர் செவிலியத்்்த விவரித்்தல்

 ச்தாறறுப�ாய் ்கண்காணிப்பு ேறறும் ப�ாய் ்கட்டுப்ோடு ேறறி ஆய்வு செய்்தல்

 பேரிடர் ்தயார் நி்லயில் செவிலியரின் ேங்்க விவாதித்்தல்

 பேரிடர் பேலாண்ேயின் ெட்ட ரீதியான ்தாக்்கங்க்ை சுருக்்கோ்கக் கூறு்தல்.  

நேரிடர் நேலோண்ே
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8.1.  முன்னு்ை

சுறறுசூழல் ோற்றம் ேனி்த உயிர் இழப்பு, சு்கா்தாை பெ்வ்கள் ோதிப்ே்ட்தல் போன்்ற்வ 
சேரிய அைவில் ஏறேட்டு சவளியிலிருநது அதிைடி உ்தவி ப்த்வப்ேடுவ்்த பேரிடர் எனலாம்.  
இடர்ோடு (இடுக்்கண) எதிர்ோர்க்்காேல் திடீர் என ஏறேட்டு இயல்ோன வாழ்வயும் சுறறு சூழல் 
அ்ேப்்ேயும் உயிர் ்காப்பு பெ்வ மு்்ற்யயும் நி்ல கு்லத்துவிடும்.

8.1.1 வ்ைய்ற

பேரிடர் என்ேது ோதிக்்கப்ேட்ட ெமூ்கபோ அல்லது ெமு்தாயபோ வலி்ேயால், 
சோருைா்தாைத்தில் எதிர் ச்காள்ை முடியா்த அைவுக்கு நி்லகு்லவு ஏறேட்டு அதி்க உயிர் இழப்பு, 
சோருள் இழப்பு, ேறறும் சுறறு சூழல் ப்கடு ஏறேடுவதும் அ்தன் வி்ைவுபே ஆகும்.

பேரிடர் (Disaster) அகரவரிசை

D  - அழிவு  (Destruction)
I  - நிெழ்வு (Incident)
S  - �ோதிகெப�டை (Suffering)
A  - நிரெோெ வ�ோரு்ளோதோரத் பதோல்வி (Administrative and financial failure)
S  - மபனோ�ோெம் (Sentiments)
T  - ப�ோெஙெள  (Tragedies)
E  - வதோறறு ப�ோய்ெளின பதோற்றம் (Eruption of communicable diseases)

R  -  நிெழ்வுெட்ள ஆரோய்ந்து வ�யல்முட்றப �டுத்துதல் (Research pro-
gramme and implementation)

8.1.2 நேரிடரின் வ்்க்கள் 
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8.2   நேரிடர் நேலோண்ே நி்லேோடு்கள்

�ைல 1 
��ேன�பா�

�ைல 2 
எ�ச�ைக

�ைல 3 
பா
	� ஏ�ப���த�

�ைல 4 
��� நடவ�ைக

�ைல 5 
��� உத

�ைல 6 
�ன�வா�வ��த�

�ைல7 
ம��ரைம	�

�ைல 8 
��டகால 


�ட� ���த�

�ைல 9 

�ட� ெசயலாக�

8.2.1 இயற்்க சீறறங்கள் (Natural  calamities)

வவள்ளம்

அைவுக்கு அதி்கோ்க வழிநப்தாடும் 
நீைானது அ்தனு்டய ோ்்தயில் உள்ை 
நிலங்க்ை இ்ணத்து அ்னத்்்தயும் 
அழித்்தபல ‘சவள்ைப் சேருக்கு’ என்கிப்றாம்.  
அதி்க ே்ழப்சோழிவு, புயல், ேனி உருகு்தல், 
சுனாமி, ேறறும் அ்ணக்்கட்டு்கள் உ்ட்தல் 
ஆகிய ்காைணங்கைால் சவப்ேப்சேருக்கு 
ஏறேடுகின்்றது.

இந்தியோவில் மி்கப் 
வேோதுவோன இயற்்க 
நேரிடர் வவள்ளப் வேருக்கு.

முன்வனச்சரிக்்்கயோ்க  ்்கயோளப்ேட  
நவணடிய்வ 

�்கை ்கட்ட்ேப்பு அைசின் சோறுப்ோ்க 
இருந்தாலும், �ாம்வாழும் இடங்களில் உள்ை 
ஆேத்்தான சூழல் குறித்து அறிநதிருக்்க 
பவணடும்.  எ.்கா. அ்ணக்்கட்டுக்கு அருகில் 
வாழும் ேக்்களுக்கு அ்ண உ்டவ்தால் 
ஏறேடும் ோதிப்பு ேறறி சி்றப்பு எசெரிக்்்க ேறறி 
அறிநதிருத்்தல்.  சவள்ைப்சேருக்கு ேறறும் 
்கடல் அ்லப்ேறறி முன் அறிவிப்பு மி்கவும் 
்கடினம், ஆனாலும் குறிப்பிட்ட விழிப்புணர்வு 
(அ) முன்சனசெரிக்்்கயுடன் இருக்கும்போப்த 
அப்த வருடத்தில் சூ்றாவளி ேறறும் புயல்்காறறு 
ோதிக்்கலாம்.  அ்வ்கள் எப்போதும் 
வருவ்தறகு ேல ேணி ப�ைங்களுக்கு முன்னால் 
அறிவிக்்கப்ேடலாம். 

8.2.2 வவள்ளப்வேருக்கின் நேோது

   மின்ொ்தன இ்ணப்பு்கள் 
அ்னத்்்தயும் துணடித்துவிட 
பவணடும்.

   ேக்்க்ையும், உ்ட்ே்க்ையும் 
ோது்காக்்க பவணடும்.  
சவள்ைப்சேருக்கு ஆைம்பிப்ே்தறகு 
முன்பே உடனடியா்க ோதிக்்கப்ேடக் 
கூடியவர்்கள், குழந்்த்கள், 
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வய்தானவர்்கள், உடல்நி்ல 
ெரியில்லா்தவர்்கள் ேறறும் உடல் 
ஊனமுற்றவர்்க்ை பேற்தைத்திறகு 
அனுப்பு்தல்.

   முடிந்த அைவுக்கு சொந்த 
உ்ட்ே்க்ை பேல்்தைத்திறப்கா 
அல்லது உயைத்தில் இருக்கும் 
அ்்ற்களிபலா ்வக்்க பவணடும்.

   ்தணணீர் ோசுேடு்த்லக் குறித்து 
எசெரிக்்்கயா்க இருக்்க பவணடும்.  
அதின் ேணபோ, நி்றபோ ேறறும் 
சு்வபயா ோற்றப்ேட்டிருப்ே்்த அறிய 
பவணடும். 

   ேக்்கள் ச்தா்்க அதி்கம் 
உள்ைேகுதி்க்ை உள்ளுர் 
நிறுவனங்களின் து்ணயுடன் 
அப்பு்றப்ேடுத்்த பவணடும்.

 வவள்ளத்திறகு பின்

உள்ளுர் அதி்காரி்கள் ்கட்டிடங்கள் 
்தணணீைால் ோதிக்்கப்ேடவில்்ல என்ே்்த 
நிர்ணயம் செய்்தபி்றகு ்தான் ேக்்கள் சவள்ைப் 
சேருக்கிறகு பி்றகு ்தங்கள் வீடு்களுக்கு செல்ல 
பவணடும்.  இ்தன் முக்கியத்துவம்,

   குடிக்கும் ்தணணீர் ோது்காப்ோனது 
என்ே்்த நிசெயப்ேடுத்து்தல்.

   சவள்ைத்தில் மூழகிய அ்்ற்க்ை 
சுத்்தம் செய்து ச்தாறறுநீக்்கம் செய்ய 
பவணடும்.

   ெ்ேயல் அ்்றயில் உள்ை அ்னத்து 
உணவு்கள் ேறறும் ோத்திைங்க்ையும் 
சுத்்தம் செய்து ச்தாறறு நீக்்கம் செய்ய 
பவணடும்.

   ்தணணீரில் (அ) ்தணணீருக்கு 
அருகில் உள்ை சோருட்்க்ைபயா (அ) 
குளிர்ொ்தனப் சேட்டியில் ்வக்்கப்ேட்ட 
உணவுப்சோருட்்க்ைபயா ்தவிர்க்்க 
பவணடும்.

   வீணாக்்கப்ேட்ட சோருட்்க்ை 
ேயன்ேடுத்்தாப்த.  (ோனங்கள், 
ேருநது்கள், அழகுொ்தனப் சோருட்்கள்) 
ேறறும் பி்ற.

8.2.3 நில �டுக்்கம்  (Earthquake)

முன்சனசெரிக்்்க அ்டயாைமின்றி 
உடன் வி்ையும் இயற்்க பேரிடரில் நில 
அதிர்வு ஒருவ்்க.  பூமியின் பேல் ்தட்டின் 
�்கர்வால்  ஏறேடும் நில�டுக்்கம் பூமியின் 
பேல் ேகுதியில் விரிெ்லயும், ்த்ை அதிர்வது 
போன்்ற நி்கழ்வயும் ஏறேடுத்தும்.

1960-ம் ஆணடு 
நே ேோதம் 22 ம் நததி 
வதறகு சிலியில் உள்ள 
ந வ லி டி வி ய ோ வி ல் 

ஏறேடட நில அதிர்நவ உல்கத்தின் வேரிய 
நில�டுக்்கேோகும்.  இந்த நில�டுக்்கம் 
அளவுந்கோலில் 9.5 �டுக்்க அளவோ்கப் 
ேதிந்துள்ளது.

முன்வனச்சரிக்்்கயோ்க ்்கயோளப்ேட 
நவணடிய்வ.

   �்கை்கட்ட்ேப்பு திட்டத்தின்ேடி 
ோதிக்்கப்ேடக்கூடிய ேகுதி்க்ை 
ஆைாய்ந்த பின் ்கட்ட பவணடும்.

   வீட்டிலுள்ை மின் ேறறும் வாயு 
இ்ணப்புக் குழாய்்கள் ெரியா்கப் 
சோருத்்தப்ேட்டுள்ை்தா என்ே்்த 
நிசெயப்ேடுத்திக் ச்காள்ை பவணடும்.
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   உயைோன ேகுதி்களில் ்கனோன 
சோருட்்க்ைபயா, ொ்தனங்க்ைபயா 
பெர்த்து ்வப்ே்்த ்தவிர்க்்க பவணடும்.

   குடும்ேம் முழுவ்்தயும் 
சவளிபயறறுவ்தறகும், ேறறும் 
மு ழு கு டு ம் ே த் தி ன ரு க் கு ம் 
நில�டுக்்கத்தின் போது என்ன செய்ய 
பவணடும் என்ேது ச்தரிநதிருக்கி்ற்தா 
என்று நிசெயப்ேடுத்திக்ச்காள்ை 
பவணடும்.

   குடும்ே மு்தலு்தவிப் சேட்டி்ய ்தயார் 
செய்து ச்காள்ை பவணடும்.

நில�டுக்்கத்தின் நேோது ்கவனிக்்க நவணடிய்வ

   ேக்்க்ை அ்ேதியா்க ே்தற்றேற்ற 
நி்லயில் ோது்காக்்க பவணடும். 

   வீட்டிறகுள்பைபய இருப்ேவர்்கள் 
்கட்டிடத்தின் �டுப்ேகுதியில் ்தஙகி 
இருக்்க பவணடும்.

   ேடி்கட்டு்க்ை விட்டு ச்தா்லவில் 
இருக்்க பவணடும். ஏசனன்்றால் 
அ்வ்கள் திடீசைன்று உ்டநது 
விழலாம்.

   வீட்டிறகு சவளிபய இருப்ேவர்்கள் 
்கட்டிடங்கள் இடிநது விழக்கூடிய 
சுவர்்கள் ேறறும் மின் ்கம்ேங்களுக்கு 
ச்தா்லவில் இருக்்க பவணடும்.

   வா்கனத்திறகுள்பைபய இருப்ேவர்்கள் 
வா்கனத்்்த ோலம் ேறறும் 
்கட்டிடங்களுக்கு ச்தா்லவில் நிறுத்்த 
பவணடும். 

நில�டுக்்கத்திறகுப் பின்

   உனக்ப்கா அல்லது பவறு யாபைனும் 
ஒருவருக்ப்கா ்காயம் ஏறேட்டுள்ை்தா 
என்ே்்த உறுதி செய்்தல்.  தீக்்காயபோ 
அல்லது ்காயபோ ்காணப்ேட்டால் 
மு்தலு்தவி செய்்தல்.

   உடனடி பெ்வக்்கா்க ச்தருக்்க்ை 
சுத்்தம் செய்்தல்.

   குளிர்ொ்தனப் சேட்டி, ச்தா்லக்்காட்சி 
ேறறும் வாசனாலி்ய அ்ணத்து 
்வத்்தல்.

   ெ்ேயல் எரிவாயு இ்ணப்்ேத் 
துணடித்து ்வத்்தல்.

   இடிோடு்களுக்கி்டபய �டக்்க 
ப�ர்ந்தால் ்காலணி அணி்தல்.

   முக்கியோன செய்தி்க்ை அறிநதுக் 
ச்காள்ை பேட்டரியால் இயஙகும் 
வாசனாலி்ய உேபயாகித்்தல்.

   அதிர்சசி்க்ை ்தாஙகுவ்தறகு ்தயாைா்க 
இருத்்தல்.

நில�டுக்்கம் அடிக்்கடி 
பூமிதடடின் எல்்ல்களில் 
�டக்கும்.

8.2.4 தீ விேத்து (Fire Accident)

சவப்ேம், பு்்க ேறறும் தீசசுட்ை 
சவளியாக்்கக்கூடிய விரும்ேத்்த்கா்த நி்கழவு தீ 
எனப்ேடும். இது இயநதிைங்கள், ேறறும் ேனி்த 
இனத்துக்கு ோதிப்பு ஏறேடுத்்தக் கூடியது.

தீ விேத்து ஏறேட சில ்கோைணங்கள்.

  ெ்ேயல் ொ்தனங்கள்

  சவப்ேமூட்டு்தல்

  ேடுக்்்க அ்்றயில் பு்்கபிடித்்தல்

  சேழுகுவர்த்தி

  குழந்்த்களின் துடுக்குத்்தனம்

  ்தப்ோன மின் அ்ேப்பு்கள்

   எளிதில் ேறறும் திைவங்கள்

   அறியா்ே, ்தவ்றா்க ்்கயாளு்தல், 
ேக்்களின் ்கவனேற்ற ஏபனா்தாபனா 
செயல்ோடு்கள்.  
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தீயினோல் ஏறேடும் வி்ளவு்கள்

   வீடு்கள், வனவிலஙகு்களின் வாழவிடம் 
ேறறும் ேைங்கள் அழி்தல்.

  ்காறறு ோசுேடு்தல்.

   ேனி்தன் ேறறும் விலஙகு்களின் 
சுவாெேணடலம் நிைந்தைோ்க 
ோதிக்்கப்ேட்டு உயிரிழப்பு ஏறேடு்தல். 

முன்வனச்சரிக்்்க  

   தீ, முக்கியோ்க தி்றந்த நி்ல தீ ேறறும்  
சவப்ேமூட்டி்க்ை ோது்காப்ோ்க 
்வக்்க பவணடும்.

   தி்றந்த நி்ல தீக்கு அருகில் 
ேைப்சோருள்்கள் அல்லது தி்ை்கள் 
இல்லா்தவாறு ோர்த்துக் ச்காள்ை 
பவணடும்.

   ேடுக்்்க அ்்றயில் பு்்கபிடித்்தல் 
கூடாது.

   வாணலியில் சோறிக்கும்போது 
்கவனகு்்றவா்க இருப்ே்தால் ேல 
விேத்து்கள் ெ்ேயல் அ்்றயில் 
ஏறேடுகின்்றன.  

   தீப்சேட்டி ேறறும் எளிதில் எரியக் 
கூடிய சோருட்்க்ை சிறுவர்்களுக்கு 
எட்டா்த உயைத்தில் ்வக்்கபவணடும்.

   பு்்க ்கணடுபிடிப்பு ்கருவி்கள் (smoke 
detectors) ேறறும் பு்்க எசெரிக்்்க ்கருவி 
(Smoke alone) ஒவசவாரு ்தைத்திலும் 
சோருத்்த பவணடும்.

   அவெை ்காலங்களில் 
சவளிபயறுவ்தற்கான வழி்தடங்க்ை 
அ்ேக்்க பவணடும். 

   எரிவாயு ்கசிவு இருப்ே்தா்க உணர்ந்தால் 
ஜன்னல்்க்ை தி்றநது விட்டு எரிவாயு 
இ்ணப்பி்ன துணடிக்்க பவணடும்.

தீ ேறறி எரியும் நேோது

   பு்்க எசெரிப்பு ஒலி ப்கட்ட உடபன 
செயல்ேட பவணடும்.

   ோது்காப்பு ்க்தவின் வழியா்க  
சவளிபய்ற பவணடும்.

   பு்்க்ய சுவாசிக்்கா்தேடிக்கு உன்்ன  
ோது்காத்துக் ச்காள்.

   ஆ்டயில் தீ  பிடித்்தால் ஓடக் கூடாது  
்த்ையில்  ேடுத்து உருணடு தீ்ய 
அ்ணக்்க முறேட  பவணடும். (Stop, 
Drop, Roll) 

  உ்தவிக்கு குைசலழுப்ே பவணடும்.

   தீய்ணப்ோ்ன ேயன்ேடுத்தி தீ்யக் 
்கட்டுப்ேடுத்்த பவணடும்.  �ம்மு்டய 
விருப்ோன ேறறும் சொந்தோன 
சோருட்்கள் அஙப்கபய இருத்்தல் 
கூடாது.

   ்கட்டிடங்களில் தீ விேத்து ஏறேடும் 
போது சவளிபய்ற மின்தூக்கி்க்ை 
(Lift) ேயன்ேடுத்்தக் கூடாது.

தீ விேத்து ஏறேடட பின்

1.  மு்தல் ேறறும் இைணடாம் நி்ல 
்காயங்களுக்கு முடிந்த அைவு பவ்கோ்க 
நீர் ஊறறி குளி்ற ்வக்்கவும்.

2  தீ ச்காப்புைங்க்ை உ்டக்்கக் 
கூடாது. தீப்ேட்ட இடத்தில் ஒட்டிக் 
ச்காணடிருக்கும் துணி்க்ை 
பிரித்ச்தடுக்்கக் கூடாது.

3.  அருகில் உள்ை ேருத்துவே்ன்ய 
உடபன அணு்கவும்.

8.2.5 �சசுப் பு்்க மூடடங்கள் (Clouds of Toxic Flames)
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முன்வனச்சரிக்்்கயோ்க ் ்கயோளேட நவணடிய்வ

நேோ்சேோன ேகுதியில் வசிக்கும் ேக்்கள்

   ்காலிசெய்வ்தறகுரிய திட்டங்க்ையும், 
வெதி்க்ையும் ்கணடுபிடித்்தல்.

   அவெை்கால அ்டயாை அறிவிப்பு்க்ை 
ேழகிக்ச்காள்ை பவணடும்.

   வீட்டின் ்க்தவு, ஜன்னல்்க்ை 
இறுக்்கோ்க வி்ைவா்க பூட்ட பவணடும்.

   குடும்ேத்தின் அவெைத்திறகு 
ப்த்வயானவற்்ற ்தயாைா்க 
்வத்துக்ச்காள்ை பவணடும்.

அவ்சை்கோலங்களில் 

   ச்தா்லபேசி்ய ேயன்ேடுத்்தாப்த. 
ச்தா்லபேசி இ்ணப்பு்க்ை மீட்பு 
ப்த்வக்்கா்க விட்டுவிட பவணடும்.

   வாசனாலி ேறறும் பி்ற 
ஊட்கங்களிலிருநது  வரும் 
அறிவிப்பு்க்ைக் ப்கட்்க பவணடும்.

   வாசனாலி ேறறும்  ஒலிசேருக்கி்களில் 
சொல்லும் அறிவு்ை்க்ை பின்ேறறு.  

   ்க்தவு ேறறும் ென்னல்்க்ை மூடு.

    ்காறறு அ்்றக்குள் நு்ழவ்்த 
்தடுத்துநிறுத்து.

   ்க்தவு ேறறும் ென்னல்்களில் 
்காணப்ேடும் பிைவு்க்ை ஒட்டும் 
பிைாஸ்திரி ச்காணடு மூட பவணடும்.

   ்தணணீர் ப்தக்கி ்வத்து ச்காள்ை 
பவணடும்.

   ்காறப்றாட்ட ேறறும் ்காறறு ்கடத்தி்க்ை 
நிறுத்்த பவணடும்.  

அவ்சை நி்லக்குப்பின்

   ோதிப்பு நீடிக்கும் வ்ை அதி்காரி்களின் 
அறிவு்ையின்ேடி சவளியில் எஙகும் 
சொல்லக்கூடாது.

   ோசுேடுத்்தா்த மு்்ற்க்ை 
பின்ேறறுவது முக்கியம்.

ேத்திய பிைநத்ச நேோேல் 
�்கரில் இருந்த யூனியன் 
்கோர்்ேடு நிறுவனத்தின் 
பூசசி வ்கோல்லி 

வதோழில்கத்தில் 1984 டி்சம்ேர் 2 இைவில் 
ஏறேடட �சசுப்பு்்க ்கசிவு நேோேோல் 
நேரிடர் அல்லது நேோேோல் பு்்க மூடட 
ந்சோ்கம் எனப்ேடடது.  இதுநவ உலகின் 
மி்கப்வேரிய நேோ்சேோன வதோழிற்சோ்ல 
நேைழிவு.

இறப்பு = 3787

அேோய்கைேோ்க ்கோயங்கள் = 558125

8.3   நேரிடர் வ்சவிலியம் (DISASTER 
NURSING)

பேரிடரினால் ோதிக்்கப்ேட்டவர்்களுக்கு 
செவிலியத்தின் அறிவு, தி்ற்ே ேறறும் 
�டத்்்தயின் மூலம் செவிலிய ேறறும் ேருத்துவ 
ப்த்வ்ை ்கணடுபிடித்து உ்தவுவ்தாகும்.

8.3.1  நேரிடர் வ்சவிலியத்்த திடடமிடுவதில்  
அடிப்ே்டக் வ்கோள்்்க்கள்

N -  (Nursing plan) செவிலித்திட்டம் 
மு ழு ் ே ய ா ன ்த ா ்க வு ம் , 
ஒ ரு நி ் ல ப் ே டு த் ்த க் 
கூடிய்தா்கவும் இருக்்க 
பவணடும். 

U -  (Update) உடலும் ேனமும் 
்தயாைான நி்லயில் இருத்்தல்.

R -  (Responsible) நி ர் வ கி த் ்த ல் , 
போதித்்தல் ேறறும் 
ப ே ற ே ா ர் ் வ யி டு ்த லி ல் 
சோறுப்பு

S -  (Stimulate) ெமு்தாயத்துடன் 
பெர்நது ேணியாறறுவ்்த 
ஊக்குவித்்தல்
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E -  (Exercise) சோருத்்தோன 
உடறேயிறசி. 

8.3.2  எளிய முக்ந்கோண வி்ைவோன சிகிச்்ச 
(START – Simple Triage Rapid treatment

  உ்தவிக்கு  அப்ோறேட்டவர்்கள்

  ்காயம்ேட்டவர்்க்கள்

   ்காயம்ேட்டவர்்களுக்கு போக்குவைத்து 
வெதி

   ்காயம்ேட்டவர்்கள், கு்்றந்த அவெை 
சிகிச்ெ ப்த்வப்ேடுேவர்்கள்.

8.3.3 வதோறறு ந�ோய்க்ள ்கணடறிந்து ந�ோய்க்ள 
்கடடுப்ேடுத்துதல்

   உடனடியா்க அ்னத்து சு்கா்தாை 
பெ்வ்க்ையும் செயல்ேடுத்்த 
பவணடும்.

   ப�ாய்்க்ை உடபன அழித்து ்தடுக்கும் 
நிறுவனங்க்ை செயல்ேடுத்்த 
பவணடும்.

   ்த்ட்க்ைக் ்கணடறிநது, மு்்றயான 
்கட்டுப்ேடுத்தும் �டவடிக்்்க்க்ைக் 
்்கயாை பவணடும்.  

   வி்ைவா்க ேைவும் ப�ாய்்க்ைப் ேறறிய 
விவைங்க்ை ஆைாய்்தல்.

ந�ோயத்தடுப்பு ேருந்து - சு்கா்தாை நிறுவனங்கள் 
சோது ேக்்கள் அைசியலுடன் இ்ணநது 
அ்னவருக்கும் ப�ாய்த்்தடுப்பு என்்ற மு்்றயில் 
்டோய்ட், ்காலைா ேறறும் சடட்டனஸ் போன்்ற 
ப�ாய்்களுக்கு ்தடுப்பூசி ேருநது்க்ை வழங்க 
ஏறோடு செய்ய பவணடும்..  

உணவு (Nutrition)

   பேரிடருக்குப்பின் உணவு வழஙகு்தல் 
குறித்து ேதிப்பிட பவணடும்.

   ோதிக்்கப்ேட்ட ேக்்களின் உணவுத் 
ப்த்வ்ய ேதிப்பிட பவணடும்.

   தினெரி உணவுத்ப்த்வ, ேக்்கள் 
ச்தா்்க கூட்டத்துக்கு ப்த்வயான 
உணவு மு்தலியவற்்றக் ்கணக்கிட 
பவணடும்.

   ோதிக்்கப்ேட்ட ேக்்களின் உணவு 
நி்ல்ய ்கவனித்து ேைாேரிக்்க 
பவணடும்.

ேோது்கோப்பு �டவடிக்்்க்கள் (Production Measures)

   ்தணணீர் வழஙகிடு்தல் அவெைக் 
்காலங்களில் ்தணணீரின் ்தன்்ே 
ேறறும் ப்த்வ்கள் உணைப்ேட 
பவணடும். ்தணணீ்ை சுத்தி்கரிப்ே்தறகு 
குபைாரின் இடு்தல் ஒரு சி்றந்த 
மு்்றயாகும்.

   ேக்்க்ையும், விலஙகு்க்ையும் 
்கட்டுப்ேடுத்துவ்தறகு பவலி்கள் 
அ்ேத்து ்காவலுக்கு ஒரு �ே்ை 
ஏறோடு செய்யலாம்.

   ்கழிவு்கள் ெரியான மு்்றயில் 
அ்கற்றப்ேட நீைா்தாைங்களிலிருநது 
ச்தா்லவில் இருக்்க பவணடும்.

   ஆறு்களிலும், நீர்வீழசசி்களிலும் 
குளிப்ேதும், து்வப்ேதும் ேறறும் 
விலஙகு்க்ை ேைாேரிப்ேது 
போன்்றவற்்றத் ்தடுக்்க பவணடும்.

   கிணறும், கிணறறு நீரும் 
ோது்காக்்கப்ேட்டுள்ை்தா என்ே்்த 
உறுதிப்ேடுத்திக் ச்காள்ை பவணடும்.

   கிணறறின் அைவீடு ேறறும் ்தணணீர் 
வழஙகிடு்தல் ேறறிக் ்கணக்கிட 
பவணடும்.

   நீர் ஏறறுவ்தறகு முன்னால் எல்லா 
குடிநீர் ச்தாட்டி்களும் சுத்்தம் 
செய்யப்ேட்டு ச்தாறறுநீக்்கம் செய்ய 
பவணடும்.  
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அடிப்ே்டசசுத்தம் ேறறும் தன்சு்கோதோைம் (Basic 
Sanitation & personal Hygeine)

ேல ஒட்டிப்ேைவும் ப�ாய்்கள் குடிக்கும் 
்தணணீரினாலும், உணவு ேலத்தினால் 
ோசுேடுவதினாலும் ேைவுகி்றது.  எனபவ 
சு்கா்தாைமு்்றயில் ்கழிவு்க்ை அ்கற்ற ஏறோடு 
செய்ய பவணடும்.  ்கழிப்பிடங்கள் ேழு்த்டந்த 
இடங்களில் கி்டப்ே்்தக் ச்காணடு ்கழிப்பிட 
வெதி செய்யப்ேட பவணடும்.  குளிப்ே்தறகு 
து்வப்ே்தறகு, சுத்்தம் செய்வ்தற்கான வெதி்கள் 
செய்து ச்காடுக்்கப் ேட பவணடும்.

பூசசி்க்ளக் ்கடடுப்ேடுத்துதல் 

ேறுசீை்ேப்பு நி்லயில், பூசசி்கள் மூலம் 
ேைவும் ச்தாறறு ப�ாய்்க்ை அவெைநி்லயில் 
்கட்டுப்ேடுத்்த பவணடும்.  முக்கியோ்க சடஙகு 
்காய்செல், ேபலரியா, சலப்படா்ேபைாசிஸ், 
எலிக்்காய்செல், பேன்்காய்செல் ேறறும் 
பிபைக் போன்்ற ப�ாய்்கள் ேைவும் இடங்களில் 
அவற்்றக் ்கட்டுப்ேடுத்்த பவணடும்.  
சவள்ைநீரில் ச்காசுக்்களின் இனப்சேருக்்கம் 
�்டசே்ற வாய்ப்புள்ைது. 

8.3.4 நேரிடரில் தயோர்நி்லயின் ேஙகு

   ப்த்வயான்வ்க்ை 
வரி்ெப்ேடுத்து்தல். 

    பேரிடர் 
்த ய ா ர் நி ் ல ் ய 
்தகுதிப்ேடுத்து்தல்.  

   ப்த்வப்ேடும் இடங்களில் பேரிடர் 
நி்கழவு்க்ைப் ேறறி போதித்்தல். 

  பேரிடருக்கு உ்தவ ேயிறசியளித்்தல். 

   பேம்ேடுத்்தப்ேட்ட உ்தவி்க்ை 
அளித்்தல்

  ோதிக்்கப்ேட்ட ேக்்களுக்கு போதித்்தல். 

   செவிலியர் ோது்காப்ோன சூழநி்ல்ய 
உருவாக்்க பவணடும். 

   சுறறுப்பு்ற இடர்்க்ை ேதிப்பிட 
பவணடும். 

   ெமு்தாய ஆ்தாைங்க்ை ச்தரிநது 
ச்காள்ை பவணடும். 

  உடலைவில் ்தயாைா்க இருத்்தல்.  

முதனடம ெண்ணககுறியீடு நிடைடம

முதைோெது (உைபன) சிெபபு
உயிரககு ஆ�த்து -உயிர 
பிடைப�தறெோன  ெோய்பபு 
மிகுதி

இ ர ண ை ோ ெ து 
(இடைநிடை) மஞ�ள

ஆ�த்தோன ெோயம் 2 மணி 
ப�ரப �ய்ணம் ெடர 
சிகிசட� தோமதிகெைோம்

மூன்றோெது (ெோத்திரு-
த்தல்) �சட�

�ைமோைக கூடிய நிடையில் 
ெோயம் – 3 மணி ப�ரம் 
ெடர ப�ோககுெரத்துககு 
ெோத்திருகெைோம்.

குட்றந்த முனனுரிடம ெருபபு
இ்றககும் நிடையிலிரு-
பப�ோர இ்றந்தெரெள, மு-
ழுடமயோெ 100% ெோயம-
டைந்பதோர.  
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  பவ்ல செய்ய ்தயார்நி்ல. 

  ெமு்தாயம் ்தயார்நி்லயில் இருத்்தல் 

8.4  அவ்சைநி்ல்ய எதிர்வ்கோள்ளுதல்

அவெைநி்ல என்ேது ஒரு அொ்தாைண 
நி்ல அல்லது நி்கழவில் ெமு்தாயத்திறகு 
ப்த்வப்ேடும் அதிசீக்கிை செயல்ோடு ஆகும்.  
பேரிடர் ப�ைத்தில் ெரியா்க பவ்ல செய்வ்தறகு 
ேயிறசி அல்லது ்கல்வி அறிவு சேற்ற குழு 
்த்ல்ேத்துவத்்்தயும் ்த்கவல் ச்தாடர்்ேயும் 
அறிநதிருக்்க பவணடும்.

   ச்தாடர்பு்டய அவெைங்கள் ேறறும் 
அசசுறுத்து்தல் ஏறேடக் கூடிய 
நி்கழவு்களில் ்தயார்நி்ல ேறறும் 
ெரியான திட்டங்க்ை இயறறு்தல்.  
(இயற்்க, இயநதிைம், உயிரினம் ேறறும் 
ேனி்தன்)

   ோர்்வயாைர்்கள், அ்ேப்பு்கள் 
ேறறும் ேணியாட்்களின் ப்த்வ்க்ை 
குறிப்பிடு்தல்.

   பேரிடர் அழிவின் போது எவவாறு 
ோது்காத்்தல், சவளிபயறறு்தல் ேறறும் 
மீட்பு ேறறி விைக்கு்தல்.

   அவெைநி்லயின் போது ்தனிப்ேட்ட 
�ேரின் சோறுப்பு்க்ை செயல்ேடுத்்த 
நிர்ணயித்்தல்.

   சவள்ைத் திட்டங்க்ை இ்ணத்்தல்.

8.5   ே்ைய நி்லக்கு  திரும்புதல் 
அல்லது புனர்வோழ்வு

ோதிக்்கப்ேட்ட நி்லயில் 
ோதிக்்கப்ேட்டவரின் வாழவா்தாைம், உ்ட்ே, 
உறேத்தி நி்ல, ஆகிய்வ திரும்ேவும் 
அ்டய விரும்புவப்த ேறு்கட்ட்ேப்பு 
அல்லது புனர்வாழவு என்ே்தாகும்.  இந்த 
�டவடிக்்்க்கள் உள் ்கட்டுோனங்கள், 
நிறுவனங்கள், பெ்வ்கள் ஆகியவற்்ற 
்கட்ட்ேத்து பேரிடைால் அழிக்்கப்ேட்ட அல்லது 

செயலிழக்்கப்ேட்ட உறேத்தி்ய திருப்புகி்றது.

நேரிைப்பிறகுபின் �டவடிக்்்க்கள் மூன்று 
(தறநேோது �ோன்கு) நி்ல்களில் உள்ளது

உதவி / வருத்தம் அ்கறறல்: பேரிடர் ஏறேட்டபின் 
மு்தல் 24 �ான்கு  ேணிப�ைம் மு்தல் இைணடு 
மூன்று ோ்தங்கள் வ்ை இருப்பிடம், உணவு 
நீர் ேறறும் ேருத்துவ உ்தவி்கள் அளிக்்கப்ேட 
பவணடும்.

ேறுக்்கடட்ேப்பு: புனர்வாழவுக்குப் பின் 
இைணடு வருடங்களில் ப்த்வயான அடிப்ே்ட 
்கட்ட்ேப்பு, இருப்பிட வெதி்கள் அளித்து  
வாழக்்்க்ய புதி்தா்க ச்தாடங்க செய்ய 
பவணடும்.

ேறுவோழ்வு: இழந்த வாழவா்தாைங்க்ை 
மீட்ட்ேத்து புதிய சோருைா்தாை வாய்ப்பு்க்ை 
அளித்து நில நீர் பேலாண்ே்க்ை 
புதிப்பித்்தல் மூலம்  ேக்்களின் ேலவீனத்்்தக் 
கு்்றத்து எதிர்்கால பேரிடர்்க்ைக் ்்கயாை  
்தயார்ேடுத்து்தல்.

தயோர் நி்ல: ஆக்்கபூர்வ வழிமு்்ற, 
செயல்ேப்பு மூலம் ோதிப்பு உள்ை 
இடங்களில் எதிர்்கால சேரும் துன்ேங்களில் 
்தாக்்கத்்்த கு்்றக்கும் அல்லது அ்கறறும் 
மு்்றபய வடுவற்ற ச்தாய்வில்லா ச்தாடர் 
முயறசிபய ேறு்கட்ட்ேப்பும் ேறுவாழவும் 
அ்ேய வழிவகுக்கும்.

8.6  ்சடட வ�றிமு்ற்கள்

பேரிடருக்குப்பின் ெட்ட ச�றிமு்்ற்களின் 
ச்காள்்்கயானது பேரிடர் சுழறசியின் எல்லா 
நி்ல்களிலும் ்தகுதியான ேதிலளிப்்ே 
வழஙகுவ்தாகும்.  ஆனால் இயற்்கயின் ்கடின 
அ்ேப்ோனது அ்த்ன எதிர் ச்காள்வ்்த 
ெவாலான்தாக்குகி்றது.

8.6.1 ்சடடங்கள் ேறறும் ஆ்ண்கள்

பேரிடர் பேலாண்ே விதி (ெட்டம்) 2005 
�வம்ேர் 28 ல் ோநில அ்வயிலும் டிெம்ேர் 
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12 ல் ேக்்கை்வயிலும் நி்்றபவற்றப்ேட்டது.  
2006 ஜனவரி 9 ல் குடியைசுத் ்த்லவர் ஒப்பு்தல் 
சே்றப்ேட்டது.  பேரிடர் பேலாண்ே விதி 11 
ேகுதி (பிரிவு) ்களில் 79 அதி்காைங்கள் ச்காணடது.  
இவவிதி இநதியா முழு்ேக்கும் ஆனது.  இது 
பேரிழப்பு்களுக்கு ேயன்்தரும் பேலாண்ே, 
அ்்தச ொர்ந்தவற்்ற ச்காணடது.

   பேரிழப்்ே எதிர்ச்காணடு போைாட 
கீழ்கணட அ்ேப்பு்க்ை நிறுவ விதி 
செய்கி்றது.

   ப்தசிய பேரிடர் பேலாண்ே அதி்காை 
்ேயம்

   ோநில பேரிடர் பேலாண்ே அதி்காை 
்ேயம்

   ோவட்ட பேரிடர் பேலாண்ே அதி்காை 
்ேயம்

8.6.2  நேரிடர் நேலோண்ேயின் நதசிய வ்கோள்்்க 
(NPDM) 2009 

22 அக்படாேர் 2009 லிருநது �்டமு்்றக்கு 
வந்தது.  ோது்காப்ோனதும், இழப்பிறகு ஈடு 
ச்காடுக்கும் இநதியா்வ உருவாக்குவது இ்தன் 
செயல் திட்டம் 

  ்தயாைா்க இருப்ேது

  ்தடுப்பு �டவடிக்்்க

   இழப்்ே கு்்றப்ேது ேறறும் 
ஈடுச்காடுப்ேது

   �ாட்டின் �்டமு்்றயில் உள்ை 
பேரிழப்பு பேலாண்ே 2009 ல் �டுவண 
மீட்பு உ்தவி்கள் இருவ்்கப்ேடும்.

�டுவண அைசின் முதல்்கோல உதவி 
்கட்ே்களோவன

   முன் அறிவிப்பும் எசெரிக்்்கயும் மு்்ற 
அ்ேப்ேது

   ்தடங்கல் இல்லா ச்தாடர்பு்க்ை 
ஏறேடுத்துவது

   ச்தா்லக்்காட்சி, வாசனாலி, 
செய்தித்்தாள்்கள் மூலம் பேரிடர் 
ஏறேட இருப்ே்்தயும் இழப்பு்க்ை 
எதிர்ச்காள்ை உள்ை ்தயார் 
நி்ல்யயும் அறிவித்து செய்தி 
ேைப்புவது

   ப்த்வப்ேடும் அத்தியாவசியப் 
சோருட்்கள், எரிசோருள்்கள் 
போன்்றவற்்றயும் ப்த்வேடின் 
இடங்க்ை ்காலி செய்யவும், ்தக்்க 
ேயண வெதி்கள் ஏறேடுத்துவதும்.

�டுவண அைசின் இைணடோம் நி்ல உதவி 
நவ்லப்ேோடு்கள்

   �டுவண நீைாண்ே து்்றமூலம் 
நீர்வைத்து சவள்ைம் ேறறிய முன் 
அறிவிப்பு.

   உ்தவி, புனை்ேப்பு மீட்பு பவ்ல்களில் 
உள்ைாட்சியருக்கு  ைாணுவ உ்தவி

   ேயிர், ்கால்�்ட ோது்காப்பு, உணவு 
ேருத்துவ வெதி போன்்றவறறுக்கு 
்தற்காலி்கத் திட்டங்கள் 

   குடிநீர் விநிபயா்கத்திறகு ப்த்வயான 
ச்தாழில் நுட்ேங்கள்

8.6.3 நேரிடர் அவ்சைப் வேடடி

இயற்்க பேரிடர் நி்கழும் சோழுது, ்காவல் 
து்்ற உ்தவி அல்லது அைொங்கம் உ்தவி்ய 
�ாம் ொர்நதிருக்்கக் கூடாது.  �ாம் சேறறுக் 
ச்காள்ை முடியா்த அைவுக்கு ேளி்்கக் 
்க்ட்கள் பெ்தே்டநதிருக்்கலாம்.  ்க்டயில் 
உள்ை சோருட்்கள் பவ்கோ்கக் கு்்றயலாம் 
அல்லது �ாம் ்க்டக்கு செல்ல முடியாேல் 
இருக்்கலாம்.

பேரிடர் சேட்டியில் �ேக்குத் ப்த்வயான 
ஆறு அடிப்ே்டப் சோருட்்கள்

   ்தணணீர், உணவு, மு்தலு்தவிப் 
சோருட்்கள்
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   துணி்கள், சேத்்்த்கள் ேறறும் 
துப்புைவுப் சோருட்்கள் ்கருவி்கள் 
ேறறும் சி்றப்புப் சோருட்்கள்

தணணீர்

�ாம் கு்்றந்தது மூன்று �ாட்்களுக்கு 
ப்த்வயான அைவு ்தணணீ்ை பெமிப்பில் 
்வத்திருக்்க பவணடும்.  ஒரு �ேருக்கு 
�ாசைான்றுக்கு ஒரு ப்கலன் வீ்தம் �ாம் 
்வத்திருக்கும் நீரில் குபைாரின் இல்்ல 
எனில் ஒரு ்கலனில் சிறி்தைவு வீட்டு பிளிசசிங 
ேவுட்ை பெர்த்து  இ்்த இருணட, குளிைான 
ேகுதியில் ஆறு ோ்தத்திறகு பெமிக்்கலாம்.

உணவு

அழிநது போ்கா்த ேறறும் குளிர்ே்தனம் 
ப்த்வ இல்லா்த மூன்று �ாட்்களுக்கு 
ப்த்வயான உண்வ பேரிடர் சேட்டியில் 
்வக்்கலாம்  எப்சோழுதும் சூடு செய்ய 
அவசியமில்லா்த உண்வ ப்தர்நச்தடுக்்க 

பவணடும்.  ்தா்கத்்்த அதி்கரிக்்கம் உப்பு அதி்க 
அைவில் உள்ை உண்வத் ்தவிர்க்்க பவணடும்.

மிட்டாய், ொக்சலட், டீ, ்காபி, ெர்க்்க்ை, 
உப்பு, மிைகு ொறு, புட்டிப் ோல், சூப், 
ே்தப்ேடுத்்தப்ேட்ட ேழம், ்கறி, ்காய்்கறி்கள், 
பவர்்கட்லக் சவணசணய், சஜல்லி, 
ப்த்வப்ேட்டால் குழந்்த உணவு செல்ல 
பிைாணி்கள் ்வத்திருப்போர் அ்தற்கான 
உணவு போன்்ற்வ ேரிநது்ைக்்கப்ேட்ட 
உணவு்கள் ஆகும்.

பேரிடர் பேலாண்ே சேட்டி்ய 
்தயார் செய்.

ேோணவர் வ்சயல்ேோடு

ேோணவர் வ்சயல்ேோடு

A B

ஒரு நி்கழவில் அல்லது ஒரு சூழலில் 
தீவிைோ்க வி்ைநது செயல்ேட 
பவணடிய நி்ல

ேக்்கள் செயல்ோட்டால் பேரிடர்

ோதிப்பு உள்ை இடங்களில் 
அதி்கோன ்தயார் நி்லயில் 
ஆக்்கபூர்வ வழி மு்்ற

முன் அறிநது உ்ைப்ேதும் 
எசெரிக்்்கவிடும் மு்்ற அ்ேப்ேது

்கட்டிட இடர்ோடு ேறறும் தீவிைவா்த 
்தாக்கு்தல் அவெைநி்ல

மு்தல்நி்ல உ்தவி பவ்லப்ோடு்கள் இயற்்கப் பேரிடர்

நில அதிர்வு ேறறும் ்கடல் சீற்றம் ்தயார்நி்ல

கீழக்்கணடவற்்ற சோருத்து்க.

XII_Nursing_Vocational_Tamil_Unit_8.indd   258 1/11/2020   5:21:15 PM



8 | பேரிடர் பேலாண்ே 259

ேோடசசுருக்்கம்

பேரிடர் என்ேது ோதிக்்கப்ேட்ட ெமூ்கபோ 
அல்லது ெமு்தாயபோ வலி்ேயால், 
சோருைால் எதிர் ச்காள்ை முடியா்த அைவுக்கு 
நி்லகு்லவு ஏறேட்டு அதி்க உயிர் இழப்பு, 
சோருள் இழப்பு, ேறறும் சுறறு சூழல் ப்கடு 
ஏறேடுவதும் அ்தன் வி்ைவுபே ஆகும்.

ேலவ்்கயான இயற்்கப் பேரிடர்்கள் 
உள்ைன அ்வயாவன சவள்ைம், புவி அதிர்சசி, 
தீவிேத்து ேறறும் பு்்க விஷவாயுக்்கள்.

பேரிடர் பேலாண்ே என்ேது அவெை 
்காலங்களில் பேரிடரின் ்தாக்்கத்்்தக் 
கு்்றப்ே்தற்கா்க எடுக்்கப்ேடும் அவெை்கால 
�டவடிக்்்க்களும் சோறுப்பு்களுடன் கூடிய 
்தயார்நி்ல ேறறும் புனர்வாழவும் ஆகும்.

பேரிடர் செவிலியம் என்ேது பேரிடைால் 
ோதிக்்கப்ேட்டவர்்களுக்கு ப்த்வப்ேடும் 
ேருத்துவ உ்தவி்க்ை அளிப்ே்தறகு 
ப்த்வயான அறிவு ேறறும் தி்ற்ேயா்க  
பேரிடைால் ோதிக்்கப்ேட்டவர்்களுக்கு 
ப�ாய்்தடுப்பு, உணவூட்டம், சுறறுப்பு்ற சு்கா்தாைம் 
ேறறும் பூசசி்க்ைக் ்கட்டுப்ேடுத்து்தல் 
ஆகியவற்்ற அளிப்ே்தன் மூலம் ச்தாறறு 
ப�ாய்்க்ைக் ்கட்டுப்ேடுத்்தலாம்.  புனர்வாழவு 
மு்்ற்கைாவன மீட்சடடுத்்தல், திரும்ேக் 
்கட்டுப்ேடுத்து்தல் ேறறும் பேரிட்ை 
எதிர்ச்காள்ை ்தயார்ேடுத்து்தல் ஆகும் 
பேரிடர் பேலாண்ே என்ேது பேரிட்ைத் 
்தடுத்்தல், ஆேத்துக் ்காைணி்க்ைத் ்தடுத்்தல் 
மூலம் ெமூ்தாயத்தில் பேரிடர் ்தாக்்கத்்்தக் 
கு்்றத்்தலாகும்.

வ்சோறவேோருட்களஞ்சியம்

நிை�டுகெம்  (Earthquake) -
பூமியின பமல் தடடின �ெரெோல் பூமியின 
பமற�குதியில் விரி�டையும் தடர குலுஙகுெது 
ப�ோன்ற நிெழ்டெயும் ஏற�டுத்துெது நிை�டுகெம் 
எனப�டும்.

ப�ரிைர வ�விலியம்  (Disaster 
Nursing) -

ப�ரிைர வ�விலியம் என�து ப�ரிைரோல் 
�ோதிகெப�டைெரெளுககு பதடெப�டும் மருத்துெ 
உதவிெட்ள அளிப�தறகு பதடெயோன அறிவு 
மறறும் தி்றடம ஆகும்.

 நிெோர்ணம் (Relief)
-

ப�ரிைர ஏற�டைவுைன முதல் 24 மணிப�ரம் முதல் 
2 அ 3 மோதஙெள ெடர இருபபிைம், உ்ணவு, நீர 
மறறும் மருத்துெ உதவிெள அளித்தல்

மறுசீரடமபபு   (Reconstruction) -
ப�ரிைர அென்ற பின இரணடு ெருைஙெளில் 
பதடெயோன அடிப�டை ெடைடமபபு, இருபபிை 
ெ�திெள மூைம் ெோழ்கடெடய புதிதோககுதல்.

மறுெோழ்வு (Rehabilitation) -

இைந்த ெோழ்ெோதோரஙெட்ள மீடடு அடமகெ 
புதிய வ�ோரு்ளோதோர ெோய்பபுெள, நீர நிை 
பமைோணடமெட்ள புதுபித்து மகெளின 
�ைவீனத்டத குட்றத்து எதிரெோை ப�ரிைடர 
டெயோ்ள தி்றனூடடுதல்.

தயோரநிடை  (Readiness)
- ஆகெபூரெ ெழிமுட்ற வ�யைடமபபு மூைம் �ோதிபபு 

உள்ள இைஙெளில் எதிரெோை ப�ரிைரின தோகெத்டத 
குட்றககும் அல்ைது அெறறும் முட்றபய ெடுெற்ற 
வதோய்வில்ைோ முயறசிபய மறுெடைடமபபும், 
மறுெோழ்வும் அடமய ெழிெகுககும். 
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I. ்சரியோன வி்ட்யத் நதர்ந்வதடுத்து எழுது.

1. கீழ்கணடவறறில் எது இயற்்க பேரிடர் 
அல்ல.

 அ)ஆழிபேை்ல ஆ)்காடு அழிப்பு
 இ)சேரும் புயல் ஈ)இடி மின்னல்
2. பூமியின் பேல்்தட்டின் �்கர்வால் ஏறேடும் 

ஒரு வ்்க குலுஙகுவது போன்்ற நி்கழவு

 அ)எரிே்ல  ஆ)நில அதிர்வு
 இ)சவள்ைம்  ஈ)சேரும்புயல்
3. கீழ்கணடவறறில் எது ேக்்கள் 

செயல்ோட்டு பேரிடர்

 அ)எரிே்ல ஆ)ேண ெரிவு
 இ)சவள்ைே
 ஈ)தீவிைவா்த ்தாக்கு்தல்
4. பேரிடர் பேலாண்ேயின் மு்தல் 

நி்லப்ோடு

 அ)ச�டுங்கால வடிவ்ேப்பு  
ஆ)்தயார்நி்ல

 இ)இடரின் வி்ைவு
 ஈ)எசெரிக்்்க நி்ல
5. எதிர்்காலத்தில் கீழ்கணடவறறில் எது 

சவள்ைத்தின் ஆேத்்்த அதி்கரிக்கும்?
 அ)ேக்்கள் ச்தா்்க சேருக்்கம்  

ஆ)�்கைேயோ்தல்
 இ)்காலநி்ல ோற்றம்
 ஈ)அ்னத்தும்

 II  கீழ்க்்கணட வினோக்்களுக்கு வி்டயளி

1. பேரிடர் என்்றால் என்ன?

2. இயற்்கப் பேரிடர் என்்றால் என்ன?

3. ேக்்கள் செயல்ோட்டு பேரிடர் என்்றால் 
என்ன?

4. பேரிடர் பேலாண்ேயின் நி்லப்ோடு்கள் 
என்ன?

5. சவள்ைம் என்்றால் 
என்ன?

6. பேரிடர் பேலாண்ே வ்ையறு.

7. நில அதிர்வு என்்றால் என்ன?

8. தீ விேத்தில் செய்ய பவணடிய பேலாண்ே 
என்ன?

9. “ஸ்டார்ட்” என்ே்தன் விரிவாக்்கம் என்ன?

10. பேரிடர் பேலாண்ேயில் ேறுவாழவின் 
நி்ல்கள் யா்வ?

III கீழ்க்்கணட வினோக்்களுக்கு சிறுகுறிப்பு 
எழுது்க.

1. பேரிடர் பேலாண்ே சேட்டி ேறறி 
சுருக்்கோ்க எழுது்க.

2. ெட்டத்தின் ோர்்வயில் பேரிடர் 
பேலாண்ே.

 நேறந்கோள்நூல்்கள்
1.  ParkJ.E, 2005, “Preventive and social 

medicine” 18 edition Jabalpur, Bhanot 
publishers.

2.  Alexander David 2002; Principles of 
emergency planning and management, 
Terra publishing.

3.  Haddow, George et al; Introduction to 
emergency management, butterworth 
publications.

 இ்ணய இ்ணப்பு
 ¾ https://en.wikibooks.org/

 ¾ https://en.wikipedia.org

 ¾ https://ndma.gov.in

 ¾ https://www.cambridge.org/

 ேதிப்பீடு 
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திருககுறள்:
உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துைழச் ெசல்வாெனன்று 

அப்பால் நாற்கூற்ேற மருந்து.

விளககம்:
்ைாயுறறவன், ்ைாய்தீர்க்கும் மருத்துவன், மருந்து, மருந்கத அஙகிருந்து சைாடுப்பவன் 
என்று மருத்துவ முகற ைான்குவகைப் பாகுபாடு உகையது..

கற்றலின் தநாககங்கள்

9
அ்லகு

இந்த ்ா்டத்தின இறுதியில் மாை�ர்கள் அறி�து,

�	மருந்தியலின ்யன்டும் சொல்லியல்களை �ளரயறுத்தல்.

�	வ�தி ச்ாருடகள் (Drugs), �டி�ங்கள் (Forms)  மறறும் மருந்து 
சகாடுப்்தறகான ஆதாரம் (Presuiptum) ஆகியன ்றறிய அடிப்்ள்ட 
அறிள� ச்றுதல்

�	உ்டலில் மருந்தின விளைவுகளை புரிந்து சகாள்ளுதல். 

�	மருந்துகளை செலுத்தும் �ழிகளை ஒப்பி்ட மறறும் வ�றறுளம்டுத்துதல்

�	மருந்துகளை வெமிக்க மறறும் பின்றறவ�ண்டிய ்ாதுகாப்பு முளறகளை வி�ாதித்தல்.

�	ெரியான �ழிகளில் மருந்துகளை செலுத்தும் முளறகளை சதரிந்துசகாள்ளுதல்

�	மருந்துகளை செலுத்தும் வ்ாது பின்றற வ�ண்டிய சநறிமுளறகள் மறறும் ெட்ட 
நுணுக்கங்ளை கண்்டறிதல்.

மருந்துகடள கைலுத்துதல்
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9.1  முன்னுடர

மனித உ்டலியலில் ஏற்ட்ட 
்லமாறறங்களின காரைமாகவும், மனித 
அறிவியலில் மாறறங்கள் ஏற்ட்டதாலும், 
மருந்தியல் எனற தனி பிரிவு உரு�ானது. 
1925 ஆம் காலத்திறகு பின ச�ர்னர் 
ஹீசென்ர்க் அ�ர்களின நிச்ெயமறற 
தத்து�த்தால் அறிவியலில் ்ல மாறறங்கள் 
முழுளமயாக ஏற்ட்டன.  அ�ரின கூறறுப்்டி, 
“தளல�லிக்காக அலமாரியிலிருந்து �லி 
நி�ாரணி மருந்ளத உடசகாள்�தறகு ்தில், 
நாம் ஓரி்டத்தில் அளமதியாக ஓயச�டுத்து 
சகாண்்டால் தளல�லி நம்ளம விடடுச் 
செல்லும் காலம் மிக விளரவில் �ந்தள்டயும்” 
மருந்து சகாடுத்தல் செவிலியரின ஓர் தளலயாய 
ச்ாறுப்்ாகும்.  ஒரு மருந்ளத ளகயாளு�தறகு, 
செவிலியர்களுக்கு அ�றளற ்றறிய அறிவு, 
மருந்தின செயல்்ாடு, ்ாதகமான விளைவுகள் 
ச்ாது�ாக குறிப்பிட்ட மருந்துகளை யாருக்கு 
�ைங்கலாம் மறறும் �ைங்கக்கூ்டாது, வமலும் 
மருந்து �ைங்கும் வ்ாது செவிலியரின 
ச்ாறுப்புகள் இ�றளறப் ்றறிய அடிப்்ள்ட 
அறிவு வதள�ப்்டுகிறது.  

உயிர் மருத்து� அறிவியல் ்ல�றறின 
வெர்க்ளகவய மருந்தியல் எனும் தனிப்்ட்ட 
அறிவியலாகும். 

9.2   வடரயடறகள்

மருந்தியல் (Pharmacology) உயிருள்ை 
அளமப்புகளில் ஏற்டும் வ�தியியல் 
இள்டவிளனகள் (Interactions) ் றறிய ் டிப்்ாகும்.  
மருந்தியல் என்தன ஆங்கில �டி�ானது கிரீக் 
சமாழியிலிருந்து ச்றப்்ட்டது.  “்ார்மகான 
(Pharmakon)” என்தறகு மருந்து எனவும் Logos 
என்தறகு அறிவியல் ்றறிய ்டிப்பு எனறும் 
ச்ாருள் எனவ�, Parmakon + logos = pharmacology 
என �ைங்கப்்டுகிறது.  

மருந்துகள் (Drugs) உயிருள்ை 
அளமப்புகளில் வ�திப்ச்ாருடகள் 

செயல்்டடு ஏற்டும் வ�தியியல் (மூலக்கூறு) 
செயல்்ா்டாகும்.  மருந்து (Drug) எனற ஆங்கில 
�டி�ானது.  பிசரஞ்சு சமாழியிலிருந்து 
ச்றப்்ட்டது.  “Drogue – டரகூஸ்” என்தறகு 
“உலர் மூலிளக” எனறு ச்ாருள்.  

மருத்துவ மருந்தியல் (Medicinal Pharmacology) 
ஒரு வநாளய கண்்டறிய, தடுக்க மறறும் சிக்ச்ளெ 
அளிக்க ்யன்டும் மருந்துகளைப் ்றறிய 
்டிப்்ாகும்.  

நசசுயிரியல் (Toxicology)  உயிருள்ை 
அளமப்புகளில் வ�திப்ச்ாருடகைால் 
ஏற்டும் அெம்்ாவித விளைவுகளை ்றறி 
்டிப்்து.  மருந்தியலின ஒரு ்குதியாக இது 
கருதப்்டுகிறது.

மருந்தின் கையல்வழிகள் (Pharmacodynamic) 
்ண்புகள் என்து உ்டலில் மருந்தின 
செயல்்ாடு, வமலும் ஏறபிகளின (Receptors) 
இள்டவிளனகள் மருந்து – திறன நிகழவு 
(Drug – response phenomena) மறறும் மருத்து� 
சிகிச்ளெ (Therapeutic) மறறும் நச்சு செயல்களின 
இயக்களமப்பு.

மருந்தின் மாற்றம் (Pharmacokinetics)  உ்டலில் 
மருந்தின செயல்்ாடு  உறிஞ்சுதல், ்ரவுதல், 
�ைர்சிளத மாறறம் மறறும் கழிவுநீக்கம் 
்ண்புகள் மருந்தின மாறறம் எனப்்டும். 
மருந்து நீக்குதலானது �ைர்சிளத மாறற 
நிகழவுகைால் உ்டலிலிருந்து  நீக்கப்்டுகிறது.

 

ம���

ம����  மா�ற�

ம��� ெசய�வ�

ம���வ ��ைச

உ���த� / ��ேயாக� /
 வள�ைதமா�ற� /

 ெவ�ேய�ற�

ம��ைத அளவாக 
ெகா��த�

ம���� ைத 

ம��� / ஏ��க�� 
இைட�ைனக�

ம���� �ைள க�
 ம��� ெசய��ற�
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9.3   மருந்து பற்றிய அடிபபடை அறிவு 

மருந்துகளின் தன்டம (NATURE OF DRUG)

மருந்து மூலக்கூறானது ஒரு முதனளம 
இயங்கியாகவ�ா (agonist) (விளனயூக்கி) 
அல்லது எதிர்விளனயூக்கியாகவ�ா, 
(antagonist) (விளனதடுப்பி) ஒரு குறிப்பிட்ட 
மூலக்கூறாக உயிரியலின அளமப்புகளில் 
கடடுப்்ாடடுப் ்ங்ளக வமறசகாள்கிறது.  
இம்மூலக்கூறுகவை ஏறபிகள் எனறு 
அளைக்கப்்டுகினறன.  உ்டலில் மருந்தானது 
சுரப்பிகளு்டன வெர்க்ளகயள்டந்வதா (Synthesis) 
அல்லது வெர்க்ளகயள்டயாமவலா ச�ளிப்புற 
உயிரிொர் (Xenobiotis) வ�திப்ச்ாருைாகவ�ா 
மாறுகினறன.  

நச்சும் மருந்துகளும் நச்சுக்கவை, 
ஏசனனில் அள� தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியள�.   
நச்சுப்ச்ாருடகள் என்து ச்ாது�ாக 
உ யி ர் ப் ச ் ா ரு ட க ளி லி ரு ந் து 
வதாறறுவிக்கப்்டுகிறது.  அதா�து தா�ரம் 
மறறும் விலங்கிலிருந்து வதானறுகிறது. 
மருந்தின செயல்்ாடு வதள�ப்்டும் 
இ்டத்திறகு அருகாளமயில் மருந்தானது 
சகாடுக்கப்்டுகிறது.  ஆளகயால், மருந்தின 
செயல்்ாடு வதள�ப்்டும் இ்டத்திறகு, மருந்ளத 
அளிக்கும் இ்டத்திலிருந்து நகர்த்து�தறகு 
வதள�யான ்ண்புகள் அ�சியமாகிறது.  

மருந்தின் இயற்பியல் தன்டம

மருந்தானது அளற ச�ப்்நிளலயில் 
தி்டப்ச்ாருைாகவ�ா (எ.கா. ஆஸ்பிரின, 
அடவராபீன), திர�மாகவ�ா (எ.கா, 
நிவகாடின, எத்தனால்) அல்லது �ாயு�ாகவ�ா 
(எ.கா. ளநடரஸ் ஆக்ளஸைடு) இருக்கலாம்.  
இக்காரணிகள் மருந்து எந்த சிறந்த �ழியில்  
சகாடுக்கப்்்ட வ�ண்டும் என தீர்மானிக்கிறது.  

மருந்தின் அளவு

மருந்து மூலக்கூறின அை�ானது 
மிகச்சிறிய அைவிலிருந்து மிகப்ச்ரிய அைவு 
�ளர ்ல அைவுகளில் உள்ைது.  மருந்து 
மூலக்கூறின அைவு மிகச்சிறியதாக இருந்தால், 

உ்டல் செல் அளறகளில் (Cell compartment) 
சுல்மாக உட்ர�ப்்டுகிறது.  மருந்தின 
அைவு ச்ரியதாக இருப்பின மருந்தானது 
வநரடியாக �ாஸ்குலர் அளமப்பிறகு சிளர 
�ழியாகவ�ா அல்லது தமனி�ழியாகவ�ா 
உடசெலுத்தப்்டுகிறது. (Infusion)  

மருந்து விடைத்திறன் மற்றும் மருந்து 
வாங்கிகளின் பிடைபபு

வ�தியியல் விளெ அல்லது பிளைப்பின 
மூலமாக மருந்தானது �ாங்கிகளு்டன 
விளனபுரிகிறது.  ெகப்பிளைப்பு, மினனியல் 
மறறும் நீர் ச�றுப்புத்தனளம என இள� 
மூனறு �ளகப்்டும்.  

மருந்தின் வடிவம்

ஏறபிகளின அளமவி்டத்தில் மருந்தானது 
பிளைப்பு ஏற்டுத்தும் �ளகயில் மருந்தின 
�டி�ம் அளமய வ�ண்டும்.  

9.4   மருந்துகளின் ஆதாரங்கள்  
(SOURCES OF DRUGS)

தா�ரங்கள், விலங்குகள், நுண்ணுயிரிகள், 
கனிமப்ச்ாருடகள், செயறளக மறறும் அளர 
செயறளக ஆகிய�றறிலிருந்து, மீண்டும் 
மீண்டும் பிரித்சதடுத்தல் மறறும் சுத்திகரித்தல் 
மூலம் மருந்துகள் ச்றப்்டுகிறது.  

தாவரங்களிலிருந்து கிடைபபடவ (PLANT 
SOURCE)

ச்ாது�ாக ்ல மருந்துகள் தா�ர 
மூலங்களிலிருந்வத ச்றப்்டுகினறன.  
(எ.கா.) மார்பின மருந்தானது ஒப்பியம் எனற 
தா�ரத்திலிருந்து காரகம் (Alkaloid) எனற 
தத்து�த்தின மூலம் பிரித்சதடுக்கப்்டுகிறது.
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வி்லங்குகளிலிருந்து கிடைபபடவ (ANIMAL 
SOURCES)

நுண்ணுயிர்  – எ.கா கபன்சிலின்

தாதுஉப்புகளிலிருந்து கிள்டப்்ள� – எ.கா 
அலுமினியம் டஹட்ராகடஸடு

செயறளகமுளறயில் – எ.கா வலி நீககிகள்

அளர செயறளக முளறயில் – எ.கா அட்தராபின்

�ல��

ப�

��

ப��

எ��

பாக� ம��� பய�பா�

கைணய�

���க	

�ட�

�ைர�ர�

இ���� ���� ேநா� �
 எரான �ர��

ெஹபா���
 ந�����

�ேரா�ட�� 
ச�ேப�

ெஹபா��

ெஹபா��

இர�த உைற�தைல� 
த��பைவ

இர�த உைற�தைல� 
த��பைவ

�ல�� �ல�க	

மு ந் ட த ய 
கா்லங்களில் தாவரங்கள் 
தான் முதன்டமயாை 
மருந்துகளின் மூ்லமாக 

மனித உயிருககுப பயன்படுத்தபபட்ைது.

• அத்தா�ரங்கைா�ன

• முழுச்ெளதக்கனி (Berries) 

• மரப் ்டள்ட

• இளலகள்

• மரப்பிசின

• வ�ர்கள்

• கறறாளை.  இள�கள் உ்டலின 
்ல வநாயகளுக்குப் ்யன்டுத்தப்்ட்டன.  
இனறைவும் இள�கள் 
்யன்டுத்தப்்டுகினறன.  

9.5    மருந்துகள் உைலில் உறிஞைபபடுதலின் விளககபபைம்  

ம�டல ��ேறா�ட�

க��ர�

க��ர� �ழ��

உண�
 பாைத�� உ���த�

வா�னா� ம��� 
உ�ெகா�ட
��

� 
 உண��ழ� 

க��ர� �ைர
க��ர�

இதய�

மகாதம�

வ��றைற 
�ழ�� 

க��ர� 
�ைழ

தைல ம��� உட� 
ப���� த���க� 

வ�� ��ரா�
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 9.6  மருந்துகளின் வடிவங்கள்

நாம் மருந்துகளை வநாயகளைக் கண்்டறிய, குைப்்டுத்த மறறும் �ராமல்  தடுக்க 
உடக்சகாள்கிவறாம்.  அள� ்ல �டி�ங்களில் உள்ைன.  வமலும் நாம் அ�றளற ்ல �ழிகளில் 
உடக்சகாள்கிவறாம்.  நாம் மருந்துகளை நாமாகவ�ா அல்லது மருத்து� ஆவலாெளனயிவலா 
உடக்சகாள்ைலாம்.  

உ்டல் ஆவராக்கியத்ளத வமம்்டுத்தினாலும், மருந்துகள் அ்ாயகரமானதாகவ� கருதப்்டுகிறது.  
அ�றளற ெரியான முளறயில் எடுத்துக் சகாள்�தாலும், மருந்துகளை உடசெலுத்தும் ்ல�ளக 
�ழிகளை புரிந்துசகாள்�தாலும், இ்டர்்ாடுகளை சிறிது குளறக்கலாம்.  உ்டலில் வநாளயக் கண்்டறிய 
அல்லது குைப்்டுத்த சகாடுக்கப்்டும் மருந்தின அை�ானது மருந்தைவு  (Dosage) எனப்்டுகிறது. 

ச�வவ�று மருந்துகளின �டி�ங்கள்

வ.எண வடிவங்கள் விளககம்
1. ம ா த் தி ட ர க ள் 

(Tablets)
வயிற்றில் கடரயககூடிய கெ்லாட்டின் பூைபபட்ைடவகள் 
மாத்திடரகளாகும்.

2. தகபசூல் (Capsule) கபாடி அல்்லது கூழமம் தபான்ற மருந்துகள் கமன்டமயாக 
அல்்லது ககட்டியாை உடறயினுள் டவககபபட்டு, 
வயிற்றில் கடரயககூடியதாக இருககும்.

3. ததயபபுத்டத்லங்கள் 
(Liniments)

மருந்துகள் எணகைய, தைாபபு, தணணீர் மற்றும் மது 
க்லககபபட்டு, உைலின் தமல் ததயத்துக ககாள்ளும் 
திரவமாகும்.

4. க ளி ம் பு க ள் 
(Ointment)

கபட்தராலியத்துைன் தயாரிககபபடும் அடரதிைமாை 
மருந்துகள்.

அதிகபபடியாை மருந்துகள் சிறுகுைலித்ல உறிஞைபபடுகின்றை.  ைராைரியாக 
அடர மணிதநரத்தில் கபரும்பா்லாை மருந்துகள் கடரந்து விடுகின்றை.  சிறபபாகப 
பூைபபட்ை மருந்துகள் இரத்த நாளங்கடள கைன்றடைய  மருத்துவ காரைமாக அதிக 
தநரம் எடுககின்றை.
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5. படை (Paste) களிம்புகடள விை ைற்று ககட்டியாை மற்றும் கதாயவற்ற 
அடர திை மருந்துகள், ததாலின் தமல் பூைபபடும் கபாழுது 
ததாலிைால் உறிஞைபபடும் தன்டம ககாணைடவ.  

6. ஒட்டு (Patch) 
( த த ா லி ன் த ம ல் ) 
(transdermal)

மருந்தாைது ததாலின் தமல் கதாைர்ந்து சீராை முடறயில் 
உறிஞைபபடும் வடகயில் தயாரிககபபட்ை சிறபபு 
கபாருட்கள்.  

7. பிளாஸ்திரி (Plaster) எதிர் எரிசைலூட்டியாகதவா அல்்லது கவளிபபுற பிசின் 
ஒட்டியாகதவா கையல்பை உருவாககபபட்ை திைபகபாருள்.

8. ம்லவாய உட்கடர 
மருந்து (Suppository) 
ைபபாசிட்ைரிகள்

உறுதியாை முடறயில் ப்ல மருந்துகள் க்லககபபட்டு 
கிளிைரினுைன் கெ்லாட்டின் உடறயில் மூைபபட்டு உைல் 
குழிககுள் நுடைபபதற்தகற்றாற்தபால் அடமககபபட்ை 
மருந்தாகும்.  

9. ைானிககுகள் (Syrup) தணணீர் மற்றும் ைர்ககடர கடரைல்களில் கடரககபபட்ை 
மருந்துகளாகும்.

10. த்லாஷன் (Lotion) திரவத்தில் கடரந்துள்ள கவளிபபுற ததயத்தலுககுப 
பயன்படும் மருந்தாகும்.  

9.7   மருந்துகளின் ஆடை 
(PRESCRIPTION)

ஒரு குறிப்பிட்ட வநாயாளிக்குத் தயாரிக்க 
வ�ண்டிய, �ைங்க வ�ண்டிய குறிப்பிட்ட 
மருந்து ்றறிய சதளிள� மருந்தாளுனருக்கு 
மருத்து�ர் எழுதும் ஆளைவய மருந்து ஆளை 
எனப்்டும்.  வநாயாளிகளைப் ்ாதுகாக்க 
இளத எழுதும் வ்ாது கீழகண்்ட குறிப்பிட்ட 
அளமப்புகளை ளகயாை வ�ண்டும்.  

மருந்தாளை எழுதும் வ்ாது க�னத்தில் 
சகாள்ை வ�ண்டியள�

1. எழுத்தானது எளிதில் ்டிக்கக்கூடியதாக 
இருத்தல் வ�ண்டும்.  மருந்தின 
ச்யரானது முகப்ச்ழுத்தாக (Capital letter) 
எழுத வ�ண்டும்.

2. எழுது�தறகு அழியாளமளய 
உ்வயாகிக்க வ�ண்டும்.

3. சுருக்சகழுத்துகளைத் தவிர்க்க வ�ண்டும்.

4. சதாழிற ச்யருக்கு (Brand name) கீவை 
ச்ாது இனப்ச்யர் (Generic Name) எழுதி 
இருத்தல் வ�ண்டும்.

5. அைவுகளைக் குறிக்க தெமங்களை 
தவிர்த்தல் வ�ண்டும்.  

6. 1 கிராமிறகு கீழுள்ை அைவுகளை மில்லி 
கிராமில் குறிப்பி்ட வ�ண்டும். எ.கா. 0.2 கி 
இல்ளல 200 மிகி 

7. மருந்துக் குறிப்புகளுக்கும், மருந்து�ரின 
ளகசயாப்்த்திறகுமிள்டவய ச�றறு 
இ்டங்கள் விடு�ளதத் தவிர்க்க வ�ண்டும்.

9.7.1 மருந்து ஆடையின் பாகங்கள் 

வததி, ்ரிந்துளரப்்�ரின முக�ரி – 
ஆளையானது கடிதத்தாள் கறளறயில் (letter 
pad) இருத்தல் வ�ண்டும், வநாயாளியின ச்யர், 
�யது, ்ாலினம், உள் வநாயாளி (அ) ச�ளி 
வநாயாளி எண், வமல் எழுதும் மருந்தின ச்யர்  
�லிளம, அைவு, எடுத்துக் சகாள்ை வ�ண்டிய 
�ழிமுளற மறறும் ்ரிந்துளரயாைரிர்ன 
ளகசயாப்்ம்.

மாதிரி மருந்து ஆதாரபபடிவு

1. ச்யர் – திரு. அ
2. வததி – 13.10.2018
3. �யது – 70 �யது
4. ்ாலினம் – ஆண்
5. முக�ரி – செனளன
6. உள்வநாயாளி எண் – ஆஆஆ
7. வநாயின ச்யர் –  காரைமறியா 

் ா ர் க் கி ன 
வொனிெம்
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8. Rx
9. மாத்திளர Levodopa 100 மிகி
 மாத்திளர Larbidopa 25 மிகி
10.  சிறறுண்டி, மதிய உைவு மறறும் 

இரவு உைவு்டன 3 வ�ளைகளிலும் 
2 மாத்திளரகள் எடுத்துக் சகாள்ை 
வ�ண்டும்.  

11. மருத்து�ர் – இ இ
12. உதவி வ்ராசிரியர் – நரம்பியல்
13. எம்.எம்.சி. செனளன
14. சதாளலவ்சி எண் – 000

15. ்திவு எண் – 000

9.8    கையல்களுகதகற்ப மருந்துகளின் வடககள்
வ. 

எண் வகைைள் செயல்திறன்
1. வலிநீக்கிைள் (Analgesis) வலியிலிருந்து விடுதகையளிக்ை பயன்படும் மருந்துைள் (எ.ைா.) 

கைக்்ைாஃசபனாக் (Diclopenae)
2. உ ண ர் வி ழ ப் பூ க் கி ை ள் 

(Anaesthetics)
உணர்ச்சியிழக்ைச் செய்யும் மருந்துைள் எ.ைா. கைட்ரஸ் 
ஆக்கஸைடு

3. ைாய்ச்ெல் நீக்கிைள் 
(Antipyretics)

ைாய்ச்ெகை குகறக்கும் மருந்துைள் (எ.ைா.) ்ைா்ைா (Dolo)

4. ைச்சு நீக்கிைள் (Antidotes) ைச்சுப் சபாருடைளின் செயல்ைளுக்கு எதி்ரான விகைவுைகை 
ஏறபடுத்தும் சபாருடைள் எ.ைா. ைரி (Charcoal)

5. அமிை நீக்கிைள் (Antacids) உைலின் அமிைத் தன்கமக்கு எதி்ராைவும், ைடுநிகைக் 
ைக்ரெைாைவும் செயல்படும் சபாருடைள் (எ.ைா.) செலுசில் 
(Gelusil)

6. வாந்திகயத் தடுக்கும் 
மருந்துைள் (Antiemetics)

குமடைல் அல்ைது வாந்திகய தடுக்கும் அல்ைது விடுவிக்கும் 
மருந்துைள் எ.ைா. எமிசெட (Emeset)

7. இ ்ர த் த 
உ க ற வு த் த டு ப் பி ை ள் 
(Anticoagulants)

இ்ரத்த உகறகவ தடுக்கும் அல்ைது ைடடுப்படுத்தும் மருந்துைள் 
(எ.ைா.) செபாரின் (Heparin)

8. ஒவவாகம முறிவிைள் 
(Antihistamines)

ஒவவாகமகய (Allergy) குணப்படுத்தும் மருந்துைள் எ.ைா. 
அவில் (Avil)

9. சி று நீ ர் ப் ச ப ரு க் கி ை ள் 
(Diuretics)

சிறுநீர் உருவாக்ைத்கத அதிைரிக்கும்மருந்துைள் எ.ைா. 
ைாசிக்ஸ் (Lasix)

10. வாந்தி ்தாறறுவிப்பகவ 
(Emetics)

வாந்திகய ்தாறறுவிக்கும் மருந்துைள் எ.ைா. அப்்பாமார்பின் 
(Apomorphine)

11. தூக்ை மருந்து (Hypnotic) தூக்ைத்கத தூண்டும் மருந்துைள் (எ.ைா.) கையசிபாம் 
(Diazepam)

12. ்ைாகழ அைறறிைள் 
(expectorants)

மூச்சுக்குழல்ைளில் சு்ரக்கும் ்ைாகழைகை அதிைைவு 
சவளி்யறற உதவும் மருந்துைள் எ.ைா. மியூசிசனக்ஸ் (Mucinex)

13. மயக்ை மருந்து (Sedatives) தைஙைலில்ைா மறறும் அகமதியான விகைகவ ஏறபடுத்தும் 
மருந்துைள் அகவ சபாதுவானகவயாை்வா அல்ைது 
குறிப்பிடை பகுதியில் செலுத்துபகவயாை்வ உள்ைன.  (எ.ைா.) 
சபன்்ொகையசுபின் (Benzodiazepine)

14. வலி நீக்கி மறறும் 
உறக்ைம் உண்ைாக்கிைள் 
(Narcotics)

வலிகய நீக்கி உறக்ைம் உண்ைாக்கும் மருந்துைள் (எ.ைா.) 
மார்பின் (Morphine)

15. அ ண் டி ப ய ா டி க் கு ை ள் 
(Antibiotics) 

நுண்ணுயிரிைளின் வைர்ச்சிகய அழிக்கும் தன்கம சைாண்ை 
மருந்துைள் (எ.ைா.) சபன்சிலின் (Pencillin)
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16. இ ்ர த் த க் கு ழ ா ய் 
வி ரி வ ா க் கி ை ள் 
(Vasodilators)

இ்ரத்தக் குழாய்ைகை விரிவகையச் செய்யும் மருந்துைள் (எ.ைா.) 
கைட்்ராகிளிெரின்

17. இ்ரத்தக் குழாய் சுருக்கிைள் 
(Vasoconstrictors)

இ்ரத்தக் குழாகய சுருக்கும் தன்கம சைாண்ை மருந்துைள் 
(எ.ைா) அம்பிைகமன்ைள் (Amphetamines)

18. இ்ரத்தத்தில் ெர்க்ைக்ரக் 
கு க ற ப் ப க வ 
(Hypoglycemic)

இ்ரத்ததிலுள்ை ெர்க்ைக்ரயின் அைகவ குகறக்கும் மருந்துைள் 
(எ.ைா.) இன்சுலின் (Insulin)

19. மிடரியாடிக்ஸ் (Mydiatics) ைண் பார்கவகய விரிவகையச் செய்பகவ (எ.ைா.) 
கெக்்ைாஸில் (Cyclogyl)

20. மயாடிக்ஸ் (Myotics) ைண் பார்கவகய சுருஙைச் செய்பகவ (எ.ைா.) கப்ைாைார்பின் 
(Pilocarpine) 

ஒவவாகமக்ைான மருந்து                    -           Tinahistamnei
இ்ரத்த அழுத்தத்திறைான மருந்து         -           Tinaperhysivesten
்ைாய்க்சைால்லி                                  -           Tinaticsiob
வலி நிவா்ரணி                                     -           SADINS
மைமிைக்கிைள்                                     -           Xalaivest
மன்ைாய்க்ைான மருந்துைள்                 -          Tinasypohctics
இ்ரத்த ைடடிகய ைக்ரக்ை செய்பகவ    -          Ticslyromboth

மாைவர் கையல்பாடு
ைரியாை எழுத்துகடள ஒன்று தைர்த்து வார்டதகடள உருவாககுக.

9.9   உைலில் மருந்துகளின் விடளவுகள்

மருந்தின மாறறங்கள் மறறும் மருந்து 
செயல் �ழிகளை இங்கு காைலாம்.

மருந்தள்டயும் மாறறங்கள் (pharmacokinetics) 
– உ்டலில் மருந்துகள் உறிஞ்ெப்்டுதல், 
உறுப்புகளுக்கு அளிக்கப்்டுதல், �ைர்சிளத 
மாறறமள்டதல் மறறும் கழிவுநீக்கப்்டுதல் 
ஆகிய மாறறங்களைக் குறிக்கிறது.

மருந்து செயல் �ழிகள் (Pharmacodynamics)  
– இது மருந்தின செல், துளை செல் மறறும் 
மூலக்கூறு அைவில் மருந்தின செயல்திறன 
எவ�ாறு நள்டச்றுகிறது என்ளத 
விைக்குகிறது.  தூண்டுதல், மந்தநிளல, 
மாறறியளமத்தல், உறுத்துதல் மறறும் 
ளெடவ்டாடடிக்ஸிக் செயல் ஆகிய�றறின 
அடிப்்ள்டயில் மருந்தின செயல்திறன 
அளமகிறது.  

மாத்திடர பாராசிட்ைமால் 
(Tablet Paracetamol) டய 24 
மணி தநரத்தில் 500 மிகி  
8 முடறககு தம்லாகதவா 

அல்்லது 650 மிகி  6 முடறககு தம்லாகதவா 
உட்ககாள்ளும் கபாழுது உயிருகதக 
ஆபத்தாக மீட்கைடுககமுடியாத அளவில் 
கல்லீரல் தகாளாறு ஏற்படுகிறது.

9.9.1 மருந்தின் பாதகமாை விடளவுகள்

பகக விடளவுகள் (Side effects): இள� 
வதள�யில்லாத ஆனால் தவிர்க்க முடியாத 
விளைவுகள் மருந்து உடசகாள்�தால் 
ஏற்டு�தாகும். (எ.கா.) ஆஸ்பிரின (Aspirin)
உடசகாள்�தால்  ஏற்டும் �யிறறுப்புன.

நசசு விடளவுகள் (Toxic effects): மிக அதிக 
அைவில் மருந்து சகாடுப்்தாவலா அல்லது 
ச�குகாலமாக மருந்ளதப் ் யன்டுத்து�தாவலா 
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ஏற்டு�து.  (எ.கா.) ்ாராசிட்டமலால் கல்லீரல் 
அைறசி ஏற்டுகிறது.

கரு ஊைமாககி (Teratogenicity): 
கர்ப்்காலத்தில் தாயக்கு அளிக்கும் மருந்தால் 
கருவிலுள்ை சிசுவிறகு ஏற்டும் விளைவுகள்.  
எ.கா. ச்டடராளெக்ளின (Tetracycline) 

தனிடமபதபாககு  (Idiosyncrasy): மருந்தால் 
�ைக்கத்திறகு மாறான மர்ணு காரைத்தால் 
ஏற்டும் இயல்்றற விளை�ாகும் (எ.கா.) 
்ார்பிசுவரடஸ் (Barbiturates)

மருந்து ைார்புநிட்ல (Drug dependency): 
அடிக்கடி ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்ளத 
உடசகாள்�தால் அம்மருந்தானது, 
மனநிளல மறறும் உைர்வில் மாறறங்களை 
ஏற்டுத்துகிறது (எ.கா.) மார்பின (Morphine)

மருத்துவச கைனிமத்தால் ஏற்படும் 
தநாயகள்: (Iatrogenic disease) – மருத்து�ர் 
அல்லது மருந்தால் தூண்்டப்்டும் வநாயகள் 
(எ.கா.) ொலிசிவலடடுகைால் �யிறறுப்புண் 
ஏற்டு�து.

மருந்தால் ஏற்படும் ஒவ்வாடம (Drug 
allergy): சிகிச்ளெ விளைவுகள் அல்லாமல் 
தடுப்்ாறறலால்  எதிர்்ார்க்கப்்்டாத 
மருந்துகளின விளைவுகைாகும்.

புற்றுதநாயாககம் மற்றும் ைடுதிமாற்றத் 
தூணைல் (Carcinogenicity and neutagenicity): 
புறறுவநாளய உண்்டாக்கும் மருந்தின திறன 
(எ.கா.) �ைர்மாறறம்ொர் ஸ்டீராயடு (Anabolic 
Steroids)

9.10  மருந்துகடள தைமிககும் மற்றும் 
பாதுகாககும் முடறகள்

1. ச�ப்்ம் மறறும் ஈரப்்தத்திலிருந்து 
அளனத்து மருந்துகளும் ் ாதுகாக்கப்்டடு 
உலர்வி்டத்தில் வெமித்து ள�க்கப்்்ட 
வ�ண்டும்.

2. மருந்தானது ச�ளிச்ெத்திலிருந்து 
்ாதுகாக்கப்்்ட வ�ண்டுசமனில்,  

ச�ளிச்ெம் உடபுகா சகாள்கலனில்  
வெமித்து ள�க்கப்்்ட வ�ண்டும்.

3. மருந்தானது குளிர்ொதனப்ச்டடியில் 
ள�க்கப்்்ட வ�ண்டுசமனில், 
அவ�ெதியில்ளலசயனில், ஐஸ் வ்க் 
சகாண்டு குளிர்ப்பியில் மருந்ளத வெமித்து 
ள�க்கலாம்.  

4. மருந்தின காலா�திக்காலத்ளத 
பினசதா்டரவ�ண்டுசமனில், மருந்தக 
குழுவி்டம் வ்ாதிய விைக்கங்களை 
மருந்துகுப்பியில் (Vial) அச்சி்ட ள�க்க 
வ�ண்டும்.

5. ்ல மருந்துகளை ஒவர குப்பியில் வெமித்து 
ள�க்கக் கூ்டாது.  ஏசனனில் மருந்ளத 
பினசதா்டர இது கடினமானதாகவும், 
அது எந்த மருந்து எனற குைப்்மும், 
எந்த மருந்ளத உ்வயாகிக்கப்்ட்டது 
என்திலும் எந்தமருந்து  காலா�தியானது 
என்திலும் குைப்்ம் ஏற்டும்.

மு க கி ய ம ா ை 
உ யி ர் க ா க கு ம் 
மருந்துகளிலும் சி்ல பகக 
விடளவுகள் உள்ளை.

ஆ���� ப�க �ைள�க�
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6. குைந்ளதகளின கண்்ார்ள� மறறும் 
சதாடும் உயரத்திலிருந்து, சதாளலவில் 
மருந்துகளை ள�த்தல் வ�ண்டும்.  

7. ஒவச�ாரு உ்வயாகத்திறகுப் பினபும் 
மருந்து மூடிளய இறுக்கமாக மூ்ட 
வ�ண்டும்.

8. மருந்துக் குப்பிளய குைந்ளத எதிர்பு 
மூடிளயக் சகாண்டு மூ்ட வ�ண்டும்.

9.10.1 மருந்டத பாதுகாபபாக ககாடுபபது எபபடி?

1. மருந்து்டன �ரும் மருந்தைவு ொதனத்ளத 
உ்வயாகிக்க வ�ண்டும்.  ்ச்சிைங் 
குைந்ளதகளுக்கு ெரியான மருந்தைவு 
மிகவும் முக்கியமாகிறது.

2. ெளமயலளறயில் ்யன்டுத்தப்்டும் 
கரண்டிகள் அளனத்தும் ஒவர 
அைவிலிருப்்தில்ளல, வமலும் 
ெளமயலளறயில் �ரும் வதக்கரண்டி 
மறறும் வமளெக்கரண்டி மருந்தைக்கும் 
ொதனத்துக்கு ஒத்து இருப்்தில்ளல.

3. மருந்துகளை அதன உண்ளமயான சிப்்ம் 
அல்லது கலனில் ள�க்க வ�ண்டும்.

4. முகப்புச்சீடள்ட (label) ச்ாறுளமயாக 
்டித்து அதிலிருக்கும் 
�ழிமுளறகளை பின்றற 
வ�ண்டும்.  ஏறகனவ� அம்மருந்ளத 
உ்வயாகப்்டுத்தியிருந்தாலும், சில 
வநரங்களில் எவ�ைவு மருந்து �ைங்க 
வ�ண்டுசமனற �ழிமுளற மாறி 
இருக்கலாம்.  

5. மிகவும் வமாெமாக குைந்ளத 
வநாய�ாயப்்டடிருந்தாலும், முகப்பு 
சீடடிலுள்ை அைவிறகு அதிகமான 
மருந்ளத �ைங்கக் கூ்டாது.  இது 
குைந்ளதயின உ்டல் நிளலளய 
்ாதிக்குவமயனறி வ�கமாக குைமள்டயச் 
செய�தில்ளல.

6. முகப்புச்சீடள்ட ்டித்து மருந்தில் 
உள்ை�றளற  சதரிந்துசகாள்ை வ�ண்டும். 

கலந்துள்ை செயல் ச்ாருடகளின 
்டடியளல ெரி (Active Ingredients) ்ார்க்க 
வ�ண்டும்.

7. செயல் மருந்துகளில் ஒனறுக்கு வமல் ஒவர 
வநரத்தில் குைந்ளதகளுக்கு அளிக்காமல் 
்ார்த்துக் சகாள்ை வ�ண்டும்.  ஏசனனில் 
குைந்ளதக்கு அது அைவிறகதிகமான 
மருந்தாக மாறிவிடும்.  

மருந்து ககாடுபபதற்காை வழிகாட்டுதல்கள்

• ்ரிந்துளரக்கும் மருத்து�ரின 
முழுப்ச்யர், முக�ரி, உரிம எண், 
சதாளலவ்சி எண்,

• மருந்தின ச்யர்

• ஆளை �ைங்கப்்ட்ட வததி

• மருந்தின �லிளம (ம) மருந்தின அைவு

• சகாடுக்கப்்்ட வ�ண்டிய இள்டச�ளி

• வதள�

• நிறுத்தப்்்ட வ�ண்டிய நாள் 
(வதள�சயனில்)

• மருத்து�ரின ளகசயாப்்ம்

• �ாயசமாழி ஆளை (Verbal Order) 
தனிப்்ட்ட தாளில் ெரியாக எழுதி 
மருத்து�ர் ளகசயாப்்மி்ட வ�ண்டும்.

9.10.2 மருந்துகடளப பாதுகாபபாக அழித்தல்

1. மருந்துள்ை அலமாரிளய சுத்தம் செயதல் 
வ�ண்டும்.  வதள�யறற காலா�தியான 
மருந்துகளை அழிப்்தன மூலம் 
குைந்ளதகள் மருந்ளதக் ளகயாளும் 
அ்ாயத்ளத குளறக்கலாம்.

2. ்ல ெமூகத்தில் மருந்து – திரும்்ப்ச்றும் 
நிகழவு உள்ைது.  இது கால�தியான, 
உ்வயாகமறற மருந்ளத நீக்கு�தறகான 
எளிய முளறயாகும்.

3. நாமாகவ� அகறற நிளனத்தால், முழுதும் 
பிைாஸ்டிக் ள்களில் மருந்ளத ஊறறி 
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ச�ளிவயறற வ�ண்டும்.  மாத்திளரகளை 
(Pill) தண்ணீரில் களரத்து  மரத்தூள் 
அல்லது காப்பித்தூளை அந்த பிைாஸ்டிக் 
ள்களில் இடடு அப்புறப்்டுத்தலாம்.  

4. உைவு மறறும் மருநது நிர்�ாகத்தின (FDA) 
ஆளைப்்டி அ்ாயகரமான மருந்துகள் 
கழி�ளறயில்  சகாடடி ச�ளிவயறறப்்்ட 
வ�ண்டும்.

9.11  மருந்துகள் கைலுத்தும் முடறகள்

உ்டலினுள் மருந்து, 
நீர்மம், நச்சு அல்லது மறற 
ச்ாருடகள் சகாண்டு 
செல்லப்்்ட வ�ண்டிய 
்ாளதவய மருந்து செலுத்தும் 
�ழிமுளற எனப்்டும்.  
உதாரைமாக, சில மருந்துகள் �ாய�ழியாக 
உடசகாள்ளும்ச்ாழுது �யிறறிலுள்ை 
அமிலத்தத்தால் அழிக்கப்்டுகினறன.  ஆகவ�, 
அ�றளற ஊசி �ழியாகவ� �ைங்கப்்்ட 
வ�ண்டும்.   ச்ரும்்ாலான மருந்துகள் �ாய 
�ழியாக சகாடுக்கப்்டுகிறது.  எவ�ழியாக 
சகாடுக்கப்்்ட வ�ண்டிய மருந்து எனக் 
குறிப்பி்டவில்ளலசயனில் அம்மருந்து 
�ாய�ழியாக சகாடுக்க வ�ண்டியள�யாக 
இருக்கலாம்.

மருந்து ககாடுககும் வழிமுடறகள் மூன்று 
முககிய காரணிகடளச ைார்ந்துள்ளது.

 �  உ்டலின எப்்குதி சிகிச்ளெ ச்ற 
உள்ைது.

 � உ்டலினுள் மருந்து செயல்்டும் விதம்.

 � மருந்து கலள�யின தனளம.

மருத்து�ர்கள், செவிலியர்கள் மறற 
பிற ்யிறசி ச்றற சுகாதாரத்துளற ந்ர்கள் 
ஆகிவயாருக்கு ்ாதுகாப்்ாக மருந்து 
சகாடுத்தல் ்றறிய சதளிவு அ�சியமாகிறது.  
மருந்து சகாடுத்தல் ்றறிய சதளி�ானது.

 �  உ்டலினுள் செல்லும் விதம்

 � �ைங்க வ�ண்டிய வநரம் 

 �  எதிர்்ார்க்கப்்டும் ்க்க விளைவுகள் 
மறறும் அ்ாயகரமான எதிர்விளனகள், 

 �  முளறயான வெமிப்பு, ளகயாளுதல் 
மறறும் அகறறுதல்.

தைசவ�

நா����ேதால����

�ைரவ� 

மல
	ட� 

�����த�
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வ. 
எண் வழிமுறை விளக்கம்

1. வாய்க்குழிவழியாை (Buccal) வாய் சுவறறின் வழியாை

2. இக்ரப்கபக்குைல் வழியாை (Enteral) வயிறு அல்ைது குைலிறகுள் ்ை்ரகையாை செலுத்துதல்

3. மூச்சிழுத்தல்  (Inhalable) குழாய் அல்ைது முைமூடி மூைம் சுவாசித்தல்

4. உடபுகுத்துதல் (Infused) மருந்தானது சிக்ரவழியாை சொடடு சொடைாை ஒரு 
குறிப்பிடை ைாை அைவிறகு செலுத்தல்.

5. தகெ வழியாை (Intramuscular) ஊசியின் மூைம் மருந்தானது தகெவழியாை 
செலுத்தப்படுதல்.

6. தண்டுவை உகறவழியாை (Intrathecal) தண்டுவைத்தில் செலுத்துதல்.

7. சிக்ர வழியாை (Intravenous) சிக்ர வழியாை்வா அல்ைது சிக்ரயில் உருவாக்ைப்படை 
வழியாை்வா (IV line) செலுத்துதல்

8. மூக்கின் வழியாை (Nasal) மூக்கில் சதளிப்பான் (spray) அல்ைது அழுத்தி (pump) 
வழியாை செலுத்துதல்

9. ைண்ைளின் வழியாை (Ophthalmic) ைண்ைளில் சொடடு மருந்து, கூழமம் அல்ைது ைளிம்பு 
செலுத்துதல்

10. வாய்வழியாை (Oral)
மாத்திக்ரைள், ்ைப்சூல்ைள், ெர்க்ைக்ர ைைந்த மருந்துைள் 
(Lozenge) அல்ைது நீர்ம மருந்துைகை வாய்வழியாை 
அளித்தல்

11. ைாதின் வழியாை (Otic) சொடடு மருந்துைகை ைாதில் செலுத்துதல்
12. மைவாய் வழியாை (rectal) மைவாய் வழியாை மருந்துைகை உடசெலுத்துதல்
13. ்தாைடித் திசுவின் வழியாை 

(Subcutaneous) ்தாலின் ெறறுகீ்ழ மருந்து செலுத்துதல்

14. ைாவின்கீழ  (Sublingual) ைாக்கின் அடியில் செலுத்துதல்

15. ்மறபூச்சு   (Topical) ்தால்்மல் பூசுதல்

16. டி்ரான்ஸ்சைர்மல் (Transdermal) ்தாலின் ்மல் மருந்து ஒடை (Patch) கவத்தல்.  

9.11.1 மருந்துகடள ப்ல முடறகளில் வைங்குவதன் நன்டமகள் மற்றும் தீடமகள்.

 வ. 
எண் செலுத்தும் முகற ைன்கமைள் தீகமைள்

1. வாய் வழியாை
(Oral)

�	எளிகமயானது.
�	் ை ா ய ா ளி ை ை ா ல் 

விரும்பி ்தர்ந்சதடுக்ைப்படுவது
�	சமதுவாை மருந்து 

சவளி்யறுவதால் சபறப்படும் 
மருந்தின் செயல்திறனானது 
நீடிக்ைப்படுகிறது.
�	செரிமாண சைாதிைள், 

அ ம ை ங ை ளி லி ரு ந் து 
பாதுைாப்பானதாை மருந்தானது 
தயாரிக்ைப்படுகிறது.  

�	ஒத்துகழப்பு த்ராத ்ைாயாளிைள், 
“வாய்வழி தகை” செய்யப்படை 
்ைாயாளிைள்,  வாந்தி இருக்கும் 
்ைாயாளிைளுக்கு ஏறறதல்ை.
�	சபாதுவாை அகனத்து 

மருந்துைளும்  சமதுவாை  
உறிஞெப்படுகிறது.
�	வயிறறு அமிைம் மறறும் 

சைாதிைளின் விகைவால் (Degradation) 
ைனிக்ை இயைாத  அைவில் உறிஞசுதல் 
நிைழைாம்.  
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2. மைக்குைல் வழியாை
(Rectal) 

�	மிைச்சிறந்த உறிஞசுதல் 
ைல்லீ்ரலின் முதல்நிகை 
வைர்சிகத மாறறமில்ைாமல் 
மூை சிக்ரயானது ்ை்ரகையாை 
கீழசபருஞசிக்ரயினுள் மருந்கத 
அளிக்கிறது.  

�	மைக்குைல் அல்ைது மைக்குைல் 
வாய் அறுகவ சிகிச்கெக்குப் பின் 
ஏறறதல்ை.
�	சிை ்ைாயாளிைள் மைவாய் 

மருந்துைகை விரும்புவதில்கை.  
3. ் த ா லி ன டி யி ல் 

அல்ைது தகெ 
வ ழி ய ா ை 
( S u b c u t a n e o u s / 
Intramuscular)

�	சிறந்த உறிஞசுதல், 
குறிப்பாை வாய்வழியாை 
மிைவும் சமதுவான ப்ரவுதகை 
ஏறபடுத்தும் மருந்துைளுக்கு
�	மருந்து ்வகை 

செய்யும் விதமானது (onset) மறற 
முகறைகைவிை விக்ரவாை 
இருக்கும்.
�	த ய ா ரி ப் பி ன் 

அடிப்பகையில் செயல்பை அதிை 
ைாைம் ்தகவப்படுகிறது. (எ.ைா) 
மனைை மருந்துைள் மறறும் 
ைருத்தகை மருந்துைள்.

�	் மறப்ரவுதல் குகறவாை 
இருந்தால் உறிஞசுதலில் 
மாறுபாடு ஏறபைைாம்.

�	ஊசியினால் ைாயம், வலி மறறும் 
குழந்கதைளிைம் பயம் மறறும் 
ஊசி பயம் ்பான்றகவ (Phobia) 
ஏறபைைாம்.  

4. சிக்ர வழியாை 
(Intramuscular)

�	ைம்பை்ரமானது (Cannula) 
உபை்ரணத்தின் மூைம் 
செலுத்தும் ்பாது மீண்டும் 
மீண்டும் பயன்படுத்தைாம்.
�	அளிக்ைப்படை மருந்தின் 

முழு அைவும் இ்ரத்த ஓடைத்தில் 
உைனடியாை ைைந்துவிடுகிறது.
�	மிைத் துல்லியமாை 

மருந்தின் அைகவ அைவிை 
முடியும்.  

�	மருந்து செலுத்தும் உபை்ரணம் 
்தகவப்படுகிறது
�	விகைமிக்ைது. பார்கவ மறற 

முகறைகைக் ைாடடிலும் அதிை ப்ராமரிப்பு 
்தகவப்படுகிறது.
�	மருந்து செலுத்தும் குழாய் 

உபை்ரணம் (Cannula) அசெௌைரியத்கத 
தரும் குறிப்பாை சிறு குழந்கதைளுக்கு
�	குழாயில் ்ைாய்த் சதாறறு 

ஏறபடும் வாய்ப்புைள் அதிைம்.
�	சிக்ரவழி மருந்துைள் 

சிை ெமயஙைளில் இைம் ொர்ந்த 
எதிர்விகனகய ஏறபடுத்தும்.

5. ்மறபூச்சு (Topical) �	எளிகமயானது
�	ஊடுறுவா முகற
�	்ைாயாளிைள் அதிை 

அைவு திருப்தி அகைவர்.

�	சபாதுவாை அகனத்து 
மருந்துைளும் அதிை மூைக்கூறு 
எகையுைனும், சைாழுப்பில் குகறவாை 
ைக்ரயக்கூடியதாைவுமிருப்பதால் ்தால் 
மறறும் ெளிச்ெவவில் ைக்ரவதில்கை.
�	மிைவும் சமதுவான உறிஞசுதல்.

6. மூ ச் சு வ ழி 
உ றி ஞ சு த ல் 
(Inhalation)

�	மூச்சு வழி 
உள்பைைத்தில் அதிை அைவு 
ப்ரப்பைவு இருப்பதால் மிைத்துரித 
உறிஞசுதல் ஏறபடுகிறது.
�	மூச்சுகுழாய் தைர்த்திைள் 

(Bronchodilators) மறறும்  
ஸ்டீ்ராய்டுைள் மண்ைை 
உறிஞசுதல் இல்ைாமல்  
உ ள் ளி ழு க் ை ப் ப டு வ த ா ல் 
நுக்ரயீ்ரகை மடடும்  
அகையகிறது.  

�	்ைாயாளியின் உள்ளிழுக்கும் 
முகற (Inhaler) மருந்து மூைக்கூறின் 
அைகவப் சபாறுத்து மருந்து 
நுக்ரயீ்ரலினுள் செல்லுவது அகமகிறது.  
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மருந்து சதாழிறொளல மறறும் 
மருந்தகத்ளத ்ார்ள�யிடடு வமலும் 
அறிக்ளக தயார் செய. 

மாைவர் கையல்பாடு

9.12  ைரியாை முடறயில் மருந்துகடள 
அளித்தல்

்ாதுகாப்்ான முளறயில் மருந்து 
�ைங்குதல், சிகிச்ளெ ் லனகள் மறறும் மருந்தின 
காரைங்கள் ்றறிய அடிப்்ள்ட அறிள� 
சதரிந்துள�த்திருப்்து செவிலியர்களின 
ச்ாறுப்்ாகும்.  சுகாரத்துளறயிலுள்ை�ர்கள் 
அளனத்து துளறயிலும் ்யிறசிச்றற�ராக 
உள்ைனர்.  மருந்ளத சகாடுக்கும் வ்ாது 
“8 ெரியான �ழிமுளறகளை (8 rights)” 
அளனத்து சுகாதாரதுளற மக்களும் 
மனதில் ள�த்துக் சகாள்ை வ�ண்டும்.  புது 
அறிவியல் முனவனறறமானது, அ�ர�ர் 
நிறு�னத்திறவகறறார் வ்ால் இந்த 
எண்ணிக்ளகயில் மாறறமிருக்கலாம் என 
அறிவித்துள்ைது.

 � ெரியான வநாயாளி (Right Patient)

 � ெரியான மருந்து (Right Drug)

 � ெரியான அைவு (Right dose)

 � ெரியான வநரம் (Right - Time)

 � ெரியான முளற (Right Route)

 � ெரியான அணுகுமுளற (Right Response)

 � ெரியான காரைம் (Right reason)

 �  ெரியான ஆ�ைமாக்கல் (Right 
Documentation)

 � ெரியான வநாயாளி 

 � ெரியான மருந்து 

 � ெரியான அைவு 

 � ெரியான வநரம் 

 � ெரியான முளற 

 � ெரியான அணுகுமுளற 

 � ெரியான காரைம் 

 � ெரியான ஆ�ைமாக்கல் 

8
ச�யான

 ம��� 
ெச���� �ைற 

ச�யான 
அ���ைற 

ச�யான 
ேநாயா� ச�யான 

ம��� 

ச�யான 
அள� 

ச�யான 
காரண� 

ச�யான 
ேநர� 

ச�யான 
�ைற 

ச�யான 
ஆவணமா�க� 

சபாதுவான மாறறு ைா்ரணிைள்

1 கி்ைா கி்ராம் (kg) 2.2 பவுண்ட (lb)

1 பவுண்ட (lb) 454 கி்ராம் (g or gm)

1 கி்ராம் (g or gm) 1000 மில்லிகி்ராம் (mg)

1 கி்ைாகி்ராம் (kg) 1000 கி்ராம்

1 மில்லிகி்ராம் (mg) 1000 கமக்்்ராகி்ராம் 
(mcg)

1 கி்ராம் (gm) 1000 மிகி
1 கியூபிக் செ மீடைர் 
(1cc) 1 மிலி (ml)

1 அஙகுைம் (in) 2.54 செமீ (cm)
1 சைல்மணி எகை 
[grain (gr)] 60 மிகி (mg)

1 ்ைாப்கப (cup) 240 மிலி (ml)

8 அவுன்ஸ் (oz) 1 ்ைாப்கப

16 அவுன்ஸ் (oz) 1 கபன்ட (pt)

1 அவுன்ஸ் (oz) 30 மிலி (ml)

1 ்தக்ை்ரண்டி (tsp) 5 மிலி (ml)

1 டி்ராம் 4 மிலி
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1 ்மகெக்ை்ரண்டி (T 
or tsp) 15 மிலி

2 ்மகெக்ை்ரண்டி 1 அவுன்ஸ்

3 ்தக்ை்ரண்டி (tsp) 1 ்மகெக்ை்ரண்டி (T/
tbs)

1 ்தக்ை்ரண்டி 75 சொடடுைள் (gtt) 
(drops)

1 மிலி (ml) 16 சிறுமம் (minims)

1 மிலி 15 சொடடுைள் (gtt) 
(drops)

1 லிடைர் (L) 1000 மிலி (ml)

370 செல்சியஸ் (0C) 98.60 பா்ரன்ஹீட 
(98.60F)

செவிலியமாை�ர்கள் 
மறறும் செவிலியர்கள் 
ச ் ா து � ா க 
் ய ன ் டு த் த ப் ் டு ம் 

அட்ட�ளைகள் மறறும் சுருக்கங்களை 
சதரிந்துள�த்தல் அ�சியம்.  அ�றறில் சில 
அட்ட�ளையில் சகாடுக்கப்்டடுள்ைது.

ச்ாது�ான சுருக்கங்கள்

O.S. இைது ைண்

O.U. இரு ைண்ைள்

P.C. உணவிறகு பின்

P.M. மாகை ்வகை; 
மதிய்வகை

P.O. வாய்வழியாை

P.R. மைக்குைல்வாய் வழியாை

P.R.N. ்தகவப்படின்

P.V. சபண்பிறப்புறுப்பு வழியாை 
(Vagina)

Q ஒவசவாரு

Q,2; ; Q12h ஒவசவாரு 12 மணி 
்ை்ரத்திறகும்

Q1-2, Q 1-2H; 
Q1-2

1-2 மணி ்ை்ரத்திறகு 
ஒருமுகற

Q A.D; Q.O.D. ஒவசவாரு ைாளுக்கும் பின்

Q.A.M.
ஒவசவாரு ைாள் 
ைாகையிலும், ைாள் 
மதிய்வகைக்கு முன்பும்

Q.D. ஒவசவாரு ைாளும்

Q.H.S. ஒவசவாரு ைாளும் 
தூஙகும்முன் 

Q.I.D ஒரு ைாகைக்கு 4 முகற

RX மருந்து ஆகண

SL; S.L. ைாக்கினடியில்

T.I.D ஒரு ைாகைக்கு 3 முகற

BD ஒரு ைாகைக்கு 2 முகற

OD ஒரு ைாகைக்கு 1 முகற

9.13  கநறிமுடறகள் மற்றும் ைட்ைங்கள்

இந்திய மருந்தின குைங்கள் (Indian 
Pharmaco penia) ்ரிந்துளரக்கப்்டும் 
மருந்துகளின தனித்து�ம், தூயளம மறறும் 
ஆறறல் ஆகிய�றறின அடிப்்ள்டயில் மருந்து 
மறறும் ஒப்்ளன ச்ாருடகள் ெட்டத்தின கீழ 
(Drug and cosmetic Act) மதிப்பி்டப்்டுகினறன.  ்ல 
நாடடு அரொங்கங்கள் மருந்தின மதிப்பீடுகளை 
மருந்தின குைங்களில் ச�ளியிடடுள்ைன.  
2000ம் ஆண்டு இந்திய சுகாதார மறறும் குடும்் 
அளமச்ெகம் 3�து ்திப்ள் ச�ளியிட்டது.

மருந்துகளை சீரளமக்க, உற்த்தி 
செயய, விறக, ்கிர்ந்தளிக்க, ஏறறுமதி மறறும் 
இறக்குமதி செயய மூனறு கடடுப்்டுத்தும் 
செயலாண்ளமளய (agencies) மருந்து மறறும் 
ஒப்்ளன ச்ாருடகள் ெட்டம் தருகிறது.  

1. ஆவலாெளன செயலாண்ளம (Advisory)

2. ்குப்்ாயவு செயலாண்ளம (Analytical)

3. செயறகுழு செயலாண்ளம (Executive)

9.13.1 மருந்தின் ைட்ைங்கள்

1. மருந்தகச் ெட்டம் – 1948

2. அ்ாயகர மருந்துச் ெட்டம் – 1930

3. மருந்து மறறும் ஒப்்ளனப் ச்ாருடகள் 
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ெட்டம் – 1940

4. மருந்துொர் மறறும் கழி�ளற உரு�ாக்கச் 
ெட்டம் – 1956

5. நச்சுப் ச்ாருடகள் ெட்டம் – 1919

9.13.2 ததசிய தநாயாளிகள் பாதுகாபபு 
இ்லககுகள்

சுகாதாரத்துளற ஆயவு, வநாயாளிகளின 
அறிக்ளககள் மறறும் சிகிச்ளெ 
அளிப்்�ர்களின உள்ளீடு ஆகிய�றறின 
மூலம் வதள�ப்்டும் ்ாதுகாப்பு இலக்குகள் 
கண்்டறியப்்டடுள்ைன.

1. வநாயாளிளய கண்்டறிதலில் 
துல்லியத்தனளமளய வமம்்டுத்த 
வ�ண்டும்.

2. சநருக்கடியான ஆய�க முடிவுகள் மருந்து 
செலுத்துதளல ்ாதிக்கும் வ்ாது அ�றளற 
அறிவிக்க வ�ண்டும்.

3. ்ாதுகாப்்ாக மருந்து செலுத்துதளல 
வமம்்டுத்த வ�ண்டும்.  

9.13.3 ைட்ைககருத்திற்காை கபாது 
வழிமுடறகள்

 �  எப்ச்ாழுதும் வநாயாளிகளின 
அள்டயாைக் குறிளயச் ெரி்ார்த்தல் 
வ�ண்டும்.

 �  வநாயாளிகளி்டம் அ�ரின ச்யர் 

மறறும் பிறந்த வததிளய சொல்லச் 
செயய வ�ண்டும்.

 �  அள்டயாைக்குறி மறறும் வநாயாளி 
ச்யர் மறறும் பிறந்த வததியு்டன 
மருத்து� ஆளைளய ஒப்பி்ட 
வ�ண்டும்.

 �  வநாயாளியின ஒவ�ாளமளய மருத்து� 
ஆ�ைம் மறறும் வநாயாளியி்டம் 
ெரி்ார்க்க வ�ண்டும்.

 �  மருத்து� முகப்புச்சீடள்ட மும்முளற 
ெரி்ார்க்க வ�ண்டும்.

• மருந்ளத எடுக்கும் வ்ாது.

• மருந்ளத தயாரிக்கும் வ்ாது.

•  மருந்ளத வநாயாளிக்கு செலுத்து�தறகு 
முனபு.

 �  எப்ச்ாழுதும் மருத்து� 
முகப்புச்சீடள்ட மருத்து�ரின 
ஆளையு்டன ஒப்பிடடுப் ்ார்க்க 
வ�ண்டும்.

 �  மறற�ர்கள் தயாரித்த மருந்துகளை 
ஒருவ்ாதும் செலுத்தக்கூ்டாது.

 �  முகப்பு சீடடில்லாத மருந்ளத 
ஒருவ்ாதும் செலுத்தக்கூ்டாது.

 �  முகப்புச்சீடடில் மருந்தின அ்டர்த்திளய 
ெரி்ார்க்க வ�ண்டும்.

���ேகா�
1 

���ேகா�
2

���ேகா�
3

���ேகா�
4

���ேகா�
5

���ேகா�
6

ச�யாக ேநாயா 
அைடயாள�

பய��ள 
தகவ�ெதாட��கைள 

ேம�ப��த��

அ�க எச��ைக 
ம���க� 
பா�கா�ைப

 ேம�ப��த��

ச�யான இட� , 
நைட�ைற 
ேநாயா 
அ�ைவ 

��ைச உ��

�காதார
 ேநா�க� 

ஆப�ைத �ைற�க

ேநாயா ���� 
அபாய�ைத
 �ைற�க

ேநாயா�� பா�கா�� ���ேகா�க� 
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 �  தயாரித்த அைவு்டன மருத்து� 
ஆளைளய ஒப்பிடடு ் ார்க்க வ�ண்டும்.

 �  மருத்து�க் கைக்கீடள்ட மூனறுமுளற 
ெரி்ார்க்க வ�ண்டும்.  

 �  அளனத்து மருத்து�க் கைக்கீடள்டயும் 
மறசறாரு செவிலியரி்டம் ெரி்ார்க்க 
வ�ண்டும்.

 �  சகாடுக்கப்்்ட வ�ண்டிய அைவில் 
மருந்தின அைவு உள்ைதா என 
வநாயாளி மறறும் மருந்வதாடு 
ெரி்ார்க்க வ�ண்டும்.

 �  மருந்து ஆளை அட்ட�ளையில் 
ெரி்ார்க்க வ�ண்டியள�.

• வததி

• வநரம்

• குறிப்பிட்ட கால அைவு

 �  கள்டசியாக மருந்து வநாயாளிக்கு 
�ைங்கப்்ட்டளத ெரி்ார்க்க வ�ண்டும்.

 �  அட்ட�ளையில் குறிப்பிட்ட 
காலத்திலிருந்து 30 நிமி்டங்களுக்குள் 
மருந்ளத செலுத்துதல் வ�ண்டும்.

 �  மருந்து செலுத்து�தறகு முள் மருந்து 
செலுத்தும் முளறளய ெரி்ார்க்க 
வ�ண்டும்.

 �  ஆளையில் குறிப்பிடடுள்ை மருந்து 
�ைங்கும் முளறயிவலவய மருந்ளத 
செலுத்த வ�ண்டும்.

 �  வநாயாளியி்டம் மருந்து செலுத்து�ளதக் 
கூற வ�ண்டும்.

 �  சகாடுக்கப்்ட்ட  மருந்தின விளைள� 
வநாயாளியி்டம் எடுத்துளரக்க 
வ�ண்டும்.

 �  மருந்தின ்க்க விளைவுகளை 
வநாயாளியி்டம் எடுத்துளரக்க 
வ�ண்டும்.

 �  குறிப்பிட்ட மருந்தினால் ஏற்்டக்கூடிய 
ஒவ�ாளம உள்ைதா என 
வநாயாளியி்டம் வகட்டறிய வ�ண்டும்.

 �  மருந்ளத மறுக்கும் உரிளமயானது 
ெட்டத்தால் ஏறறுக் சகாள்ைப்்ட்ட 
உறவினர்களுக்கு (வநாயாளி, ச்றவறார், 
குடும்் உறுப்பினர், கார்்்ாைர் பிற) 
உள்ைது.

 �  மருந்ளத மறுப்்தால் ஏற்டும் 
இ்டர்்ாடுகளை அ�ர்களி்டம் 
எடுத்துக்கூற வ�ண்டும் மறறும் 
அ�ர்கள் புரிந்துக்சகாண்்டார்கைா 
எனறு ெரி்ார்க்க வ�ண்டும்.

 �  ஆளையி்டப்்ட்ட மருந்துகள் 
மறறும் எழுதப்்ட்ட அறிக்ளகளய 
மருத்து�ரி்டம் அறிவிக்க வ�ண்டும்.

 �  மருந்து மறுத்தளல ஆ�ைப்்டுத்த 
வ�ண்டும்.  வமலும் குடும்் 
உறுப்பினரி்டம் இதனால் ஏற்டும் 
இ்டர்்ாடுளை எடுத்து கூறியளதயும் 
ஆ�ைப்்டுத்த வ�ண்டும்.

 �  மருந்து ்ாதுகாப்்ாக மறறும் 
முளறயாக செலுத்தப்்ட்டளத அறிய 
வநாயாளி மறறும் ்ரிவொதளனகளை 
ஆராய வ�ண்டும்.

 �  மருந்து ் ாதுகாப்்றறதாகவ�ா அல்லது 
முளறயறறதாகவ�ா சதரிந்தால், அளத 
மருத்து�ரி்டம் அறிவித்து வமலும் 
அதளன ஆ�ைப்்டுத்த வ�ண்டும்.

 �  மருந்து செலுத்தப்்்டாமல் விட்டளதயும், 
அதறகான காரைத்ளதயும் 
ஆ�ைப்்டுத்த வ�ண்டும்.

 �  மருந்து செலுத்தப்்ட்டதறகுப் 
பின ஏவதனும் பினவிளைவுகள் 
ஏற்ட்டன�ா என ஆராய வ�ண்டும்.

 �  வநாயாளியி்டம் மருந்தின திறளன 
மதிப்பீடு செயய வ�ண்டும்.
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 �  மருந்து செலுத்தியதறகு முன, பின 
வநாயாளியின நிளலளய ஒப்பி்ட 
வ�ண்டும்.

 �  வநாயாளியின ்திளல ஆ�ைப்்டுத்த 
வ�ண்டும்.

 �  மருந்து செலுத்த�தறகு முன 
ஒருவ்ாதும் ஆ�ைப்்டுத்த கூ்டாது.  

க ை ய ய க கூ டி ய ட வ யு ம் , 
கையயககூைாதடவயும்

 �  நாள்்ட்ட மருந்ளதவயா அல்லது 
காலா�தியான மருந்ளதவயா 
செலுத்தக்கூ்டாது.

 �  நிறுத்தப்்ட்ட நாளுக்குப் பினனும் 
மருந்ளத �ைங்கக்கூ்டாது.

 �  நிறம் மறறும் தரமாறிய மருந்துகளை 
செலுத்தக் கூ்டாது.

 �  ஒழுங்கான முகப்புச்சீடவ்டா அல்லது 
்ரிந்துளரக்கப்்ட்ட கலனிவலா 
இருந்தால் மடடுவம மருந்துகளை 
செலுத்த வ�ண்டும்.

பாைசசுருககம்

செவிலியமாை�ர்களின வதள�ளய 
கருத்தில் சகாண்டு மருந்தியலின ொரம் 
எளிதாக விைங்கும்்டி ்ா்டக் கரு�ானது 
திட்டமி்டப்்டடுள்ைது.  வமலும் எல்லா 
்ணியி்டங்களிலும் அ�ர்கள் ்ணிபுரியும் 
வ்ாது கள்டபிடிக்க வ�ண்டிய ச்ாறுப்புகளும் 
கருத்தில் சகாள்ைப்்டடுள்ைது.  மருந்தானது 
வநாய சமது�ாகவ�ா, குளறந்வதா அல்லது 
கடடுப்்டுத்திவயா குைப்்டுத்து�தாகவ�ா, 
வநாளயத்தடுப்்தாகவ�ா, பின விளைவுகள் 
�ரு�ளத குளறப்்தாகவும் செௌகரியத்ளதத் 
தரு�தாகவும் உ்டலின அதீத செயல்ாடள்டக் 
குளறப்்தாகவும் இருக்க வ�ண்டும்.  ஆளகயால் 
�ைமான அறிவு, திறளம மறறும் மனப்்ானளம 
ஆகியன�றளறக் கருத்தில் சகாண்டு 
மறற சுகாதார சதாழில் ்ண்்ட்ட�ர்கள் 
முனனிளலயில் சிறந்து வமவலாங்கியிருத்தல் 
செவிலியரின க்டளமயாகும்.  

கைாற்கபாருட்களஞசியம்

மருந்தியல் (Pharmacology) -
மருந்துைளின் பயன்ைள், விகைவுைள் மறறும் 
செயல்திறன்ைள் பறறிய மருத்துவத்தின் ஒரு தனிக் 
கிகையாகும்.

சைாள்கை (Principle) -
அடித்தை ைம்பிக்கை அகமப்பா்ைா, பழக்ை வழக்ைத்தா்ைா 
அல்ைது சதாைர் நியாயப்படுத்தப்படுவதா்ைா 
உருவாக்ைப்படை மூைாதா்ரமான உண்கம்ய ஆகும்.

்தகவப்பைாதவர்ைள் (Contra 
indications) -

ஒரு குறிப்பிடை முகற்யா அல்ைது மருந்்தா வழஙை 
இயைாத நிகை.

ஓபியாயிடுைள் (Opioids) -
்பாகதப் பண்புைகை்யா அல்ைது உைலியல் 
விகைவுைகை்யா ஏறபடுத்தும் அபின் ் பான்ற ைைகவ.
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I. ைரியாை விடைடய ததர்ந்கதடுத்து எழுதுக.

1. உ்டலில் மருந்தின அைவு, விநிவயாகம் 
�ைர்சிளத மறறும் ச�ளிவயறறம் ்றறிய 
்டிப்பு

 அ. உ்டலில் மருந்தின அைவு
 ஆ. மருந்தியல்
 இ. மருந்தின செயல் �ழி
 ஈ. மருந்தின குைங்கள்
2. ஓபியம் எனற தா�ரத்திலிருந்து மார்பின, 

எடுக்கப்்டும் தத்து�ம்

 அ. காரம்
 ஆ. ்டிக�கம்
 இ. காரத்தனளம
 ஈ. அமிலத்தனளம
3. மருந்தகம் ்றறிய ெட்டம் இயறறப்்ட்ட 

ஆண்டு

 அ. 1943
 ஆ. 1945
 இ. 1948

 ஈ. 1949
4. ஒரு வித மருத்து� செரிமான (iatrogenic) 

வநாய

 அ. �யிறறுப் புண்
 ஆ. இருதய �லி
 இ. புறறுவநாய
 ஈ. தளல�லி
5. T.I.D. என்து

 அ. ஒரு நாளைக்கு 2 முளற
 ஆ. ஒரு நாளைக்கு 3 முளற
 இ. ஒரு நாளைக்கு 1 முளற
 ஈ. வமறகண்்ட அளனத்தும்
6. �லி நி�ாரணிகளின ்யன்ாடு

 அ. �லிளயப் வ்ாக்க
 ஆ. அழுத்தத்ளதப் வ்ாக்க
 இ. அ (ம) ஆ
 ஈ. வமறகண்்ட எதுவுமில்ளல
7. கீழகண்்ட அளனத்தும் 

விலங்குகளிலிருந்து ச்றப்்டுகினறன.  
ஒனளறத் தவிர

ைச்சுயியல் (Toxicology) -
விஷம் பறறிய இயல்புத் தன்கம, விகைவுைள் மறறும் 
ைண்ைறிதகைப் பறறிய அறிவியலின் கிகை.

ஆதா்ரஙைள் (Sources) -
சபாருள் இைம், ைபர் ஆகியகவ எஙகிருந்து சபறப்படைது 
என்பதாகும்.

ஒவவாகம முறி 
(Antihistamines) -

(Allergy), ஒவவாகமகய நீக்ை  எதிர்ப்சபாருைால் 
(Histamine) உைலியல் பாதிப்புைகை தடுக்கும் மருந்து 
அல்ைது மருந்துைைகவ.

மன்ைாய் எதிர்ப்பு 
(Antipsychotics) - மன்ைாய்க்கு சிகிச்கெயாை பயன்படும் மருந்துைள்

வலி நிவா்ரணி (Analgesies) -
வலிகயத் தடுக்கும் மருந்து, வலி விடுவிப்பகவ, 
ைகைநிகை (Palliative) மருந்துைள்

மருந்தின் குணஙைள் 
(Pharmacopenia) -

மருந்துைள் பறறிய அடைவகண மறறும் அவறறின் 
விகைவுைள் மறறும் உப்யாகிக்கும் முகறைள் 
பறறிய அதிைா்ரப்பூர்வமான சவளியீடு.  மருத்துவம் ொர் 
மருந்துைளின் இருப்பு.  

 மதிபபீடு 
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 அ. மாத்திளர ்ாரா
 ஆ. ஊசி இனசுலின
 இ. மாத்திளர ்டாக்சீம்
 ஈ. வமறகண்்ட அளனத்தும்
8. ஒரு நாளைக்கு 4 முளற மருந்து �ைங்க 

வ�ண்டும் எனில் அதறகான சுருக்கம்

 அ. Q.I.D.  ஆ. TDS
 இ. OD  ஈ. BD
9. ஒரு ள்னடுக்கு ெமமானது

 அ. 350 மிலி  ஆ. 510 மிலி
 இ. 500 மிலி  ஈ. 450 மிலி
10. PO வின விரி�ாக்கம்

 அ. மலக்கு்டல் �ாய �ழியாக
 ஆ. தண்டு�்டத்தின �ழியாக
 இ. ச்ண்ணுறுப்பின �ழியாக
 ஈ. வமறகண்்ட எதுவுமில்ளல.  

 II  கீழககணை விைாககளுககு விடையளி

1. மருந்துகளின மூலங்களை 
�ரிளெப்்டுததுக.

2. ஏவதனும் நானகு கிள்டக்கக்கூடிய மருந்து 
�டி�ங்களைப் ச்யரிடுக.

3. உ்டலில் மருந்தின விளைவுகளை எழுதுக.

4. உைர் உறுப்புகளில் மருந்து 
செலுத்தப்்டும் �ழிகளை குறிப்பிடுக.

5. மருந்துகளின இயறபியல் தனளமளய 
விைக்குக.

III கீழககணை விைாககளுககு சிறுகுறிபபு 
எழுதுக.

1. மருந்து செலுத்தும் ்லவித 
�ழிமுளறகளின நனளம, தீளமகளை 
வி�ரிக்க.

2. மருந்து உறிஞ்சுதளல விைக்குக.

3. மருந்தின �டி�ம் மறறும் அைவு எனறால் 
எனன?

4. மருந்து �ைங்கும் ஆதாரப் ்டி�த்தின 
்ாகங்களைப் ்றறி வி�ரிக்க.

5. மருந்துகளை ்ாதுகாப்்ாக �ைங்குதலில் 
ஏவதனும்5 ச்ாது�ான �ழிமுளறகளை 

�குத்துளரக்க.  

IV கீழககணை விைாககளுககு விரிவாை 
விடையளி

1. மருந்தின �ளகப்்ாடு.

2. மருந்து செலுத்தும் �ழிமுளறகளை 
வி�ரிக்க.

3. ெரியாக மருந்து செலுத்து�ளத வி�ரிக்க.

4. மருந்து செலுத்து�தின சநறிமுளறகள் 
மறறும் ெட்டங்களை வி�ாதிக்க.

5. மருந்துகள்அளனத்தும் ்ல 
விதங்களில் வெமிக்கப்்டுகினறன. 
தறகாலத்தில் மருந்து வெமிக்கும் 
முளறளயயும், அதறகான ்ாதுகாப்பு 
ந்ட�டிக்ளககளையும் வி�ரிக்க.  

 வமறவகாள்நூல்கள்
1. ADR Drug Today Elfin Drugs Pvt Ltd 1st.

2.  Dewit Susan, C. Fundamental Concepts & 
Skills For Nursing Elsevier 3rd.

3.  PadmajaUdaykumar, (2008). Pharmacology 
for Nurses. (2nded.) Newdelhi: CBS 
Publishers & Distributors Pvt. Ltd.4.

4.  Potter P A, et al., (2013). Potter & Perry’s 
Fundamentals of Nursing (1st ed.) Newdelhi: 
Elsevier Publication.

5.  Shanbhag, T.V., et al., (2011). Pharmacology 
for Nurses. Newdelhi: Elsevier.

6.  Shiram Bhat M.(2008)., Concise Text Book 
of Pharmacology for Nurses. (2nd ed) 
Bangalore EMMESS Medical Publishers.

  இடைய இடைபபு
 ¾ http://www.interesjournals.org/ER

 ¾ http://www.study.com/

 ¾ http://www.jmcinc.net

 ¾ http://www.slideshare.net

 ¾ www.pdr.net
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தகவல்�ததோடர்பு�திைன்கள்

10
அ�கு

திருககுைள்:

ெசால்லுக ெசால்ைலப் பிறிேதார்ெசால் அச்ெசால்ைல
ெவல்லுஞ்ெசால் இன்ைம அறிந்து. 

விைககம்:

ேவேறாரு ெசால் அந்தச் ெசால்ைல ெவல்லும் ெசால்லாக இல்லாதிருந்தால் அறிந்த பிறேக 

ெசால்லக்கருதியைதச் ெசால்லேவண்டும்.

கறைலின்�ரநோககஙகள்

இந்த ்பொடத்தின இறுதியில் மொ்ணவர்கள் அறிவது

 � தகவல் ததொடர்பு திறன – வடரயடற

 � தகவல் ததொடர்பு தெயல்முடற

 � தகவல் ததொடர்புகளின கூறுகள்

 � தெவிலியத்தில் தகவல்ததொடர்பு திறனின முககியத்துவம்

 � தகவல் ததொடர்பின வடககள் மறறும் நிட்லகள்

 � தகவல் ததொடர்பின ப்பொது ஏற்படும் தடடகளின ்படடியல்

 � சிறப்்பொன தகவல் ததொடர்பு
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10.1  முன்னுரை 

தகவல் ததொடர்பு என்பது நம்முடடய, 
எண்ணஙகள், உ்ணர்வுகடை ப்பச்சு அல்்லது 
பவறு வழிடயப் ்பயன்படுத்தி மககள் மத்தியில் 
்பரிமொறறம் தெயவடதத் தகவல்ததொடர்பு 
எனகிபறொம்.  மருத்துவத் துடறயில் சுகொதொர 
அதிகொரிகள், தெவிலியர்கள் ஒருவரிடமிருந்து 
மறறவர் மறறும் பநொயொளிகள் அல்்லது அவரின 
உறவினர்களுககிடடபய வொயவழி தகவல் 
ததொடர்ட்ப நடடமுடறப்்படுத்தப்்படுகிறது.  இது 
இரணடு வழி தெயல்முடறயொகும்.

தடுப்புமுடற, சிகிச்டெ, பம்லொணடம, 
மறுவொழ்வு, சுகொதொர கல்வி மறறும் 
உடல் ந்ல பமம்்பொடு ப்பொனற அடனத்து 
நடவடிகடககளிலும் தெவிலியத்திறகு தகவல் 
ததொடர்பு மிகவும் முககியத்துவம் வொயந்தது.

ெமூகத்தில் புரிதல் மறறும் ்பரஸ்பர 
மதிப்பீடு இவறறிறகு தகவல் 
ததொடர்பு திறன வழி வகுககிறது.
� -��ரைோர�ோ�ரே.

10.2   வரையரை

தகவல் ததொடர்பு என்பது ஒரு ்பரிவர்த்தடன 
மறறும் தெயதிடய உருவொககுவதொகும். இதன 
தெயல்முடற முழுவதும் சுறறுச்சூழல் மறறும் 
க்லொச்ெொர மறறும் ெமூக மதிப்புகள் மறறும் 
உைவியல் நிட்லகள் தகொணட சூழலில் 
நிகழ்கிறது.

இந்த தெயல்முடறயொனது தனிந்பர் 
களுககிடடயில் அடடயொைஙகள் அறிகுறிகள் 
அல்்லது நடத்டதகளின த்பொதுவொன ததொகுப்பு 
மறறும் தகவல்கடை ்பரிமொறறம் தெயவதொகும்.

தகவல் ததொடர்பு என்பது நீஙகள் 
கறறுகதகொள்ைக கூடிய திறடம.  இது ஒரு 
டெககிள் அல்்லது தடடச்சு ெவொரி தெயவது 
ப்பொல் இருககும்.  நீஙகள் அடத தெயய 
தயொரொக இருககிறீர்கள் எனறொல், விடரவில் 
உஙகள் வொழ்கடகயின ஒவதவொரு 
்பகுதியிலும் உஙகளின தரத்டத பமம்்படுத்த 
முடியும்.]

� -�பிரையணரைஸி

“தகவல் ததொடர்பு என்பது புரிந்துக 
தகொள்ளும் கட்ல” 
 - பீடடர் அஸடிபனொவ

10.3  தகவல்�ததோடர்பின்�தெயல்முரை

தகவல் ததொடர்பு என்பது கருத்துகள், 
தகவல்கள், எண்ணஙகள், மறறும் 
உ்ணர்வுகடை ப்பச்சு, டெடககள், எழுத்து 
மறறும் நடத்டதயின மூ்லம் கடத்துவதொகும்.

தகவல்�ததோடர்பு�வழிமுரையின்�ஒரு�ேோதிரிரய�
உருவோகக� இநத� அரைத்து� கூறுகரையும்�
ஒன்ைோக�இரைகக�ோம்.

1. அனுப்பியவர் தகவட்லக குறியிடுதல்

2.  அனுப்பு்பவர் அனுப்பும் தகவட்லத் 
பதர்ந்ததடுத்தல்

3. த்பறு்பவர் தெயதிடயப் த்பறுதல்

4.  த்பறறுக தகொணட தெயதிடய 
தெயல்முடறப்்படுத்துதல்

5.  த்பறு்பவர் தெயதியின பினனூடடத்டத 
அனுப்பியவருககு  அனுப்புதல்.

XII_Nursing_Vocational_Unit 10.indd   282 1/5/2020   10:46:03 AM



10 | தகவல் ததொடர்பு திறனகள் 283

10.3.1 தகவல்�ததோடர்பின்�கூறுகள்

 � தகவல் ததொடர்பின  ஆதொரம் (Source of 
Communication)

 � தெயதிடய த்பறு்பவர்

 � உ்ணர்ச்சி வொஙகி (Sensory receptor)

 � தெயதி கடத்து்படவ (Message Carriers) 

 � தெயதிகள்

 � மறுதமொழிகள் (Response)

 � பினனூடடம்  (Feed back)

 � சூழ்நிட்ல அல்்லது சூழல்

10.4   தெவிலியத்திறகு�தகவல்�
ததோடர்பின்�முககியத்துவம்�

தெவிலியத்தில் தகவல் ததொடர்பு 
திறன பநொயொளியின ்பொதுகொப்பு உடல் 
ந்லம் மறறும் பநொயொளியின நல்வொழ்விறகு 
மிகவும் அவசியம்.  ஏதனனில் தெவிலியர்கள் 
மடடுபம பநொயொளியின ்பரொமரிப்பிறகு 
டமயப்புள்ளியொக இருப்்பதொல் 
உடரயொடட்ல எளிதொககுவது அவசியமொனது. 
தெவிலியர்கள் ்ப்ல த்பொறுப்புகள் 
மறறும் ்பனமுகத்தனடமயுள்ை மககடை 
்பரொமரிப்்பதொல் அவர்கள் தஙகளின 
தகவல்ததொடர்பு திறடன வைர்த்துக தகொள்ை 
பவணடும்.

1.  பநொயொளி, உறவினர்கள், மருத்துவர்கள் 
மறறும் சுகொதொர ்பரொமரிப்பு குழு 
உறுப்பினர்கள் கருத்துககடைப் புரிந்துக 
தகொள்ைவும், பநொயொளிககு ்பரிமொறவும் 
உதவுகிறது.

2.  தெவிலியர் மறறும் பநொயொளிகளுககிடடபய 
நம்பிகடகடய உருவொககுகிறது.

3.  ஒருவருகதகொருவரிடடபய உள்ை 
்பதடடஙகடை குடறத்து மறறும் தனிப்்படட 
உறவுகடை பமம்்படுத்துகிறது.

4.  தெவிலியர்களின நடத்டதடய மொறற 
உதவுகிறது.

5.  மறறவரின நடத்டதடய புரிந்துக தகொள்ை 
உதவுகிறது.

6.  வொர்டில்  குடற்பொடுகடைத் தடுககிறது.

7.  தவறறிகரமொன தட்லடமப் ்பணபுகடை 
வைர்கக உதவுகிறது.

மறறவர்களின முரண்பொடுகள் மறறும் 
கவட்லகள் ்பறறிய ஆழமொன புரிதலின 
பினனணியில் - குறிப்்பொக, ்பொர்டவ மறறும் 
முககியத்துவம் வொயந்த, சூழ்நிட்லயில் - 
உஙகள் கருத்துகடை நம்்பகத்தனடமடய 
அதிகரிககச் தெயயும் ப்பொது,   உஙகள் தெொந்த 
கருத்துககடை முனடவகக முடியும்.

-�ஸ்டீ்பன்�ஆர்.�ரகோவி

தகவல்�ததோடர்பின்�தெயல்முரை

தெயதிகரை�
குறியோககுதல்

தெயதி�ரெைல்

�தெயதி�முடிவரடதல்

த்பறு்பவர்

அனுபபுைர்

பின்னூடடம் தெயதி�ரெைல்

ஒலி
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11.4.1��பின்வரும்�எளிய�வழிகோடடுதல்கரை�
தெவிலியர்கள்�தஙகளின்�
தகவல்�ததோடர்பு�திைன்கரை�
ரேம்்படுத்துவதறகு�்பயன்்படுத்த�ோம்.

தநகிழவோக�இருஙகள்

ஒவதவொருவருககும் தகவல் ததொடர்பு 
தகொள்வதறகு விருப்்பமொன முடற உள்ைது  
அடவ ஒருவருகதகொருவர் ததொட்லப்பசியிப்லொ 
அல்்லது இட்ணயத்தின மூ்லபமொ ததொடர்பு 
தகொள்வது.

ரகடகக�கறறுகதகோள்ளுஙகள்
ப்பசுவதும் மறறும் எழுதுவதும் மடடுபம 

தகவல் ததொடர்பு தகொள்ளுவதின ்பகுதியொகும் 
பகட்பதும் முககியமொன ஒனறொகும்.  ஒழுஙகறற 
முடறயில் பகடகும் ப்பொது பநொயொளியின 
முககிய தகவல்கடை இழககிறொர்கள். 
பகட்பதின தவறுகள் (பிடழகள்) த்பரும்்பொலும் 
்ப்ல்பணி முடிவுகளின விடைவுகைொகும்.

யூகஙகள்��தெயதல்�கூடோது
ஒரு பநொயொளிடயப் ்பறறி நீஙகள் 

இடதப் ்பறறி ததரிந்திருககிறீர்கள் எனறு 
யூகிககிபறன என்பது மிகவும் த்பரிய 
பிடழயொகும்.  அறிவுறுத்திய தகவல்களில் 
புரிந்துகதகொள்ைொடம அல்்லது இடடதவளிடய 
தவிர்கக பநொயொளியிடம் தொஙகள் கூறியவறடற 
மீணடும் கூறுமொறு பகடக பவணடும்.

உடல்�தேோழிரயக�கவனித்தல்

உஙகளின நடத்டத, மபனொ்பொவம் மறறும் 
டெடககள் பநொயொளியின எண்ணஙகடைப் 
்பொதிககக கூடியதொகும்.

எழுதும்�திைரேரய�வலிரேப்படுத்துதல்
தகவல் ததொடர்பு எழுதுதட்லயும் 

ப்பசுதட்லயும்  உள்ைடககியது  த்பொறுப்பு 
(்பஙகு) அல்்லது சிறப்்பம்ெத்டத த்பொறுத்து, 
அதிக எழுத்துககளுககு தெவிலியர்கைொகிய 
நீஙகள் மடடுபம த்பொறுப்்பொவீர்கள்.

10.5    தகவல்�ததோடர்பின்�வரககள்

தகவ� ெதாட��� வைகக�

அ��பைட தகவ�
ெதாட��� ேசன�க�

ெசா�கள�ற
தகவ� ெதாட��

வ��ைற ம���
ேநா�க���

அ��பைட��

ெசா�க� �ல�
தகவ� ெதாட��

�ைறயான
தகவ� ெதாட��

�ைறசாரா
தகவ� ெதாட��

வாவ�

எ��� வ�

ேந���ேந�

ெதாைல�

மககள் ஒருவருகதகொருவர் தகவல் 
ததொடர்பு தகொள்ளும் ப்பொது ்ப்ல வழிகளில் 
தஙகளின தெயதி மறறும் அதன சூழட்ல 
்பகிர்ந்துக தகொள்கினறனர்.  பதர்ந்ததடுககும் 

ஒரு ததொழில் 
முடற சுத்த 
ம ொ க வு ம் , 
நனகு அழகு 

்படுத்தப்்படடதொ கவும், 
த த ொ ழி ல் ரீ தி ய ொ க 
அ்லஙகரிககப்்படடதொகவும் மறறும் 
நொறறத்டத ெகித்துக தகொள்ைவும்  
எதிர்்பொர்ககப் ்படுகிறது. ததொழில்முடற 
நடத்டத அரவட்ணப்பு, நடபு, நம்பிகடக 
மறறும் திறடம ஆகியவறடற 
பிரதி்பலிககிறது. நிபு்ணர் ஒரு 
ததளிவொன, நனகு திடடமிடப்்படட 
குரலில் ப்பெவும், மறறவர்களிடம் 
ப்பெவும், உதவியொைர்களிடமும் 
ெக ஊழியர்களிடமும் ப்பெவும் 
திறடமயொகவும் ததொடர்புதகொள்வொர். நனகு 
ஒழுஙகடமககப்்படட, நனகு தயொரிககப்்படட, 
மறறும் தெவிலியரின த்பொறுப்புகள் 
த்பொருத்தப்்படட வல்லுநர்கள் கூட 
ததொடர்புதகொள்கிறொர்கள். ததொழில்முடற 
தகவல் ததொடர்பின த்பொது கூறுகைொன 
"மரியொடத, த்பயர்கள் ்பயன்படுத்துதல், 
நம்்பகத்தனடம, தனனொடசி மறறும் 
த்பொறுப்பு, உறுதிப்்பொடு" ஆகியனவொகும் .
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தகவல் ததொடர்பு மறறும் உஙகளின 
வழிமுடறயில் ததொடர்பு்படுத்தப்்படுகிறது.  
்பல்பவறு விதமொன தகவல் ததொடர்பு முடறகள் 
உள்ைன. அடவ பினவருமொறு.

10.5.1   வோயதேோழித்�தகவல்�ததோடர்பு

வொயதமொழித் தகவல் ததொடர்்பொனது 
தெயதிடய வொயதமொழியொக 
அனுப்்பப்்படுவதொகும்.  தகவல் ததொடர்பு 
வொயதமொழி மறறும் எழுத்து வழி மூ்லம் 
தெயயப்்படுகிறது.  த்பொதுவொக மககள் 
தஙகளின தெொந்த அணுகுமுடற கருத்து, 
உ்ணர்வு மறறும் எண்ணஙகடைக தகொணடு 
உருவொககுவதில் ெரியொன அர்த்தத்டத 
வழஙகுவதில் தடடயொகவும் இருககிறது.

வோயதேோழித்�தகவல்ததோடர்பு�இைணடு�
வரகப்படும்.�அரவ

1.�வோயவழித்�தகவல்�ததோடர்பு

2.�எழுதப்படட�தகவல்�ததோடர்பு

1.�வோயவழித்�தகவல்�ததோடர்பு

இடவ ப்பச்சு வழககுகளில் ப்பெககூடிய 
வொர்த்டதகைொல் உ்பபயொகிககப்்படுகிறது.  
இடவ பநருககு பநர் உடரயொடுதல், ப்பசுதல், 
தெல்ப்பொனில் உடரயொடுதல், வீடிபயொ, 
பரடிபயொ, ததொட்லககொடசி, இட்ணயத்தின 
மூ்லம் ப்பசுதல் ப்பொனறடவயொகும். பமலும் 
சுருதி, ெத்தம், பவகம் மறறும் ததளிவொன ப்பச்சு, 
ப்பொனறடவ தகவல் ததொடர்பின முககிய 
கொரணிகைொகும்.

வோயவழித்�தகவல்�ததோடர்பு

வோயவழி�தகவல்�ததோடர்பின்�நன்ரேகள்

இது விடரவொன கருத்துககடை 
வழஙகுகிறது.  பநருககு பநரொன 
உடரயொடலில், முக ்பொவடன, உடல் 
தமொழியின மூ்லம் எளிதொக புரிந்து 
தகொணடடத அறிய முடியும்.

வோயவழித்�தகவல்�ததோடர்பின்�தீரேகள்

பநருககு பநர் ததொடர்பு தகொள்வதின 
மூ்லம், ்பயனொளி தெயதிடய ்பறறி ஆழமொக 
சிந்திகக முடிவதில்ட்ல.

2.�எழுதப்படட�தகவல்�ததோடர்பு

எழுதப்்படட தகவல் ததொடர்பில், 
எழுதப்்படட அறிகுறிகள் அல்்லது சினனஙகள் 
்பயன்படுத்தப்்படுகினறன.  எழுதப்்படட தெயதி 
ஒரு பவடை அச்சிடடடவ அல்்லது டகயொல் 
எழுதப்்படடடவயொக இருகக்லொம்.  எழுதப்்படட 
தகவல் ததொடர்பு தெயதிகடை மினனஞெல், 
கடிதம், அறிகடக மறறும் தமபமொ ப்பொனற ்ப்ல 
வழிகளில் அனுப்்ப்லொம்.

எழுதப்படட�தகவல்�ததோடர்பு

எழுதப்படட�தகவல்�ததோடர்பின்�நன்ரேகள்

எழுதப்்படட தெயதிகடை 
அனுப்புவதறகு முனபு, தெயதிகடை 
்ப்லமுடற திருத்த்லொம்.  எழுதப்்படட 
தெயதிடய ்பயனொளி (அ) த்பறு்பவர் 
முழுடமயொக புரிந்து மறறும் அதறபகறற 
பினனூடடத்டத வழஙகும் அைவிறகு 
மொறறியடமகக்லொம்.

XII_Nursing_Vocational_Unit 10.indd   285 1/5/2020   10:46:06 AM



10 | தகவல் ததொடர்பு திறனகள் 286

எழுதப்படட�தகவல்�ததோடர்பின்�தீரேகள்

எழுதப்்படட தகவல் ததொடர்பில், வொயதமொழி 
தகவல் ததொடர்ட்ப ப்பொனற உடனடி 
பினனூடடம் கிடடககொது.

10.5.2  தெோறகைறை�ரெரகவழி� தகவல்�
ததோடர்பு

தெொறகைறற தகவல் ததொடர்பு என்பது 
தெொறகைறற தெயதிடய அனுப்புவது (அல்்லது) 
த்பறுவது ஆகும்.  நொம் இவறடற வொயதமொழி 
மறறும் எழுதப்்படட தகவல் ததொடர்்பறற 
தகவல்ததொடர்பு எனவும் கூற்லொம்.  பமலும் 
இடவ ப்பச்ெொைரின பதொறறம், உடட, தட்லமுடி, 
அழகு த்பொருடகள், டெடககள், உடல்தமொழி, 
பதொரட்ண, குரலின ததொனி, அல்்லது முக 
்பொவடன ப்பொனறடவ ஆகும்.  தெொறகைறற 
தகவல் ததொடர்பு முழுடமயொக ப்பச்ெொைரின 
உடல் தமொழிடயக குறிககும்.

10.6    �தகவல்�ததோடர்பின்�நிர�கள்

1. சுயமொன தகவல் ததொடர்பு

2.  தனிப்்படடவர்களுககிடடபயயொன தகவல் 
ததொடர்பு

3. த்பொதுவொன தகவல் ததொடர்பு

4.  ஊடகவழித் தகவல் ததொடர்பு

5. சிறு குழுத் தகவல் ததொடர்பு

1.�சுயேோை�தகவல்�ததோடர்பு

சுயமொன தகவல் ததொடர்பு என்பது எனககு 
நொபன ததொடர்பு தகொள்வது, எனககுள்பை 
ப்பசிகதகொள்வது, எனடனப் ்பறறிபய 
உ்ணர்வது மறறும் சிந்திப்்பது ஆகும்.

2.�தனிப்படடவர்களுககிரடரய�தகவல்�ததோடர்பு

தனிப்்படடவர்களுககிடடபய தகவல் 
ததொடர்பு என்பது நீஙகள் பநரடியொக மறறவரிடம் 
தகவல் ததொடர்பு அல்்லது ஒரு சிறிய குழுவிடம் 
ததொடர்பு தகொள்வதொகும்.  
இனடர் மறறும் தனிப்்படட 
எனற வொர்த்டத இரு 
தனிப்்படட ந்பருககிடடபய 
்பரிமொறறம் தெயயப்்படும் 
தகவல்ததொடர்பு ஆகும்.

3.�த்போது�–�தகவல்�ததோடர்பு

த்பொதுவொன தகவல் ததொடர்பு என்பது ஒபர 
தெயதிடய, ஒபர பநரத்தில் குழுவொக ஒனறு 
திரணடு தெயதிகடை த்பறுவது ஆகும்.  

எ.கொ – திடரப்்படம், ததொட்லககொடசி நிகழ்ச்சி, 
ப்பச்சு, விைம்்பரம், அரசியல் விரிவுடர, குழு 
அறிகடக, மறறும் ்ப்ல.
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4.��ஊடகவழித்�தகவல்�ததோடர்பு

த்பரிய அைவி்லொன தகவல் ததொடர்பு (அ) 
தவகுஜன தகவல் ததொடர்பு என்பது த்பொது 
தகவல் ததொடர்ட்ப ப்பொ்லபவ தெயதிடய 
மினனனு அல்்லது இயந்திர வழியொக 
்பரிமொறறம் தெயவதொகும்
எ.கொ – புத்தகஙகள், ்பத்திடரகடககள், ஊடகம்.

  

5.�சிறிய�குழுத்�தகவல்�ததோடர்பு

சிறிய குழு தகவல் ததொடர்பு என்பது 
முடறயொன அல்்லது முடறெொரொ குழுககள் 
அல்்லது அணிகள் ஆகும்.  இது முடிதவடுத்தல், 
பிரச்ெடனகடை தீர்த்தல் மறறும் 
க்லந்துடரயொடலின மூ்லம் ஒரு அடமப்பு 
அல்்லது நிறுவனத்திறகு பதடவயொன 
முடிவுகடை எடுகக உதவுகிறது.

ஒரு ந்பர்/பநொயொளிடய டகயொளும் ப்பொது 
குழுவில் உள்ை ந்பர்களுககு ததரியொத 
தமொழி எனில் நீ எவவொறு க்லந்துடரயொடல் 
தெயவொய?

ேோைவர்�தெயல்்போடு

10.7    தகவல்�ததோடர்பின்�தரடகள்

்பயனுள்ை தகவலுககொன தடடகள் 
ெரியொன அல்்லது திரிககப்்படட தெயதிடய 
அல்்லது பநொககத்டத திடெதிருப்பும் ப்பொது 
அனுப்்பப்்படட தெயதிகளில் தடடகள் 
ஏற்படுதல் ஆகும். இடவ தகவல் ததொடர்பு 
தெயல்முடறயின பதொல்விககு கொர்ணமொக 
இருகக்லொம். அல்்லது விரும்்பத்தகொத 
விடைடவ ஏற்படுத்த்லொம்

தரடகளின்�வரககள்
�� உடல்� ரீதியோை� தரடகள்:� உடல் ரீதியொன 

தடடகள் த்பரும்்பொலும் இயல்்பொன 
சுறறுச்சூழல், ெத்தம், ்பொர்டவ குடற்பொடு 
ப்பொனறவறறொல் ஏற்படுகிறது.

�� நிறுவைத்� தரடகள்: ்பணிபுரியும் 
இடஙகளில் நிறுவனஙகளின பிரச்ெடன 
கொர்ணமொக தடட ஏற்படுதல்.  (எ.கொ) 
கணகொணிப்பு குடற்பொடு, ்பயிறசி, 
தகொள்டககள் ஒழுஙகினடம.

�� தனி� ேனிதர்� ெோர்நத� தரடகள்: 
தனிமனிதனது மனந்லம் ெொர்ந்த 
பிரச்ெடனகைொல் ஏற்படுகிறது.  எ.கொ. 
பவட்ல தெயவதில் குடறவொன ஆர்வம் 
அல்்லது திருப்தியில்்லொத ்பணி.

�� ததளிவறை� வோர்த்ரத� ேறறும்�
தெோறதைோடர்கள்: ஒபர மொதிரியொன 
உச்ெரிப்புடன தவவபவறு அர்த்தஙகள் 
உள்ை வொர்த்டதகள், தகவட்ல 
த்பொருைறறதொககும்.  ஆத்லொல் தகவட்ல 
ததரிவிப்்பவர் ெரியொன முடறயில் தகவட்ல 
த்பறறுள்ைொரொ என்படத உறுதி்படுத்திக 
தகொள்ை பவணடும்.
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தரடகளின்�வரககள்

்போலிைத்�
தரடகள் உடல்�

ரீதியோை�
தரடகள்

நிறுவைத்�
தரடகள்

தனி�
ேனிதர்�
ெோர்நத�
தரடகள்

ததளிவறை�
வோர்த்ரத

தனிேனித�
தேோழித்திைன்

உடலியல்
தரடகள்

்பகக�வழிகள்

க�ோச்ெோை�
தரடகள்

விேர்ெைஙகரை�
கணடு�்பயம்

�� ்போலிைத்� தரடகள்:� � ஒரு குறிப்பிடட 
நிகழ்ச்சி நிரலின த்பொழுது தகவல் 
ததொடர்்பொைர்களின எண்ணஙகள் 
அபனகமொக மொறு்படுகினறன.  இரு 
்பொலினத்தொரிடடபய ெொதொர்ணமொகக 
கொ்ணப்்படுகிறது.

தகவல்�ததோடர்புககோை�தரடகரை�
கடகக�உதவும்�சி��வழிகள்

 � ததளிவொக கருத்துககடை கூறுதல்: 
தகவட்ல வழஙகு்பவர் ததரிவிககும் 
தகவலில் ததளிவொக இருத்தல் பவணடும்.

 � தகவட்ல முழுடமப்்படுத்துதல்: 
அனுப்்பப்்படும் தகவல் அடத ததரிவிககும் 
பநொககத்பதொடு மடடும் இருத்தல் பவணடும். 
இயறடகககு புறம்்பொனதொக இருகக கூடொது.

�� தனிேனித� தேோழித்திைன்: வொெகஙகள், 
கடினமொன, ெரியில்்லொத வொர்த்டதகடை 
்பயன்படுத்துதல் த்பறுநர் ெரியொக தகவட்ல 
புரிந்துக தகொள்ளுதட்ல தடுககும்.

�� உடலியல்� தரடகள்: பநொயினொல் 
ஏற்படட தனிமனித அதௌகரியஙகள், 
்பொர்டவக குடற்பொடு, கொது பகைொடம, 
ப்பொனறடவயொகும்.

�� ்பகக� வழிகள்: வொர்த்டதகளில் 
அனுப்புனரும், த்பறுநரும் ெரியொன 
குறியீடடு தெொறகடைப் ்பயன்படுத்தொததின 
கொர்ணமொக ஏற்படுகிறது.

�� க�ோச்ெோை� தரடகள்: உறுதியொன 
நம்பிகடககள், க்லொச்ெொரம், மபனொ்பொவம், 
மதம், உ்ணர்வு, கல்வியினடம ப்பொனறடவ 
தகவல் ்பரிமொறறத்டத தடுககும். 

�� விேர்ெைஙகரை� கணடு� ்பயம்: தகவல் 
ததொடர்ட்ப தடுககும் மிக முககியக 
கொரணியொகும்.
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 � த்பறு்பவரின நிட்லடய புரிந்துக 
தகொள்ளுதல்: தவளிப்்படுத்தும் தகவல் 
தமொத்த உடல் அடமப்பு மறறும் 
மனித அடமப்பு த்பொறுத்து தமொத்த 
விழிப்பு்ணர்டவ ஏற்படுத்துவதொக இருகக 
பவணடும்.

 � ெொதகமொன மறறும் த்பொருத்தமொன 
வழிமுடறடய ்பயன்படுத்துதல்: தகவட்ல 
ததரிவிப்்பதில் த்பொறுத்தமொன வழிகடை 
கடடொயமொக பதர்ந்ததடுகக பவணடும்.

 � தகவல் ததொடர்பில் நிட்லத்தனடம: 
அனுப்்பப்்படும் தெயதி நிட்லத் 
தனடமபயொடு பநொககம் தகொணடதொக 
இருகக பவணடும்.

 � பினனூடடம்: இவறறில் சிறந்த (அ) 
்பயனுள்ை ்பஙகளிப்பு இருவரிடடபய 
்பரஸ்பர புரிதட்ல அதிகப்்படுத்துவதொக 
இருகக பவணடும்.

 � எளிடமப்்படுத்தப்்படட அடமப்பு: 
அனுப்்பப்்படும் தகவலின அடமப்பு, 
எளிடமயொன தெயல்முடறயில் இருத்தல் 
வலிடமடய ஏற்படுத்தும்.  பமலும் தகவட்ல 
தெலுத்துவடத ஒழுஙகு்படுத்தும்.

 � கவனித்தட்ல பமம்்படுத்தவும்: தகவட்ல 
அனுப்பு்பவரும், த்பறு்பவரும் அடமதியொக 
கவனித்தல், த்பொறுடமயொக மறதறொருவரின 
அனு்பவத்டத ்பகிர்ந்துகதகொள்ளுதல்.

 � ்பரஸ்பர நம்பிகடக மறறும் 
உணடமத்தனடம: இடவ இரணடும் 
ஒரு சிறந்த தகவல் ்பரிமொறறத்டத 
பமம்்படுத்தும்.

உஙகள் தகவல் ததொடர்பு திறனின தடடடய 
அடடயொைம் கனவும். அத்தடடகடை 
கடகக நீ எனன முயறசி எடுப்்பொய.

ேோைவர்�தெயல்்போடு

10.8    திைரேயோை�தகவல்�ததோடர்பு�
(EFFECTIVE�COMMUNICATION)

ஒரு தெவிலி ெரியொன முடறயில் தகவட்ல 
அளிககும் த்பொழுது பநொயொளி அல்்லது 
மறறவர்கள் அவள் அளிககும் தகவட்லப் 
புரிந்து ஒத்துகதகொள்ளுகினறனர்.  தகவல் 
அளித்தட்ல ெரியொக புரிந்து தகொள்வதிலிருந்து 
இப்்பொடத்டத ததொடஙகுபவொம்.

 � ்பகிரப்்படட புரிந்து தகொள்ளுதல் அடடதல்.

 � இ்லககு அல்்லது பநொககத்டத அடடய 
மறறவர்கடை தெயல்்பட டவகக 
ஊககுவிககிறது.

 � க்லந்துடரயொடலில் மககள் தஙகள் 
பிரச்சிடனகடைத் தடடகடைத் தகர்த்து 
தவளிப்்படுத்த பவணடிய தகவல்களுககு 
வழிவகுககிறது.

 � ஊடக வழித் தகவல்கள் மககடை அல்்லது 
பநொயொளிடய புதிய பகொ்ணஙகளில் 
சிந்திகக டவத்து சிறப்்பொக தெயல்்பட 
டவககிறது.

திைரேயோைத்�தகவல்�ததோடர்புககு�
ரதரவயோைரவ

 � உ்ணர்வுகடை தவளிப்்படுத்தல்

 � உனடன சிறப்்பொக தவளிப்்படுத்துதல் 

 � ்பொரொடடுதல்கடைக தகொடுத்தலும், 
வொஙகுதலும்

 � பதடவயறறடவகளுககு "NO" தெொல்்ல கறறு 
தகொள்ை பவணடும்

 � பிரச்ெடனகடைத் திறடமயொக டகயொளுதல்

 � திறடமயொன தகவல் ததொடர்பு மறறவருடன 
இட்ணந்து தெல்வதறகொன வழியொகும்.

XII_Nursing_Vocational_Unit 10.indd   289 1/5/2020   10:46:11 AM



10 | தகவல் ததொடர்பு திறனகள் 290

10.8.1  திைரேயோை� தகவல்� ததோடர்பு�
முரைகள்

தகவல் ததொடர்ட்ப அதிகரிககும் 
முககியமொன உத்திகள் கீபழ 
விைககப்்படடுள்ைது.

S R

ெச��

அ���பவ� ெப�பவ�

����ட�

கவனிககும்�திைரே�(ATTENTION�SKILLS)

அனுப்பு்பவர் எடதப் ்பரிமொறிக தகொள்ை 
விரும்புகிறொபரொ அதறகுத் தகுதியொன 
வொர்த்டத அல்்லது உடல் அடமடவ (body 
language) உருவொககுவதில் ப்பொதுமொன கவனம் 
தெலுத்த பவணடும். த்பறு்பவர் எனன தகவல் 
்பரிமொறப்்படுகிறது எனறு பகட்பதிலும் 
்பொர்ப்்பதிலும் கவனம் தெலுத்தப்்பட பவணடும்.  
தகவல் ்பரிமொறறத்தின த்பொழுது அனுப்புனர் 
மறறும் த்பறுனர் ஒருவர் மறதறொரு்பவரின 
மீதுள்ை அணுகுமுடறபய கவனத்டத 
ஈர்ககிறது.

பிரச்ெடனகடை முன 
கூடடிபய அறிந்து 
தீர்மொனஙகடை எடுககவும், 
ஒருஙகிட்ணககவும், பவட்லத் 

திறனுககும், மறறவர்கடை ்பொர்டவயிடவும், 
உறவுகடை பமம்்படுத்தவும் பெடவயின 
முடிடவ முனபனறறவும் உதவுகிறது.

நல்லுைர்ரவப�்போதுகோத்தல்

நல்லு்ணர்டவப் ்பொதுகொத்தல் நம்முடடய 
ததொழிலுககும் தனிப்்படட வொழ்கடகககும் 
அவசியமொகிறது.

 � ்பயமுறுத்தொத ்பொதுகொப்்பொன 
தட்லப்புகடை சிறிய அைவு ப்பச்சுகளுககு 
்பயன்படுத்த்லொம்.

 � மறறவர் எனன ப்பசுகிறொர் என்படதக 
பகடடறிந்து அவரது அனு்பவஙகடையும், 
சூழ்நிட்லகடையும் ்பொர்த்தொல் அது தகவல் 
ததொடர்பின ததொடகக நிட்லககு ப்பெ 
பவணடியவறடற அளிககும்.

 � நடகச்சுடவ உ்ணர்வு சிறிதைவு அவசியம்.

 � அனுப்பும் தமொழியில்்லொத ெமிகடககள் 
மறறும் உடல் அடெவுகளில் கவனமொக 
இருத்தல் அவசியம்.

 � சிறிதைவு ்பச்ெொதொ்பம் அல்்லது அடுத்தவரது 
உள் உ்ணர்வுகடை அறிந்து தகொள்ைல் 
அவசியம்.

்பச்ெோதோ்பத்�திைரேகள்

தகவல் ததொடர்புககு ்பச்ெொதொ்பம்  
மிகவும் அவசியம் இனதனொரு மனிதனொக 
அவரது உ்ணர்வுகள், பதடவகள், மறறும் 
மனநிட்லபயொடு உ்லடகக கொணுதல் ஆகும்.

10.8.2   திைரேயோை� தகவல்� ததோடர்பின்�
வழி�கோடடுதல்கள்

ஆ�! 

ஆ�! 

இ�ைல!

இ�ைல!

1.�ததளிவு�

 � நொம் எனன தகவல் ்பரிமொறிக தகொள்ை 
விரும்புகிபறொம் என்படதப் ்பறறிய 
ததளிவொன ்பகுப்்பொயவு

 � இதறகொக எடுத்துக தகொள்ளும் முயறசி 
தவறறி த்பறுவடத உறுதி தெயய பவணடும்.
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 � தகவல் ததொடர்பின மிகப்த்பரிய பிடழ 
யொததனில் நடந்து விடடொல் என்பபத எனறு 
ஜியொர்ஜ் த்பர்னொர்ட்ொ கூறுகிறொர்.

2.�்பகிைப்படட�தெயல்�:

 � தகவல் ்பரிமொறறம் ஒரு நிறுவனத்திலுள்ை 
அடனத்து ந்பர்களின கடடம 
என்படத மறந்து விடககூடொது.  அடவ 
தீர்ககப்்படு்படவயொகபவொ அல்்லது 
தீ ர் க க ப் ்ப ட க கூ ட ொ த ட வ ய ொ க ப வ ொ 
இருகக்லொம். ஆனொல் அடனவரும் 
த்பொதுவொன இ்லககிறகொக பவட்ல தெயதல் 
பவணடும். 

3.�த்போதுவோை�அரடயோைஙகள்:

 � அனுப்புநர் மறறும் த்பறுநருககு 
்பழககமொன குறியீடு மறறும் குறிவி்லககம் 
தெயதலில் ்பஙகு த்பற பவணடும். 

 � தகவல் ததொடர்பில் குறியீடுகளும் 
அடடயொைஙகளும் த்பொதுவொக புரிந்து 
தகொள்ைப்்படொவிடடொல் ்பரஸ்பர தனடம 
இருப்்பதில்ட்ல. 

4.��த்பறுநரின்� ரதரவகளுககு� முதன்ரே�
அளித்தல்

 � நொம் தகவட்ல ்பரிமொறும் த்பொழுது 
த்பறுநரின பதடவ, தெயதி மறறும் தகவட்ல 
மனதில் தகொள்ை பவணடும். 

 � த்பறுநரின குறுகிய கொ்ல அல்்லது 
நீணடகொ்லத்திறகு உ்பபயொகமொன 
முயறசியொக நொம் ்பரிமொறும் தகவல் 
ததொடர்பு இருகக பவணடும்.

 � த்பறுநரின பதடவகடை நொம் அறிந்திருத்தல் 
பமலும் அவர் நம்டம வரபவறகும் 
தனடமயுடடயவரொககும்.

5.�பின்னூடடம்

�� பினனூடடம் தெயல்களில் ஊககமளிககிறது 
எனறு புகழ் த்பறற நிறுவன அதிகொரி 
கூறுகிறொர்.  தகவல் ததொடர்பு என்பது 

த்பறுநரொல் அனுப்்பப்்படும் தெயதி புரிந்து 
தகொணடொல் மடடுபம முழுடமயடடகிறது.

 � அனுப்புநர் பினனூடடம் த்பறொவிடடொல் 
த்பறுநரொல் தெயதி புரிந்து தகொள்ைப்்படடதொ 
என்படத அறிந்து தகொள்ை முடியொது.

 � தகவல் ்பரிமொறறத்தில் ஏற்படும் 
பிரச்சிடனககு கொர்ணம் தவறொகப் புரிந்து 
தகொள்ளுதலும் பிடழகளுமொகும். 

6.�சுறுசுறுப்போை�கவனித்தல்

 � சுறுசுறுப்்பொன அல்்லது ்பஙகுத்பறும் 
கவனித்தல் என்பது மறறடவகடை விட 
தகவல் ்பரிமொறறத்தில் முககியமொன 
கொரணியொகும்.

 � ஆத்லொல் அனுப்புநர் மறறும் த்பறுநர் ஆகிய 
இருவரின இட்ணந்த கடடமயொக தகவல் 
்பரிமொறறம் உள்ைது என்பது மறு்படியும் 
உறுதியொகிறது. 

7.�உைர்ச்சிகரைக�கடடுப்படுத்துதல்

 � ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ை 
உயர்்பதவியிலிருப்ப்பொர், கீழொக பவட்ல 
தெய்பவர் மறறும் உடன பவட்ல 
தெய்பவர்களிடடபயயொன உ்ணர்வுகள் 
்பரஸ்பர உறடவ உணடொககுவதில் முககிய 
்பஙகு வகிககினறன.

 � தகவல் ்பரிமொறறத்தின முககிய பநொககம் 
எனனதவனில் மககள் தஙகள் தெொந்த 
இ்லகடக அடடவதறகொக முயலும் த்பொழுது 
அவர்கடை நிறுவனத்தின விரும்்பப்்படட 
இ்லகடக  ஊககுவிப்்பதறகொன சூழ்நிட்லடய 
உருவொககுவபத ஆகும். 

8.�்பணிவு�

 � தகவல் ததொடர்பின முககிய ்பொகம் ப்பசும் 
ததொனிபய ஆகும்.

 � ்பணிவு என்பது வொர்த்டதகளிலும் 
தெயல்களிலும் மிகத் ததளிவொக தவளிக 
தகொ்ணரப்்படுவது என்பது எவரும் 
அறிந்தபத.
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9.�இரைச்ெல்�(அ)�ஒலிரய�நீககவும்

 � தகவல் ்பரிமொறறத்தின த்பொழுது 
இடரச்ெட்ல உணடொககும் கொரணிடய நீகக, 
முடிந்த அைவு முயறசிடய பமறதகொள்ை 
பவணடும்.

 � இது நவீன ததொழில்நுட்ப முனபனறறத்தின 
எழுச்சிககுப்பின மிக முககியமொனதொகும்.

 � உ்பகர்ணஙகளில் ஏற்படும் ஏபதனும் 
பகொைொறு அல்்லது தெயதி கடத்தப்்படுவதில் 
ஏற்படும் பிரச்சிடனகள் தகவல் ததொடர்பின 
பநொககத்டதப் ்பொதிககிறது.

10.��யூகஙகரைச்� ெரிதெயதல்� (CLARIFY�
ASSUMPTION)�

 � ெரியொன தகவல் ்பரிமொறறம் யூகஙகளின 
அடிப்்படடயில் அடமயொது.

 � தகவட்ல அனப்பு்பவர் தனனுடடய 
யூகஙகடை ெரிதெயது ெரியொன 
குறியீடடுடன தகவட்ல அனுப்்ப பவணடும்.

11.��சித்தோநதஙகரையும்� ததளிவின்ரேரயயும்�
தவிர்த்தல்.

 � சித்தொந்தஙகடைத் தவிர்ப்்பதொலும் 
எளிடமயொன தெொறகடைப் 
்பயன்படுத்துவதொலும் தெொறத்பொருள் 
பிரச்சிடனகடைத் தவிர்கக்லொம்.

 � த்பற பவணடிய தகவலுககு அதிகமொன 
அைவு த்பறுநருககு தெல்்லொதவொறு 
ப்பொதுமொன கவனம் தெலுத்தப்்பட 
பவணடும். 

 � சித்தொந்தஙகளுககு ்பதி்லொக அனுப்புநர் 
ததளிவொன உ்ணர்ச்சியுள்ை 
வொர்த்டதகடைப் ்பயன்படுத்த பவணடும்.

 � ததளிவினடமடயத் தவிர்ப்்பதறகொக 
இருத்பொருள் தரும் வொர்த்டதடயத் தவிர்கக 
பவணடும். 

12.�ெமூக�ேைநிர��அம்ெஙகள்

 � தகவல் ததொடர்பு என்பது இரு வழி 
நிகழ்வொக இருப்்பதொல், அனுப்புனர் மறறும் 

த்பறுநர் ஆகிய இருவரும் அடுத்தவருடடய 
க்லொச்ெொரம் மறறும் ெமூக மனநிட்லப் 
பினபு்லத்டதப் புரிந்து தகொள்ை ப்பொதுமொன 
முயறசிகள் எடுககப்்பட பவணடும்.

 � ெரியொன தகவல் ததொடர்புககு முதலில் 
புரிந்து தகொள் பினனர் புரிந்து 
தகொள்ைப்்படுவொய என்பபத த்பொன 
தமொழியொகும்.  

 � ெரியொனத்தகவல் ததொடர்பு ஒரு 
அறிவிககப்்படட தகவல் ததொடர்்பொைரொல் 
ஏற்படுகிறது.

13.�முழுரேயுறைநிர� 

 � பதடவயொன உணடமத் தகவல்கள், 
்படஙகள் ஆகியவறறுடன முழுடமயடடந்த 
தகவட்ல அனுப்்ப முயறசி தெயய முடியும்.

 � முழுடமயடடந்த தகவல் த்பறறுக 
தகொள்்பவடர எரிச்ெ்லடடயச் தெயவதொல், 
ெரியொன பினனூடடம் அனுப்புநருககு 
கிடடப்்பதில்ட்ல.

 � தகவலின எந்த ்பகுதியிலும் த்பறுநருககு 
ெந்பதகம் ஏற்படொத வடகயில்  
ஒருஙகிட்ணககப்்பட பவணடும். 

14.�சுருககம்

 � முழுடமயுறற நிட்ல என்பது பதடவயறற 
விைககஙகள் அல்்லது திருப்்பஙகடை 
இட்ணப்்பது என்பதல்்ல.

 � ஒரு ெரியொன தகவல் சுருககமொகவும், 
அறிவுப்பூர்வமொகவும் இருகக பவணடும்.

 � அனுப்புனர் தனனுடடய தெயதியில் 
ததளிவொக இருத்தல் பவணடும். 

15.�உடல்�தேோழிரய�ெரியோக�்பயன்்படுத்துதல்

 � வொயவழி தகவல் ததொடர்பில் உடல்தமொழி 
முககியமொன ்பஙகு வகுககிறது.

 � ெரியொன உடல்தமொழி இல்்லொமல் 
வொயவழி தகவல் சிறப்்பொகவும் மறறும் 
தவறறிகரமொகவும் அடமயொது.
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 � யொபரொடு தகவல் ததொடர்பு தகொள்கிபறொபமொ 
அவருடன ெரியொன ்பொர்டவ ததொடர்பு 
தகொணடிருகக பவணடும்.

 � நம்முடடய டககள் மறறும் கொலின 
அடெவுகள் நயமொனதொக அடமய 
பவணடும்.

 � நம்முடடய நடடயும், ப்பச்சும் 
அடனவரொலும் கவனிககப்்படுகினறன.

 � ஆபரொககியமொன டககுலுககுத்லொல் ்ப்ல 
நனடமகள் நிகழும்.

 � தட்லயும், பதொள் ்படடடயும் நிமிர்ந்து 
இருத்தல் நம்முடடய தனனம்பிகடகடயக 
கொடடுகிறது.  

நம்முடடய கருத்துககள், 
எண்ணஙகள், உ்ணர்வுகள் 
உள்ைொர்ந்த நிடனவுகள் 
ஆகியவறடற நொம் ப்பச்சின 

மூ்லம் ததரிவிககும் த்பொழுது ்ப்லவடகக 
கொரணிகடையும் தவளிப்்படுத்துகிபறொம்.  
அடவயொவன,
➢  ப்பச்சின ததொனி

➢  ப்பச்சின வலியுறுத்தல்கள்

➢  ப்பச்சின த்பொருள்

➢  தமொழிடய ்பயன்படுத்துதல்

➢  நடகச்சுடவ உ்ணர்வு

➢  தவளிப்்படுத்தும் விதம்

➢  உச்ெரிப்பு

➢  உச்ெ ததொனி

➢  ப்பச்சின ஊகித்தல்

10.8.3   ெரியோை� தகவல்� ததோடர்பிறகோை�
சி��குறிபபுகள்

1.�தவளிப்படுத்தக�கறறுகதகோள்ளுதல்

உஙகடைப் ்பறறி மறறவர்கள் புரிந்து 

தகொள்ை அனுமதிப்்பதொல் உஙகளிடம் 
இருந்து எடத எதிர்்பொர்கக பவணடும் எனறு 
அறிந்து தகொள்வர்.  அவர்கள் தஙகடைப் 
்பறறி தகவல்கடை உஙகளுககு அளிப்்பதொல் 
உஙகளுககு பதடவயொன தகவல் கிடடககிறது.

2.�கவனித்தலுககோை�திைரேரயக�கறைல்

ெரியொன கவனித்தல் மனபவறறுடமடயத் 
தவிர்ககும். சிதறொத கவனத்டத பநொயொளி 
/ ப்பசு்பவருககு அளிகக பவணடும்.  
அதிகப்்படியொனத் தகவல் பதடவப்்படடொல் 
பகள்விகள் பகடக்லொம்.  நீஙகள் 
விரும்்பொவிடடொலும் பநர்மடறயொனவறடற 
ப்பெ முய்ல பவணடும். 

3.�உறுதியோக�இருககக�கறைல்

மறறவர்கடைக கொயப்்படுத்தொமல் 
ஒளிவு மடறவினறி தவளிப்்படுத்த பவணடும்.  
உறுதியொக இருத்தல் என்பது ‘இல்ட்ல’ எனறு 
தெொல்்ல பவணடிய இடத்தில் “ஆம்” எனறு 
தெொல்்லொதிருத்தல்.

்போடச்சுருககம்

தகவல் ததொடர்பு என்பது தெவிலியர்கள் 
சிறப்்பொன சிகிச்டெயளிககவும் மறறும் 
திறடமடய வைர்த்துக தகொள்வதறகும் 
மறறும் சுகொதொர பமம்்பொடடின 
முனபனறறத்தில் சிறந்ததொகும்.  தகவல் 
ததொடர்பு என்பது உணடமகள், கருத்துககள், 
ஆப்லொெடனகள், உ்ணர்வுகள், தகவல்கடை 
்பரிமொறிகதகொள்வதொகும்.  அனுப்புனர், 
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த்பறுநர், தெயதி மறறும் பினனூடடம் ்பறறிய 
தெயல்முடறயின அடிப்்படடயில் தகவல் 
ததொடர்பு கொரணிகள் அடமந்துள்ைன.  
தெவிலியர்கள் தனிப்்படட, த்பொது, இடட-
தனிப்்படட மறறும் த்பரிய அைவி்லொன 
வழிகளில் தகவட்ல ்பரிமொறறம் தெயவதொல் 
சிறப்்பொன மொறறம் மறறும் சுகொதொர 
இ்லககுகடை அடடய முடிகிறது.

சிறப்்பொன தகவல் ததொடர்பு நம்முடடய 

பிரச்ெடனடயத் தீர்ககவும், முடிதவடுககவும், 
பவட்லகடை ஒருஙகிட்ணககவும், 
உறவுமுடறடய வைர்ககவும் மறறும் பெடவடய 
பமம்்படுத்தவும் உதவுகிறது.

தெொறகைறற நடத்டதயின மூ்லம் 
ெமூகத்தில் தகவல் ததொடர்புப் ்பரிமொறறம் 
தெயயப்்படுகிறது.  தெயதிடய த்பற 
அடடயொைஙகள், குறிப்புகள் ப்பொனறடவ 
்பயன்படுகிறது.  

தெோறத்போருடகைஞ்சியம்

தகவல்ததொடர்பு (Communication) - இது ஒரு ந்பரிடமிருந்து, மறதறொருவருககு 
தகவட்ல ததரிவிப்்பதும், த்பறுவதும் 
ஆகும்.

வொயதமொழிதகவல் ததொடர்பு  
(Verbal Communication)

- வொர்த்டதகளின மூ்லம் தகவட்ல 
அளித்தல்.

தெொறகைறற டெடக வழி தகவல் ததொடர்பு 
(Non-Verbal Communication)

- வொர்த்டத அல்்லது எழுத்து தமொழிடய 
்பயன்படுத்தொமல் டெடக, முக்பொவட்ண 
அல்்லது உடல்தமொழி மூ்லம் தகவல் 
அளித்தல்.

தனிப்்படட தகவல் ததொடர்பு (Inrtra  Personal) - தனககுள்ைொகபவ ப்பசிகதகொள்ளுதல் 
அல்்லது சிந்தித்தல்.

தடடகள் (Barriers) - ஒரு பவலி அல்்லது தெயல்்பொடுகடை 
தடுத்தல் அல்்லது அதிகொரம்

்பரிபூர்ண திறடமகள்  (Empathy Skills) - மறறவரின எண்ணஙகள் மறறும் 
உ்ணர்ச்சிகடை புரிந்துக தகொள்ளுதல்.

உடல் தமொழி தகவல் ததொடர்பு 
(Body Language)

- மபனொ்பொவம் மறறும் உ்ணர்ச்சி மூ்லம் 
நிடனவு மறறும் நிடனவிழந்த அடெவுகள் 
மறறும் பதொறறம் ஆகியடவ தகவட்ல 
தவளிப்்படுத்தப்்படுகிறது.

முழுடமயொன (Completeness) - நிட்ல அல்்லது அதறகு த்பொருத்தமொன 
்பகுதி

உ்ணர்வு (Conciseness) - தகவல் அளிககும் ப்பொது வொர்த்டதகடை 
திறடமயொக உ்பபயொகிகக பவணடும், 
பதடவயறற வொர்த்டதகடை தவிர்கக 
பவணடும்.

பினனூடடம் (Feedback) - ஒரு தகவல் அல்்லது ஒரு ந்பரின தெயல் 
திறனின பினனூடடம்
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I�ெரியோை�விரடரய�ரதர்நததடுத்து�எழுதுக.

1.  தகவல் ததொடர்பு என்பது இவறறின 
நடத்டதடய குறிககும்.

அ)ெமூக சூழல் ஆ)வொர்த்டதவழி

இ)தெொறகைறற ஈ)எதுவுமில்ட்ல

2.  தகவல், கருத்துககள், உ்ணர்வுகள் 
ப்பொனறவறறின ்பரிமொறற தெயல்முடற எது?

அ)தகவல் ததொடர்பு

ஆ)தகவல்

இ)உடரயொடல்

ஈ)பமறகணட அடனத்தும்

3. சுயமொன தனிந்பர் தகவல் ததொடர்பு என்பது

அ) இருவருககிடடபய க்லந்துடரயொடல்

ஆ) உள்ைொர்ந்த எண்ணஙகள்

இ) சிறுகுழுவினருடன ததொடர்பு

ஈ) பமறகணட அடனத்தும்

4.  தெொறகைறற தகவல் ததொடர்பு என்பது 
இதடனயும், உள்ைடககியது

அ)புனனடக  ஆ)வொெடன

இ)சிரிப்பு  ஈ)முடறத்தல்

5.  தனிமனிதனுடடய மனநிட்லடய ்பொதிககும் 
தடட இடவ

அ)உடல் ரீதியொன ஆ)சுறறுச்சூழல்

இ)உடலியல்  ஈ)நிறுவனம்

6.  ்பரஸ்பர புரிதட்ல மறறும் ்பயனுள்ை 
்பஙகளிப்ட்பயும் பமம்்படுத்து்படவ எடவ?

 ேதிபபீடு 

அ)பினனூடடம் ஆ)அனுப்புநர்

இ)த்பறுநர்  ஈ)ெத்தம்

7.  திறடமயொன தகவல் ததொடர்புககொன ஒரு 
தஙக விதி முதலில் "புரிந்துதகொல் பின புரிய 
டவ".

அ)உைவியல்  ஆ)ெமூகம்

இ)ெமூக – உைவியல் ஈ) க்லொச்ெொரம்

8.  ஒரு ்பரிவர்த்தடன மறறும் தெயதி 
உருவொககம் என அடழககப்்படுகிறது.

அ)தகவல் ததொடர்பு

ஆ)வொர்த்டததமொழி தகவல் ததொடர்பு

இ)தவகுஜன தகவல் ததொடர்பு

ஈ)தகவல்

9.  பினவருவனவறறில் வொயதமொழி அல்்லொத 
தகவல் ததொடர்பில் உ்ணர்வுகள் மறறும் 
பநொககஙகடை புரிய டவகக உதவும் தெயடக 
எது?

அ) தகவல் ததொடர்பு

ஆ) உடல் தமொழி

இ) வொர்த்டத வழி தகவல்ததொடர்பு

ஈ) எதுவுமில்ட்ல

10.  ்பயனுள்ை தகவல் ததொடர்பின தடடகள் 
என்படவ ...........

அ) தறகொப்பு

ஆ)சுருககம்

இ)தனிந்பரின எண்ணஙகள்

ஈ)பமறகணட அடனத்தும்
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II�கீழககணட�விைோககளுககு�விரடயளி

1. தகவல் ததொடர்பு வடரயறு.

2. தகவல் ததொடர்புகளின கூறுகள் யொடவ?

3. ்பயனுள்ை தகவல் ததொடர்பு எனறொல் எனன?

III� கீழககணட� விைோககளுககு� சிறுகுறிபபு�
எழுதுக.

1.  தெவிலியருககு தகவல் ததொடர்புதிறன 
அவசியம் ஏன?

2.  தகவல் ததொடர்பு தெயல்முடறடய 
விைககவும்.

3.  தெவிலியரின தகவல் ததொடர்பு திறடன 
வைர்கக உதவும் எளிய வழிகொடடுதல்கள் 
யொடவ?

4.  தெொறகள் மறறும் தெொறகைறற தகவல் 
ததொடர்ட்ப ்பறறி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

IV� கீழககணட� விைோககளுககு� விரிவோை�
விரடயளி

1. தகவல் ததொடர்பின வடககடை விைககுக.

2.  தகவல் ததொடர்பின தடடகள் யொடவ?  மறறும் 
அவறறிளிலிருந்து தவளிவருவது எப்்படி? 
விவரி.

3.  ்பயனுள்ை தகவல் ததொடர்பின எதொவது ்பத்து 
வழிகொடடுதல்கடை ்பறறி எழுதுக.

�ரேறரகோள்நூல்கள்
1.  Handerson Virgiia & Gladys., Principles and 

practise of nursing, 6th edition, Macmillian 
publications, New York, 1978.

2.  Park J.E & park, Text Book of preventive and 
social medicine, Jabalpur, BB publishers, 
1989.

3.  Brunner & Siddarth, Text book of medical 
and surgical nursing J.B Libbincott. Co., 
Philadelphia, 2000.

4.  Potter & Perry’s Fundamendals of Nursing – 
South Asian editions.

�இரைய�இரைபபு
 ¾  https://open.lib.umn.edu/organization 

albehavior/chapter/8-4-different-types-of-
communication-and-channels/

 ¾ https://www.habitsforwellbeing.com/9-
effective-communication-skills/

 ¾  https://www.google.com/search?ei=z53BW6_ 
CH4a9QOtmbmoBA&q=barriers+of++ 
communicat ion&o q=barr iers+of++ 
communication
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்ற்றலின் ந�காக்ங்ள்

இநத பொடத்தின் இறுதியில் மாணவரகள் அறிவது

  வழிகாட்டுதல் வனரயறுத்தல்
  வழிகாட்டுதலின் லநாக்கஙகன் வி்க்குதல்
  வழிகாட்டுதலின் லநாக்கஙகன் விவரித்தல்
  வழிகாட்டுதலின் வனககள் வி்க்கவும்
  வழிகாட்டுதலின் முக்கியத்துவத்னதயும், வாயபபுகன்யும் வி்க்குதல்.
  வழிகாட்டுதலின் ்சயல்பொடுகன் பெட்டியலிடுதல்.
  வழிகாட்டுதலின் ்காள்னககள் பெற்றி விவாதித்தல்.
  வழிகாட்டுதலின் அறிவுனர வழஙகுபெவரின் பெஙனக பெட்டியலிடுதல்.
  வழிகாட்டுதலுக்கும் ஆல�ாசனைக்கும் இனடலய உள்் லவறுபொட்னட எழுதுதல்.
  ஆல�ாசனைனய வனரயறுத்தல்.
  ஆல�ாசனையின் குறிக்லகான் விவரித்தல்.
  ஆல�ாசனையின் லதனவனய வி்க்குதல்.
  ஆல�ாசனையின் வாயபபுகன் வி்க்குதல்.
  ஆல�ாசனைக்காை ்காள்னககன் பெட்டியலிடுதல்.
  பெல்லவறு வனகயாை ஆல�ாசனைகள் பெற்றி விவரித்தல்.
  ஆல�ாசனையின் பெடிகன் வி்க்குதல்.
  ஆல�ாசனையின் திறனமகன் பெட்டியலிடுதல்.
  ஒரு ஆல�ாசகரின் பெஙனக வி்க்குதல்.
  ஒரு ஆல�ாசகரின் பெணபுகன் பெட்டியலிடுதல்.
  வழிகாட்டுதலில் ஏற்பெடும் பிரச்சனைகன் எடுத்துக்காட்டுகளுடன் வி்க்குதல்.

திருககு்றள்:
அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்ேற முகனமர்ந்து

இன்ெசாலன் ஆகப் ெபறின்.

விைக்ம்:
முகம் மலர்ந்து இன்ெசால் உைடயவனாக இருக்கப் ெபற்றால், மனம் மகிழ்ந்து 

ெபாருள் ெகாடுக்கும் ஈைகைய விட நல்ல தாகும்

வழி்காட்டுதல் மறறும் 
ஆந�கா�ரன்ள் 11

அ�கு
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எடுத்துக்காட்டு வழி்காட்டுதல்

எ.கா ரலமஷ் 92% மதிப்பெணகளுடன் 
12 ம் வகுபனபெ முடித்துள்்ான். அவன் 
சரியாை வழியில் ்சல்� உதவி 
ல த ன வ ப பெ டு கி ற து . அ வ னு க் கு 
எநதமாதிரியாை லமற்பெடிபபு பெடித்தால் 
ஒளினமயமாை எதிரகா�ம் அனமயும் எை 
எடுத்துனரக்க உதவி லதனவபபெடுகிறது.

அ��ய�
க�த�
உ��ய�

வ�க�

12 � வ���கான 
வா	�ைக வ�கா�ட� கைல

ெதா��க��

ேவைல

முன்னுரை

இன்னறய அவசர உ�கில், அனைவருக்கும் 
அடுத்தவரின் உதவி லதனவபபெடுகிறது 
சிறியவரகள் முதல் ் பெரியவர வனர, ஒவ்வாரு 
கா� கட்டத்திலும் உதவினய நாடுதல் என்பெது 
தவிரக்க முடியாத ஒன்றாகும். உதாரணமாக, 
ஒரு குழநனத தன் பெள்ளிபெடிபனபெ முடித்து, 
அடுத்து என்ை பெடிபனபெப பெடிக்க�ாம் என்று 
லதரந்தடுக்கும் லபொதும், அவரகளின் 
வாழக்னகப பொனதனய லதரந்தடுக்கும் 
லபொதும் மற்றும் ்பொருத்தமாை 
வாழக்னகத்துனண பிறகு குழநனதகள் வ்ரும் 
லபொது, அவரகளுக்கு நல்� வாழக்னக துனண, 
வாழக்னகயின் கஷ்டஙகன் சமாளித்தல் எை 
இது வாழக்னகயின் கனடசிவனர ்சல்கிறது. 
நம்முனடய சமுதாய வாழக்னகயில் 
மற்றவரகளின் உதவி லதனவபபெடுகிறது.

வழி்காட்டுதல்
“வாழனகலயாடு இனசநதிரு”.

 - யாலரா  

 11.1  வழி்காட்டுதல்

வழிகாட்டுதலின் ‘்பொருள் வழிநடத்துதல்’, 
‘குறிபபிட்ட வழி‘, மற்றும் ‘பொனதனய காட்டுதல்‘.

வழிகாட்டுதல் என்பெது தனி ஒருவனுக்கு 
மற்்றாரு திறனமசாலி மூ�ம் சி� உதவிகன் 
்சயவதாகும்.

வழிகாட்டல் என்பெது ஒருவர எஙகு ்சல்� 
விரும்புகிறார என்பெனத தீரமானிக்க, 
ஒருவருக்கு உதவ, அவருக்கு என்ை ்சயய 
லவணடும் (அ) அவர தைது சிறநத லநாக்கத்னத 
எபபெடி நினறலவற முடியும் என்பெனத 
தீரமானிக்க உதவுகிறது. அது அவருனடய 
வாழக்னகயில் ஏற்பெடும் பிரச்சினைனய தீரக்க 
உதவுகிறது. அது தனிபபெட்டவரின் 
பிரச்சினைனய தீரக்காது. ஆைால் அவற்னற 
தீரபபெதற்க்காை திறனை அளிக்கிறது. 
வழிகாட்டுதல் தனிநபெனர லநாக்குகிறது. 
பிரச்சினைனய அல்�, அதன் லநாக்கம் 
தனிநபெரின் வ்ரச்சி சுயதினசயில் ்சல்� 
ஊக்குவிக்கிறது. வழிகாட்டல் தனிநபெருக்லகா 
(அ) குழுக்களுக்லகா ்காடுக்கபபெட�ாம், 
ஆைால் ஒரு தனிநபெர குழுவில் இருநதாலும் 
பிரத்திலயாக முனறயில் 
வடிவனமக்கபபெட்டுள்்து.
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வழி்காட்்டல் – வரையறு

வழிகாட்டல் என்பெது தனிநபெர ஒன்னற 
லதரந்தடுக்கவும் தயாரபெடுத்தவும், ஒரு 
நின�யில் அமரவும் மற்றும் முன்லைறவும் 
அல்�து ஒரு நல்� நின�னய லதரந்தடுக்கவும் 
உதவுதல் ஆகும். (பிராஙக் பொரசன் 1951)

வழிகாட்டல் என்பெது அதிகபெட்சம் 
ஒருவரின் ் சாநத தீரமாைஙகன் வ்ரக்கவும், 
அவரது திறனம மற்றும் சக்தினய ்தரிநது 
்காள்்வும் அக்கனற ்காள்கிறது.

வழிகாட்டல் என்பெது சிறியவரகளுக்கு 
அவரகள் தஙகளுக்குள்ளும் 
மற்றவரகளுடனும், சூழநின�களுடனும் 
ஒத்துப லபொகவும் அளிக்கபபெடும் பெயிற்சியாகும். 
(ஸ்கின்ைர)

வழி்காட்்டல் ததகா்டர்கான மற்ற த�காறத்றகா்டர்ள்

		வழிகாட்டல் ஒரு தனிபபெட்ட உதவி ஆகும்.
		வழிகாட்டல் என்பெது ஒரு 

்சயல்முனறயாகும். இதன் மூ�ம் தைது 
்சாநத முயற்சிக்ால் தைது 
பிரச்சினைகன் தீரக்கிறார.

		வழிகாட்டல் என்பெது ஒருவரது தனிபபெட்ட 
ந�னில் கவைம் ்காள்கிறது.

வழிக்காட்்டலின் ந�காக்ங்ள்

1.  வாழக்னகயில் பெல்லவறு தருணஙகளில் 
லதரந்தடுக்கபபெடும் சரியாை 
்சயல்முனறக்ால் அனுசரித்துச் 
்சல்வதற்காை நம்பிக்னகனய ்காணடு 
வரும்.

2.  சீராை வ்ரச்சிக்கு உதவுகிறது.
3.  ஒருவருனடய லதனவக்கும், திறனமக்கும் 

ஏற்பெ சரியாை ்சயல்முனறனய தீரமானிக்க 
உதவுகிறது.

4.  ஒருவருனடய எதிரகா� விருபபெம், திறனம, 
மற்றும் சமூக லதனவக்களுக்கு 
வழிவகுக்கிறது.

வழி்காட்்டலின் குறிகந்காள்்ள்:

		சுய ஆராயச்சிக்கு உதவுகிறது.
		மதிபபுகன் தீரமானிக்க உதவுகிறது.
		தனிபபெட்ட குறிக்லகாள்கள் மற்றும் 

லநாக்கஙகன் உருவாக்கப பெயன்பெடுகிறது.
		உ�கத்னதப பெற்றி ஆராய உதவுகிறது.
		திறனமனய வ்ரக்க உதவுகிறது.
		நல்லுறனவ லமம்பெடுத்துகிறது. 
		வருஙகா� ் பொறுபபுகன் ஒத்துக் ் காள்் 

பெயன்பெடுகிறது.

வர்்ள் எடுத்துக்காட்டு்ள்

1. தனிப்ட்்ட வர்
		தனிநபெரகளின் தனிபபெட்ட மற்றும் 

சமூக குணந�ன்கன் வ்ரபபெதன் 
மூ�ம் தனிநபெரகளின் தனிபபெட்ட 
பிரச்சினைகன் தீரபபெதற்கும், சிறநத 
மாற்றஙகன் லதடுவதற்கும் உதவும். 

		நாம் என்ை பெழக்கவழக்கஙகள், 
அணுகுமுனற மற்றும் மதிபபுகன் 
பின்பெற்ற லவணடும் என்பெனத 
தீரமானிக்கிறது.

		இது முழுநபெருடன் சம்மநதபபெட்டு 
உள்்து.

		இநத வழிகாட்டல் அனைத்து (அ) 
குழநனதயின் பெ�ம் மற்றும் 
பெ�வீைத்னத சுட்டிகாட்டும். 

Mr.லூகாஸ்க்கு 3 பெருவமனடநத ஆண பிள்ன்கள் 
உள்்ைர. அவரகள் சாம், ஷியாம் மற்றும் சால். 
அவரகள் மூவரும் அணுகுமுனற உருவாகும் நின�யில் 
உள்்ைர மற்றும் ஆபெத்தாை பெழக்க வழக்கஙகளுக்கு 
லபொவதற்குணடாை நின�யில் உள்்ைர.

Mr.Lucas ்நருக்கமாக அவரகன  ் கணகாணித்து 
விருபபெமாை அணுகுமுனற மற்றும் லதனவயில்�ாத தீய 
பெழக்க வழக்கஙகளில் இருநது சி� சமயஙகளில் அவர 3 
குழநனதகள் வ்ரபபெதற்கு வழி காட்டுதன�த் லதடுகிறார.

வழி்காட்்டலின் வர்்ள்:
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 வழி்காட்்டலின் வகாய்பபு்ரை 
விவரிக்வும்

வாழக்னகயின் அனைத்து அம்சஙகன்யும் 
உள்்டக்கிய, தைது பிரச்சினைகன் 
தீரபபெதற்கு, தனி நபெருக்கு உதவுவதற்காை 
அ்வு, நீ்ம், அக�ம், வரம்பு, முழுனம மற்றும் 
பெல்லவறுவற்றிற்கும் ்பொருத்துகிறது.

்ள்ளி்ளில் வழி்காட்்டல் முர்ற்ளின் 
வகாய்பபு்ள்

�  வீட்டு சூழநின�யில் இருநது பெள்ளி 
சூழலுக்கு திருபதிகரமாை மாற்றம் ்சயய 
உதவுகிறது.

�  அடிபபெனட திறனமகன்க் 
கற்றுக்்காள்வதில் உள்் சிரமஙகன் 
கணடறிய உதவுகிறது.

�  பெள்ளினய விட்டு நிற்கும் நின�னயத் 
தவிரக்க உதவுகிறது.

2. ததகாழில் �ம்்நதமகான வழி்காட்்டல்

		ஒரு லவன� / ் தாழில் லதரந்தடுபபெது 
மற்றும் சரி்சயதல் ்தாடரபொைது.

		ஒரு தனிநபெர லவன�னய லதரவு 
்சயது, அதற்காக தயார 
பெடுத்திக்்காணடு, லவன� ்சயது 
அதில் முன்லைற்றம் அனடய 
உதவுகிறது.

சஙகீதா 22 வயது ்பெண B.sc (நரசிங) பெடிபனபெ 
முடித்துள்்ார. அவளுக்கு 3 சமமாை நல்� புகழ 
்பெற்ற மருத்துவ மனைகளிலும் லவன� கினடக்கிறது. 
அவளுக்கு 3 விருபபெமாை மருத்துவமனைனய லதரவு 
்சயய உதவி லதனவ. அவளுனடய எதிர கா�த்திற்கு 
எது சிறநதது என்பெனத லதரந்தடுக்க உதவி 
லதனவபபெடுகிறது.

நவறறு ்காரத அநத ்காரத

இநத ்காரத

3. ்ல்வி �ம்்நதமகான

		ஒரு தனிபபெட்ட மாணவர அவருனடய 
அதிகபெட்ச கல்வி வ்ரச்சினய அனடய 
உதவுகிறது. எல்�ா வயதும் உனடய 
மாணவ சமுதாயத்திற்கு எை 
பிரத்லயகமாக அளிக்கபபெடும் 
ஆல�ாசனை முனறயாகும்.

		மாணவரகளுக்கு சரியாைனத 
லதரந்தடுக்க, மட்டுமல்�ாமல் பெள்ளி, 
பொடத்திட்டம், பெடிபபு மற்றும் பெள்ளி 
வாழக்னகக்லகற்பெ தஙகன் மாற்றிக் 
்காள்்வும் மற்றும் எல்�ா 
வனகயாை வ்ரச்சிக்கும் உதவுகிறது.
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�  வாழக்னகயின் குறிக்லகாள் மற்றும் 
அரத்தத்னத புரிநது ்காள்் உதவுகிறது.

�  லமற்பெடிபபிற்கு திட்டமிட உதவுகிறது.

 11.1.1   வழி்காட்்டலின் 
த�யல்்காடு்ரை ்ட்டியலிடு்

�  ஊக்குவித்தல் மற்றும் ஆதரவு

�  ் தரியபபெடுத்துதல்

�  அறிவுனர வழஙகுதல்

�  மதிபபிடுதல்

�  இனணபபு மற்றும் ்வளிபபெடுத்துதல்

�  கவனித்தல் மற்றும் ஊக்கபபெடுத்துதல்

�  கருத்து வழஙகுதல்

�  ஆல�ாசனண வழஙகுதல்

 11.1.2  வழி்காட்்டலின் த்காள்ர்்ள்

வழிகாட்டுதல் பின்வரும் ்காள்னககன் 
சாரநதது (காரடன் மற்றும் பெ�ர, 2008)

1.   தனிநபெரின் முழுவ்ரச்சினய 
உள்்டக்கியது.

  ஆளுனமயின் ்மாத்த வ்ரச்சி சூழலில் 
இது ்காடுக்கபபெட லவணடும்.

2. தனிமனித லவறுபொடுகன் அஙகீகரிக்கிறது
  ஒவ்வாரு தனிமனிதனும் குறிபபிட்ட 

லதனவ, விருபபெம் மற்றும் மதிபபில் 
லவறுபெடுகிறாரகள். மாணவரகள் பெல்லவறு 
க�ாச்சார பின்ைணியிலிருநது வருவதால் 
ஆசிரியரகள் இநத லவறுபொடுகன் 
்தரிநதிருக்க லவணடும்.

3.   கணணியம், மரியானத மற்றும் சுதநதிரம் 
வழிகாட்டல் ்சயல்முனறக்கு 
ஒருஙகினணநததாக இருக்க லவணடும்.

  தனிநபெனர மரியானத, கணணியம் மற்றும் 
சுதநதிரத்லதாடு ஏற்றுக் ்காள்் 
லவணடும்.

4.  வழிகாட்டுதல் என்பெது ் தாடர நிகழவாகும்
  ் தாடரச்சியாை உனரயாடல்கள் 

பெயனுள்்தாக இருக்கும்.

5.  வழிகாட்டல் நல்� தகவல் ்தாடரபு 
திறனுக்கு பெயன்பெடுகிறது.

  வழிக்காட்டுதலுக்கு ்தாடரபுசார திறன் 
முக்கியமாக லதனவபபெடுகிறது. இதில் 
வாய்மாழி மற்றும் வாரத்னதயற்ற 
இரணடு ்தாடரபுகன் உள்்டக்கியது.

6. வழிகாட்டுதல் ஒரு குழு ்சயல்பொடு
  வழிகாட்டுதலுக்கு தனிபபெட்ட பெயிற்சி 

லநரம், அதிக மக்கன் உள்்டக்கிய 
நிபுணத்துவம் மற்றும் பென்முக 
கணலணாட்டம் மிகவும் பெயனுள்் 
முனறயில் ்காடுக்கிறது.

7.  அரத்தமுள்் உனரயாடலுக்கு எல்�ா 
்தாடரபும் வின�மதிபபெற்றதாகும்.

  அனைவருக்கும் தனித்துவம் மற்றும் 
அவரகளுக்குரிய வித்தியாசமாை 
க�நதுனரயாடல்கள் உணடு.

8.  கல்லூரி வாழக்னகயில் மாணவரகளுக்கு 
உதவி ்சயய ஆல�ாசகரின் இனடபபெடும் 
தன்னம மற்றும் தரம் உதவுகிறது.

9.  மாணவரகள் ்வற்றிபபொனத 
திட்டத்திற்காக காத்திருக்கிறாரகள்.

10.  இதன் னமய ்சயல், மாணவரகல்ாடு 
லசரநது அவரகளின் கல்வி வ்ரச்சி 
்வற்றிக்கு திட்டமிடுவதாகும்.

 11.1.3     வழி்காட்்டலில் 
ஆந�கா�ரனயகாைரின் ்ஙகு

ஆ��ய� 
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உன்ைால் தனியாக ் சயல்பெட முடியும் 
கா�ம் வனர உன்னை லநராக வழி நடத்த 
உைக்கு வழிகாட்டல் வழி லவணடும்.

 - டிைா யூதரஸ்

 11.2  ஆந�கா�ரன 

அறிமு்ம்:

சமுதாயத்தில் ஆல�ாசனை வழஙகுவது 
என்பெது சமூதாயம் லபொன்று பெனழனமயாைது. 
நம் அன்றாட வாழக்னகயில் பெ� நின�களில் 
ஆல�ாசனைகன்ப ்பெறுகிலறாம். ஒரு 
குடும்பெத்தில், ்பெற்லறாரகள் குழநனதகளுக்கு 
ஆல�ாசனை வழஙகுவது, ஒரு சமுதாயத்தில் 
மருத்துவரகள் லநாயாளிகளுக்கு ஆல�ாசனை 
வழஙகுவது. வழக்கறிஞரகள் 
வாடிக்னகயா்ரகளுக்கு ஆல�ாசனை 
வழஙகுவது, ஆசிரியரகள் மாணவரகளுக்கு 
ஆல�ாசனை வழஙகுவது லபொன்றனவ மற்றும் 
ஆகும்.

வழிகாட்டுதலின் வழிகன் பெஙகு 
நடாகமாக ((Role play) பெயிற்சி ்சய

மகாைவர த�யல்்காடு

ஆல�ாசனை என்பெது ஒரு தனிபபெட்ட 
ஒருவருக்கு லதனவபபெடும் லநரத்தில் உதவி 
்சயவதாகும். காரல் லராஜைரஸ் கூற்றுபபெடி, 
ஆல�ாசனை வழஙகுவது என்பெது ஒருவருடன் 
்தாடரச்சியாக லநரடியாக ்தாடரபு ்காணடு 
அவரின் மலைாபொவஙகள் மற்றும் நடத்னதனய 
மாற்றியனமபபெதில் உதவியாக இருபபெது. 
ஆல�ாசனை வழஙகுவதில் ஈடுபெடும் இருவரில் 
ஒருவர உதவினய நாடுபெவர மற்றும் அடுத்தவர 
கல்வியில் லதரச்சி ்பெற்றவர, பிரச்சினைனய 
கணடுபிடித்து தீரனவ லநாக்கி ்சல்� உதவி 
்சயகிறார.

ஆந�கா�ரன வழஙகுதல் – 
வரையறுத்தல்

ஆல�ாசனை வழஙகுதல் என்பெது இரணடு 
நபெரகளுக்கினடலய உள்் ஒரு தனிபபெட்ட 
மற்றும் சக்திவாயநத உறவு ஆகும். இதில் 
ஒருவர மிகவும் அனுபெவமிக்க வாயநதவர 
மற்றும் புத்திசாலியாைவர (ஆல�ாசகர) 
மற்றும் மற்்றாருவர குனறநத அனுபெவமிக்க 
இன்யவர (ஆல�ாசனை லகட்பெவர) 
ஆல�ாசனை லகட்பெவர, ஆல�ாசனை 
வழஙகுபெவரிடம் பிரச்சனைக்கு உதவினய 
லதடுவார. இவரகள் இரணடு லபெரும் ஒன்று 
லசரநது பிரச்சனைனய ்தளிவாக ஆராயும் 
லபொது ஆல�ாசனை லகட்பெவர தைக்கு முடினவ 
தாலை லதரந்தடுக்க முடியும்.

ஆல�ாசனை என்பெது ஒத்துக்்காள்கின்ற, 
நம்புகின்ற மற்றும் ஒரு நல்� உறவு முனற 
ஆகும், இதில் ஒருவர அவருனடய வருத்தம் 
மற்றும் கவன�கன் ்வளிபபெனடயாக க�நது 
ஆல�ாசிக்க கற்றுக்்காள்கிறார. லமலும் 
துல்லியமாை நடத்னத இ�க்னக அனடய 
அத்தியாவசிய சமூக திறன்கன் ் பெறுவதற்கும், 
லதனவயாை புதிய நடத்னதனய ்சயல்பெடுத்த 
னதரியம் மற்றும் சுயநம்பிக்னகனய 
வ்ரக்கிறது. (்மரலி.எம்.ஓல்்சன்)

ஆந�கா�ரனயின் குறிகந்காள்்ரை 
்ைககிடு்.

1.  லநரமனறயாை மை ஆலராக்கியத்தினை 
்பெறுதல் 

2. பிரச்சினைக்கு தீரவு காணுதல்

3. தனிபபெட்ட ்சயல்திறனை லமம்பெடுத்துதல்.
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4. நடத்னத மாற்றம் அதிகரித்தல்.

5. முடி்வடுக்கும் திறனை வ்ரத்தல்.

6.  நடத்னதனய ஒரு இ�க்காக 
மாற்றியனமத்தல்.

ஆந�கா�ரனயின் நதரவரய விைககு்.

ஒருவர தன்னினறவு அனடவதற்கு உதவ 
சுயசாரபபுனடய மற்றும் சுய இயக்கம் 
அனடவதற்கும் பெயனுள்் முனறயில் 
அவரகளுக்குள்்ாக அனுசரித்து ்சன்று நல்� 
அரத்தமுள்் வாழக்னக வாழவதற்கும் 
லதனவபபெடுகிறது.

 11.2.1   ஆந�கா�ரனயின் த்காள்ர் 
்ட்டியல்

கீழக்கணடனவ சித்திக் (2013) ஆல�ாசனை 
்காள்னக பெட்டியல்

1.  ஒவ்வாரு தனிமனிதனும் மதிக்கபபெட்டு 
நன்றாக பெராமரிக்கபபெடுகிறார என்ற 
நல்லுணரனவ அவருடன் ஏற்பெடுத்திக் 
்காள்் லவணடும்.

2.  ஒருவர கவைம், மரியானத க�ாச்சார 
லவறுபொடுகள் மற்றும் மனித அனுபெவ 
லவறுபொடுகள் லபொன்வற்னற அறிநது 
நடக்க லவணடும்.

3.  அனைவரிடமும் ்தாழில் முனறயாை 
நட்புடன், லநரனமயாகவும், நம்பெகமாகவும், 
்வளிபபெனடயாகவும், நட்புடனும், லகாபெம் 
இல்�ாமலும் நடநது ்காள்் லவணடும்.

4.  ஒருவரின் தனிபபெட்ட நம்பிக்னகக்கு மதிபபு 
்காடுக்க லவணடும்.

5.  பெரிவுடன் (Empathy)) இருக்க லவணடும். 
மற்்றாருவரின் அனுபெவத்னதயும் 
உணரநது ்காள்் லவணடும்.

6.  தனிநபெரகள், குடும்பெஙகள் மற்றும் 
சமூகத்தின் பொதுகாபபு மற்றும் நல்வாழனவ 
லமம்பெடுத்த லவணடும்.

7.  தனிநபெரின் வாயபபுகன் லதரவு ்சயது 
அதிகபபெடுத்த முய� லவணடும்.

8.  தனிநபெரின் தனிபபெட்ட திறனமக்லகற்பெ 
பெயிற்சியளிபபெனத லநாக்கமாக ்காள்் 
லவணடும்.

9.  உடன் பெணிபுரிபெவரகள் மற்றும் பிற 
நிபுணரகன் பெணிவுடன் நடத்த லவணடும்.

தனி ஒருவரின் எதிரகா� முடிவுகள், 
மற்றும் இருக்கிற பிரச்சினைகளுக்கு 
கவைத்துடன் தீரவு காண கவைம் லவணடும்.

வ. எண லசனவகள் வி்க்கம்

1
மத ஆல�ாசனை 
(Religious Counselling) 

தியாை கூடுனககள், விரிவுனரகள் மற்றும் மத புத்தகஙகள் 
பெடிபபெது லபொன்ற மதபபெணிக்ால் மத ஆல�ாசனை 
வழஙகபபெடுகிறது.

2 தடுபபு ஆல�ாசனை 
(Preventive Counselling)

சமூக, உ்வியல் மற்றும் சுகாதார பிரச்சினைகன் 
விழிபபுணரவு நிகழச்சியின் மூ�ம் தடுபபெதற்கு உதவுகிறது. 

3
கல்வி ஆல�ாசனை 
(Educational Councelling)

மாணவரகளுக்கு பெடிபபில் உதவி ்சயவதற்கும், 
அவரகளுனடய அறிவு மற்றும் திறனமனய 
வ்ரச்சியனடவதற்கும் இது உதவுகிறது.

ஆந�கா�ரனக்கான வகாய்பபு்ளின் விைக்ம்

ஆல�ாசனை என்பெது சிக்க�ாை உ�கத்தில் நினறய வாயபபுகன் வழஙகுகிறது. இநத 
வாயபபுகள் நினறய லசனவகன் உள்்டக்கியது. (்தாழில் நுட்பெமாை மற்றும் ்தாழில்துனற 
்சயல்முனற காரபபெலரஷன் 2016)
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ஆந�கா�ரனயின் ்� வர்்ள்

 சித்திக – ன் வர்ப்காடு்ள் (2013)

4

்தாழில் மற்றும் கல்வி 
ஆல�ாசனை

(Vocational and educational 
councelling)

பெல்லவறு வனகயாை ்தாழில் மற்றும் பெல்கன�க்கழகப 
பெடிபபுகள், லவன� வாயபபுகள் நிபெநதனைகள் அடிபபெனடய 
லவன�கள் ஆகியனவ பெற்றி மாணவரகளுக்கு கல்வி 
கற்பிக்கபபெடுகிறது.

5

சமூகம் மற்றும் 
் ந றி மு ன ற 
ஆல�ாசனைகள்

(Social and ethical counselling)

மாணவரகளுக்கு தகுநத சூழநின�னய கணடறிவதற்கும் 
திறனை ்பெறுவதற்கும், திறனமசாலிகள் மற்றவரகளுடன் 
க�நதுனரயாடல் ஆகியனவ நிரவாகம், மதம் மற்றும் 
்நறிமுனறகன் பின்பெற்றி வழஙகபபெடுகிறது.

6
மாணவர ஆல�ானண

(Student counselling)

மாணவரகளுக்கு தனிபபெட்ட மற்றும் நடத்னத பிரச்சனைகன் 
தீரக்க உதவுகிறது. லமலும் லவன�வாயபபு மற்றும் வாழக்னக 
சாரநத ஆல�ாசனை வழஙகபபெடுகிறது.

வ.எண வனககள் ்பொருள் மற்றும் எடுத்துக்காட்டு 

1

தனிநபெர ஆல�ாசனை

(Individual counselling)

இதன் அடிபபெனட லநாக்கம் தனிபபெட்ட பிரச்சினைகள் மற்றும் 
சிக்கல்கன் சமாளிக்கும் உத்திகன் வ்ரபபெதில் 
உதவுகிறது. இது லநரமுக அடிபபெனடயில் அனமகிறது. இது 
சமாளிக்கும் உத்திகன் வ்ரக்கிறது.

2

குழு ஆல�ாசனை

(Group Counselling)

இது தனிபபெட்ட இ�க்குகன் ஆராயவும், முன்லைற்றம் 
்சயயவும், லநரனமயாை பெகிரவு மற்றும் லகட்டலின், 
சூழநின�யில் லநரமனறயாை மாற்றஙகன் 
லமம்பெடுத்துவதற்காக குழுவிற்கு உறுபபிைரகன் 
வழஙகுகிறது.

3
்தாழில் ஆல�ாசனை

(Career counselling)

தனிநபெர ஒருவரின் திறனம மற்றும் லவன� வாயபனபெ 
ஆராயநது கூறுதல்.

4
திருமண ஆல�ாசனை

(Marriage Counselling)

திருமணத்திற்கு ஒருவனர தயார பெடுத்துவதால் அவரகள் 
இருவருக்கும் அனுசரித்தல் மற்றும் ஏற்றுக் ்காள்ளுதல் 
மைபபொன்னம அதிகரிக்க உதவுகிறது.

5

மாணவர / கல்வி 
ஆல�ாசனை (Student/
Academic counselling)

மாணவரகளின் கல்வி மற்றும் தனிபபெட்ட பிரச்சினைகள் 
மற்றும் நடத்னத சம்மநதமாை பிரச்சனைகன் 
மட்டுமில்�ாமல் அவரகளின் விருபபெபபெட்ட ்தாழின� 
ஏற்பெடுத்த உதவுகிறது.

6 குடும்பெ ஆல�ாசனை 
(Student counselling)

குடும்பெ ் நருக்கடி மற்றும் ஒத்துனழபபு குனறயும் லநரஙகளில் 
உதவி ்சயகிறது.
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 11.2.2  ஆந�கா�ரன வழஙகுதலின் ்டி்ரை விவரித்தல்

7
முதியவர 
ஆல�ாசனை (Geriatric 
counselling)

முதியவரகளின் நடத்னதயில் பிரச்சினைகள் வரும்லபொது 
உதவுகிறது. எ.கா மைச்லசாரவு

8
மரபியல் ஆல�ாசனை 
(Genetic counselling)

்பெற்லறாரகளுக்கு மரபியல் சம்பெநதமாை பிரச்சினைகள் 
மற்றும் குழநனதகளுக்காை மருத்துவ வசதிகள் குறித்து 
ஆல�ாசனை வழஙகுவது.

9
இ ன ண ய த ் ம் 
வழியாக ஆல�ாசனை 
(Online counselling)

மின்ைஞசல் மற்றும் இனணயத் அபலிலகஷன் (Application) 
மூ�ம் ஆல�ாசனை வழஙகுவது.

1. 2. 3. 4. 

MNŠ¹í˜¾ì¡ 
àîM ªêŒò 
«õ‡´‹.

àø¾º¬ø¬ò 
õ÷˜‚è 
«õ‡´‹.

àí˜„Cè¬÷ 
ªõOŠð´ˆ¶î™ 

ñŸÁ‹ 
Hó„C¬ù¬ò 

ªîO¾ð´ˆ¶î™.

Ýöñ£ù 
àí˜¾è¬÷ 

ªõOŠð´ˆ¶î™

5. 6. 7. 

å¼ƒA¬í‰î 
ªêò™º¬ø «ïó‹

¸‡íP¾
èŸø™

M¼‹ðˆî°‰î 
ïìˆ¬î ñ£Ÿø‹

8. 

 11.2.3   ஆந�கா�்ரின் தி்றன்்ரை 
்ட்டியலிடுதல்

1. உனரயாடலில் க�நது ்காள்ளுதல் 

2. கூரநது லநாக்குதல் 

3. உன்னிபபொக ்சவிமடுத்தல் 

4. சிநதனையா்ர / பிரதிபெலிக்கும் 

5. லதனவயாை லகள்விகன் லகட்பெது 

6. சுருக்கமாக எடுத்துனரத்தல் 

7. அனமதி

8. தன்னிச்னசயாக ஆல�ாசனை கூறுவது 

9. வலினம 

10. பெச்சாதாபெம் மற்றும் ஏற்றுக் ்காள்ளுதல் 

11. க�ாச்சார உணரதிறன் 

 11.2.4   ஆந�கா�்ரின் ்ஙர் 
்ட்டியலிடுதல்.

1. õNè£†´î™

2. Ý«ô£ê¬ù
ñŸÁ‹ î´ˆî™

3. Ýðˆ¬î
ñFŠH´î™ வழிகாட்டுதல் Vs 

ஆல�ாசனை வழஙகுதல்

வழிகாட்டுதல்

ஆல�ாசனை
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 11.2.5  வழி்காட்்டலுககும் ஆந�கா�ரனககும் இர்டநய உள்ை நவறு்காடு்ள்

வழி்காட்்டல் ஆந�கா�ரன

்பொருள் ஒரு பிரச்சினைனய தீரபபெதற்கு (அ) 
அதிலிருநது விடுபெடுவதற்கு அனுபெவம் 
வாயநத ஒருவரால் அறிவுனர (அ) 
அதற்கு ்தாடரபொை தகவல்கன் 
தருவதற்கு வழிகாட்டல் என்று ்பெயர.

ஒருவருக்கு அவருனடய 
தனிபபெட்ட (அ) உ்வியல் 
சம்பெநதமாை பிரச்சினைகளுக்கு 
ஆல�ாசகரால் அறிவுனர 
வழஙகுவது ஆல�ாசனை 
எைபபெடும்.

இயற்கன பிரச்சினைனய தடுபபெதற்கு உதவுகிறது. பிரச்சினைனய முற்றிலும் மற்றும் 
மாற்று வழி அறிவுனர 
வழஙகபபெடுகிறது.

அணுகுமுறன விரிவாை மற்றும் விரிவாக்கபபெட்ட 
அணுகுமுனற

ஆழமாை மற்றும் உள்முக 
சிநதனை அணுகுமுனற

என்ை ்சயகிறது? மனிதனுக்கு நல்� மாற்று 
வழிமுனறகன் லதரவு ்சயய 
உதவுகிறது.

அ வ ர க ளு ன ட ய 
கணலணாட்டத்தில் பிரச்சினைக்கு 
வழிமுனறகன் தீரவு ்சயய 
உதவுகிறது.

னகயாளுதல் கல்வி மற்றும் ்தாழில் ்தாடரபொை 
பிரச்சினைகள்

தனிபபெட்ட மற்றும் சமூக – 
உ்வியல் சம்பெநதமாை 
பிரச்சினைகள்

வ ழ ங க ப பெ டு ம் 
முனற

உயரவாை தனிபபெட்ட ஒருவர (அ) 
நிபுணர மூ�ம்

்தாழில் வழியாை பெயிற்சி (அ) 
அதிகபெட்ச பெயிற்சி ்பெற்ற ஒருவர 
மூ�ம்.

மனறவிடம் ்வளிபபெனடயாை மற்றும் ஓர்வு 
தனிபபெட்ட இடம்

முற்றிலும் தனிபபெட்ட

வழிகாட்டல் (அ) 
ஆ ல � ா சி க் கு ம் 
முனற

ஒருவருடன் ஒருவர (அ) ஒருவருடன் 
பெ�ர்.

ஒருவருடன் ஒருவர

முடிவு ்சயதல் வழிகாட்டுபெவர மூ�ம் ஆல�ாசனை ்பெறுபெவர மூ�ம்

 11.3   ஆந�கா�்ரின் ்ண்பு்ரை 
்ட்டியலிடு்.

1. பெரிவு

2. புரிநது ்காள்ளுதல்

3. மரியானத ்காடுத்தல்

4. உறுதியாக ஒத்துக்்காள்ளுதல்

5. மதிபபுகளுக்கு மரியானத ்காடுத்தல்

6. தனிபபெட்ட திறனம

7. தனிபபெட்ட அறிவு

8. தனிபபெட்ட வ்ரச்சி
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 11.3.1   ஆந�கா�ரன வழஙகுதலில் உள்ை குர்றக்ளுக்கான எடுத்துக்காட்டு்ள்

வ. 
எண் குர்ற்ள் விைக்ம் ்ண்பு்ள்

1 காதல் வயபபெடுதல் (Love 
affairs)

இ ய ற் ன க ய ா க ல வ 
எதிரபொலிைத்தின் மீது 
ஈரபபு ஏற்பெடுதல்.

பெடிபபில் நாட்டம் குனறதல், 
வகுபபுகன் நிராகரித்தல். 
வீடு, தஙகும் விடுதியில் 
இருநது ஒடி விடுதல். இதன் 
மூ�ம் பொல்வினை லநாய 
்தாற்றுக்கு ஆ்ாகிறாரகள்.

2 மைஅழுத்தம் (Stress 
management)

மை அழுத்தம் என்பெது 
உஙகள் உடல் எநத விதமாை 
லதனவ (அ) அபொயத்திற்லகற்பெ 
மாறிக்்காள்வதாகும்.

லதரவு பெயம், விருபபெபபெட்ட 
கல்லூரிகளில் இடம் 
கினடக்காமல் லபொவது, 
லவன� பெளு, உடன் 
நணபெரகள் ்தாநதரவு, அதிக 
பெதட்டம் இனவ அனைத்தும் 
தற்்கான�, பிறர மைனத 
புணபெடுத்துதல் மற்றும் 
உ்வியல் ்தாடரபொை 
வியாதிகன் தரும்.

3 மைச்லசாரவு மற்றும் 
சுயதீஙகு (Depression and Self 
- harm)

பெருவ நின�யில் 
உள்்வரகள் சுதநதிரம் 
மற்றும் சாரநதிருத்தல் 
இ ர ண ன ட யு ம் 
ச ம நி ன � பெ டு த் து த லி ல் 
சிரமத்னத எதிர்காள்வதால் 
மைச் லசாரவிற்கு 
ஆ்ாகிறாரகள் 

மைச்லசாரவு, தற்்கான�, 
உடல் மற்றும் பொலியல் 
துஷ்பிரலயாகம், மது, 
குடும்பெ நபெரகன் 
இழத்தல், தாய (அ) தநனத 
ஒருவர மட்டும் நலிநத 
்பெற்லறார மற்றும் 
குழநனத உறவு. 

4 லகாபெத்னத 
கட்டுபபெடுத்துதல் (Anger 
management)

லகாபெம் என்பெது எதிரமனற 
உணரவு லநரமுனற 
வழிகன் ்காணடு 
உ ண ர வு க ன ் 
கட்டுபபெடுத்த�ாம்.

குடும்பெ நபெரகள், 
நணபெரகள் மற்றும் 
உறவிைரகள் மீது லகாபெம் 
்காள்ளுதல்.

XII_Nursing_Vocational_TM_Unit 11.indd   307 1/5/2020   10:47:24 AM



11 | வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆல�ாசனைகள் 308

5

குழநனதகள் 
துஷ்பிரலயாகம் / 
துன்புறுத்தல் 
(Child abuse/harassment)

்பெற்லறார மற்றும் 
பொதுகாவ�ரால் குழநனதக்கு 
காயம், மரணம், உணரச்சி 
வசபபெடுத்துதல் மற்றும் தீவிர 
தீஙகு வின்விக்கும் 
ஆபெத்திற்கு குழநனதகள் 
துஷ்பிரலயாகம் என்று 
்பெயர.

தவறாை நடத்தபபெடுதல், 
அ�ட்சியபபெடுதல், உடல் 
ரீதியாக துன்புறுத்துதல், 
பொலியல் வன்்காடுனக, 
தவறாக வழிநடத்துதல், 
உ ண ர வு ப பூ ர வ ம ா க 
துன்புறுத்துதல்.

6

நினைவாற்றல் மற்றும் 
ஒருமுகப பெடுத்துதல் 
(கவைம்) (Memory and 
concentration)

நினைவாற்றல் குனறதல் 
மற்றும் குனறநத கவைம் 
ஆகியனவக்ால் கல்வியில் 
பிரச்சினைகள் ஏற்பெடுகிறது.

்தான�க்காட்சி பொரத்தல், 
க ணி ணி யி ல் 
வின்யாடுதல் மற்றும் 
ஆ ல ர ா க் கி ய ம ற் ற 
நணபெரகள்.

7

்பெற்லறாரகன் 
அனுசரித்தல் 
(Adjustment with parents)

் பெ ற் ல ற ா ர க ளி ன் 
எதிரபொரபபுகளுக்குக் லகற்பெ 
குழநனதக்ால் வாழ 
முடிவதில்ன� மற்றும் 
அவரகளின் அறிவுனரகள் 
மற்றும் குறுக்கீடுகள் 
ஒத்துனழபபு குனறபொடுகன் 
ஏற்பெடுத்துகிறது.

்பொறுபபெற்ற தன்னம, 
லகாபெம், குனறநத லபொட்டி, 
மைபபொன்னம, 
ஒத்துனழயானம

8

பெள்ளி/ கல்லூரியில் 
அனுசரித்தல் (Adjustment in 
school/college)

கு ழ ந ன த க ளு க் கு 
தஙகளுனடய நணபெரகள், 
ஆசிரியரகள், பொடஙகள் 
மற்றும் லவன� 
வாயபபுகளில் அனுசரித்து 
்சல்வதில் கடிைமாக 
இருக்கிறது.

தூணடுதலின் லபெரில் 
முடி்வடுத்தல், லதால்வி, 
ஏமாற்றம் மற்றும் 
அனுசரித்து ்சல்வதில் 
பிரச்சினை.

9 வாழக்னக வழிகாட்டல் 
(Career guidance)

திறனம, விருபபெம், 
புத்திசாலித்தைம், லவன� 
வாயபபு மற்றும் 
லபொட்டித்லதரவு ஆகியவற்றில் 
மாணவரகளின் அறிவுத் 
திறத்னத அதிகரித்தல்.

அவரகளுனடய பெ�ம் 
மற்றும் பெ�வீைம் பெற்றிய 
வி ழு ப பு ண ர ச் சி ன ய 
ஏற்பெடுத்துதல்.
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10 வீட்டுக் ்காடுனமகள் 
குடும்பெ வன்முனற  
(Domestic violence)

குடும்பெத்தில் ஒவருர மூ�ம் 
மற்றவரகளுக்கு தீஙகு 
ஏற்பெடுவது

குடும்பெ பிரச்சனைகள் 
மற்றும் குழநனதகளின் 
நடத்னத பிரச்சனைகள்.

11 சூதாட்டம் (Gambling) சூதாட்டம் என்பெது நாம் 
்வற்றி ்பெறுலவாமா? 
இல்ன�யா என்ற நிச்சயம் 
இல்�ாத நின�யில் 
பெணத்னதலயா (அ) வின� 
மதிக்க முடியாத 
்பொருட்கன்லயா பெநதயம் 
கட்டி பெணம் (அ) உயரநத 
்பொருட்கன் அனடய 
நினைபபெது ஆகும்.

தனினம, மை அழுத்தம், 
மைச்லசாரவு மற்றும் பெ� 
பிரச்சினைகள் ஏற்பெடும்.

12 தவறாை ் பொருள் பெயன்பொடு 
(Subtance abuse)

தவறாை ்பொருள் பெயன்பொடு 
என்பெது லபொனத பெழக்கம் 
எைவும் அறியபபெடுகிறது 
லபொனத பெழக்கம் என்பெது ஒரு 
மருநனத தவறாை முனறயில் 
அ்வுக்கு அதிகமாக 
உடலுக்கு அபொயம் அளிக்கும் 
வனகயில் உபெலயாகித்தல் 
ஆகும்.

புதிய பெழக்கத்னத 
உருவாக்குதல், லதரவில் 
லதால்வி, விபெத்து, 
வ ன் மு ன ற 
தி ட் ட மி ட ப பெ ட ா த 
பொதுகாபபெற்ற உடலுறவு.

13 மட்டம் லபொடுதல் (Truancy) மட்டம் லபொடுதல் என்பெது 
வீடு, பெள்ளி மற்றும் தஙகும் 
விடுதியிலிருநது ஓடிவிடுதல்.

ஆலராக்கியமற்ற நட்பு 
மற்றும் உறவுகள்.

மத்திய உள்துனற அனமச்சகத்தால் பொராளுமன்றத்தில் சமரபபிக்கபபெட்ட ஒரு சமீபெ அதிகார 
பூரவ அறிக்னக - தற்்கான� விகிதத்தில் தமிழக மாணவர சமூகம் முன்ைணி வகிக்கிறது. (ஏபரல் 
4, 2018, ்டக்கன் கிரானிகல்)
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்கா்டச்சுருக்ம்

வழிகாட்டுதல் என்பெது உ்வியல் 
துனறயில் ்தாடரபு ்காணடது. இது 
நடவடிக்னககன் சரியாை பொனதயில் லதரவு 
்சயவதற்காை அவசியத்னத 
வாடிக்னகயா்ரகளுக்கு அளிக்க உதவுகிறது. 
ஆல�ாசனை என்பெது உ்வியலுடன் ்தாடரபு 
்காணடுள்்து. இது ஆராயச்சி, பெயிற்சி மற்றும் 
லமரபொரனவனய உள்்டக்கியது. ஒரு 
நிறுவைத்திற்லகா அல்�து தனிபபெட்ட 
ஒருவருக்லகா இனவ இரணடும் 
பெயன்பெடுத்தபபெடும் லபொது ஆல�ாசனை 
(Counselling) அதிக அ்விலும் வழிகாட்டுதல் 
பெள்ளி மாணவரகளுக்கு குறிபபிட்ட 
்சயல்களுக்கும் உதவுகிறது. ஆல�ாசனை 
உ்வியல் துனறயின் மற்ற பெரபபுகன்யும், 
வழிகாட்டுதல் குறிபபிடபபெட்டனவகன்யும் 
உள்்டக்கியது. 

•  ஆல�ாசனை வழஙகுவனத பெஙகு 
நாடகமாக பெயிற்சி ்சய

•  வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆல�ாசனை 
வழஙகும் னமயஙகளுக்கு ்சன்று 
பொரக்கவும்.

மகாைவர த�யல்்காடு

த�காறத்காருட்்ைஞ்சியம்

புத்துணரச்சி முகாம் (Retreats) 
-

சாதாரண வாழக்னகயிலிருநது வி�கி இனறவனுடன் 
்ச�விடுவதற்காை சநதரபபெம்

்தாழி�ர ்தாகுதி

மைபபொன்னம (Professional)
-

பெணியிடத்தில் ஒரு மரியானத மைசாட்சி, மற்றும் ்பொதுவணிக 
ரீதியாை முனறயில் ்வளிபபெடுதல்.

லதாற்றம் (Perspective)
-

உணனமயாை நின�களில் விஷயஙகன் காணபிபபெதற்காை 
திறன் அல்�து உறவுமுனறயின் முக்கியத்துவம்.

உள் லதாற்றம் Introverted) - ஒதுக்கபபெட்ட தன்னம அல்�து கூச்ச சுபொவம் உனடயவர.
்வளித் லதாற்றம் (Extroverted)

-
்பொதுவாக சமுதாயத்தில் கருத்துக்கன் ்வளிபபெடுத்தும் 
தன்னம உனடயது.

சமூக மைநின� (Socio-psychological) 
-

சமுதாய மற்றும் உ்வியல் காரணிகன் ஒன்றுடன் ஒன்று 
்தாடரபுபெடுத்துவது.

நம்பிக்னகக் குரியது (Confidential) - இரகசியம் (அ) தனினமபபெடுத்தபபெட்டது.
ஒழுஙகு்நறி (Ethical) - மதிபபீடுகன் ஏற்றுக்்காள்ளுதல் (அல்�து) மறுத்தல்
மைச்லசாரவு (Depression) - லசாகமாை உணரவு
உள்ளுணரவு (Insight) - ஒரு சூழநின�னய பொரக்கும் சக்தி அல்�து உணரவு
திட நின� (Concreting ) - ஒரு உணனமயாை நிகழவு அல்�து நிகழவுகன் வகுபபெது.
பெணபு (Attributes) 

-
குணம், பெணபு அல்�து ஒருவருனடய குணந�ன்கன் 
குறிபபிடுதல்.

விடுபெடுதல் (Bunking) - வினரவாக ்வளிலயறுதல் அல்�து வகுபபிலிருநது தபபித்தல்.
பெழக்க நின� (Habit formation) - புதிய நடத்னத தாைாகலவ மாறும் ்சயல்.

காரல் லராஜைரஸ் (Carl Rogers) 
(1902 – 1987) என்ற அ்மரிக்க 
உ ் வி ய � ா ் ர , 

சிகிச்னசயளிபபெவருக்கும், 
ல ந ா ய ா ளி க் கு ம் 
இனடயி�ாை தனிபபெட்ட 
உறவுமுனற பெற்றி 
கூறியுள்்ார
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I �ரியகான விர்டரய நதரநததடுத்து எழுது்

1.  வழிநடத்துதல் என்ற வாரத்னதயின் ்பொருள்
 அ) லபெசுவது ஆ)வழிகாட்டுவது
 இ) கவனிபபெது ஈ)லகட்பெது

2.  வழிநடத்துதல் என்பெது இன்ஞரகளுக்கு 
உதவும் ்சயல்முனறக்கு

 அ)  அவரகளின் கல்வினய நினறவு ்சயய 
கற்றுக்்காடுக்கிறது.

 ஆ)  மற்றவரகளுடன் ்தாடரபு ்காள்்
 இ)  தன்னுடன், மற்றவரகளுடன், 

சூழநின�கன் அனுசரித்து ்காள்்
 ஈ) சூழநின�யிலிருநது ்வளிலயறுதல்

3. வழிகாட்டுதலின் முக்கிய லநாக்கம்
 அ) சமமாை வ்ரச்சிக்கு உதவுகிறது
 ஆ) மற்றவருடன் லபெசுவதற்கும்
 இ)  நணபெரகளுடன் ்தாடரபு ்காள்வதற்கு 

உதவுகிறது.
 ஈ) குழுவிலிருநது பிரித்தல்

4.  பின்வருவைவற்றில் எது வழிகாட்டுதலின் 
முக்கிய லநாக்கம்.

 அ) உறவுமுனறனய வ்ரபபெது
 ஆ) ்தாடரபுகன் அதிகபபெடுத்துவது
 இ) ்பொறுனமனய வ்ரத்து ்காள்வது
 ஈ) லகாபெத்னத வ்ரத்து ்காள்ளுதல்
5.  தானிகா, 22 வயது ்பெண அவளுனடய 

்பொறியா்ர பெடிபனபெ முடித்துள்்ாள். 
அவளுக்கு 3 ்பெரிய நிறுவைஙகளிலிருநது 
சம மதிபபுனடய நல்� லவன� 
கினடத்துள்்து. எநத வனக�ாை 
வழிகாட்டுதன� அவள் நாடுவாள்.

 அ)தனிபபெட்ட
 ஆ)்தாழில் ்தாடரபொை
 இ)கல்வி சம்பெநதமாை
 ஈ)லமற்கணட எதுவுமில்ன�

6.  மாணவரகளின் தனிபபெட்ட மற்றும் நடத்னத 
பிரச்சினைகளுக்கு உதவி ்சயவது 
மட்டுமல்�ாமல் லவன� மற்றும் ்தாழில் 

   மதிபபீடு 

முனற பெற்றிய 
ஆல�ாசனை கூறுவது 
எநத வனகயாை 
ஆல�ாசனை லநாக்கத்தின் கீழ வரும்?

 அ) தடுபபுமுனற ஆல�ாசனை வழஙகுவது
 ஆ)  மாணவரகளுக்கு ஆல�ாசனை 

வழஙகுவது
 இ)  மதம் சம்பெநதமாை ஆல�ாசனை 

வழஙகுவது
 ஈ) மரபியல் ஆல�ாசனை

7.  எநத வனகயாை ஆல�ாசனை ஈ்மயில், 
உணனம, லநர அரட்னட, மற்றும் கா்ணாலி 
மாநாடு வழியாக வழஙகபபெடுகிறது.

 அ) மரபெனு ஆல�ாசனை
 ஆ) மாணவர / கல்வியாணடு ஆல�ாசனை
 இ) லநரன� ஆல�ாசனை
 ஈ) ஆல�ாசனைனய தடுத்தல்

8.  ் தான�க்காட்சி பொரபபெது, கணிணி 
வின்யாட்டு மற்றும் ஆலராக்கியமற்ற 
லதாழனம வனகயாை பிரச்சனைகளுக்கு எநத 
வனகயாை ஆல�ாசனை லதனவபபெடுகிறது.

 அ) ஞாபெகசக்தி மற்றும் உற்று லநாக்குதல்.
 ஆ)  பெள்ளி/கல்லூரியில் அனுசரித்து 

்சல்வது
 இ) சூதாட்டம் சம்பெநதமாை
 ஈ) லமற்கணட அனைத்தும்
II  பின்வரும் வினகாக்ளுககு குறுகிய 

விர்டயளி

1.  வழிநடத்துதல் – வனரயறு.
2.  ஏலதனும் 3 வழிநடத்துதலின் லநாக்கஙகன் 

எழுதுக.
3.  ஏலதனும் வழிநடத்துதலின் 3 

குறிக்லகாள்கன் எழுதுக.
4.  வழிகாட்டுதலில் அறிவுனர வழஙகுபெவரின் 

ஏலதனும் 3 பெணபுகன் எழுதுக.
5.  ஆல�ாசனை வழஙகுதல் – வனரயறு.
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6.  ஆல�ாசனை வழஙகுபெவரின் 3 பெணபுகன் 
பெட்டியலிடுக.

III சுருக்மகான விர்டயளி

1.  இரணடு வனகயாை வழிகாட்டுதலின் 
வனககன் வி்க்குக.

2.  பெள்ளிகளில் வழிகாட்டுதல் லசனவயின் 
லநாக்கஙகன் விவரிக்கவும்.

3.  வழிகாட்டுதலின் ் சயல்கன் பெட்டியலிடுக.

4.  ஆல�ாசனை வழஙகுதலின் லதனவனய 
வி்க்குக.

5.  ஆல�ாசனை வழஙகுதலின் பெடிகன் 
வி்க்குக.

IV விரிவகான விர்டயளி

1.  வழிகாட்டுதலின் ்காள்னககள் க�நதாயவு 
்சயக.

2.  வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆல�ாசனை 
வழஙகுவதற்கும் உள்் லவறுபொடுகள்

3.  ஆல�ாசனை வழஙகுதலின் முக்கிய 
குறிக்லகாள்கன் விவரிக்கவும்.

4.  ஆல�ாசனை வழஙகுதலின் ் காள்னககன் 
பெட்டியலிடுக.

5.  பெல்லவறு விதமாை ஆல�ாசனை 
வழஙகுதன� க�நதாயவு ்சயக.

6.  ஏலதனும் 5 பிரச்சனைகன் தீரக்க, 
ஆல�ாசனை வழஙகுதலின் லசனவனய 
க�நதாயவு ்சயக.
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ஆய்வுக ்ட்டுரை: 1

1.  Mrs. கம�ா, 25 வயது ்பெணமணி.  இவர 
கருவுற்று 22 வாரஙகளில் ஹீலமாகல�ாபின் 
7.2 கி மற்றும் பெசியின்னம காரணமாக 
ம ரு த் து வ ம ன ை யி ல் 
அனுமதிக்கபபெட்டுள்்ார.  இவர திைமும் 
மருத்துவரால் பெரிநதுனரக்கபபெட்ட 
இரும்புச்சத்து மாத்தினரகன் எடுக்கிறார.

(அ)  ஒரு ்சவிலியராக இவருக்கு எபபெடி 
சுகாதார கல்வி அளிபபொய?

(ஆ)  மார்கட்டில் கினடக்கும் உணவு 
வனககளில் இரும்புச்சத்து உள்் 
உணவுகன் ்காணடு ்தாடரபு 
அட்னட (Flash cards) தயாரிக்கவும்.

ஆய்வுக ்ட்டுரை: 2

1.  Mrs. உஷா, 23 வயது, இவருக்கு சுக பிரசவத்தில் 
2.7 கில�ாவில் முதல் ் பெண குழநனத பிறநத்து.  
இவர பிரசவத்திற்கு பின் கவனிக்கும் 
அனறயில் இருக்கிறார.

(அ)  ஒரு ்சவிலியராக நீ, அவருக்கு 
பிரசவத்திற்கு பின் என்்ைன்ை 
கணகானித்தல் ்சயவாய?

ஆய்வுக ்ட்டுரை: 3

1.  ஒரு தாய முதல் குழநனத ்பெற்றுள்்ார 
மற்றும் இன்று அவர மருத்துவமனையிலிருநது 
்வளிலயற்றம்கிறார (Discharged). 

(அ)  அவருக்கு குடும்பெ கட்டுபபொடு பெற்றி 
என்ை அறிவுனரகள் கூறுவாய?

(ஆ)  என்்ைன்ை ்வளிலயற்ற 
அறிவுறுத்தல்கன் அளிபபொய?

ஆய்வுக ்ட்டுரை: 4

1.  Mrs. சீதா, 48 வயது ்பெணமணி ஆன்னஜைணா 
்பெக்லடாரிஸ் (Angina pectoris) –ஸால் 
ம ரு த் து வ ம ன ை யி ல் 
அனுமதிக்கபபெட்டுள்்ார.  அவரின் நின� 
்பொதுவாக குணமனடநது வநதார.  அவர 
மருத்துவமனையில் இருநது வீட்டிற்கு 
்சல்லும் லபொது னமட்லராகின�சரின் 
மாத்தினரகள் (Mitoglycerine) எடுக்க 
பெரிநதுனரக்கபபெட்டுள்்ார.  மற்றும் 
்சவிலியர ்வளிலயற்ற அறிவுனர அளிக்க 
லவணடும்.

(அ)  கரு ்சவிலியர சுகாதார கல்வியளிக்கும் 
லபொது ்பொதுவாை பெரிநதுனரக்ாக 
என்ை கூறுவாய?

(ஆ)  என்ை அறிவுறத்தல்கள் Mrs. சீதானவ 
வழக்கமாக ்சயல்பெட தூணடும்?

ஆய்வுக ்ட்டுரை: 5

1.  Mrs.லீ மற்றும் அவரின் 8 மாத குழநனத 

�ாவணயா இவருக்கு ்தாடரச்சியாை 
வயிற்றுப லபொக்கு ஏற்பெடுவதால் குழநனத ந� 
மருத்துவனர சநதிக்கின்றைர.  அக்குழநனதக்கு 
பொட்டில் உணவூட்டம் மட்டுலம.

(அ)  வயிற்றுபலபொக்கிற்காை காரணஙகள் 
யானவ?

(ஆ)  என்ை உணவுகன் அவருக்கு 
்காடுக்க�ாம்?

(இ)  பொட்டில் உணவூட்டத்திற்கு நீ என்ை 
அறிவுனரகள் கூறுவாய?

ஆய்வுக ்ட்டுரை: 6

1.  Mrs. வசநதா மற்றும் அவரின் 12 மாத குழநனத 
திலைஷ் முதல் முனறயாக தடுபபூசி லபொட 
மருத்தவமனைக்கு வருகின்றைர.  அக்குழநனத 
மிகவும் ்மலிநது இருக்கிறது.  
பெரிலசாதனையின் லபொது அவரின் எனட 6.2 
கில�ாகிராம்.  பிறபபின் லபொது 2.9 கில�ாகிராம் 
மற்றும் பிறநத்திலிருநது ஒரு தடுபபூசி கூட 
லபொட்டதில்ன�.

(அ)  அநத குழநனதயின் எனட எதிரபொரரக்கும் 
வித்த்தில் இருக்கிறதா?

(ஆ)  12 மாத்த்தில் என்்ைன்ை milestones 
எதிரபொரக்கபபெடுகின்றை?

(இ)  இக்குழநனதக்கு தடுபபூசி 
அட்டவனைனய பெட்டியலிடுக.

ஆய்வுக ்ட்டுரை: 7

1.  Mrs. மீைா, 29 வயது ்பெணமணி அவசர 
பிரினவ முச்சுத்திணறல், தனசபபிடிபபு லநாய 
மற்றும் ரிலைாரியாவால் அனுகிைார.  அதன் 
அறிகுறிகள் 1 நான்க்கு முன்புதான் 
்தாடஙகியது மற்றும் மூக்கில் ஒழுக்கும் 
குனறவாை இருமலும் இருக்கிறது.  
அவருனடய 4 வயது மகன் ரிலைாரியாவால் 
கடநத மூன்று நாட்க்ாக 
பொதிக்கபபெட்டிருநதார, அப்பொழுது அவர 
பொதிக்கபபெடவில்ன�.  அவருக்கு முன் 
மருத்துவ வர�ாறு (History) மற்றும் எநத 
மருநதும் எடுக்கவில்ன�.  மூன்று நாட்களுக்கு 
முன்பு அவரின் குழநனதக்க்கு ஃபுளு தடுபபூசி 
கூறியிருநதார.  மீைாவிற்கு பெரிலசாதனையின் 
லபொது இன்புளுயன்சா இருபபெனத 
கணடறியபபெட்டார.  அவர சுவாச லகா்ாறு 
மற்றும் ஆன்டி னவரஸ் காரணமாக 
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கபபெட்டார.  5 
நாட்களுக்குப பிறகு மருத்துவமனையிலிருநது 
ஆக்சிஜைன் மூ�ம் நல்� முன்லைற்றத்துடன் 
்வளிலயறிைார.

(அ)  உன் குடும்பெத்தில் உள்் மற்ற 
நபெரகளுக்கு ஃபுளுனவ பெற்றி நீ எபபெடி 
சுகாதார கல்வி அளிபபொய?\

ஆய்வுக ்ட்டுரை

ஆயவுக் கட்டுனர
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பகுதி III - த்ாழிற்கல்வி பாடங்கள்

(சு்கா்ார பகுதி)

நேரம்: 3 மணி 30 நிமிடங்கள் மதிபதபண்கள்: 90 

குறிப்புகள் :-

i.  ந்கள்வித்ாளில் அச்சிடபபடடவை்கவை சரிபார்க்கவும்.  ஏந்னும் பிவை இருபபின் உடனடியா்க 
அவை நமறபாறவையாைரு்ககு த்ரிவி்க்கவும்.

ii.  நீலம் அல்லது ்கருவம நிை வமவய எழுதுை்றகு உபநயா்கபபடுத்வும். மறறும் ந்காடிட மறறும் 
படம் ைவரய தபன்சிவல பயன்படுத்வும்.

I - சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடுத்து எழுதுக: (15 x 1 = 15)

1.  ப ா ப ட ர ச ன்  ை டி ்க ட டி  எ ் ற ்க ா ன 
எடுதது்க்காடடு?

 (அ) தமதுைான மணல் ைடி்கடடி  
(Slow sand filter) 
(ஆ) அதிநை்க மணல் ைடி்கடடி  
(Rapid sand filter) 
(இ) வீடடு உபநயா்க ைடி்கடடி  
(Household filter) 
(ஈ) ந்கன்டி ைடி்கடடி  
(Candy’s filter)

2.  இரத்ததில் ்கலந் த்ாறறு எ்றகு ைழி 
ைகு்ககிைது.

 (அ) நுவரயீரல் சீழ்

 (ஆ) புவடசவ்வு நீர உவை ஏறைம்

 (இ) ேஞசா்ககும் அதிரச்சி

 (ஈ) நமற்கணட அவனததும்

3.  திரு. ராஜிவின் இரத் அழுத்ம் 180/100mm4g. 
இது இவ்ைாறு அவை்க்கபபடுகிைது.

 (அ) வைபநபாதடன்சன்

 (ஆ) வைபபரதடன்சன்

 (இ) மாரவடபபு
 (ஈ) தேஞசுைலி

4. நீரழிவு நோயின் அறிகுறி்கள் மறறும் 
அவடயாைங்கள்

  (அ) பாலியூரியா   
(ஆ) பாலிடிபசியா 
 (இ) பாலிநபஜியா  
 (ஈ) வைபநபாகிவைசிமியா

 அ. i, ii, iii     ஆ. i, ii, iv     

 இ. i, iii, iv     ஈ. ii, iii, iv

5. பின்ைரும் வைடடமின்்களில் த்காழுபபில் 
்வரய்ககூடியது.

  அ. A, B, C, D 
ஆ. A, D, C, B 
இ. A, D, E, K 
ஈ. B, C, D, K

6.  G2P2 என்பது
 (அ)  இணடு குைநவ்்களுடன், இபநபாது 

இரடவட குைநவ் ்கருவுறை தபணமணி

தசவிலியம் – ்கருததியல் (த்ாழிற்கல்வி)
மாதிரி வினாத்ாள் – 12ஆம் ைகுபபு
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 (ஆ)  2 முவை ்கருத்ரிதது, 2 முவை ்கரு 
ஈன்ை தபணமணி

 (இ)  இரு முவை ்கருத்ரிதது, ்றநபாது (24 
மணி நேரததிறகு முன்) ்கரு்கவலபபு 
ஏறபடட தபணமணி

 (ஈ)  ஒரு குைநவ் ஏற்கனநை இருநது, 
்றநபாது ்கரு்கவலபபு தசய் 
தபணமணி

7. சா்ாரணமா்க்க குைநவ்்கள் 
்ங்களுவடய எவடவய இந் மா்ததில் 
இரடடிபபா்ககுகின்ைன.

 (அ) 4 – 5 மா்ங்கள்

 (ஆ) 6 – 8 மா்ங்கள்

 (இ) 3 – 4 மா்ங்கள்

 (ஈ) 8 – 10 மா்ங்கள்

8. எந்த ்டுபபு முவைவயப பின்பறறினால் 
எலும்பு ந்யமானதவ்த ்டு்க்கலாம்.

 (அ)  சுணணாம்பு சதது்க குவைைா்க 
உடத்காள்ைல்

 (ஆ)  அதி்க உடல் இய்க்கம் குவைந் 
ைாழ்வு முவை

 (இ) அதி்க புர்ச்சதது உணவு

 (ஈ) ந்வையான தினசரி உடறபயிறசி்கள்

9. நபரிடர நமலாணவமயின் மு்ல் 
நிவலபபாடு

 (அ) தேடுங்கால ைடிைவமபபு

 (ஆ) ்யாரநிவல

 (இ) இடரின் விவைவு

 (ஈ) எச்சரி்கவ்க நிவல

10. ைலி நிைாரணி்களின் பயன்பாடு

 (அ) ைலிவயப நபா்க்க

 (ஆ) அழுத்தவ்ப நபா்க்க

 (இ) அ மறறும் ஆ

 (ஈ) நமற்கணட எதுவுமில்வல

11. பயனுள்ை ்்கைல் த்ாடரபின் ்வட்கள் 
என்பவை

 (அ) ்ற்காபபு

 (ஆ) சுரு்க்கம்

 (இ) ்னிேபரின் எணணங்கள்

 (ஈ) நமற்கணட அவனததும்

12. பின்ைருைனைறறில் எது 
ைழி்காடடு்லின் மு்ககிய நோ்க்கம்

 (அ) உைவுமுவைவய ைைரபபது

 (ஆ) த்ாடரபு்கவை அதி்கபபடுததுைது

 (இ) தபாறுவமவய ைைரதது த்காள்ைது

 (ஈ) ந்காபதவ் ைைரதது த்காள்ளு்ல்

13. தசாற்கைறை ்்கைல் த்ாடரபு என்பது 
இ்வன உள்ைட்ககியது

 அ) புன்னவ்க

 ஆ) ைாசவன

 இ) சிறிபபு

 ஈ) த்காடுத்ல்

14. வ்ராயடு Storm எந் நோயின் சி்க்கல்

 (அ) வைபபர வ்ராயடிசம் 

 (ஆ) வைபநபா வ்ராயடிசம்

 (இ) வைபநபா தடன்சன்

 (ஈ) வைபபர வ்ராயடிசம்

15. ்கருபவபயிலுள்ை திரை்ககுழி உருைாகும் 
நேரம்?

 (அ) 10 ைது ோள்

 (ஆ)  தைளி தசல் நிவையினுள்  
(Outer all mass)

 (இ)  உடதசல் நிவையில் வசடநடாடநரா 
நபாபிைாஸ்பிறகு அருகில்

 (ஈ) தைளிபபுை ்கரு ேடுதந்ாலி (Mesoderm) 
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II - ஏதேனும் 10 வினாககளுககு சுருககமான விடையளி (10 x 3 = 30)

16.  த்காள்்கலன்்களில் பாது்காபபா்க நீர ைைங்க எடு்க்க நைணடிய முன்தனச்சரி்கவ்க 
ேடைடி்கவ்க்கவை படடியலிடு்க.

17.  நிநமானியாவின் ஏந்னும் மூன்று சி்க்கல்்கவை எழுது.
18.  பித்பவப அைறசியின் நோய ்கணடறியும் பரிநசா்வன்கவை எழுது.
19.  சிறுநீர்க ்கற்கள் நோயின் தசவிலிய சிகிச்வச பறறி எழுது.
20.  சமச்சீர உணவு மறறும் ஊடடச்சதது்க குவைபாடவட நைறுபடுதது்க.
21.  நபறு்கால பின்நிவல என்ைால் என்ன?
22.  குைநவ்யின் ைைரச்சியும் முன்நனறைமும் என்ைால் என்ன?
23.  ்கண்களில் ஏறபடும் படரந் ேசிவு விை்ககு்க.
24.  “ஸ்டாரட” என்ப்ன் விரிைா்க்கம் என்ன?
25.  ேச்சுயிரியல் – ைவரயறு.
26.  ைலிபபு என்ைால் என்ன?
27.  ் ்கைல் த்ாடரபு்களின் கூறு்கள் யாவை?
28.  ைழி்காடடு்லில் அறிவுவர ைைஙகுபைரின் ஏந்னும் 3 பணபு்கவை எழுது்க.

III - ஏதேனும் 5 வினாககளுககு மட்டும் சிறுகுறிப்பு வடைக. (5 x 5 = 25)

29.  நபதி்ககு வீடடில் அளி்க்கபபடும் நமலாணவம பறறி விரிைா்க எழுது்க.
30.  த்காள்வை நோய, பரவும் த்காள்வை நோய, உல்க த்காள்வை நோய்கவை நைறுபடுதது்க.
31.  ்கணினி பாரவை குவைபாடடு நோயின் ்காரணி்கவை எழுது.
32.  75 ையது நிரம்பிய உன்னுவடயட பாடடி்ககு நீரழிவு நோய்க்கான உணவு படடியவல எழுது்க.
33.  நைாம்னஸ் அறிகுறி்கவை எவ்ைாறு ்கணடறிைாய?
34.  நபரிடர நமலாணவம தபடடி பறறி சுரு்க்கமா்க எழுது்க.
35.  சரிவிகி் உணவை எவ்ைாறு திடடமிடுைாய?

IV விரிவான விடையளி       (10 x 2 = 20)

36.  மாரவடபபு பறறி விரிைா்க எழுது்க.
     (அல்லது)
 இல்லச் சு்கா்ார தசவிலியரின் தபாறுபபு்க்கவை விைரி.
37.  3 ோட்களு்ககு த்ாடர ்கன மவை ்காரணமா்க ைானிவல மவையின் நபாதும் முன்தனச்சரி்கவ்க 

விடுததுள்ைது.  மவை்ககு முன் மறறும் மவை்ககு பின் உன்னுவடய பஙகு என்ன?
       (அல்லது)
  உன் ைகுபபு ஆசிரியருடன் பயனுள்ை ்்கைல் த்ாடரவம நமறத்காள்ை, நீ எநத்ந் 

ைழி்காடடு்ல்்கவை பின்பறறுைாய?
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1
அலகு

   வறையறை:
சுவாெ பிரச்ெறன உள்்ள ப�ாயாளிககும் 

இரத்தததில் ஆகஸிஜன் அ்ளவு குறைநதுள்்ள 
ப�ாயாளிககும் ஆகஸிஜன் அளிதது சிகிச்றெ 
அளிபபது பிரணவாயு அளித்தல் எனபபடும்.

ஆக்ஸிஜன் சிலிணடர:

1. ஆகஸிஜன் என்பது மணம் அற்ை நிைமற்ை 
காற்றை வி்டக கனமான ஒரு வாயு.

2. இது கருபபு சவள்ற்ள சிலிண்டர்களில் 
உயர் அழுத்தததில் பெமிதது 
றவககபபடுகின்ைது.

3. ஆகஸிஜனால் தீபபற்றிக சகாள்ளும் 
சபரிய ஆபதது உள்்ளது.

4. ஆகஸிஜன் சிலிண்டர் அருகில் 
புறகபபிடித்தல் கூ்டாது.

5. ஆகஸிஜன் சிலிண்டர் அருகில் எளிதில் 
தீபபற்றிக சகாள்ளும் சபாருள் இருபபது 
கூ்டாது.

6. சிலிண்டர் இறணபபுகளில் எணசணய், 
கிரீஸ், ஆல்கைால் பபான்ைவற்றைப 
பயன்படுத்தக கூ்டாது.

7. எளி்தாகப பயன்படுததும் வறகயில் 
சிலிண்டறர ்தாங்கியில் நிறுததி றவதது, 
ப�ாயாளியின் படுகறகயிருபக சகாணடு 
செல்வ்தற்கு முன்பப பரிபொதிகக 
பவணடும்.

8. சிலிண்டறரச் பொதிகக சிலிண்டறர 
திைககக சகாடுககபபட்ட ொவிறயப 
பயன்படுத்த பவணடும்.  அங்குள்்ள சிறிய 
வால்றவச் சிறி்த்ளவு திைநது ஆகஸிஜன் 
சவளிபயறுவற்த humidifier மூைம் 
பொ்தறனச் செய்ய பவணடும்.

9. Humidifier பாடடிலு்டன் 
இறணககபபடடுள்்ள flow meter 
ப�ாயாளிககு செலுத்த பவணடிய 
ஆகஸிஜன் அ்ளறவக கணககிடும்.

10. ஆகஸிஜன் humidifier பாடடிலுககுள் 
செலுத்தபபடடு அ்தன் பிைகு ப�ாயாளிககு  
அளிககபபடுகிைது.

ஆக்ஸிஜன் சிகிச்றெ ததறவப்்படு்பவரகள்:

 � நீைம் பாரிததிருபபவர்கள் (ப்தால், 
�கபபடுகறக மற்றும் ெவ்வுபப்டைம் நீை 
நிைததில் காணபபடு்தல்).

 � மூச்சுததிணைல்

 � சுற்றுபபுை சூழநிறையில் பபாதுமான 
ஆகஸிஜன் இல்றை என்ை நிறையில் (எ.கா 
உயரமான இ்டங்களில்)

 � இரத்த பொறக

 � ப�ாய்கள் அல்ைது ்தநதுகிப ப்டைங்களில் 
ஆகஸிஜன் குறைநது காணபபடு்தல்.

பிைாண வாயு அளித்தல்
செயல்முறைகள்
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 � அதிர்ச்சி மற்றும் இரத்த ஓட்டம் 
பாதிககபபட்டவர்களுககு 

 � இரத்த பபாககு மற்றும் மூச்ெற்டபபு

 � மிகவும் பமாெமான நிறையில் உள்்ள 
ப�ாயாளிகள்.

ஆக்ஸிஜன் செலுத்தும் முறைகள்:

ஆகஸிஜன் செலுததும் முறைகள் 
ப�ாயாளியின் உ்டல் நிறைறயப சபாருதது 
அறமகிைது.

1. மூககுததுற்ள வழியாக

2. மூச்சுக குழாய் வழியாக

3. முகமூடி முறை

4. பிராண வாயுக கூ்டாரம்

5. மூச்சுக குழல் வழியாக

ஆக்ஸிஜன் செலுத்துவதால் ஏற்படும் இடர்பாடுகள்:

 � ச்தாற்று

 � தீ விபதது (Combustion)

 � மூச்சுப பாற்தயில் உள்்ள ெவ்வுபப்டைம் 
உைர்்தல்

 � ஆகஸிஜன் �ச்சு

 � நுறரயீரல் சிற்த்தல் (Atlectasis)

 � ரீடபராசைண்டல் றபபிபராபிப்ளசியா 
(Retrolental Fibroplasia – குறைமா்தக 
குழநற்தயின் பார்றவ இழபபு ப�ாய்)

 � மூச்ெற்டத்தல் (Asphyxia)

மூச்சுக்குழாய் வழியாக ஆக்ஸிஜன் செலுத்தும் 
முறை:

ஆக்ஸிஜன் சிலிணடர

 � ்தாங்கி மற்றும் உபகரணங்கள் சரகுபைட்டர், 
பப்ளாமீட்டர், ஹியுமிடிறபயர் (humidifier) 
இறணககும் குழாய்

ததறவயான ச்பாருடகள்:

 � நுணணுயிரைச் செய்யபபட்ட அல்ைது 
திரும்ப பயன்படுத்தா்த வறகயிைான 
மூச்சுக குழாய் ப்தறவயான அ்ளவில்.

 � நீரில் கறரயக கூடிய உயவுத்தன்றமயுள்்ள 
சஜல்லி

 � ஒரு கிணணததில் ்தணணீர்.

 � இரபபர் விரிபபு மற்றும் துவாறை

 � வி்ளககு மற்றும் �ாககு அழுததி
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 � ொ்தாரண ெறைன் கறரெல் மற்றும் பஞ்சு 
சுற்றிய குச்சிகள்.

 � ஒரு கிணணததில் ெல்ைாததுணி துணடுகள்.

 � கழிவுத்தடடு மற்றும் காகி்தபறப

 � ஒடடும் பி்ளாஸ்திரி

செய்முறை:

1. றககற்ளக கழுவிக சகாள்்ள பவணடும்.

2. குழாயின் நீ்ளதற்த மூககின் நுனியிலிருநது 
காதும்டல் வறர அ்ளவி்ட பவணடும்.  
நீ்ளதற்த றமயினால் குறிதது றவகக 
பவணடும்.

3. சிலிண்டர் ெரியாக பவறை செய்கிை்தா 
என்பற்த பொதிததுப பார்கக பவணடும்.  
முககிய வால்றவ கடிகாரமுள் அறெவுககு 
எதிர்திறெயில் திைகக பவணடும்.  
வால்றவ திைநது எவ்வ்ளவு அழுத்தம் 
உள்்ளது என்பற்த கவனிககவும் 
ெராெரியாக ப�ாயாளிககு நிமி்டததிற்கு 2-4 
லிட்டர் செல்லுமாறு அறமகக பவணடும்.

4. ெககர வால்றவத திைந்தவு்டன் ஆகஸிஜன் 
humidifier பாடடிலில் உள்்ள ்தணணீரில் 
குமிழக்ளாக செல்லும்.

5. மூககில் சொருகும் குழாயின் முறனயில் 
உராய்வு நீககும் சபாருற்ள ்த்டவி,  குழாறய 
நீரில் றவதது ஆகஸிஜன் செல்வற்த 
கவனிகக பவணடும்.

6. முன்ன்தாக குறிதது றவககபபட்ட குழாறய 
சமதுவாக ஏ்தாவது ஒரு மூககுததுற்ளயில் 
செலுத்த பவணடும். பவகதற்த 

பயன்படுத்தாப்த.

7. குழாயின் நிறைறய ச்தாணற்டப பகுதியின் 
மற்றும் உள்�ாககுப பகுதியில் ெரியாக 
இருககிை்தா என்பற்த பரிபொதிதது பார்கக 
பவணடும்.

8. இ்தற்கு ப�ாயாளிறய வாறய விரிவாகத 
திைககச் சொல்லி பரிபொதிககைாம்.

9. �ாககு அழுததியின் உ்தவியால் �ாகறக 
அழுததி ்டார்ச் வி்ளககினால் ப�ரடியாக 
ச்தாணற்டப பகுதிறய பார்கக பவணடும்.

10. குழாறய ஒடடும் பி்ளாஸ்திரியால் முன் 
ச�ற்றியில் அல்ைது கன்னததில் சபாருத்த 
பவணடும்.

11. இறணககும் குழாறய படுகறகததுணி 
அல்ைது ப�ாயாளியின் ஆற்டயில் சகாககி 
சகாணடு சபாருத்த பவணடும்.

த�ாயாளி மறறும் ச்பாருடகளின் பின் கவனிப்பு:

 � ப�ாயாளி வெதியான நிறைககு வரும் வறர 
அவரு்டன் இருகக பவணடும்.

 � ப�ாயாளிறய வெதியாக படுகக றவகக 
பவணடும்.

 � உயிரா்தாரப புள்ளிகற்ள அடிககடி 
கணககி்ட பவணடும்.

 � செய்முறைறய ப்ததி மற்றும் ப�ரதது்டன் 
செவிலியர் பதிபவடடில் பதிவு செய்ய 
பவணடும்.

 � சிலிண்டர் அறமபபு �ன்ைாக பவறை 
செய்யும் நிறையில் உள்்ள்தா என்பற்த 
பரிபொதிததுப பார்கக பவணடும்.

 � 8 மணி ப�ரததிற்கு ஒரு முறை மூககுக 
குழாறய மாற்ை பவணடும்.

 � ஆகஸிஜறன நிறுததுவ்தற்கு முன் 
படிபபடியாக குறைககவும்.

 � ஆகஸிஜறன நிறுததிய பிைகு உ்டல்நிறை 
பமாெமாகக கூடிய அறிகுறிகள் ஏப்தனும் 
ச்தன்படுகிை்தா என்பற்தக கவனிகக 
பவணடும்.
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   வறையறை:
ஆவியா்தல் மூைம் சபைபபடும் 

சவதுசவதுபபான மற்றும் ஈரமான காற்றை 
சுவாசிபப்தற்கு ஆவி பிடித்தல் என்று சபயர்.

த�ாக்கஙகள்:

1. ெளிச்ெவ்வு  அழற்சி அல்ைது அற்டபபினால் 
ஏற்படும் றெனறெடடிஸ் ப�ாயின் 
அற்டயா்ளங்களிலிருநது நிவாரணம் 
சபைச் செய்்தல்.

2. ெளிறய இ்ளக றவதது சுவாெ 
பாற்தயிலிருநது சவளிபயற்று்தல்.

3. நுறரயீரலின் ெவ்வுபப்டைங்கள் உைர்நது 
பபாவற்த ்தடுகக சவபபம் மற்றும் 
ஈரத்தன்றமறய அளித்தல்.

4. ஆகஸிஜன் உறிஞ்ெபபடுவ்தற்கு உ்தவு்தல்.

்பயன்்படுத்தப்்படும் மருந்துகள்:

 � டிங்ெர் சபன்ொயின் 5 மி.லி/500மி.லி சகாதி 
நீர்.

 � யூகலிப்டஸ் 2 மி.லி/500 மி.லி சகாதிநீர்.

 � சிை கற்பூரப படிகங்கள் 500 மிலி. சகாதி நீர்.

ஆவிபிடித்தலின் முறைகள்:

 � ச�ல்ென் உடசுவாெக கருவி

 � குவற்ள முறை (Jug method)

 � சவபப நீராவிக கைன் (Electric steam Inhaler) 

 � ஆவிக கூ்டாரம் (Steam Tent) ப்டம்

ததறவயான ச்பாருடகள்:

 � ச�ல்ென் உடசுவாெக கருவியும் அ்தபனாடு 
இறணககபபட்ட வாய்பபகுதியும் (கார்க).

 � உடசுவாெக கருவிறய றவபப்தற்கு ஒரு 

2
அலகு ஆவி பிடித்தல் 
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சபரிய ்தடடு அல்ைது பபசின்.

 � பி்ளானல் துணடு அல்ைது துவாறை.

 � முகதுவாறை

 � குளியல் துணடு

 � டிங்ெர் சபன்ொயின் அல்ைது பவறு 
மருநதுகள்

 � ஸ்பூன் அல்ைது அ்ளவு ்டம்்ளர்

 � ஒரு சகாள்கைனில் ெல்ைாததுணிகள்

 � பஞ்சு உருணற்டகள்

 � கழிவுத்தடடு மற்றும் காகி்தபறப

 � முதுகு ்தாங்கி அல்ைது இ்தய பமறெ

செய்முறை: 

1. ச�ல்ென் உடசுவாெ கருவியில் 
கணணாடியால் ஆன வாய் மூடி ஒன்று 
இருககும்.  இது உடசுவாெக கருவிறய 
மூடியிருககும் கார்க மூடி வழியாகச் 
சென்றிருககும்.  இ்தன் பகக வாடடில் 
காற்று உள்ப்ள வரும் வழி இருககும்.

2. ப�ாயாளிறயத ்தயாராக இருககச் செய்து 
அவரது ஒததுறழபறபப சபற்றுக சகாள்.  
குளிர் காற்று அவறரத ்தாககாமல் 
பாதுகாபபுக சகாடு.  அவருககு முன்னாபை 
படுகறக பமறஜ இருககடடும்.

3. உடசுவாெக கருவிறய சவது சவதுபபாக 
இருகக அதில் சவநநீர் ஊற்றிப பிைகு அற்த 
சவளியில் சகாடடி விடு.

4. சகாதி நீறரக காற்று உடசெல்லும் 
துற்ளககுக கீபழ வரும் வறர ஊற்று.

5. குறிபபிட்ட மருநற்தச் பெர்ககவும்.

6. உடசுவாசிககும் கருவியின் கார்கறக இடடு 
மூடு.

7. வாய்மூடி காற்று உடசெல்லும் துற்ளககு 
எதிர்திறெயில் திருபபபபடடு இருகக 
பவணடும்.

8. உடசுவாசிககும் கருவிறய ஒரு ஃபி்ளானல் 
அல்ைது துணடு சகாணடு மூடி ஒரு சிறு 
்தடடு அல்ைது பபசினில் றவ.

9. உடசுவாெக கருவிறய ஒரு துணடு மற்றும் 
ெல்ைாத துணிகளு்டன் படுகறகயருபக 
சகாணடு பபா.

10. ெல்ைாத துணியால் உடசுவாசிககும் 
கருவியின் கணணாடி வாய் பகுதிறய சுற்றி 
றவ.

11. உடசுவாசிககும் கருவிறய ப�ாயாளியின் 
அருபக எடுததுச் சென்று அவர் வாறயக 
கருவியின் வாய் பகுதியு்டன் றவதது 
�ன்கு மூச்றெ உள் இழுதது நீராவிறய 
உள்ளிழுககச் சொல்.  பிைகு கருவியின் 
வாய் பகுதியிலிருநது வாறய எடுகக 
சொல்ை பவணடும்.

12. இந்த சிகிச்றெ 15 மு்தல் 20 நிமி்டங்கள் 
வறர ச்தா்டர பவணடும்.

13. ப�ாயாளியின் முகதற்தத துற்ட மற்றும் 
அவறர சவது சவதுபபாக றவ.  அப்த 
அறையில் குறைந்தது ஒரு மணி ப�ரம் 
இருகக பவணடும்.

14. கருவியின்  வாய் பகுதியின் மூடிறய கழுவிக 
சகாதிககறவ உடசுவாசிககும் பகுதிறயக 
கழுவு.  எல்ைாப சபாருடகற்ளயும் 
அ்தற்குரிய இ்டததில் றவ.

15. செய்்த முறைறயயும் அது ப�ாயாளியி்டம் 
ஏற்படுததிய விற்ளவுகற்ளயும் பதிவு செய்.

த�ாயாளி மறறும் ச்பாருடகளின் பின் கவனிப்பு:

 � சிகிச்றெறய 15-20 நிமி்டங்கள் ச்தா்டர்நது 
செய்.

 � ப�ாயாளியின் முகததிலிருககும் 
வியர்றவறய துற்ட.

 � முதுகு ்தாங்கி மற்றும் இ்தய பமறெறய 
எடுதது விடு.

 � ப�ாயாளியின் நிறைறயச் ெரி செய்.  
ப�ாயாளிறய வெதியாகப படுகக றவ.

 � குளிர்்தாககா்தபடி ப�ாயாளிறய 1-2 மணி 
ப�ரம் படுகறகயில் இருகக அறிவுறுத்த 
பவணடும்.

 � செய்முறைறய ப்ததி மற்றும் ப�ரதது்டன் 
செவிலியர் பதிபவடடில் பதிவுசெய்.
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   வறையறை:
சவபபம் அளித்தல் என்பது ப்தால் 

மற்றும் ப்தாலுககு கீழ உள்்ள திசுககளுககு 
சவபபதற்த சகாடுத்தைாகும்.  வலி, ்தறெபிடிபபு 
மற்றும் அழற்சிறயக குறைத்தல் இ்தன் 
ப�ாககங்க்ளாகும்.

த�ாக்கஙகள்:

 � வலி மற்றும் ்தறெ பிடிபபிலிருநது 
நிவாரணம் சபறு்தல்.

 � சீறழ ஒரு இ்டததில் திர்ளச் செய்்தல்.

 � சவதுசவதுபபு மற்றும் வெதிறய அளித்தல்

 � குணமற்டவற்தத தூணடு்தல்

3
அலகு சவப்்ப ஒத்தடம்

சவப்்பம் அளித்தலின் வறககள்

குறிபபிட்ட இ்டங்கள்

உைர் சவபபம்

சபாதுவான இ்டங்கள்

•  சவநநீர் பாடடில்கள்

•   பவதியல் சவநநீர் 
பாடடில்கள்

•  அகச்சிவபபு கதிர்கள்

•  புை ஊ்தாக கதிர்கள்

•   குற்ைறை சவபப 
சிகிச்றெ (Short wave 
diathermy)

•  சூ்டான வி்ளககுகள்

•  மின் ச்தாடடில்கள்

•   மின் சவபபத 
திணடுகள்

•   சவதுசவதுபபாக 
ஊைறவத்தல் 

•  சவபப ஒத்த்டம்

•   ம ா வு ஒ த ்த ்ட ம் 
(Poultices)

•   கம்பளித துணி 
ஒத்த்டம் (Stupes)

•  பராபின் குளியல்கள்

•  சிடஸ் குளியல்

•   சவநநீர் திணடுகள் 
(Aquathermiapad)

உைர் சவபபம் ஈர சவபபம்

•   சூ ரி ய க 
குளியல்

•   மின் திணடு 
ச்தாடடில்கள்

•   க ம் ப ளி ப 
படுகறக

•  நீராவிக குளியல்

•  சவபபப பபார்றவ

•   சவநநீர் மூழகிக 
குளியல் (Whirlpool 
bath)

ஈர சவபபம்

சவப்்பம் அளித்தலின் வறககள்
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 � ்தறெயின் மீடசித ்தன்றமறய குறைதது 
கழிவுகற்ள சவளிபயற்று்தல்.

 � சிறுநீர் ப்தங்கியிருத்தலில் இருநது 
நிவாரணம் அளித்தல்.

ததறவயான ச்பாருடகள்:

 � சவநநீர்றபயு்டன் உறை (கவர்)

 � சவநநீர் ஒரு ஜாடி மற்றும் குளிர்ந்த நீர் 
மற்சைாரு ஜாடி

 � துற்டபபான்

 � பைாஷன் ச்தர்மாமீட்டர்

 � துணடு 

 � வாெலின் அல்ைது ஈரபப்தம் பைாஷன்

ததறவப்்படு்பவரகள்:

 � சவளிபபுை அழற்சி

 � ்தறெ பிடிபபு

 � பொர்வு 

 � வலி 

ததறவப்்படாதவரகள்:

 � புற்று ப�ாயாளிகளுககு சவபபம் 
அளிககக கூ்டாது.  ஏசனன்ைால் சவபபம் 
ொ்தாரண மற்றும் அொ்தாரண செல்களின் 
சமட்டபாலிெதற்த அதிகரிககும்.

 � சிறுநீரகம் இரு்தயம் மற்றும் நுறரயீரல் 
பாதிபபற்டந்தவர்களுககு சவபப ஒத்த்டம் 
அளிககககூ்டாது.

 � அழற்சி அற்டந்த பகுதிகளில் ப�ரடியாக 

சவபப ஒத்த்டம் அளிககபப்டக கூ்டாது.  
(எ.கா) பற்களில் சீழ பெர்நது இருந்தால் 
சவபபஒத்த்டம் அளிககபபடும் பபாது 
சுற்றியுள்்ள திசுககளில் சிற்தவு ஏற்படும்.

 � பகக வா்தம், பைவீனம் மற்றும் பமாெமான 
நிறையில் உள்்ளவர்களுககு சவபபம் 
அளிககக கூ்டாது.  ஏசனனில் அவர்களின் 
உணர்ச்சி ்தன்றம குறைவாக இருபப்தால் 
சவபபதற்த உணரா்த நிறையில் தீ 
சகாபப்ளங்கள் ஏற்ப்டைாம்.

 � சிறர அல்ைது நிணநீர் ப�ாயினால் ஏற்படும் 
வீககததுககு சவபபம் அளிககககூ்டாது.

 � சமட்டபாலிக பிரச்ெறன உள்்ள 
ப�ாயாளிகளுககு சவபபம் அளிககககூ்டாது.  
ஏசனன்ைால் திசுககள் சிற்தநது விடுவது 
அதிகமாகும்.

 � காய்ச்ெலில் இருககும் ப�ாயாளிகளுககு 
சவபபம் அளிககக கூ்டாது.

 � சிறிய குழநற்தகளுககும், 
வய்தானவர்களுககும் சவபபம் அளிககக 
கூ்டாது. ஏசனன்ைால் திசுககள் எரிநது 
வி்டைாம்.

செய்முறை:

 � குறுககு ச்தாற்றைத ்தடுகக றககற்ள கழுவ 
பவணடும்.

 � சவநநீர்றபயில் ½ அல்ைது 3ல் 1 பங்கு 
சவநநீறர ஊற்ைவும் றபறய ஒரு ெம்த்ள 
பரபபில் றவதது காற்றை சவளிபயற்றி 
இரபபர் கார்கறக சகாணடு இறுககமாக 
மூ்டவும்.
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 � சவநநீர் றபறய ்தறைகீழாக கவிழததி 
கசிவு இருககிை்தா என்பற்த பரிபொதிதது 
சவளிபபுைதற்த உைர்ந்த நிறையில் 
றவககவும்.

 � சவநநீர்பறபறய உறையில் பபாடடு 
படுகறகயருபக சகாணடு செல்ைவும்.

 � சவநநீர்றபறய துவாறை அல்ைது துணிறய 
சகாணடு சுற்றி ப்தறவபபடும் இ்டததில் 
றவககவும்.

 � சவநநீர்றபறய 20-30 நிமி்டங்கள் 
இற்டசவளியில் றவககவும்.

த�ாயாளி மறறும் ச்பாருடகளின் பின்கவனிப்பு:

 � சிகிச்றெ முடிந்தவு்டன் சவநநீர்பறபறய 
நீககவும்.

 � ப்தால் சிவநது காணபபடுகிை்தா என்பற்தக 
கவனி.

 � ப�ாயாளிறய வெதியான நிறையில் 
இருககச் செய்.

 � எல்ைா சபாருடகற்ளயும் பெமிபபு அறைககு 
சகாணடு செல்ைவும்.

 � சவநநீர்ப றபறய காலி செய்து உைர றவகக 
்தறைகீழாகத ச்தாங்க வி்டவும்.

 � மற்ைசபாருடகற்ள பொபபு மற்றும் 
்தணணீரில் கழுவி அ்தற்குரிய இ்டததில் 
றவககவும்.

 � றபயின் உடபகுதி உைர்ந்த பிைகு காற்றினால் 
நிரபபி கார்க சகாணடு மூடி அ்தற்குரிய 
இ்டததில் றவககவும்.

்பதிவு மறறும் அறிக்றக

 � சவபபம் அளித்தலின் சிகிச்றெறய ப�ரம் 
ப்ததி மற்றும் எதிர்விறனகள் ஏ்தாவது 
இருந்தால் செவிலியர் பதிபவடடில் பதிவு 
செய்யவும்.

 � அளிககபபட்ட சிகிச்றெறய சபாறுபபு 
செவிலியரி்டம் (Incharge Sister) அறிகறக 
செய்யவும்.

சவப்்ப ஒத்தடம் - எடுததுககாடடுகள் 

 � சூரியக குளியல்

 � மின் சவபபத திணடுகள்

 � குற்ைறை சவபப சிகிச்றெ 
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   வறையறை:

குளிர் அளித்தல் என்பது ப்தால் மற்றும் ப்தாலுககு கீழ உள்்ள திசுககளுககு குளிர்ச்சி ்தன்றமறய 
சகாடுத்தைாகும், ்தறெபிடிபபு மற்றும் அழற்சிறய குறைத்தல் இ்தன் ப�ாககங்க்ளாகும்.

4
அலகு

குளிர ஒத்தடம்

குளிர அளித்தலின் வறககள்

குறிபபிட்ட இ்டங்கள்

உைர் சவபபம்

சபாதுவான இ்டங்கள்

•  பனிககடடிப றப

•  பனிககடடிக காைர்

•  குளிர்ப பபார்றவ

•  குளிர்த ச்தாடடில்

•  பவதியல் குளிர்பற்று

•  பனிககடடி நீர்

•  குளிர் ச�ருககி

•   ஆ வி ய ா கு ம் 
பைாஷன்

உைர் சவபபம் ஈர சவபபம்

•  கு ற ை ந ்த 
சவபபநிறை 

•  குளிர் துற்டபபு

•  குளிர் குளியல்

•  குளிர் சபாதியல்

ஈர சவபபம்

குளிர அளித்தலின் வறககள்

த�ாக்கஙகள்:

 � வலி மற்றும் உ்டல் சவபப நிறைறயக குறைத்தல்.

 � குறிபபிட்ட பகுதிறய உணர்ச்சியைச் செய்்தல்.

 � இரத்த ஒழுகறகக கடடுபபடுதது்தல்.

 � பாகடீரியாககளின் வ்ளர்ச்சிறய கடடுபபடுதது்தல்.

 � திசுககள் அழுகிப பபாவற்தத ்தடுத்தல்.

 � வீககதற்தக குறைத்தல்.

 � அழற்சிறயக குறைத்தல்.
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குறிப்பிடட ்பகுதியில் அளிப்்பறவ

 � பனிககடடிப றப (உைா குளியல்)

ததறவப்்படு்பவரகள்:

 � காய்ச்ெல்

 � இரத்தபபபாககு

 � அைர்ஜி

ததறவயான ச்பாருடகள்:

 � பனிககடடிப றப உறையு்டன்

 � ஒரு கிணணததில் பனிககடடித துணடுகள் 

 � உபபு (பொடியம் குப்ளாறரடு) 

 � ப்தககரணடி

 � துற்டபபான்

 � ரபபர் விரிபபு (பமககின் ப்டாஷ்)

செய்முறை:

 � ப�ாயாளிககு செய்முறைறய வி்ளககவும்

 � பனிககடடிறபயில் ்தணணீறர ஊற்றி 
இறுககமாக மூடிவிடடு, ஏ்தாவது கசிவு 
இருககிை்தா என்பற்த அறிய, றபறய ்தறை 
கீழாகக கவிழதது பார்ககவும்

 � றபயில் அறர அல்ைது மூன்று அ்ளவுககு 
இரணடு பங்கு  உற்டககபபட்ட பனிககடடி 
துணடுகற்ளப பபாடடு நிரபபவும்

 � உபறப தூவிவி்டவும். (பொடியம் 
குப்ளாறரடு)

 � றபறய ஒரு ெம்த்ளபரபபில் றவதது, 
பிழிவதின் மூைம் உள்ளிருககும் காற்றை 

சவளிபயற்ைவும் காற்று இருத்தல் சவபபக 
க்டத்தறை பாதிககிைது. 

 � மூடிறய இறுககமாக மூ்டவும்.

 � றபயின் சவளிபபகுதிறய துற்டததுவிடடு 
உறைறயப பபா்டவும். 

 � றபறய ப்தறவபபடும் இ்டததில் றவககவும்

 � குளியல் துவாறையால் துற்டககவும்

 � ப�ாயாளிறய வெதியாக றவககவும்.

த�ாயாளி மறறும் ச்பாருடகளின் பின்கவனிப்பு:

 � சபாருடகற்ள சுத்தம் செய்து அ்தற்குரிய 
இ்டததில் றவககவும்.

 � பயன்படுததிய பனிககடடிகற்ள 
அபபுைபபடுத்தவும்.

 � றககற்ளக கழுவவும். 

 � அளிககபபட்ட ப்ததி, ப�ரம், பகுதி மற்றும் 
காைஅ்ளறவ பதிபவடடில் குறிபபி்டவும். 
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   வறையறை:

காயம் என்பது ப்தாலில் ஏற்படும் பி்ளவு 
அல்ைது விரிெைாகும். பஞ்சு உருணற்டகள் 
அல்ைது ெல்ைாததுணிகற்ளக சகாணடு 
காயங்கற்ள சுத்தம் செய்ய பவணடும். 
காயங்களுககு கடடுததுணிகற்ளக சகாணடு 
கடடு  கடடு்தறை, காயங்களுககு கடடுகடடு்தல் 
என்கிபைாம். 

கடடுகளின் வறககள்:

கடடுததுணி மற்றும் கடடுபபபாடுவற்தப 
சபாறுதது கடடுகள் பை வறகபபடும். அறவகள் 
பபாடுவ்தற்கு சுைபமாகவும், ப�ாயாளிககு 
வெதியாகவும் மற்றும் காயங்கள் விறரவில் 
குணமற்டவ்தற்காகவும் பபா்டபபடுகிைது. 

 � ெல்லாத்துணி கடடு: இது சபாதுவாக 
பயன்படுத்தபப்டக கூடியது. இது பை 
வறகயான ்தன்றமயிலும் வடிவங்களிலும் 
கிற்டககும். (எ.கா) ெதுரம், செவ்வகம் மற்றும் 
பை நீ்ளங்களில் உள்்ள ெல்ைாததுணிககடடு

 � மருந்தூடடப்்படாத கடடுகள்: இறவகள் 
ச்தாற்று நீககம் செய்யபபட்ட மருநதில்ைா்தக  
கடடுகள், புதி்தாகக காயம் ஏற்பட்ட 
இ்டததில் ச்தாற்றைத ்தடுபப்தற்காக இது 
பயன்படுத்தபபடுகிைது. 

 � மருந்தூடடப்்படட கடடுகள் : 
மருநதூட்டபபட்ட கடடுக்ளான 
இறவ ஏற்கனபவ ச்தாற்று உள்்ள 
காயங்களுககு ச்தாற்றைக கடடுபபடுத்தப 
பயன்படுத்தபபடுகிைது. 

 � ஈைக்கடடுகள்: இறவ ச்தாற்று உள்்ள 
காயங்களில் இருநது வரும் கசிறவ 
சமன்றமயாகக, கழிவுகற்ள சவளிபயற்ை 
மற்றும் காயங்களில் உள்்ள இைந்த செல்கற்ள 
நீககுவ்தற்கு பயன்படுத்தபபடுகிைது. 
திசுககளுககு சவபபதற்த அளிககவும் 
பயன்படுகிைது. உைர் சவபபதற்த வி்ட 
ஈரசவபபம் விறரவில் ஊடுருவும். எனபவ 
ச்தாற்று உள்்ள இ்டங்களில் ஈரசவபபம்அதிக 
பயனுள்்ள்தாக இருககும். காயததின் 
கழிவு மற்றும் அழுகும் சபாருடகற்ள 
ெல்ைாதுணியில் உறிஞ்சுவ்தற்காக காயததின் 
பமல் ஈரமான ெல்ைாததுணி பபா்டபப்ட 
பவணடும். பமலும்  இரண்டாவது ப்டைமாக 
உறிஞ்ெககூடிய உைர் கடடுததுணிறயப 
பபா்ட பவணடும். இந்த முறையில் கடடு 
பபா்டபபடுவ்தால் ச்தாற்று மற்றும் அழுகிய 

5
அலகு சிறிய காயஙகளுக்கு 

கடடுப்த்பாடுதல்
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காயங்கற்ள விறரவில் சுத்தமாககைாம். 
 � அழுத்தக் கடடுகள்: காயததிலிருநது 

இரத்தககசிவு இருபப்தாக ச்தரிந்தால் 
அல்ைது காயததிலிருநது கசிவு ஏற்படுவ்தாக 
இருந்தால் அழுத்தககடடு பபா்டபப்டைாம். 
ெல்ைாததுணியால் அல்ைது செல்லுபைாஸ் 
ெல்ைாததுணியால் ஆன பஞ்சு திணடுகள் 
கடடுததுணியால் நிறைப படுத்தபபடுகிைது. 
எைஸ்டப்டாபி்ளாஸ்ட அல்ைது றபண்டர் 
பபான்ைறவ அழுத்தககடடுக்ளாகும். 

 � ஒடடாத்தன்றமயுள்்ள ெல்லாத்துணிக் கடடு: 
TELFA பபான்ைறவ சுத்தமான காயங்கற்ள 
மூ்ட பயன்படும். இறவ மினுமினுபபாகவும் 
ப்தாலின் பமற்பரபபில் அல்ைது திைந்த 
காயததில் ஒட்டா்தறவயாகவும் உள்்ளது. 
ஆனால் கசிவுகற்ள பமல் உள்்ள 
ெல்ைாததுணியின் மூைம் சவளிபயற்றுகிைது.

 � தன்னிச்றெயாக ஒடடக்கூடிய சமல்லியக் 
கடடுகள்: இது ்தற்காலிகமாக இரண்டாவது 
ப்தாைாக செயல்படும். இது ப்தாலின் 
பமற்பரபபில் உள்்ள சிறிய காயங்களுககும், 
இைந்த செல்கற்ள நீககுவ்தற்கும் பயன்படுகிைது.

த�ாக்கஙகள்

 � காயங்கள், ப�ாய்ககிருமிகள் மூைம் 
ச்தாற்று ஏற்படுவதிலிருநது பாதுகாத்தல்

 � கசிவுகற்ள உறிஞ்சி காயங்கற்ள விறரவில் 
குணமாககு்தல்

 � சிம்புகற்ளப பயன்படுததிக காயததிற்கு 
ஆ்தரவு அளித்தல்

 � ப�ாயாளி காயதற்தப பார்பபற்தத ்தடுத்தல்.
 � காயம்பட்ட பகுதிககு சவபபதற்த அளித்தல்
 � அதிக ஈரபப்ததற்த காயம் மற்றும் 

கடடுகளுககு இற்டயில் நிறைநிறுதது்தல். 
 � ப�ாயாளிககு உ்டல் மற்றும் மன�ை 

வெதிகற்ள அளித்தல்

ததறவயான ச்பாருடகள் :

நுணணுயிைச் செய்யப்்படட தடடில்

1. ்தமனி இடுககி 1
2. பிரிககும் இடுககிகள் 2
3. கத்தரிக பகால் 1

4. றெனஸ் இடுககி 1
5. நுறழபபான் 1
6. சிறிய கிணணம் 1
7. பெபடிபின் 1
8. றகயுறை, முகமூடி, பமைங்கி
9. பஞ்சு உருணற்டகள், ெல்ைாததுணி மற்றும் 

பஞ்சு திணடுகள் ப்தறவயான அ்ளவு
10. கடடு கடடும் ்டவல்

நுணணுயிைச் செய்யப்்படாத தடடில்:

1. சுத்தம் செய்யும் கறரெல் (ப்தறவபபட்டால்)
2. களிம்பு (அ) பவு்டர் மருததுவ ஆறணபபடி
3. நுணணுயிரைச் செய்யபபட்ட பாததிரததில் 

வாெலின் ெல்ைாததுணி
4. நுணணுயிரைச் செய்யபபட்ட கைததில் 

ரிபபன் ெல்ைாததுணி 
5. நுணணுயிரைச் செய்யபபட்ட கைததில் 

பஞ்சு சுற்றிய குச்சிகள் 
6. ச்தாற்று நீககம் செய்யபபட்ட பாடடிலில் 

சீடடில் இடுககி
7. கடடுததுணிகள், றபண்டர்கள், பின், 

ஒடடும் பி்ளாஸ்திரி மற்றும் கததிரிகபகால்
8. ஒரு சபரிய கிணணததில் ச்தாற்று நீகக 

கறரெல்
9. கழிவுத்தடடு மற்றும் பபபபர் றப
10. இரபபர் விரிபபு மற்றும் ்டவல்

செய்முறை:

1. முகமூடிறய அணிநது சகாள்
2. றககற்ள �ன்ைாகக கழுவு
3. பமைங்கி மற்றும் றகயுறைறய அணியவும்.
4. சுத்தமான ்தடற்ட திைநது நுணணுயிரைச் 

செய்யபபட்ட துவாறைறய காயதற்த சுற்றி 
றவகக பவணடும்.

5. ொ்தாரண இடுககிறய எடுதது 
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கடடுததுணிகற்ளப பிரிதது அற்த பபபபர் 
றபயில் பபா்டவும். 

6. இடுககிறய ச்தாற்றுநீகக கறரெல் உள்்ள 
கிணணததில் பபா்டவும்

7. காயததின் வறக மற்றும் காயததில் 
எவ்வ்ளவு கசிவுகள் உள்்ளன என்பற்த 
குறிபபி்ட பவணடும்.

8. உ்தவியா்ளறர சிறிது சுத்தம் செய்யும் 
கறரெறைக கிணணததில் ஊற்ைச் சொல்ை 
பவணடும். 

9. காயதற்த �டுவிலிருநது ஓரதற்த 
ப�ாககி துற்டகக பவணடும். ஒரு 
முறைதுற்டத்தவு்டன் பஞ்றெ கழிவுத 
்தடடில் பபா்ட பவணடும். 

10. உைர்ந்த பஞ்சுகற்ளக சகாணடு 
�ன்ைாக சுத்தம் செய்யும் பபாது 
முன்சனச்ெரிகறககற்ள பின்பற்ை பவணடும். 

11. இடுககிறய ச்தாற்று நீகக கறரெல் உள்்ள 
கிணணததில் பபா்ட பவணடும். 

12. மருததுவ ஆறண இருந்தால் மருநற்த 
பபா்ட பவணடும். 

13. நுணணுயிரைச் செய்யபபட்ட முறையில் 
கடடுகட்ட பவணடும். மு்தலில் 
ெல்ைாததுணிறய றவதது பிைகு பஞ்சு 
(cotton) திணடுகற்ளக கசிவு இருககும் 
இ்டததில் றவதது �ன்ைாக கடடுபபபா்ட 
பவணடும். 

14. றகயுறைறய கழற்றி கறரெல் உள்்ள 
கிணணததில் பபா்ட பவணடும். 

15. கடற்டக (Dressing) கடடுததுணி அல்ைது 
பி்ளாஸ்திரி மூைம் ஒடடி றவகக பவணடும். 

த�ாயாளியின் பின்கவனிப்பு:

1. ப�ாயாளிககு ெரியாக ஆற்டறய உடுததி 
வெதியான முறையில் படுகறகயில் 

இருகக  உ்தவிச் செய். கசிவுக்ளால் 
படுகறக ஈரமாகியிருந்தால்  உ்டபன மாற்ை 
பவணடும்.

2. படுகறகத துணிகற்ள மாற்ை பவணடும்.
3. இரபபர் விரிபபு மற்றும் துவாறைறய 

நீககிவி்ட பவணடும்.
4. எல்ைா சபாருடகற்ளயும் பெமிபபு 

அறைககு எடுததுச் செல்ை பவணடும். 
ச்தாற்றுககு உடபட்ட கடடு துணிகற்ள 
மூடிய கைததில் பபாடடு எரிசூற்ளககு 
அனுபப பவணடும். கருவிகற்ளயும் மற்ை 
சபாருடகற்ளயும் ச்தாற்று நீகக கறரெலில் 
இருநது எடுதது �ன்ைாக சுத்தம் செய்ய 
பவணடும். அறவகற்ள உைர்ததி, ்தடடில் 
றவதது கட்ட பவணடும். நுணணுயிரைச் 
செய்யபபடுவ்தற்காக உயர் அழுத்த நீராவி 
கைறவககு அனுபப பவணடும். எல்ைா 
சபாருடகற்ளயும் அ்தற்குரிய இ்டததில் 
திரும்பறவகக பவணடும். ஈரமான 
படுகறகத துணிகற்ளச் ெைறவப றபயில் 
பபாடடு ெைறவககு அனுபப பவணடும். 

5. றககற்ள கழுவ பவணடும்.
6. செய்முறைறய செவிலியர் பதிபவடடில் 

ப்ததி மற்றும் ப�ரதது்டன் பதிவு செய்ய 
பவணடும். காயததின் நிறை, வறக, கசிவுகள் 
பதிபவடடில் பதிவு செய்ய பவணடும். 
ஏ்தாவது அொ்தாரணங்கள் காணபபட்டால் 
அறுறவ சிகிச்றெ நிபுணருககு உ்டபன 
ச்தரியபபடுத்த பவணடும். 

7. ப�ாயாளின் படுகறகயருபக திரும்பச் 
சென்று ப�ாயாளின் நிறைறய மதிபபி்ட 
பவணடும்.  காயததின் நிறைறய 
ப�ாயாளிககு அறிவுறுத்த பவணடும். 

8. ப�ாயாளிறயயும் சுற்றுபபகுதிறயயும் 
சுத்தமாக றவததிருகக பவணடும். 
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   வறையறை:

மூககு இறரபறப குழாய் (அ) றரல்ஸ் குழாய் 
செலுததுவது என்பது ரபபர் குழாறய மூககு 
துற்ள, ச்தாணற்ட வழியாக இறரபறபககுள் 
செலுததி திரவ உணறவ அளித்தல் றரல்ஸ் 
குழாய் உணவூட்டம் எனபபடும். 

த�ாக்கஙகள்: 

 � உணண மறுககும் ப�ாயாளி, மனநிறை  
பாதிககபபட்ட ப�ாயாளி

 � அன்ன சிகிச்றெயின் பபாது, ச்தாணற்டயில் 
வீககம் ஏற்படடு விழுங்குவதில் கடினம் 
அல்ைது விழுங்க முடியா்த நிறையில் 
உள்்ள ப�ாயாளி

 � வாயில் ச்தாற்று அல்ைது வாய்வழி 
அறுறவசிகிச்றெ 

 � சுயநிறனவற்ை ப�ாயாளி

 � குறை மா்தக குழநற்த 

ததறவயான ச்பாருடகள்:

 � மூககு இறரபறப குழாய் 14 மு்தல் 16 வறர 
(Fr) 

 � ஊசிககுழல் – 10ml (அ) 20மிலி மற்றும் 
50மிலி

 � உயர்வுத்தன்றமயுள்்ள சஜல்லி (அ) 
பாராபின்

 � ஸ்ச்டச்தஸ்பகாப

 � ஒடடும் பி்ளாஸ்திரி மற்றும் கத்தரிகபகால்

 � கழிவுத்தடடு

 � �ாககு அழுததி

 � ஒரு கிணணததில் நீர்

 � ்தமனி இடுககி

 � துவாறை 

 � ெல்ைாததுணி துணடுகள் 

 � ்டார்ச்

ர

Lorem ipsum
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அலகு

மூக்கு இறைப்ற்பக் குழாய் 
வழியாக உணவூடடல்
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செய்முறை:

 � றககற்ளக கழுவிக சகாள்

 � சுயநிறனவு்டன் இருககும் ப�ாயாளிககு 
செய்முறைறய வி்ளககிக கூை பவணடும். 

 � படுகறகறய சுற்றி திறரயி்ட பவணடும். 

 � இரபபர் விரிபபு மற்றும் துணற்ட 
ப�ாயாளியின் மார்பு மீது பபா்ட பவணடும். 

 � றரல்ஸ் குழாறய மூககின் நுனிப 
பகுதியிலிருநது காதுவறர மற்றும் காது 
ம்டலில் இருநது ஜிபபாய்டு (Xiphoid) 
முறனவறர அ்ளநது குறியி்ட பவணடும். 

 � றரல்ஸ் குழாயில் உயவுப சபாருற்ள 
்த்டவி ஏ்தாவது ஒரு மூககுத துற்ளயினுள் 
ச்தாணற்டயின் பின்புைமாக கீழப�ாககி 
செலுத்த பவணடும். 

 � ப�ாயாளி சுய நிறனவு்டன் இருந்தால் ஒரு 
மி்டறு ்தணணீர் குடிககச் சொல்லி விழுங்கச் 
சொல்ை பவணடும். சுய நிறனவு இல்ைா்த 
ப�ாயாளியாக இருந்தால் �ாககு அழுததிறய 
பயன்படுததி ச்தாணற்டயினுள் குழாறய 
நுறழகக பவணடும். 

 � குழாயின் முறனறய கிணணததில் 
உள்்ள நீரில் றவதது காற்று குமிழகள் 
சவளிவருகிை்தா என்று கவனிகக பவணடும். 

 � குழாயின் முறனயில் 10 – 20 மிலி ஊசிக 
குழாறய இறணதது இறரபறபயில் 
உள்்ளவற்றை உறிஞ்சி எடுகக பவணடும். 

 � 5 – 10 ml காற்றை குழாய்வழியாக 

வயிற்றுககுள் செலுததி ஒலி பகடகிை்தா 
என்பற்த கவனிகக பவணடும். 

 � றரல்ஸ் குழாய் இருபபற்த உறுதி செய்்த 
பின் சுத்தம் செய்ய பவணடும்.

 � குழாறய ெரியான நிறையில் றவதது 
பககவாடடில் பி்ளாஸ்திரியால் ஒட்ட 
பவணடும். 

 � குழாறய ம்டககி பிடிதது ஊசி குழாறய 
இறணதது ்தறையில் இருநது 45செமீ 
உயர்ததி பிடிகக பவணடும். ஊசி குழாறய 
திரவ உணவால் நிரபபி படிபபடியாக ஊசி 
குழாறய காலி செய்ய பவணடும். 

 � சிறிது நீறர ஊற்றி குழாயில் இருககும் 
உணவுத துகள்கற்ள நீகக பவணடும். 

த�ாயாளி மறறும் ச்பாருடகளின் பின்கவனிப்பு:

 � இரபபர் விரிபபு மற்றும் துணற்ட நீககி 
ஆணடிசெபடிக கறரெலில் ச்தாற்று 
நீககததிற்காக பபா்ட பவணடும்.

 � ப�ாயாளிறய வெதியான நிறையில் றவகக 
பவணடும்.

 � எல்ைா சபாருடகற்ளயும் அ்தன்தன் 
இ்டததில் றவகக பவணடும்.

 � றககற்ளக கழுவ பவணடும்.
 � செய்முறைறய ப�ரம், ப்ததி ஆகியவற்று்டன் 

பதிபவடடில் பதிவு செய்ய பவணடும்.
 � ப�ாயாளிககு எதிர்விறன ஏ்தாவது 

இருந்தால் ்தறைறம செவிலிககு ச்தரிவிகக 
பவணடும்.
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   வறையறை:

“ �ைம் என்பது சவறும் ப�ாயின்றம 
மாததிரம் குறிபப்தல்ை. அது முழுறமயான 
உ்டல் மனம் மற்றும் ெமு்தாய அ்ளவிைான 
�ைதற்தக குறிபப்தாகும்.” என உைக 
நிறுவனம் வறரயறுததுள்்ளது. �ல்ை உ்டல் 
�ைததிற்கு நிறைவாககும் ஊட்டச்ெததுககற்ள 
ெரியான அ்ளவில் எடுததுக சகாள்ளுவது 
முககியமான்தாகும். 

உ்டலின் எல்ைாத ப்தறவகற்ளயும், 
நிறைவாககும் ஊட்டச்ெததுககற்ள ெரியான 
விகி்தததில் அ்டககியுள்்ள கைபபு உணவிற்கு ெம 
ெததுள்்ள உணவு என்று சபயர். புபராடடீன்கள், 
கார்பபாறைடபரடடுகள், சகாழுபபுகள், ்தாது 
உபபுகள், றவட்டமின்கள் ஆகியறவகளின் 
அ்ளவு ப�ாயுற்ை காைததில் நிறைதது 
நிற்ப்தற்காக கூடு்தைாக ப்தறவபபடுகிைது.

காைணிகள்
 � வயது
 � பாலினம்
 � உ்டல் உறழபபு
 � உ்டல் செயல்பாடடில் மாறுபாடு
 � கர்பபம்
 � பாலூடடும் ்தாய்மார்கள்

5 வறக உணவுகள்
 � ்தானியம் உள்ளீட்ட உணவுகள் 
 � பருபபு மற்றும் பயறு வறககள் 
 � பால் மற்றும் பால் ொர்ந்த உணவுகள் 
 � பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் 
 � சகாழுபபுகள் மற்றும் ெர்ககறர

உணவு அடடவறணறய தயாரிக்கும் த்பாது 
கவனத்தில் சகாள்்ளக் கூடியறவ
1. ெகதிககாக பருபபு வறககள் அதிகபடெம் 

75% பமல் பயன்படுத்தககூ்டாது. 

2. முழு்தானிய வறககள், முற்ளககடடி 
்தானியங்கள் சபாடியாககபபட்ட 
்தானியங்கள் இறவயாவும் அதிகபபடியான 
ஊட்டச்ெததுக்ளாகும். 

3. ஒரு ொபபாடடிற்கு இரணடு ்தானிய 
வறககற்ள பெர்ததுக சகாள்வது �ல்ைது 
முககியமாக அரிசி மற்றும் பகாதுறம 

4. ெபபாததி மாவு வறககற்ள ெலிககககூ்டாது, 
ெலிபப்தால் �ார் ெததுககள் குறைநதுவிடும். 

5. ஒருமுறை உணவிற்கு 25கி ்தானியம் 
ப்தறவபபடும். ஒரு �ாற்ளககு 2 – 4 முறை 
உபபயாகிகக பவணடும். 

6. குறைந்தபடெ ்தானியங்கள், மற்றும் புர்த 
அ்ளவில் 4% ்தானியததிலுள்்ளது. சமாத்த 
உணவில் 8  பங்கு ்தானியமும் ஒரு பங்கு 
பயறுமாகும். 

7. ஒருமுறை உணவிற்கு 25கி பருபபு வீ்தம் ஒரு 
�ாற்ளககு 2 – 3 முறை அனுமதிககைாம். 

8. ஒருமுறை உணவிற்று 75கி காய்கறிகள் 
ப்தறவ பழ வறககள் உடசகாள்்ளாவிட்டால் 
பச்றெக காய்கறிகற்ள ஒரு முறைககு பமல் 
உடசகாள்்ளைாம். 

9. பழச்ொைாக உடசகாள்வற்தவி்ட 
பழங்க்ளாக பெர்ததுக சகாள்வது �ல்ைது 
மற்றும் பவக றவபபற்த வி்ட பச்றெயாக 
ொபபிடுவது மிகவும் சிைந்தது. தினெரி 
உணவில் பழவறககள் ஒரு மீடியம் அ்ளவு 
உடசகாள்்ள பவணடும். 

7
அலகு உணவுவூடடும் முறை
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10. குறைந்த படெம் 100ml பால் ஒரு �ாற்ளககு 
எடுததுக சகாள்்ள பவணடும். 1 – 2 ்டம்்ளர் 
பால் (அ) ்தயிறர உணவில் பெர்ததுக 
சகாள்்ள பவணடும். 

11. ெகதிறய அளிகக எணசணய் (அ) சகாழுபபு 
15 – 20 % ெர்ககறர அல்ைது சவல்ைம் 5 % மும் 
சமாத்த கபைாரியில் இருகக பவணடும். 

12. ஒரு முடற்டயின் எற்ட 40கி பருபபு வறககள் 
(அ) சகாடற்ட வறககள் உடசகாள்ளும் 
சபாழுது பபாதுமான அ்ளவு புபராடடீன் 
கிற்டககிைது. உணவில் பகாழி / மீன் 
உள்ளீட்ட உணறவ பெர்ததுக சகாள்்ளைாம். 

13. ொைட பெர்ததுக சகாள்வ்தால் விட்டமின் 
ப்தறவகள் பூர்ததி செய்யபபடுவது 
மடடுமல்ைாமல் மதிய உணவு மிகவும் 
அதிக திருபதியாக இருககவும். அ்தன் 
�ார்ச்ெததுகள் பயன்படுகிைது. 

14. குறைந்த கபைாரி உணவு எனில் 
எணசணயில் சபாரிககபபட்ட உணவுகற்ளப 
பரிநதுறரககக கூ்டாது. 

15. புர்தம் நிறைந்த உணவுகற்ள மதியம் 
மற்றும் இரவு உணவின் பபாது எடுததுக 
சகாள்்ளைாம். 

16. கூடுமான வறரயில் உணவு படடியல் ஏழு 
�ாடகளுககு ்தயார் செய்ய பவணடும். 

17. சபாதுவான உணவு உடசகாள்ளும் அ்ளவு 
�ான்கு முறை சிறு குழநற்தகளுககும் 
ப�ாயுற்ை காைததிலும் உணவுகளின் அ்ளவு 
அதிகமாக பரிநதுறரககபபடுகிைது. 

18. எல்ைா உணவுகளிலும் 5 வறக உணவு 
குழுககளும் உள்்ள்டககியிருகக பவணடும். 

19. விறரவாக கணககிடுவ்தற்கு கபைாரி மற்றும் 
புர்தத ப்தறவறய அப்த குழுககளில் இருநது 
எடுததுக சகாள்்ளைாம். 

உணறவ திடடமிடுவதின் தகாட்பாடுகள் 
 � ஊடடச்ெத்து ததறவகற்ள ெந்தித்தல்: ஒரு 

�ல்ை உணவுபபடடியல் பபாதுமான கபைாரி 
சகாழுபபு மற்றும் புர்தம் மடடு அளிககாமல் 
குடும்பததிலுள்்ள அறனவருககும் 
ப்தறவயான றவட்டமின்கள் மற்றும் ்தாது 
உபபுககற்ள அளிபப்தாக இருகக பவணடும். 

 � உணவின் முறை முக்கியமாக குடும்்பத் 
ததறவகற்ள பூரத்தி செய்ய தவணடும் 
: குடும்ப உணவு ்தனிபபட்ட �பர்களின் 
ப்தறவகற்ள நிறைபவற்ை பவணடும். 

 � உணவுகற்ள திடடமிடும் த்பாது த�ைமும் 
ஆறைலும் தெமிக்கப்்பட தவணடும்: உணவுப 
சபாருடகற்ள திட்டமிடும் சபாழுது 
ஊட்டச்ெததுககள் நிரம்பிய நிறையில் 
ொ்தாரணமாக ்தயார் செய்்தல் பவணடும். 
(பிரஷர் குககர்) அழுத்த ெறமபபாறன 
பயன்படுததுவ்தால் ெகதியும் ப�ரமும் 
பெமிககபபடுகிைது. 

 � ச ்ப ா ரு ்ள ா த ா ை  ஆ த ல ா ெ ற ன : உ ண வு 
ப்தறவகள் குடும்பததின் 
சபாரு்ளா்தாரததிற்கு ஏற்ைாற் பபால் 
இல்றைசயனில் அற்த செயல்முறைப 
படுத்தக கூ்டாது.  உணவுப சபாருடகளின் 
விறைறயக குறைகக. விறை குறைந்த 
உணவுக்ளான;

 � பருவக காை உணவுகள் 
 � அதிக சகாள்்ள்ளவில் வாங்கு்தல்
 �  பழங்களுககு பதிைாக பச்றெக 
காய்கறிகள் 

 �  பை்தரபபட்ட உணவுகள்  பபான்ை 
முறைகற்ளப பின்பற்ைைாம்.

 � அதிக்படெ ஊடடச்ெத்துக்கற்ள 
உணவுப்்படடியல் உள்்ளடக்கியிருக்க 
தவணடும்: ெறமககும்பபாப்தா அல்ைது 
றகயாளும் பபாது ஊட்டச்ெததுகள் 
சவளிபயைாமல் ்தடுகக பவணடும். 
முற்ளகடடிய ்தானியங்கள் ச�ாதிகக 
றவககபபட்ட உணவு, சபாடியாககபபட்ட 
்தானியங்கள், பபான்ைறவ அதிக 
ஊட்டச்ெததுககற்ளக சகாண்டறவ. 

 � தனிப்்படட விருப்பு மறறும் சவறுப்புகற்ளக் 
கருத்தில் சகாள்ளுதல்: உணவு படடியல் 
்தனிபபட்ட �பர்களின் விருபபததிற்கு 
ஏற்ைாற்பபால் றெவ அல்ைது அறெவ 
உணவாக இருககைாம். உணவில் கீறர 
வறககள் பிடிககா்தவருககு பவறுபட்ட 
வறகயில் (அ) இறணயான பவசைாரு 
ெமமான ஊட்டச்ெதது உணறவ எடுததுக 
சகாள்்ளைாம். 
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 � திடடமிடட ்பலவறகயான உணவுகற்ள 
தருதல்: ஒபர வறகயான உணவுகள் திரும்ப 
உடசகாள்ளுவ்தால் ெலிபபு ஏற்படும், 
எனபவ உணவுகளில் விததியாெமான நிைம், 
நுடபம், மற்றும் சுறவகற்ள அறிமுகம் 
செய்யைாம். 

 � திடடமிடட உணவு திருப்தி அளிக்க 
தவணடும்: ஒவ்சவாரு உணவும் ெரிய்ளவில் 
சகாழுபபும், புர்தம் மற்றும் �ார்ெதது 
சகாணடு திருபதிபபடுததுவ்தாக அறமய 
பவணடும். உணவுகளுககு இற்டயில் 
ெரியான இற்டசவளியு்டன் திட்டமிடடு 
சகாடுபபப்த சிைந்த்தாகும். 

 � “உணவூட்டம் (Nutrition) என்ை 
வார்தற்த “ஊட்டம்”(Nourish) என்ை 
வார்தற்தயிலிருநது வந்த்தாகும். �ாம் 
உணணும் உணவு உ்டல் வ்ளர்ச்சிககும், 
ெகதிககும்,உ்டல் �ைததிற்கும் உ்டலில் 
எவ்வாறு பயன்படுத்தபபடுகிைது என்பற்த 
உள்்ள்டககியது. 

ெரியான உணவுகற்ள ெரியான 
அ்ளவு உணணா்த ஒருவர் பபா்தா்த 
ஊட்டமுற்டயவராவர். இந்த நிறைறய �ாம் 
பபா்தா்த ஊட்டம் (malnutrition) என்கிபைாம். 

ெரியான ஊட்டம் மற்றும் ்தவைான ஊட்டம் 
இரணடிற்கும் உள்்ள பவறுபாடுகற்ள இங்பக 
காணைாம். 

உணறவத் திடடமிடுதல்

குறிபபிட்ட ப�ரததிற்கு ஊட்டச்ெததுள்்ள 
உணவுகற்ள அளிபபது திட்ட உணவு எனபபடும். 
சிகிச்றெககான உணவுகற்ள திட்டமிடும் பபாது 
உணவுகளின் குழுககள் மற்றும் வறககற்ள 
நிறனவில் சகாள்்ள பவணடும். 

வ.எண் சரியான ஊட்டம் தவறான ஊட்டம்

1 உயரத்துக்கும் வயதுக்கும் ஏற்ற சரியான 
எடை 

வயதிறகு எடை மிக அதிகமாக அல்லது மிக குட்றவாக 
இருத்்தல 

2 வலுவான ்தடசகள் மறறும் நேரான 
காலகள் 

வலுவற்ற ்தடசகள் மறறும் வடைந்த காலகள், ்தட்டும் 
மூட்டுகள் 

3
மமனடமயான ம்தளிவான ந்தால மறறும் 
சளிசசவ்வுகள் மசம்டம நி்றத்துைன 
இருத்்தல 

உ்லரந்த, மசார மசாரப்ான ந்தால, சளிசசவ்வுகள் நி்றம் 
மவளுத்து இருத்்தல

4 ஆநராக்கியமான ஒளிமிகுந்த ம்தளிவான 
்ாரடவ ஒளி மங்கிய கணகள், மாட்லக்கண ம்தளிவற்ற ்ாரடவ

5 சரியாக காது நகட்ைல காது நகட்ைலில குட்ற்ாடு
6 ்தடையில்லா சுவாசம் வாயால மூசசு விடு்தல, ம்தாணடை சட்த வீங்கியிருத்்தல

7 ்றகள் ேனகு சீராக அடமநதிருத்்தல ்றகள் 
மசாத்ட்த இல்லாமல இருத்்தல

சீரற்ற ்றகள், ்ல மசாத்ட்த இருத்்தல வீங்கிய 
ஆநராக்கியமற்ற ஈறுகள் இருத்்தல.

8 ம்தாணடைச சட்த நோய்த் ம்தாறறினறி 
இருத்்தல

ம்தாணடைச சட்த வீங்கியும் நோய் ம்தாறறினால 
புண்ாகியும் இருத்்தல

9
உட்காரநது இருக்கும் ந்ாதும் நிறகும் 
ந்ாதும் ேைக்கும் ந்ாதும் சரியான 
நிட்லயில இருத்்தல

வடைந்த ந்தாற்றம், கூன விழுந்த முதுகு, முன ்தள்ளிய 
வயிறு வீக்கமாக இருத்்தல

10
உறுதியான ேரம்புகள், அடமதியான 
உறசாக முள்ை ந்தாற்றம், கறறுக் 
மகாள்வதில விடரவுத் ்தனடம

ேடுக்கம் உள்ைவரகைாகவும் கவட்ல நிட்றந்த எளிதில 
சினம் மகாள்ளுகி்ற ்தனடம, கற்தில மந்தம் 

11 சக்தி நிட்றந்தவரகைாக இருத்்தல கடைப்ான மறறும் அடமதியற்ற ்தனடம இருத்்தல 

12 நோய் எதிரபபு சக்தி உடையவராய் 
இருத்்தல நோய் எதிர்ாற்றல குட்றவு
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ஒரு �ாள் உணவில் ெரியான உணவின் 
பகாடடுபாடுகற்ள �ற்டமுறைபடுததுவது்டன் 
உணவானது பசிறய தூண்டககூடிய வறகயில் 
இருகக பவணடும். 

காய்கறிகள்
 � குரூப “எ” காய்கறிகள் – 3 – 4 கப / �ாள் 

ஒன்றுககு நிைததுககடியில் விற்ளயும் 
காய்கறி ்தவிர மற்ை காய்கறிகளும் பெர்கக 
பவணடும். 

 � குரூப “பி” பீடரூட, பகரட, முருங்றக 
கீறர, பீன்ஸ், நூகபகால், மாங்காய், 
சிவபபு முள்்ளங்கி சின்ன சவங்காயம், 
சவணற்டககாய் ஆகியன.

நேரம் உணவுப்பாருட்கள் அளவு
6 Am ்ால (அ) காபி (அ) டீ சரக்டக இல்லாமல 50 ml

8 Am
இட்லி / இடியாப்ம் 
சப்ாத்தி / ந்தாடச 
 நகாதுடம பிரட்
உபபுமா / ம்ாங்கல (சாம்்ார)

3 nos
2 nos
4 துணடுகள்
1 கப

11 Am நமார / காய்கறி சூப / ம்லமன ஜீஸ் ்ழம் / காய்கறிசா்லட் 200 ml 1 கப

மதியம்

சா்தம்
சப்ாத்தி
்ருபபு
ரசம் உைன காய்கறிகள் 
நமார

1 கப
2
1 கப
2 கப
1 / 2 கப

4 pm

டீ / காபி / ்ால 
சுணைல
அரரூட் பிஸ்கட்
பிரட்
்ழம் சிறியது

100 ml
¼ கப
2 துணடு
2 துணடு
1

இரவு ்டுக்கும் முன மதிய உ்வுப்ட்டியல / காட்ல உ்வு  - ்ால 100 ml
ோள் ஒனறுக்கு 
எணம்ய்யின அைவு

சூரிய காநதி எணம்ய் / ேலம்லணம்ய் சுத்திகரிக்கப்ட்ை 
எணம்ய் (Refined oil) 10 – 15gm

மாமிச உ்வுகள் முட்டை 1 அல்லது 2 மவள்டைகரு மட்டும் 
நகாழி / மீன / இட்றசசி (மகாழுபபில்லா்த) 50gm

 � பழங்கள் �ாள் ஒன்றுககு
 � வாறழபபழம் 1 (சிறியது)
 � ஆரஞ்சு / ஆபபிள் / சகாய்யாபழம் – 1 

(சிறியது)
 � திராடறெ 10 – 20 nos
 � சைமன் / ஆரஞ்சு 1 – 2 nos
 � பபபாளி பழம் 4 – 5 சிறிய துணடுகள் 

தவிரக்கப்்பட தவணடிய உணவுகள் 
 � ெர்ககறர / ப்தன்/ சவல்ைம் / இனிபபு பாகு 

மற்றும் சபாரித்த உணவுகள் 
 � நிைததுககடியில் விற்ளயும் காய்கறிகள் 
 � குளிர்பானங்கள் 

 � ைார்லிகஸ் / பூஸ்ட 
 � ப்தங்காய், ப்தங்காய் எணசணய், பாமாலின் 

எணசணய் 
 � நிைகக்டறை 
 � ்டபபாவில் அற்டககபபட்ட உணவுகள் 
 � மது 
 � ச�ய், சவணசணய், பாைாற்டககடடி

உணவுக்கு இறடயில் ொப்பிட தவணடிய சிறறுணடி
 � பமார்
 � காய்கறி சூப

 � காய்கறி ொைட
 � சைமன் / ்தககாளி ஜீஸ் ெர்ககறர இல்ைாமல்

உயர இைத்த அழுத்தம் 
 இது �டுத்தர வயது மற்றும் பருமனான 

மககளிற்டபய காணபபடும். இ்தனால் இரு்தய 
ப�ாய், சிறுநீரக ப�ாய், பககவா்தம் பபான்ை 
பிரச்ெறனகள் ஏற்ப்டைாம். 
உயர இைத்த அழுத்தத்திகான தடுப்பு மறறும் 
சிகிச்றெ முறைகள் 

 � அதிகமான உ்டல் எற்ட உள்்ளவர்கள் 
எற்டறயக குறைகக பவணடும். 
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 �  சகாழுபபுச்ெதது மற்றும் உபபுள்்ள 
உணவுகற்ளத ்தவிர்கக பவணடும். 

 � தூண்டககூடிய காபி பபான்ை திரவங்கற்ளத 
்தவிர்கக பவணடும். 

 � ப்தற்ை நிறைறயத ்தவிர்தது பபாதுமான 
ஓய்வு எடுககபவணடும். 

உயர இைத்த அழுத்தம் உள்்ள 
த�ாயாளிகளுக்கான உணவு

அடடவறண

்காலை அைரத்தியற்ற டீ – 1 கப

்காலை 
உணவு 

பிரட் / இட்லி உைன சரக்கடர / ஜாம்/ 
மறறும் ்ழங்கள் – 1 கப 
ஏடுநீக்கிய ்ால – 1 கப
மகாட்டைகள் – 1 நைபிள் ஸ்பூன

11 மணி  ்ழ ஜீஸ் – 200 மிலி

மதியம் 
சா்தம் / சப்ாத்தி ்ருபபு / சரவிங் / 
இட்றசசி/ மீன ஒரு கப காய்கறி நமார 
புட்டிங் – 1 கப

மாலை பிஸ்கட் – 2 ்ழ ஜீஸ் – 1 ைம்்ைர வறுத்்த 
மகாட்டைகள் 2 நைபிள் ஸ்பூன 

இரவு மதிய உ்வுப ்ட்டியல

உணவு:
உணவு என்பது மருநற்தப பபால் 

ப�ாய்களுககு சிகிச்றெயளிககககூடிய 
முககியமான ஒன்ைாகும். உணவு முறைகள் (அ) 
ஊட்டச்ெதது அ்டங்கிய உணவுகற்ள அளிபபப்த 
சிை ப�ாய்கற்ள குணமாககும் (எ.கா) ப�ாயாளி 
வயிற்றுப புணணினால் பாதிககபபடடிருந்தால், 
எளிதில் ஜீரணமாகககூடிய மி்தமான 
உணவுகற்ள அளிகக பவணடும். ப�ாயாளிககு 
உபபற்ை உணறவ அளிககும் பபாது இரத்த 
அழுத்ததற்தக குறைகக முடியும். 

உணவின் வறககள் 

 � முழுறமயான உணவு

 � திரவ உணவு

 � சமனறமயான உணவு 

 � பாதி தி்டமான உணவு

 � மிகு புர்த உணவு

 � குறைவு புர்தமுள்்ள உணவு 

 � உபபில்ைா்த உணவு மற்றும் உபபு குறைந்த 
உணவு

 � சகாழுபபு ெதது குறைந்த உணவு 
 � குறைந்த �ார்ச்ெததுள்்ள உணவு
 � குறைந்த கபைாரி உணவு

(i.) முழுறமயான உணவு: இற்த உணண 
அனுமதிககபபட்ட ப�ாயாளிகளுககு அவர் 
விருபபததிற்பகற்ப றெவ உணபவா (அ) 
அறெவ உணபவா, ெமச்சீரான முழுறமயான 
திட்ட உணவு ்தரபப்ட பவணடும். (உ.்தா) காெ 
ப�ாயுள்்ள ப�ாயாளி. 

(ii.) திைவ உணவு: தி்டமான உணவு 
உணண முடியா்த நிறையில் வ்ளர்ச்சியுற்ை ஒரு 
ப�ாயாளிககு சமாத்தமாகக குறைந்தது, 2000 
மிலி திரவம் ப்தறவபபடுகிைது. பால் அடிபபற்ட 
உணவாகும். (உ.்தா) காய்ச்ெல் உள்்ள ப�ாயாளி. 

(iii.) சமன்றமயான ்பாதி திடமான உணவு: 
முழு உணவு பபாைபவ இவ்வுணவும் ஊட்டம் 
உள்்ளறவயாய் ெரிவிகி்த உணவாக இருகக 
பவணடும். அறரககபபட்ட உணவு (அ) பிறெநது 
செய்யபபட்ட சமன்றமயான உணவாக 
இருககைாம். எ.கா அறுறவ சிகிச்றெககு பின் 
உள்்ள ப�ாயாளிகள்

(iv.) சமன்றமயான உணவு: இறவ 
சமன்றமயான எளிதில் செரிககும் ்தன்றம 
உற்டயறவ. இவற்றில் மணபமா, காரபமா 
இருபபதில்றை (எ.கா) இறரபறப கு்டல் 
ெம்பந்தமான ப�ாய் உள்்ளவர்கள். 

(v.) மிகு புைத உணவு: கைபபு புர்தங்கள் 
அதிகம் உள்்ள உணவுக்ளான பவர்கக்டறை, 
பயிறுகள் மற்றும் பருபபுகள் முககிய உணவு 
்தானியதது்டன் �ன்கு அறரதது பவக றவதது 
சகாடுககபப்டைாம். தினமும் ஒரு லிட்டர் அ்ளவு 
பால் சகாடுககபப்ட பவணடும். எ.கா தீககாயமுற்ை 
ப�ாயாளிகள், புர்தக குறைவால் வரும் ப�ாய்கள். 

(vi.) புைதக் குறைவுள்்ள உணவு: 
கார்பபாறைடபரட உணவு்டன் சிறி்த்ளவு 
ச�ய் அல்ைது சவணசணய்யும், சகாதிகக 
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றவககபபட்ட இனிபபுகளும் அனுமதிககபபடும். 
எ.கா தீவிர சிறுநீரக பகா்ளாறுள்்ள 
ப�ாயாளிகள். 

(vii.) உப்பில்லாத உணவு (அ) உப்பு குறைந்த 
உணவு:  உபபில்ைா்த திட்ட உணவில் உணவு 
ெறமககும் பபாது உபபு பயன்படுததுவதில்றை. 
ெர்ககறர அல்ைது எலுமிச்றெ ொறு 
சுறவககாகச் பெர்ககபப்டைாம். எ.கா (நீர்ககடடு) 
உ்டல் வீககம் உள்்ள  ப�ாயாளி. 

(viii.) சகாழுப்புச் ெத்து குறைந்த உணவு: 
கார்பபாறைடபரடடுகள், காய்கறிகள் மற்றும் 
பழங்கள் பெர்ககபப்டைாம். எணசணய்றய 
ெறமபப்தற்கு பயன்படுததுவற்தத ்தவிர்ககவும். 
எ.கா கல்லீரல் மற்றும் பித்தறப ச்தாற்று உள்்ள 
ப�ாயாளிகள் 

(ix.) குறைந்த �ாரச்ெத்துள்்ள உணவு: இந்த 
உணவில் �ார்சபாருள்கப்ளா அல்ைது கு்டல் 
அறெறவத தூணடும் பவறு எந்த சபாருப்ளா 
இருபபதில்றை (எ.கா) கு்டல் அழற்சி மற்றும் 
சகாைாஸ்்டமி ப�ாயாளிகள். 

(x.) கதலாரி குறைவான உணவு: குறைந்த 
அ்ளவு கார்பபாறைடபரட மற்றும் சகாழுபபு 
உள்்ள உணவு மூைம் உ்டல் எற்டறயக 
குறைத்தல். எ.கா அதிக உ்டல் பருமன் அல்ைது 
இ்தய ெம்பந்தமான ப�ாயாளிகள். 

சிைப்பு உணவு தயாரித்தல் 

1. காய்கறி சூப்
காய்கறி சூப வறக உணவானது 

அதிகமான ெததுககள் மற்றும் சுறவககாக 
சகாடுககபபடுகிைது. 

ததறவயான உணவு ச்பாருடகள் 
உணவு ச்பாருடகள் அ்ளவுகள் 

�றுககிய சவங்காயம் 2 ப்தககரணடி

�சுககபபட்ட பூணடு 2 ப்தககரணடி

�றுககிய பகரட 1/3 கப

�றுககிய பகாஸ் 1 / 3 கப

�றுககிய பீன்ஸ் 1 / 3 கப

மி்ளகு தூள் 1 / 4 ப்தககரணடி

சவள்ற்ள பொ்டாமாவு 2 ப்தககரணடி

சவணசணய் (அ) 
எணசணய் 1 / 2 ப்தககரணடி

்தணணீர் 2 ½ கபபுகள் 

உபபு சுறவககாக

தயாரிப்பு முறை
1. �றுககிய எல்ைா காய்கற்ளயும் 

சிறுதுணடுக்ளாக றவககவும் 

2. 2 ப்தககரணடி பொ்ளமாறவ சிறு 
கிணணததில் எடுததுக சகாள்்ள பவணடும். 

3. அ்தனு்டன் 2 ப்தககரணடி நீர் விடடு கறரததுக 
சகாள்்ளவும்

4. ½ ப்தககரணடி எணசணய் (அ) 
சவணசணய்றய சபரிய கனமான 
பாததிரததில் மி்தமான தீயில் சூடுபடுததி 
�றுககிய சவங்காயம் மற்றும் பூணடு பெர்தது 
பைொக வ்தககிவி்டவும். 

5. ்தனலில் 1 – 2 நிமி்டம் றவகக பவணடும்

6. இ்தனு்டன் எல்ைா காய்கற்ளயும் பெர்ககவும்.

7. 3 – 4 நிமி்டததிற்கு கி்ளறிவி்டவும்

8. 2 ½ கப ்தணணீர் பெர்தது காய்கற்ள கி்ளறி 
சிறிது ப�ரம் சகாதிககவிடடு ப்தறவக பகற்ப 
உபபு பெர்ககவும். 

9. இ்தனு்டன் மி்ளகு தூள் பெர்ககவும். 

10. பொ்ளமாவு பெர்தது ்தணணீர் கைநது 
கடடியாகாமல் இருகக �ன்ைாக மி்தமான 
தீயில் கி்ளறி வி்டவும். 

11. காய்கற்ள கைநது சிறிது சகடடியாக மற்றும் 
பச்றெ பொ்ளமாவு வாெறன வராமலும் 
மி்தமான சூடடில் ஏைத்தாழ 7 – 8 நிமி்டம் 
சகாதிகக றவககவும். 

12. தீறய அறனதது விடடு காய்கறி சூபறப 
கிணணததில் மாற்றி பரிமாைைாம். 
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த�ாக்கம் :

இவற்றில் அதிகபடியான ஊட்டச்ெததுககள் 
(றவட்டமின்கள் மற்றும் ்தாது உபபுககள் 
உள்்ளன) குறைந்த கபைாரியில் உள்்ளன. 

2. எலுமிச்றெ தவ

சகாதிநிறையில் உள்்ள பாலில் சிறி்த்ளவு 
எலுமிச்றெ ொறு பெர்ககும் பபாது பால் திரிநது 
்தயிராக மாறும் நிறையில் உள்்ள நீறர வடிகடடி 
எடுததுக சகாள்்ளவும். 

த�ாக்கம் :

1. எலுமிச்றெ பவவில் நிறைய றவட்டமின்கள், 
்தாது உபபுககள் மற்றும் புபராடடீன்கள் 
உள்்ளன. 

2. உ்டல் எற்டறயக குறைககவும் மற்றும் 
சகாைஸ்டரால் குறைவ்தற்கும் உ்தவுகிைது. 

ததறவயான உணவுப் ச்பாருடகள் 

உணவு ச்பாருடகள் அ்ளவு
பால் 1 லிட்டர்

எலுமிச்றெ ொறு 25 மிலி

ெர்ககறர 2 ப்தககரணடி

தயாரிப்பு முறை
1. ஒரு சபரிய பாததிரததில் பாறை ஊற்ைவும் 

2. பாறை சகாதிகக வி்டவும்

3. 25 மிலி எலுமிச்றெொறு விடடு கைநது 
வி்டவும்

4. பால் திரிநது ்தனியாக பிரிவும் வறர 
மி்தமான தீயில் சூடுபடுத்தவும். அறவ 
20 நிமி்டங்கள் அபபடிபய சகாதிகக வி்ட 
பவணடும். 

5. பால் ்தனித்தனியாக பிரிந்த பின்பு ஒரு 
கிணணததில் வடிகட்டவும். 

6. இ்தனு்டன் ெர்ககறர பெர்ககவும்.

7. குளிர்ந்தவு்டன் பரிமாைைாம். 

3.தக்காளி ொறு

்தககாளி ொறு என்பது ்தககாளியில் இருநது 
எடுககபபட்ட ொறு

த�ாக்கம்: 

1. இறவ உயிர் எதிர்சபாரு்ளாக 
பயன்படுகின்ைது. 

2. இது சீரணதற்த ஒழுங்குபடுத்த உ்தவி 
செய்கிைது

3. இறவ இரத்தம் உறை்தறைத ்தடுககிைது

4. சகாைஸ்டராறைக குறைககிைது.

ததறவயான உணவுப் ச்பாருடகள் 

உணவு ச்பாருடகள் அ்ளவு

்தககாளி 900 கிராம்கள் 

ெர்ககறர 3 ப்தககரணடி

உபபு சுறவககாக

மி்ளகுத தூள் சுறவககாக

தயாரிக்கும் முறை

1. ்தககாளிறய குழாய் நீரில் கழுவு 

2. சிறு துணடுக்ளாக ்தககாளிறய சவடடிக 
சகாள்்ளவும். 

3. எவர்சில்வர் பாததிரம் (அ) பீங்கான் 
பாததிரதற்த அலுமினிய பாததிரததிற்குப 
பதிைாக பயன்படுத்தைாம். அலுமினிய 
பாததிரதற்த பயன்படுததும் பபாது 
்தககாளியில் உள்்ள அமிைத்தன்றமறய 
குறைககிைது மற்றும் நிைம் மற்றும் 
சுறவறய மாற்ைமற்டய செய்கிைது. 

4. உருற்ளக கிழங்றக மசிகக பயன்படுததும் 
மரககரணடி சகாணடு அழுத்தம் சகாடுதது 
்தககாளி ொற்றை எடுததுக சகாள்்ளைாம். 

5. ்தககாளி கைறவ கூழ வற்றிய நிறையில் 
இருககும்  பபாது சிறிது ்தணணீர் விடடு 
பபாதுமான திரவமாக மாறும் வறர 
சகாதிகக வி்ட பவணடும். 

6. ்தயாராகும் வறர சூப சகாதிநிறையிபைபய 
இருகக பவணடும் 
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7. சூபபின் சுறவறய கூடடுவ்தற்கு ெர்ககறர 
மற்றும் உபபு (அ) மி்ளகு தூள் பெர்ககவும். 
்தககாளி ொற்றின் அசிடிடடி ்தன்றமறய 
ெர்ககறர குறைககிைது. 

8. ்தககாளி சூபறப ஸ்்டவில் இருநது இைககி 
சிறிது ப�ரம் குளிர வி்டவும். 

9. ்தககாளி ொற்றை கி்ளறிவிடடு 
பயன்படுத்தவும். 

10. குளிர் நிறையில் றவதது பரிமாைவும். 

4. ைாகி கஞ்சி

ராகி மற்ை எல்ைா ்தானியங்கற்ளயும் வி்ட 
மிகச் சிைந்த உணவு சபாருள். மற்ை ்தானியங்கற்ள 
வி்ட  இதில் அதிக ஊட்டச் ெததுககள் உள்்ளன. 
இது அதிக �ார்ச்ெததுககற்ள உள்்ள்டககியது. 
நீரழிவு ப�ாயாளிகளுககு இதுரு மிகச் சிைந்த 
உணவுப சபாரு்ளாகும். 

த�ாக்கம் 
1. அதிக அ்ளவு �ார்ச்ெததுககற்ள சகாண்டது. 

2. ராகி மாவு இரத்தததில் இன்சுலின் 
அ்ளறவ தூணடி ெர்ககறரயின் அ்ளறவக 
குறைககிைது. 

3. பசிறயக குறைதது மற்றும் எற்ட குறைய 
செய்கிைது. 

ததறவயான உணவுப் ச்பாருடகள் 
உணவு சபாருடகள் அ்ளவு

ராகி மாவு 1 கப

�றுககிய முநதிரி 1 tsp

பால் 2 கபபுகள்

ஏைககாய் 2 
சபாடியாககபபட்டது

்தணணீர் 2 கபபுகள் 

ெர்ககறர 1 ப்தககரணடி 

தயாரிக்கும் முறை
1. ஒரு கிணணததில் ராகி மாறவ எடுதது 

அதில் சிறி்த்ளவு ்தணணீர் மற்றும் பால் 

பெர்தது கடடிபப்டாமல் கறரகக பவணடும். 

2. இககறரெறை ஒரு பாததிரததில் ஊற்றி 
மி்தமான தீயில் சூப்டற்ை பவணடும். �ன்ைாக 
சகடடியாகும் வறர கி்ளை பவணடும். 

3. சுறவகபகற்ப ெர்ககறர பெர்தது கி்ளறி 
அடுபறப அறணகக பவணடும். 
சிறி்தாக �றுககிய முநதிரிறய தூவி 
சூ்டாக பரிமாைவும். கஞ்சி மிகவும் 
சகடடியாகிவிட்டால் சிறி்த்ளவு பாறை 
பெர்தது 2 – 3 நிமி்டங்கள் சூப்டற்றி 
பரிமாைவும். 

5. ்பருப்பு ொதம் 
பருபபு மற்றும் அரிசி கைந்த உணவு 

முழுறமயான றெவ உணவாகும். ச�ய் 
வாெறனககாக மடடுமல்ை பருபபு,அரிசி, 
மஞ்ெள் மற்றும் சீரகம் பபான்ைவற்றிலிருநது 
ஊட்டச்ெததுககற்ள உறிஞ்சி சகாள்்ளவும் 
பயன்படுகிைது. 

த�ாக்கம் 

1. ்தறெ கட்டறமபபுககு பயன்படுகிைது

2. அழற்சிறய நீககி குணமளிககும் ்தன்றம 
சகாண்டது

3. ஆணடி ஆகஸிச்டன்ட நிறைந்தது.

4. வ்ளர்ச்சிற்த மாற்ைதற்த ஊககுவிககிைது

5. இறவ அதிக ஊட்டச்ெதது உள்்ளறவ மற்றும் 
ெததுககற்ள உறிஞ்சும் ்தன்றமறயயும் 
அளிககிைது. 

ததறவயான உணவு ச்பாருடகள்

உ்வு ம்ாருட்கள் அைவு
அரிசி 1கப

துவரம் ்ருபபு ¼ கப
எணம்ய் 1 கப

கடுகு ½ tsp
சீரகம் ½ tsp

சிவபபு மிைகாய் 5 nos
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கறிநவபபிட்ல சி்ல 
ம்ருங்காயம் 1 சிட்டிடக
மவங்காயம் 1

்தக்காளி 1
்தணணீர 2 ½ கப

உபபு சுடவக்காக

தயாரிக்கும் முறை

அறிவுறைகள்

1. அரிசிறயயும், பருபறபயும் கழுவிய பின்பு 
்தணணீரில் ½ மணி ப�ரம் ஊை றவகக 
பவணடும்.

2. சவங்காயம், ்தககாளி, சிவபபு மி்ளகாறய 
�றுககி றவததுக சகாள்்ள பவணடும்.

ெறமத்தல்

1. அழுத்த ெறமபபாறன சூடுபடுததி, 
எணசணய் ஊற்றி கடுறக பபா்ட பவணடும். 
கடுகு சவடித்தபின் கறிபவபபிறை, 
சபருங்காயம், சிவபபு மி்ளகாய் மற்றும் 
சவங்காயதற்த பெர்ககவும்.  இறவ �ன்கு 
சபான்நிைமாகும் வறர வ்தககவும்.

2. ்தககாளிறய பெர்தது ெறமககவும்.

3. அரிசி, பருபபு, உபபு, ்தணணீர் பெர்தது 3 
விசில் வரும் வறர ெறமககவும்.

6.காய்கறி ொன்டசவஜ்

இரணடு சராடடித துணடுகளுககு 
இற்டயில் காய்கறி நிரபபி றவபபது காய்கறி 
ொன்டசவஜ் ஆகும்.

த�ாக்கம்:

1. றவட்டமின் மற்றும் ்தாது உபபுகள் நிறைந்தது.

2. அதிக ெகதியளிககும் உணவு

3. ெத்தான ஊட்டச்ெதது நிறைந்த உணவு

4. ப்தறவயான உணவு சபாருடகள் :

உணவுப சபாருடகள் அ்ளவு

பகாதுறம சராடடி துணடு 10 துணடுகள்

்தககாளி 1

சவங்காயம் 1

சவள்்ளரிககாய் 1

பவக றவத்த பீடரூட 1

பவக றவத்த  உருற்ள 
கிழங்கு 2

சவணசணய் 2 ப்தககரணடி

ொட மொைா ½ ப்தககரணடி

உபபு சுறவகபகற்ப

தயாரிக்கும் முறை:

1. காய்கறிகளின் ப்தாறை உறிதது சமல்லிய 
துணடுக்ளாக �றுககி றவகக பவணடும்.

2. சராடடி துணடுகள் மீது சவணசணய் ்த்டவ 
பவணடும்.

3. �றுககிய காய்கறிகற்ளயும் சராடடி 
துணடுகள் மீது ஒன்ைன் மீது ஒன்ைாக 
றவகக பவணடும்.

4. ொட மொைா மற்றும் உபறப காய்கறிகள் 
மீது தூவவும். 

5. மற்சைாரு  சராடடி துண்டால் மூடி ொன்ட 
சவஜ்றஜ சூடுபபடுத்தவும்.

6. சூ்டானவு்டன் எடுதது சராடடி துணடுகள் 
மீது சவணசணய்றய ்த்டவவும்.
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ஒரு �பரின் ்தன்னிச்றெயான அறெவுகள் 
அல்ைது செயல்கற்ள உள்ப�ாககதது்டன் 
்தற்ட செய்வது அறெவுக கடடுபபடுதது்தல் 
எனபபடும்.

அறெவுக கடடுபபடுதது்தல் என்பது உ்டல் 
ொர்ந்த, இரொயண அல்ைது சுற்றுச்சூழல் 
�்டவடிகறககள், உ்டலின் ஒரு குறிபபிட்ட 
பகுதிறயயும் அ்தன் செயல்பாடுகற்ளயும் 
கடடுபபடுத்த பயன்படுத்தப படுகின்ைது.

அறெவுக் கடடுப்்படுத்துதலின் சகாள்றககள்:
 � ப�ாயாளியின் அறெவுகற்ள ப்தறவயான 

அ்ளவிற்கு மடடுபம கடடுபபடுத்த பவணடும்.

 � செவிலி அறெவுக கடடுபபடுதது்தலின் 
பயன்பாடற்டயும் மற்றும் அ்தன் 
வறகறயயும் கவனமாக வி்ளககிக கூை 
பவணடும்.

 � சிகிச்றெயின் பபாது குறுககிடு்தல் கூ்டாது.
 � அறெவுக கடடுபபடுதது்தறை 

உபபயாகிபப்தற்கு முன்பு எலும்பு 
பகுதிகளில் உராய்வு உண்டாகாமல் இருகக 
பஞ்சு திணடுகற்ள பயன்படுத்த பவணடும்.

 � அறெவுக கடடுகள்  அழுககாக அல்ைது 
ஈரமாககபபடும் பபாது மாற்ைபப்ட 

பவணடும்.
 � ப�ாயாளி எடடிப பிடிககா்த தூரததில் 

பாதுகாபபாக இருகக பவணடும்.
 � முடிச்சுகள் பகக கம்பிகப்ளாடு இல்ைாமல் 

படுகறக படிமாணததில் இறணககபப்ட 
பவணடும்.

 � குறைந்தது 2 மணி ப�ரததிற்சகாரு முறை  
அவிழககபப்ட பவணடும்.

 � றக, கால்களில் அறெவுக கடடுகற்ளப 
பயன்படுததும் பபாது இரத்த ஓட்டதற்த 
அடிககடி கவனிகக பவணடும்.

ததறவப்்படு்பவரகள்:

 � ்தங்கற்ள ்தாங்கப்ள காயபபடுததிக 
சகாள்ளும் நிறையில் உள்்ளவர்களுககு 
அறெவுக கடடுபபடுதது்தல் 
ப்தறவபபடுகிைது.

 � ெட்ட ஒழுங்கின் ஆறணபடி சிகிச்றெ 
ப்தறவபபடும் �பருககு, எ.கா மன�ை ெட்டம் 
2007 கீழ

 � அவெர உயிர்காககும் சிகிச்றெயில் 
இருபபவர்களுககு பாதுகாபறப 
நிறைபபடுதது்தல் அவசியம்.

 � கடடுபபடுததும் முன் அறனதது மாற்று 
முயற்சிகற்ளயும் பமற்சகாள்்ள பவணடும்.

 � 2 மணி ப�ரததிற்கு ஒரு முறை 

8
அலகு அறெவுக் கடடுப்்படுத்துதல்
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படுகறக கழிகைன் அல்ைது கழிபபறை 
பயன்படுத்தபப்ட பவணடும்.

 � ஊட்டச்ெததுள்்ள உணவு மற்றும் நீராகாரம் 
அடிககடி சகாடுகக பவணடும்.  ்தணணீர் 
எடுககும் தூரததில்  றவகக பவணடும்.

 � எணணங்கற்ள திறெ திருபபும் 
செயல்பாடுகற்ள அளித்தல்.

 � தூணடு்தல் மற்றும் ெத்ததற்தக குறைத்தல்.

 � நிறைறய மாற்றுவ்தற்கு �ாற்காலியில் 
உடகாரபவா �்டககபவா செய்ய பவணடும்.

 � கணணாடி அல்ைது காது பகடகும் கருவிறய 
ப�ாயாளி அணிநதிருககுமாறு செய்ய 
பவணடும்.

 � படுகறகயில் அைாரம் அறமகக பவணடும்.

மாறறு வழிகள்:

 � கணகாணிபபற்த அதிகபபடுத்த பவணடும்.

 � குடும்பததினறர ப�ாயாளியு்டன் 
இருககுமாறு அறிவுறுத்தல்

 � மற்ை செவிலியர்களும் கவனமாக 
இருககுமாறு எச்ெரித்தல்.

 � செவிலியர் அறைககு அருகில்  ப�ாயாளி 
மாற்ைபப்ட பவணடும்.

 � சிகிச்றெயளிககும் கருவிகற்ள 
ச்தா்டககூ்டாது என்பற்த ப�ாயாளிககு 
ச்தரிவிகக பவணடும்.

 � முடிந்த அ்ளவு கருவிகற்ளக கணணில் 
ப்டா்தவாறு றவகக பவணடும்.

 � மருததுவ ொ்தனங்கற்ள மூடி றவககவும்.  
(எ.கா அ்தாவது Coban  அல்ைது Kerlex 
சகாண்ட I.V இ்டதற்த மடி)

அறெவுக் கடடுப்்படுத்துதலின் வறககள்:

வறையறை:

ப�ாயாளியின் உ்டல் ொர்ந்த செயல்கற்ள 
கடடுபபடுதது்தல் எ.கா �ாற்காலியு்டன் 
இறணககபபட்ட பமறஜ அல்ைது 
ப�ாயாளியால் படுகறக கம்பிகற்ள திைகக 
முடியா்தவாறு இருகக பவணடும்.
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உடல் ொரந்த அறெவுக் கடடுப்்பாடடின் வறககள்

 � மம்மி அறெவுக கடடுபபாடு

 � முழங்றக அறெவுக கடடுபபாடு

 � றககால் அறெவுக கடடுபபாடு

 � வயிற்று அறெவுக கடடுபபாடு

 � மிட்டன் அல்ைது விரல் கடடுபபாடு

மம்மி அறெவுக் கடடுப்்பாடு

 � இது இ்ளம் குழநற்தகள் மற்றும் 
சிறுவர்களுககு பயன்படுத்தபபடும் 
குறுகியகாைக கடடுபபாடு ஆகும்.  இது 
்தறை மற்றும் கழுதது பகுதிகற்ள 
பரிபொ்தறன செய்யும் பபாது குழநற்தயின் 
றக, கால்கற்ள குறிபபிட்ட ப�ரததிற்கு 
கடடுபபடுத்தப பயன்படுகிைது.

முழஙறக அறெவுக் கடடுப்்பாடு

 � இந்த கடடுபபாடு முழங்றகறய ம்டககுவற்த 
்தடுககவும், முழங்றகறய விரித்த நிறையில் 
பிடிபப்தால் குழநற்த றககற்ள முகததிற்கு 
சகாணடு செல்ைா்தவாறு ்தடுககும்.

 � பி்ளாஸ்டிக முழங்றக கடடுபபாடு முழங்றக 
படற்ட மற்றும் மரத்தால் ஆன �ன்ைாக 
சுற்ைபபட்ட சிம்புகற்ளயும் பயன்படுத்தைாம்.

றககால் அறெவுக் கடடுப்்பாடு

 � ஒன்று அல்ைது அ்தற்கு பமற்பட்ட 
அறெறவக கடடுபபடுத்தப பயன்படுகிைது.  
இறவ ஒரு வறகயான றககால் அறெவுக 
கடடுபபா்டாகும்.

 � கிச்ளவ்கிச் முடிச்சுகற்ள (2அங்குை அகைம்) 
சகாண்ட ெல்ைாததுணிறய சகாணடு 
எடடு வடிவில் அறமதது முடிச்சுப பபா்ட 
பவணடும்.

 � ெல்ைாத துணியின் முறனறய கடடில்/
ச்தாடடில் ெட்டதது்டன் கட்ட பவணடும்.

 � மணிககடடு அல்ைது கணுககால் 
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பகுதிகளில் திணடுகற்ள பயன்படுததி 
அறெவுக கடடுபபாடற்ட அறமகக 
பவணடும்.

 � கடடுகள் இறுககமாவற்த ்தடுகக 
முன்சனச்ெரிகறககள் றகயா்ளபப்ட 
பவணடும்.

வயிறறு அறெவுக் கடடுப்்பாடு

 � மல்ைார்ந்த நிறையில் குழநற்தறய 
கடடிலில் படுகக றவகக இந்த கடடுபபாடு 
பயன்படுகிைது.

மிடடன் அல்லது விைல் கடடுப்்பாடு

 � தீ காயங்கப்ளா அல்ைது முக காயங்கப்ளா 
அல்ைது அறுறவ சிகிச்றெபயா 
குழநற்தயின் உ்டல் அல்ைது முகததில் 
சிரங்கு ஏற்படும் பபாப்தா ்தங்கற்ளத 
்தாங்கப்ள காயபபடுததிக சகாள்வற்தத 
்தடுபப்தற்காக பயன்படுத்தபபடுகிைது.

 �  ெல்ைாத துணியால் குழநற்தயின் 
றகறயச் சுற்றி அல்ைது ஒரு சிறிய 
றபறய குழநற்தயின் மணிககடடில் கடடி 

மிட்டறனத ்தயாரிகக பவணடும்.

தீறமகள்:

உ்ளவியல்/ உணரவியல்:

 � அதிகமான கி்ளர்ச்சி மற்றும் எரிச்ெல்

 � அவமான உணர்வு, கணணியம் இழத்தல்

 � அதிக குழபபம்

 � பயம்

உடல் ரீதியான தீறமகள்:

 � அழுத்தபபுணகள், ப்தால் காயம்

 � குறைவான ்தறெ அ்ளவு, திைன், வலிறம 
்தாங்கும் ஆற்ைல், நிறையற்ை ்தன்றம கீபழ 
விழுவ்தற்கான வாய்பபுகள் அதிகரித்தல்.

 � இ்தய துடிபபு மற்றும் நுறரயீரல் திைன் 
குறை்தல்

 � உ்டல் ரீதியான அசெௌகரியம், 
அதிகமானவலி 

 � மைச்ச்சிககல் மற்றும் மைம் அற்டததுக 
சகாள்வ்தற்கான வாய்பபுகள் அதிகம்.

 � இரத்த ஒட்டம் குறை்தல்/ ்தற்டபடு்தல்

 � அதிகமாக சிறுநீர் கடடுபபடுத்த இயைாறம 
மற்றும் சிறுநீர் ப்தககமற்ட்தல்.

 � பசியின்றம, நீர்ச்ெததுக குறை்தல்

 � மரணம்

அறெவுக் கடடுப்்பாடடின் வழிகாடடுதல்கள்:
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 � மருததுவர் ஆறண

 � அறிவிககபபட்ட ஒபபு்தல்

 � ெரியான முறைகற்ளக றகயாளு்தல்.

 � குறைந்த அ்ளவுக கடடுபபடுதது்தல்

 � எலும்பு துருததிக சகாணடிருககும் 
இ்டங்களில் திணடுகற்ளப பயன்படுதது்தல்.

 � ெரியான உ்டல் அறமறவ நிறை நிறுதது்தல்.

அறெவுக் கடடுப்்படுத்தலுக்கான ஆறண

சூழ்நிறலகள்:

 � அறெவு கடடுபபடுதது்தறை 
றகயாளுவ்தற்கு முன் மாற்று வழிகற்ளக 
றகயாண்ட பின்னபர ச்தா்டங்க பவணடும்.

 � ஆறணறயப புதுபபித்தல்.

மருத்துவ முறை:

 � 12 மணி ப�ரததிற்குள் எழுதது வழி 
மற்றும் வாய்வழி ஆறணயும், 24 மணி 
ப�ரததிற்குள் மருததுவ பரிபொ்தறனயும் 
இருகக பவணடும்.

 � ஒவ்சவாரு 24 மணி ப�ரமும் மாற்ைபப்ட 
பவணடும்.

�டத்றத முறை:

 � அவெரமான நிறையில் பயன்படுத்தைாம் 
ஆனால் 1 மணி ப�ரததிற்குள் மருநதுவர் 
உத்தரறவப சபை பவணடும். மருததுவர் 
1 மணி ப�ரததிற்குள் ்தனிபபட்ட 

பரிபொ்தறனறய அறெவுக கடடுபபாடு 
ச்தா்டங்கி 1 மணி ப�ரததிற்குள் செய்ய 
பவணடும்.

 � 18 வயதிற்கு பமற்பட்டவர்களுககு 4 
மணி ப�ரததிற்கு ஒரு முறை, 9 மு்தல் 17 
வயதுற்டயவர்களுககு 2 மணி ப�ரததிற்கு 
ஒரு முறை, 9 வயதிற்கு கீழ உள்்ள 
குழநற்தகளுககு 1 மணி ப�ரததிற்கு ஒரு 
முறை செய்ய பவணடும்.

செவிலிய ்பைாமரிப்பு:

 � 15 நிமி்டததிற்கு ஒருமுறை 
அறெவுககடடுபபாடடில் உள்்ள 
ப�ாயாளிகளில் கீழகண்டறவ 
காணபபடுகிை்தா எனக கணகாணிகக 
பவணடும்.

 � காயம் ஏற்படுவ்தற்கான அறிகுறிகள் 

 � இரத்த ஓட்டம் மற்றும் அறெவுகள் 

 � வெதி

 � அறெவுக கடடுபபாடுகற்ள 
்த்ளர்ததுவ்தற்கான ்தயார்நிறை

ஒவசவாரு 2 மணித�ைத்திறகு ஒரு முறை 
கீழ்கணடவறறை ்பதிதவடடில் ஆவணப்்படுத்த 
தவணடும்

 � அறெவு கடடுகளிலிருநது ப�ாயாளிறய 
விடுவிதது நிறைறய மாற்று்தல்.

 � அறெவு கடடுள் இல்ைாமலிருகக, 
அதிலிருநது ப�ாயாளிறய விடுவிதது 
பொதிகக பவணடும்.

 � திரவம் மற்றும் ஊட்டச்ெதது ப்தறவகற்ள 
ெநதித்தல்

 � கழிவு நீககத ப்தறவகள்

 � வெதி மற்றும் நிறைறய மாற்று்தல்

செவிலிய ச்பாறுப்புகள்

 � ப�ாயாளியின் �்டதற்த மற்றும் கடடுபபாடு 
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ப்தறவகற்ள மதிபபீடு செய்்தல்.

 � மருததுவமறனயின் சகாள்றகயின்படி 
எழுததுப பூர்வ ஆறணறய சபறு்தல்.

 � ப�ாயாளி மற்றும் அவரது உைவினர்களி்டம் 
ச்தரிவித்தல்.

 � மருததுவமறனயின் விதிமுறைகள் 
மற்றும் அவற்றின் சகாள்றகயின்படி 
அறெவுககடடுகற்ள பயன்படுத்த 
பவணடும்.

 � அறெவுக கடடுகளுககான 
காரணங்கற்ளயும் அ்தற்கான 
ஒததுறழபறபயும் பற்றி ப�ாயாளிககு 
வி்ளகக பவணடும்.

 � திைறமயான செவிலியர்களின் உ்தவியு்டன் 
கடடுபபாடு செய்யும் முறைறயத ச்தா்டங்க 
பவணடும்.

 � ்தகுந்த மற்றும் மிகக குறைந்த அ்ளவில் 
அறெவுக கடடுகற்ள பயன்படுத்த 
பவணடும்.

 � அறெவு கடடுகளுககுடபட்ட ப�ாயாளிறய 
ெரியான, பாதுகாபபான, மறைவான 
இ்டததில் ச்தா்டர் கணகாணிபபில் அவரது 
பாதுகாபபு, வெதி, கணணியம், உ்டல் 
மற்றும் மன�ைதற்தக காபப்தற்காக றவகக 
பவணடும்.

 � ப�ாயாளியின் உயிரியல் மற்றும் 
ெமூக உ்ளவியல் ப்தறவகள் சீரான 
இற்டசவளிகளில்  கிற்டககும் படிசெய்ய 
பவணடும்.

 � ச்தா்டர்ச்சியாக அறெவு கடடுகற்ள மறு 
ஆய்வு செய்து சீரான இற்டசவளிகளில் 
மருததுவ மறனயின் சகாள்றகயின் படி 
கணகாணிககவும்.

 � அறெவுக கடடுகற்ள மிக விறரவில் 
நீககுவ்தற்கான ொததியக கூறுகற்ள மறு 
ஆய்வு செய்ய பவணடும்.

 � அறெவு கடடுபபாடடின் ப்தறவறய 
ஆவணபபடுததி ஆய்வு செய்யும் 
ப�ாககததிற்கு ்தகுதியாகக பவணடும்.

 � அறெவு கடடுகளின் பயன்பாடற்ட 
குறைபப்தற்கான �ற்டமுறைகளின் மாற்று 
வழிகற்ளயும் �ற்டமுறைகற்ளயும் ஆய்வு 
செய்ய பவணடும்.

 � செவிலியர் ்தனது திைறமறய ்தகுதி வாய்ந்த 
முறையில் அறெவுக கடடுபபாடற்ட 
பயன்படுத்த ச்தா்டர்நது பயிை பவணடும்.

 � அறெவுக கடடுபபாடுகள் ப�ாயாளிறய 
அதிகபடியான காயங்களிலிருநது 
பாதுகாபப்தாக  இருந்தாலும் உ்டல் ொர்ந்த 
அறெவுக கடடுபபாடுகளின் குறைபாடுகள் 
சிகிச்றெயளித்தலில் இற்டயூறை 
ஏற்படுததுவது ச்தளிவாகிைது.  

இல்ை செவிலியரின் பணி மிகவும் 
மகத்தானது.  விரிவான சுகா்தார திட்டங்கள் 
மூைம் ்தனிபபட்ட �பருககு, குடும்பததிற்கு, 
ெமூகததிற்கு, உ்டல் �ைதற்த ஊககு விதது 
முன்பனற்றி அற்த பராமரிபப்தற்காக அதிக 
அ்ளவில் மீடச்டடுதது ப�ாய் பராமரிபபு 
அளிபபப்த இல்ை செவிலியரின் ப�ாககமாகும்.
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சிகிச்றெயின் அம்ெஙகள்:

த�ாயாளி – இனம், உயிரியல், மனவியல் 
விருபபதது்டன் ஒரு ெமு்தாயததில் உள்்ளவருககு 
கிற்டககும் இல்ை �ை பெறவயாகும்.

குடும்்பம் – குடும்பததில் உள்்ள ஒருவர் 
மற்சைாரு �பருககு விருபபதது்டன் சுய 
பெறவயில் உ்தவி செய்ய பங்குசபறுவ்தாகும்.  

சதாழில் ொரந்த செவிலியர -  மாநிை 
அ்ளவில் அங்கிகரிககபபட்ட பயிற்சி சபற்ை 
செவிலியர்.

தைமான ்பைாமரிப்பு - சிகிச்றெயானது 
குடும்ப �ை பயிற்சிககு நிறையான்தாகவும், 
ொன்றி்தழ உற்டய்தாகவும், �ம்பத ்தகுந்த 
நிறையான்தாகவும் இருகக பவணடும்.

சுய ்பைாமரிப்புத்திைன் - சு்தநதிரமாக 
்தன்னுற்டய வீடடில் அன்ைா்ட ்தன்னுற்டய 
செயல்பாடுகற்ளத ்தாபன செய்வ்தற்கு முடியும் 
்தன்றம.

வழிகாடடுதல்கள்:

ப�ாயாளியின் கைாச்ொரதற்த எவ்வ்ளவு 
முடியுபமா அவ்வ்ளவு கற்றுக சகாள்வ்தன் 

மூைம் சுகா்தாரதற்தப பாதிககும் அவர்க்ளது 
கைாச்ொர பழககவழககங்கற்ள அறிநது 
சகாள்்ளைாம்.

ப�ாயாளியின் சமாழி மற்றும் 
சொல்ைபப்டா்த �்டதற்தறயப புரிநது சகாணடு 
அ்தன் அடிபபற்டயில் சமாழி மற்றும் கைாச்ொர 
்தகுதி வாய்ந்த செயல் முறைகள் சகாடுககபப்ட 
பவணடும்.

நீங்கள் மதிபபீடு செய்யும் ்தனி�பர் 
அல்ைது குடும்பததிற்கு அவர்களுககு மிகவும் 
முககியமான பவறு முன்னுரிறமகள் உள்்ளது 
என்ை உணறமறய உணர பவணடும்.  இறவ 
நிதி அல்ைது ெட்ட சிககைாக இருககைாம்.  
நிதி அல்ைது ெட்ட ஆபைாெறனறய  �ாம் 
வழங்காமல்,  அவருககு உ்தவி செய்யும் 
ஒருவரி்டம்  அவறர ச்தா்டர்பு சகாள்்ளச் 
செய்யைாம்.

்பயன்கள்:

 � ப�ாய் ்தடுபபு அளித்தல்

 � ப�ாயாளிககு சிகிச்றெயளித்தல்

 � வலிகற்ளக குறைதது ப�ாயாளிககு 
வெதிகள் அளித்தல்

 � ப�ாயாளிககும் அவர்களின் 
குடும்பததிற்கும் �ம்பிகறகயளித்தல்.

 � வீடடு சூழநிறைககு ஏற்ை சபாருடகற்ள 
பயன்படுதது்தல்.

 � குடும்பததில் உள்்ளவர்களின் 
�ம்பிகறககளும், முறைகளும் முடிந்த 
வறரயில் மரியாற்த அளிககபபடு்தல்.

9
அலகு இல்லத்தில் சிகிச்றெ
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சகாள்றககள்:

 � குடும்பததில் உள்்ளவர்களி்டம் �ல்ை 
உைவுகற்ள வ்ளர்ததுக சகாள்ளு்தல்.

 � குடும்பததிலுள்்ள �பர்கள், அவர்களின் 
பவறைகள், படிபபு, ம்தம், பழகக 
வழககங்கள் பபான்ை விவரங்கற்ள 
பெகரித்தல்.

 � பிரச்ெறனகற்ள கணடுபபிடித்தல்.

 � கு டு ம் ப த தி லு ள் ்ள வ ர் க ளு ்ட ன் 
பிரச்ெறனகற்ள ஆபைாசித்தல் மற்றும் 
பிரச்ெறனகற்ள பமற்சகாள்்ள ஆபைாெறன 
கூறு்தல்.

1.காய்ச்ெல் (Fever) :

ஒரு மனி்தனின் உ்டலின் சவபபநிறை 
அதிகரித்தால் அவர் காய்ச்ெல் உற்டயவராகக 
கரு்தபபடுவார். காய்ச்ெல் என்பது 
ப�ாயின் அறிகுறிபய ்தவிர ப�ாய் ஆகாது.  
அதிகபபடியான காய்ச்ெல் குழநற்தகளுககு 
பபராபதற்த விற்ளவிககும்.  உ்டலின் ொ்தாரண 
சவபபநிறையின் அ்ளவு 98.40F அல்ைது 
370C ஆகும். ஆனால் சவபபநிறை  1000 Fககு 
அதிகரித்தல் காய்ச்ெல் எனபபடும்.

 � வீடடில் சிகிச்றெ முறை (Home Management) :

 � உ்டலிலுள்்ள துணிகளின் அ்ளறவக 
குறைககவும்.  உ்டலில் உள்்ள அறனதது 
துணிகற்ளயும் இ்ளம் குழநற்தயாக 
இருபபின் நீககி வி்டவும்.

 � �ல்ை காற்பைாட்டமுள்்ள இ்டததில் படுகறக 
அறமத்தல்.

 � குளிர்பற்று அளித்தல்

 � பழச்ொறு சகாடுத்தல் 

 � அதிக அ்ளவு திரவம் மற்றும் பழச்ொறுகள் 
சகாடுத்தல்

 � உ்டல் எற்டகபகற்ப பாரசிட்டமால் மாததிறர  
சகாடுத்தல்.

 � அறரமணி ப�ரததுககு  ஒரு முறை உ்டல் 
சவபபநிறைறய அ்ளத்தல்.

 � காய்ச்ெல் குறையா்த படெததில் குழநற்தறய 
மருததுவமறனககு பரிநதுறர செய்்தல்.

2.த்பதி (Diarrhoea):

பபதி என்பது மைம் திரவ வடிவில் அடிககடி 
கழிபப்தாகும்.  உ்டலின் திரவநிறை பபதியின் 
காரணமாக குறை்தல் நீரற்ைநிறை எனபபடும்.

நீர இழப்பின் அறிகுறிகள்:

 � உணவு துகள்கற்ள நீககி பற்கற்ள சுத்தம் 
செய்யவும்.

 � சவது சவதுபபான உபபு நீரால் வாறய 
சகாபபளிககச் செய்யவும்.

 � பூணடு, கிராம்பு எணசணய் அல்ைது 
சகாய்யா இறைகற்ள பயன்படுத்தைாம்.

 � பல் ச்தாற்று (வீககம், சீழ, நிணநீர் 
முடிச்சுகற்ள ச்தாடுவதினால் வலி) 
வலி அதிகமாக இருந்தால் மருததுவறர 
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அணுகவும்.

 � அதிகபபடியான ்தாகம் நீரற்ைநிறையின் 
மு்தல் அறிகுறி

 � குறைந்த அ்ளவு சிறுநீர் கழித்தல், அ்டர் 
மஞ்ெள் நிை சிறுநீர் 

 � திடீசரன உ்டல் எற்டக குறைவு

 � உைர்ந்த வாய்

 � குழிவிழுந்த கணகள்

 � மீள் ்தன்றம அற்ை ப்தால்

வீடடில் சிகிச்றெ முறை:

 � குடிபப்தற்கு அதிகபடியான திரவமும் அரிசி 
கஞ்சியும்.

 � உணவு உடசகாள்ளு்தல் – ப�ாய்பபட்ட 
குழநற்த மற்றும் சபரியவர்கள் உணவு 
உடசகாள்்ள ஆரம்பித்தவு்டன் அடிககடி 
விருபபமான உணறவக சகாடுகக 
பவணடும்.

 � குழநற்தயாக இருந்தால் ்தாய் பாறைத 
ச்தா்டர்நது சகாடுகக பவணடும்.

 � குடிபப்தற்கு ORS  திரவம் 5 நிமி்டததிற்ககு 
ஒரு முறை சகாடுகக பவணடும்.

 � சபரியவர்களுககு 3 லிட்டர் ்தணணீர் 
அல்ைது திரவம் ஒரு �ாற்ளககு 
சகாடுககவும்.  குழநற்தகளுககு 1 
லிட்டர் திரவம் ஒரு �ாற்ளககு குடிககக 
சகாடுககவும்.

 � பவக றவதது மசித்த உருற்ள கிழங்கு 
மற்றும் ஓடஸ் உணவு, அல்ைது �ன்கு 
ெறமககபபட்ட உணவு சகாடுககபப்டைாம்.

ORS  ்தயாரிபபு முறைறய பமற்சகாள்ளு்தல்

3.்பல்வலி:

 � உணவு துகள்கற்ள நீககி பற்கற்ள சுத்தம் 
செய்யவும்.

 � சவது சவதுபபான உபபு நீரால் வாறய 
சகாபபளிககச் செய்யவும்.

 � பூணடு, கிராம்பு எணசணய் அல்ைது 
சகாய்யா இறைகற்ள பயன்படுத்தைாம்.

 � பல் ச்தாற்று (வீககம், சீழ, நிணநீர் 
முடிச்சுகற்ள ச்தாடுவதினால் வலி)  
அதிகமாக இருந்தால் மருததுவறர 
அணுகவும்.

4.மலச்சிக்கல்:

மைச்சிககல் என்பது கடினமாகிவிட்ட 
மைம், மூன்று அல்ைது அ்தற்கும் அதிகமான 
�ாடகள் மைம் கழிககாமல் இருபபப்த ஆகும்.

காைணஙகள்:

 � குறைவான திரவங்கற்ள உடசகாள்ளு்தல்

 � �ார்ெதது சபாருள்கற்ள குறைவாக 
உடசகாள்ளு்தல்.

 � பழங்கள், பச்றெககாய்கறிகள், கீறரகள், 
குறைந்த அ்ளவு உடசகாள்ளு்தல்.

 � குறைவான உ்டற்பயிற்சி

வீடடில் சிகிச்றெ முறை:

 � ஒரு �ாற்ளககு 3 லிட்டர் ்தணணீர் குடிகக 
பவணடும்.

 � தினமும் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் 
அதிக �ார்ச்ெததுள்்ள உணவுகற்ள 
பெர்ககைாம். (முழு்தானியங்கள், சராடடி, 
பகரட, உைர்ந்த திராடறெ, சகாடற்டகள், 
பூெணி, பகாதுறமத ்தவிடு பபான்ைறவ)

 � ெரியான உ்டற்பயிற்சி பமற்சகாள்ளு்தல்.

 � மைங்கழிககும் ப�ரதற்த 
ஒழுங்குபபடுதது்தல்.

5.வலிப்பு த�ாய்

  வலிபபு என்பது திடீசரன நிறனவு 
இழபபதும், றக கால்களின் ்தன்னிச்றெயான 
அறெவுகளும் வலிபபு எனபபடும்.
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காைணஙகள்

 � அதிகமான ஜுரம்

 � தீவிர நீரற்ைநிறை

 � மூற்ளயில் ஏற்படும் ப�ாய்தச்தாற்று

 � மூற்ளயில் மபைரியா (செரிபுரல் மபைரியா)

 � �ஞ்சு உடசகாள்்ளல்

 � வலிபபு

வீடடில் சிகிச்றெ முறை

 � முடிந்த அ்ளவு ப�ாயாளி ்தன்றனக 
காயபபடுததிக சகாள்வற்தத ்தடுத்தல்.

 � அருகீலிருககும் கூர்றமயான ஆயு்தங்கற்ள 
அபபுைபபடுத்த பவணடும்.

 � வலிபபின் பபாது வாயில் ்தணணீர், 
உணவு, மருநது பபான்ை சபாருடகற்ளபயா 
�ாகறகக கடிததுக சகாள்வற்தத ்தடுககும் 
சபாருடகற்ளபயா அளித்தல் கூ்டாது.

 � வலிபபு நின்ைதும் ப�ாயாளி பைவீனமாக 
இருககபவா அல்ைது தூங்கபவா 
செய்யைாம்.

 � கழுதற்தச் சுற்றி உள்்ள இருககமான 
ஆற்டகற்ள ்த்ளர்த்தவும்.

 � அவன்/அவள் காற்பைாட்டமான இ்டததில் 
றவபபது �ல்ைது.

6.கன்ஜஙடிறவடிஸ் (Conjunctiuitis)

கண விழிக பகா்ளதற்தச் சுற்றிக 
காணபபடும் ெவ்வில் ஏற்படும் வீககபம கண 
ஜங்டிறவடிஸ் எனபபடும். ப�ாய்தச்தாற்று, 
அல்ைது கணகளின் உறுதது்தைால் ஏற்படுகிைது.  
இது இ்ளம் சிவபபுக கணகள் (Pink eye) எனவும் 
அறழககபபடுகிைது.

வீடடில் சிகிச்றெ முறை

 � வெதிக குறைறவத ்தடுகக

 � சூ்டான அல்ைது குளிர்பற்று பபா்டவும்

 � சுத்தமான ்டவல் அல்ைது துண்டால் மூன்று 
அல்ைது �ான்கு முறை இறமகளின் மீது 
பற்று பபா்டவும்.

 � சைன்ஸ் பயன்படுததுவற்த ்தவிர்ககவும்.

 � கணகற்ள சவதுசவதுபபான உபபு நீர் 
சகாணடு கழுவ பவணடும்.

 � கணகற்ளக கெகக கூ்டாது.

 � ச்தாற்றில்ைா்த கணகற்ள ச்தாடுவற்த 
்தவிர்ககவும்.

7. வீசிங
ஒலியு்டன் கூடிய சுவாெம்.  சுவாசிககும் 

சபாழுது விசில் அல்ைது கிலுகிலுபறப 
பபான்ை ெத்தம், நுறரயீரலின் காற்று றபகள் 
அற்டபடுவதின் காரணமாக மார்பு பகுதியில் 
இருநது ஏற்படு்தல்.

காைணஙகள்:
 � ஒவ்வாறம

 � ப�ாய்ச்தாற்று

 � மருநதுகள்

 � ஆஸ்துமா

 �  �ாடபட்ட நுறரயீரல் அற்டபபு ப�ாய் COPD

 � பமல் மற்றும் கீழ சுவாெ மண்டை ப�ாய்கள்

வீடடில் சிகிச்றெ முறை:
 � பபாதுமான திரவங்கள் அல்ைது காபிறய 

அருநது்தல்

 � அதிகபடியான ஓய்வு எடுததுக சகாள்ளு்தல்.

 � புறகபிடித்தறை நிறுதது்தல்

 � நீராவி பிடித்தல்

 � உ்தடற்ட மடிதது சுவாசிகக முயற்சி செய்்தல் 
(Purse lip breathing)

 � குளிர் மற்றும் வைண்ட ்தடப சவபபநிறையில் 
உ்டற்பயிற்சி செய்வற்தத ்தவிர்த்தல்

 � றவட்டமின் ‘ஏ’ மற்றும் றவட்டமின் ‘சி’ 
நிறைந்த பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகற்ள 
உடசகாள்ளு்தல்.

 � சபௌைர் நிறையில் அமரு்தல் (பமறெ 
உ்தவியு்டன் முன்ப�ாககி ொய்ந்தவாறு 
உடகார றவககவும்).

 � படுகறக ஆ்தாரதது்டன் நிற்ைல்
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 � வெதியான நிறையில் உைங்கு்தல்.

 � ஒரு வயது அல்ைது அ்தற்கு பமற்பட்ட வயது 
உற்டயவர்களுககு ½ மு்தல் 1 ப்தககரணடி 
ப்தறன மு்தைாவ்தாக சகாடுகக பவணடும்.  
நீைம் பரித்தல் அல்ைது மூச்சு திணைல் 
ஏற்பட்டால் மருததுவறர அணுகவும்.

8.தறெப்பிடிப்பு
்தறெபபிடிபபு என்பது அதிகமாக 

நீட்டபபட்ட ்தறெ ்தன் பறழய நிறைககு 
திரும்பாமலிருத்தைாகும்.

காைணஙகள்:

 � காயம்

 � அதிகபடியான பவறை

 � ஓய்வு ்தறெபிடிபபு

 � நீரற்ை நிறை

 � உ்டல் திரவம் சவளிபயற்ைல் 

 � இரத்தததில் குறைந்த அ்ளவு கால்சியம் 
மற்றும் சமகனீசியம்

 � குறைந்த சபாட்டாசியம்

இல்ல சிகிச்றெ முறை:

 � பாதிககபபட்ட பகுதியின் மீது உைர் சவபபம் 
(எ.கா) சவநநீர்றப, சூ்டான உமி அல்ைது 
மண ஒத்த்டம் அபபகுதியில் அளித்தல்.

 � கால்சியம், சபாட்டாசியம் மற்றும் 
சமகனீசியம் பபான்ை ்தாது உபபுகள் 
அதிகமாக அ்டங்கிய உணவு சபாருடகற்ள 
உடசகாள்ளு்தல்.

 � செய்து சகாணடிருககும் செயறை நிறுததி 
்தறெகற்ள ்த்ளர்வற்டயச் செய்்தல்.

 � அபபகுதிறய சமதுவாக ப்தய்ததுவிடு்தல்.

 � பபாதுமான அ்ளவு திரவம் உடசகாள்ளு்தல்.

இல்ல காதாை ்பைாமரிப்பு �ன்றமகள்

 � வீடடு �ை பராமரிபபு ப�ாயாளிகளுககும், 
குறிபபாக வய்தான ப�ாயாளிகளுககும் 
பைமுறைகளில் பயனுள்்ள்தாக இருககிைது.

 � தீவிர ப�ாய் மற்றும் விபததுக்ளககுபபின் 
சிகிச்றெ சபறுபவர்கள் வீடடு சூழநிறையில் 
விறரவாக குணமற்டவார்கள்.

 � வீடுகளில், அன்ைா்ட வாழகறகயில் ஒரு 
சிை முககிய அ்ளவீடுகற்ள கடடுபபடுத்த 
சு்தநதிரம் சகாககபபடுகிைது.

 � வீடடுக கவனிபபு பராமரிபபு நிறைறய 
அதிகபபடுததுகிைது மற்றும் ப�ாயாளிறய 
திருபதிகரமாக றவககிைது.

 � வீடடுக கவனிபபில் செைவு குறைகிைது.

இல்லஙகளில் ஏற்படும் சில அசெௌகரியஙகள் 
(Disadvantages of home care) 

 � மிகவும் ப�ாய் வாய்பபட்டவர்களுககு 
மருததுவமறன ்தான் சிைந்த இ்டம்.

 � வீடடு சூழநிறை எல்ைா ப�ாய்களுககும் 
பாதுகாபபற்ைது.

 � வீடடிபைபய இருநது கவனிகக பயிற்சி சபற்ை 
(செவிலியர்) கிற்டபபது குறைவாகபவ 
உள்்ளது. 

அறிக்றக தயார செய்தல்:
1.  ெமீபததில் ெர்ககறரப�ாய் என்று கண்டறியபபட்ட உன்னுற்டய அபபாவுககு உணவுபடடியல் 

்தயார்செய்.

2.   மு்தல் கர்பபமுற்ை சபணணுககு பிரெவததிற்கு முநற்தய பராமரிபபிற்கு வி்ளகக அடற்ட  
்தயார் செய்.

3.  சின்னம்றம ப�ாய் ச்தாற்றினால் உன் ெபகா்தரி பாதிககபபடடிருககிை சூழநிறையில் 
உன் குடும்ப உறுபபினர்கற்ள றவரஸ் ச்தாற்றிலிருநது பாதுகாகக என்சனன்ன ்தடுபபு 
�்டவடிகறககற்ள பமற்சகாள்வாய்?

XII_Nursing_Practical.indd   351 1/4/2020   7:52:02 PM



352

்சவிலியம் - ்கருத்தியல் மற்றும் ்சயல்முலற
சதாழிறகல்வி தமல்நிறல இைணடாம் ஆணடு

கல்வி ஆதலாெகர மறறும் வல்லு�ர
முறனவர் சபான். குமார்
இறண இயககுனர் (பா்டததிட்டம்),
மாநிைக கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
சென்றன.

்பாடநூல் வல்லு�ர
முறனவர். ெ.சுசீைா, கல்லூரி மு்தல்வர்
பில்பராத செவிலியர் கல்லூரி
மதுரவாயல், சென்றன.

தமலாய்வா்ளரகள் 
்டாக்டர். C. கன்னியம்மாள், கல்லூரி மு்தல்வர் 
எஸ்.ஆர். எம் செவிலியர் கல்லூரி, சபாதப்தரி,
காட்டாங்கு்ளததூர், காஞ்சிபுரம்.
பா.சஜமிமா சஜயககுமாரி, இறண பபராசிரியர்
அருள்மிகு  மீனாடசி செவிலியர் கல்லூரி
ஏனாததூர், காஞ்சிபுரம்.

கல்விொர ஒருஙகிறணப்்பா்ளர
முறனவர் அ.இ்ளங்பகாவன், உ்தவி பபராசிரியர் 
மாநிைக கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், 
சென்றன. 
ஏ. சஜகதீஸ்வரி, முதுநிறை விரிவுறரயா்ளர் 
மாவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் திரூர் திருவள்ளூர் 
மாவட்டம்.
பா.மைர்விழி, பட்ட்தாரி ஆசிரியர், 
மாநிைக கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், 
சென்றன.

்பாடம் எழுதியவரகள்
ச்டய்சி.ப்த, ச்தாழிற்கல்விஆசிரியர்
கிறிஸ்துராஜா சபணகள் பமல்நிறைபபள்ளி,
கிழககு ்தாம்பரம்,சென்றன.
பாபிபயாைா M.்தனராஜ், கல்லூரி மு்தல்வர்
அருள்மிகு  மீனாடசி செவிலியர் கல்லூரி
ஏனாததூர், காஞ்சிபுரம்.
முறனவர். ்தமிழரசி. பா, கல்லூரி மு்தல்வர்
மா்தா செவிலியர் கல்லூரி
குன்ைததூர், சென்றன.
ரா. ்தனைடசுமி, இறண பபராசிரியர்
பில்பராத செவிலியர் கல்லூரி
மதுரவாயல், சென்றன.
முறனவர் G. ்தனைடசுமி, இறண பபராசிரியர் 
பில்பராத செவிலியர் கல்லூரி 
மதுரவாயல், சென்றன.
S. சுகநதி, இறண பபராசிரியர் 
பில்பராத செவிலியர் கல்லூரி 
மதுரவாயல், சென்றன.
மு.கறைமகள், மு்தல்வர்,  
ெநதியா உ்டல்�ை அறிவியல் கல்லூரி, பவலூர். 
ம.கவி்தா , பபராசிரியர் 
MMM செவிலியம் கல்லூரி 
ச�ாைம்பூர், சென்றன.
ஜீலியட, ச்தாழிற்கல்விஆசிரியர் 
பமரி ஆன் சபஸ்ட சபணகள் பமல்நிறைப பள்ளி, 
பண்டார செடடிவிற்ள, தூததுககுடி.
ஜா.அருள்பரியா , உ்தவி பபராசிரியர் 
பவைம்மாள் கல்வி அைககட்டற்ள  
சபாைச்பெரி, காஞ்சிபுரம்.
ஷீைாராணி.அ
கம்மவர் சபணகள் பமல்நிறைபபள்ளி
கழுகுமறை, தூததுககுடி மாவட்டம். 
இறணய செயல்பாடு சமாழிபசபயர்பபா்ளர்
லூ. செல்வராணி, 
்டாக்டர். ெநதிரன் ப்தவப�ென் ெமு்தாயக கல்லூரி
காரறன, சென்றன.

இநநூல 80 ஜி.எஸ்.எம்  எலிகணட் நமபலித்ந்தா ்தாளில அசசிைப்ட்டுள்ைது

ஆபமசட் முட்றயில அசசிட்நைார:

விறைவுக்குறியீடு தமலாணறமக்குழு
இைா. சஜக�ாதன், இற்டநிறை ஆசிரியர், ஊராடசி 
ஒன்றிய �டுநிறைபபள்ளி, கபணெபுரம், பபாளூர், 
திருவணணாமறை.
சூ.ஆல்்பரட வ்ளவன் ்பாபு , பட்ட்தாரி ஆசிரியர் 
அரசினர் உயர்நிறைபபள்ளி, சபருமாள் பகாவில், 
பரமககுடி,  இராம�ா்தபுரம்.
வ.்பத்மாவதி , பட்ட்தாரி ஆசிரியர், 
அரசினர் உயர்நிறைபபள்ளி, சவற்றியூர்,அரியலூர்.

கறல மறறும் வடிவறமப்புக் குழு
பகக வடிவறமபபு
ெ. ெநப்தாஷ் குமார்
பவ. ொ ஜான் ஸ்மித
சி. ஸ்டீபன் 
பிரொநத
பாைசுபரமணி
QC
ராபஜஷ் ்தங்கபபன்
மபனாகர் 
அடற்ட வடிவறமபபு
கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருங்கிறணபபு
ரபமஷ் முனிொமி
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