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Tamoul



ஆங்கிலம்-தமிழ் அருஞ்ப 
ோ�ற்பபோ�ருள்

Bonjour

Mon enfant s’appelle

Mon enfant a …. mois

Mon enfant a …. ans

Je suis enceinte

Mon enfant est malade

Mon enfant a de la fièvre

Mon enfant tousse

Mon enfant a de la peine à respirer

Mon enfant a vomi

Mon enfant a des diarrhées

Mon enfant a mal au ventre

Mon enfant a des brûlures  
en faisant pipi

Mon enfant a fait un malaise

Mon enfant a un problème de peau

Mon enfant s’est blessé

Mon enfant est constipé

Mon enfant pleure

Mon enfant ne mange plus/ 
ne boit plus

Mon enfant a faim/soif

Mon enfant saigne

Mon enfant a le nez qui coule

Mon enfant est tombé

Mon enfant est allergique à….

J’ai besoin d’aide

Je dois aller aux urgences

Je dois voir un médecin/dentiste

Où se trouve l’hôpital ?

C’est une urgence!

Médicaments 

Thermomètre

Pansement

வணக�கம�

என�  குழந�ரைய ின�  பெயை�

என�  குழந�ரைய ின�  வயது ... மோைங�கள�

என�  குழந�ரைய ின�  வயது ... வருடங�கள�

நோன�  கை�ெ�ெமோக உள� ்ளன�

என�  குழந�ரை ்நோய�வோய�ெட�டிருக�கிறது

என�  குழந�ரைக�கு கோய�ச�சல�  இருக�கிறது

என�  குழந�ரைக�கு சள ி இருக�கிறது

என�  குழந�ரைக�கு மூச�சுை�திணறல�  இருக�கிறது

என�  குழந�ரை வோந�தி எடுை�துள�ளது

என�  குழந�ரைக�கு வய ிற�றுெ�்ெோக�கு இருக�கிறது

என�  குழந�ரைக�கு வய ிற�று வலி உள�ளது

என�  குழந�ரை சிறுநீை� கழிக�கும�்ெோது எை ிச�சல�  
இருக�கிறது

என�  குழந�ரை மயங� கிவ ிட�டது

என�  குழந�ரைக�கு ்ைோல�  ெ ிைச�சரன இருக�கிறது

என�  குழந�ரைக�கு அடி ெட�டுவ ிட�டது

என�  குழந�ரைக�கு மலச�சிக�கல�  இருக�கிறது

என�  குழந�ரை அழுதுபகோண� ்ட இருக�கிறது

என�  குழந�ரை எதுவும� சோெ�ெ ிடவ ில� ரல/ 
குடிக�கவ ில� ரல

என�  குழந�ரைக�கு ெசிக�கிறது/ைோகமோய� இருக�கிறது

என�  குழந�ரைக�கு இைை�ைெ�்ெோக�கு உள�ளது

என�  குழந�ரைக�கு மூக�கு வடிகிறது

என�  குழந�ரை கீ்ழ வ ிழுந�துவ ிட�டது

என�  குழந�ரைக�கு ... ஒவ� வோரம உள�ளது

எனக�கு உைவ ி ்வண� டும�

நோன�  அவசை சிகிச�ரச அரறக�கு பசல� ல ்வண� டும�

நோன�  ஒரு மருை�துவை�/ெல�  மருை�துவரை கோண ்வண� டும�

மருை�துவமரன எங�குள�ளது?

இது ஒரு அவசைம�!

மருந�துகள�

பவெ�ெமோன ி

கோயக�கட�டு
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உடல் 

4

மூக�கு

ைரலமுடி

கோதுகள�

வோய� 

முதுகு

கைங�கள�

வ ிைல� கள�  

மூட�டு

ெோைம�
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மூரள 

ரைைோய ிடு 

நுரைய ைீல�
உணவுக�குழோய�

கல� லீைல�  

இையம�

சிறுநீைகம�
கரணயம�

இரைெ�ரெ

பெருங�குடல�  
குடல�  முரள

சிறுகுடல�



ை
டு

ை்
ை

ல்

தகக்குழந்தைகள் மற்றும் சிறு 
குழந்தைகளுக்கு உணவள ிப்பது
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0-4வது மோைம�
13வது 

மோைை�திலிருந�து
5வது

மோைம�
6வது

மோைம�
7வது

மோைம�
8வது

மோைம�
9வது

மோைம�
10வது
மோைம�

11வது
மோைம�

12வது
மோைம�

ெழங�கள�  அை�துடன�  மைக�கறிகள�

ைோய�ெ�ெோல�  அல� லது 
சோரணக�குழந�ரைக�கோன 
ஆைம�ெ உணவு

ைோய�ெ�ெோல�  அல� லது சோரணக�குழந�ரைக�கோன 
ஆைம�ெ உணவு அல� லது அது பைோடை�ந�ை உணவு

ைோய�ெ�ெோல�  
அல� லது 
அதுபைோடை�ந�ை 
உணவு அல� லது 
ெசுெ�ெோல�

ைோன ியங�கள�, உருரளக�கிழங�கு மற�றும�  
ெருெ�புவரககள�

இரறச�சி, மீன� , முட�ரடகள�

எண� பணய�வரககள�  மற�றும�  
பகோழுெ�புவரககள�

ெோலில�  ையோை ிக�கெ�ெட�ட 
பெோருட�கள� : சிறிய அளவோன 
ைய ிை� அை�துடன�  
பகோழுெ�ெகற�றோைஅசல� ெோல�  
(ெோல� கஞ� சி ையோை ிெ�ெைற�கு) 

ைய ிை�,பகோழுெ�ெகற�-
றோை அசல� ெோல� , 
குவோை�க� என� னும�  
கட�டிை�ைய ிை�, 
பவண� பணய� 

பகோஞ� சம�  பகோஞ� சமோக 
அறிமுகம�

நோளோந�ைம�  உண� ெைற�கு சிெோை ிசு 
பசய�யெ�ெடுகிறது 

உணவு அருந�துவைற�கோன சிவ ிஸ� நோட�டு நிறுவனம� எஸ� ஜீஏ, குழ-
ந�ரைமருை�துவை�திற�கோன சிவ ிஸ� நோட�டு நிறுவனம� எஸ� ஜீெ ி, 2011.



ை
டு

ை்
ை

ல்

ப�ல் மற்றும் ப ிற ப�ல் பப�ருட்கள்
ைோய�ெ�ெோல� ைோன�  ரகக�குழந�ரைகளுக�கு ஏற�ற 
உணவு. 5-6 மோைங� கள�  வரை ைோய� ெ� ெோலும�  
கு ழ ந�ரை  ெ ோல� களு ம�  ம ட� டு ் ம  ் ெ ோது ம� , 
ைண� ணீை� ்ைரவ இல� ரல.
 6-7 மோைங�கள ில�  இருந�து: ்வக ரவை�து 
மசிை�ை ெழங�களுடன�  சிறு அளவ ில�  பவறும�  
ைய ிை� அல� லது கஞ� சிய ில�  சோைோைண ெோல�. 

 1 வயதிலிருந�து: தினசை ி 3-4 dl-க�கு 
இரணயோன ெசு ெோல�  அல� லது ெ ிற ெோல�  
பெோருட�கள�  (்யோகை�ட�, ெோல�  இன ிெ�புகள�, 
சிறு சுவ ிஸ�  ெோலோரடக�கட�டிகள�, ெோலோரட-
க�கட�டி, மற�றும�  ெ ிற).

ப�னங்கள்
 4-6 மோைங�கள ில�  இருந�து: ெோரல ைவ ிை ெ ிற 
ெோனங�கரளக� பகோடுங�கள�. ைண� ணீை� 
அல� லது வ டீ�டில�  பசய�ை இன ிெ�ெ ில� லோை 
மூலிரக ்ைநீை�கள�  (்ைநீரைை� ைவ ிை). ெ ிற 
ெோனங�கள�  சிறிைளவு எடுை�துக�பகோள�ளலோம�. 
இன ிெ�பு ்சை�ை�ை ெோனங�கரள ைவ ிை�க�கலோம�, 
அரவ ெல�  பசோை�ரை உருவோக�கும�  (இரை 
ெற�றி அறிய ெக�கம�. 11-இல�  அை�தியோயை�ரை 
ெடியுங�கள�).

 உங�கள�  குழந�ரை ்ைரவயோன அளவு 
ெகலில�  எடுை�துக�பகோண� டு வ ிட�டோல� , 
இைவ ில�  ெோல�  புட�டிகள�/ைோய�ெ�ெோல�  
பகோடுெ�ெரை நிறுை�துங�கள�.
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பழங்கள் 
 5-6 மோைங�கள ில�  இருந�து: 
ெருவை�ரை பெோறுை�து 
வோரழெ�ெழம�, ஆெ�ெ ிள�, 
்ெை ிக�கோய�, ஏெ�ை ிகோட�, 
ெசீ�, பூசண ி மற�றும�  ெ�ளம�, 
முைலியரவ.

ை
டு

ை்
ை

ல்

க�ய்கறிகள்
 5-6 மோைங�கள ில�  இருந�து: 
ெருவை�ரை பெோறுை�து, ்கைட�, 
சீரம சுரைக�கோய�, 
பெருஞ� சீைகம�, பூசண ிக�கோய�, 
பலட�டூஸ�  கீரை, முள�ளங� கி, 
கீரை, ெ டீ�ரூட�, என� ரடவ� , 
கை�ைை ிக�கோய�, ெ�ைோக�கள ி, 
ைக�கோள ி, மற�றும�  ெ ிற.

 6 மோைை�திற�கு ெ ிறகு: 
குழந�ரைய ின�  வ ிருெ�ெை�தி-
ற�் கற�ெ அரனை�து 
கோய�கறிகளும�.
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9

உருதளக்கிழங்கு, ை�ன ியங்கள் 
மற்றும் பருப்பு வதககள்
 5-6 மோைை�திற�குள�: ைோய�ெ�ெோலுக�கு 
கூட் வ, மோவுகள ில�  சிறெ�பு குழந�ரை 
ைோன ியங�கரள ்சை�ை�து பகோடுக�கலோம�. 

 9 மோைை�திலிருந�து: மோவுச�சை�துள�ள 
உணவுகள�  (உருரளக�கிழங�குகள�, 
சீன ிகிழங�குகள�, மைவள�ள ிக�கிழங�கு, 
ெோஸ� ைோ, பைோட�டி), அரனை�து ைோன ிய-
ங�கள�  (ைரவ, அை ிசி, திரன, கி்னோவோ, 
்ெோ்லண� டோ ்ெோன� றரவ) மற�றும�  
ெருெ�பு வரககள�  (ைட�ரடெ� ெருெ�பு 
்ெோன� றரவ).

பக�ழுப்பு
 5-6 மோைங�கள ில�  இருந�து: ஏற�கன்வ சரமை�ை 
உணவுகள ில�  கடுகு எண� பணய� ்சை�க�கவும�  
(ஒரு நோரளக�கு ஒரு ்ைக�கைண� டி). பகோழுெ�பு 
்சை�க�கோமல�  உணவு சரமக�கவும� (எண� பணய�, 
பவண� பணய� ்ெோன� றரவ).

இதறசச்ி, மீன் மற்றும் முட்தட
 5 மோைங�கள ில�  இருந�து: ஒரு நோரளக�கு 1 
்மரைக�கைண� டி இரறச�சி அல� லது மீன� , 
அல� லது முட�ரடய ில�  ¼ ெகுதி (பவள�ரள 
மற�றும�  மஞ� சள�  கரு) பகோடுக�கவும�. 

 12 மோைங�கள ில�  இருந�து: ஒரு நோரளக�கு 2 
்மரைக�கைண� டி இரறச�சி அல� லது மீன� , 
அல� லது முட�ரடய ில�  1/2 ெகுதி (பவள�ரள 
மற�றும�  மஞ� சள�  கரு) பகோடுக�கவும�.

இளம� மற�றும�  குரறந�ை பகோழுெ�பு பகோண� ட 
இரறச�சிகள�  (்கோழி, கன� று இரறச�சி, 
மோட�டிரறச�சி ்ெோன� றரவ) மற�றும�  நீங�கள�  
சுை�ைம�  பசய�ை மீன� கரள ்ைை�ந�பைடுக�கவும�.



எசச்ர ிக்தக
3 வயதிற�கு கீழ�  உள�ள குழந�ரைக�கு முழு ெருெ�புகள�, 
நிலக�கடரல அல� லது ்ேசல� நட�டுகள�, வோல� நட� 
பைோட�டிகள�, கடினமோன ெழ துண� டுகள�, பெை�ைிகள�, முழு 
திைோட�ரசகள�  அல� லது முள�ளுடன�  கூடிய மீன� கள�  பகோடு-
க�கோதீை�கள�. பைோண� ரடயில�  சிக�கி மூச�சுை�திணறல�  ஏற�ெடும�.

ஒ வ� வோர ம  அ ல� ல து  வ ி சிை� திைம ோன  ந ிர ல ர மகள ில�  
குழந�ரை நல மருை�துவரை அணுகவும�.

10

பர ிந்துதர
 சிற�றுண� டிகரள ைவிை�க�கவும�.
 1 வயதிற�கு முன� , ்சோயோ பெோருட�கரள (கோய� 

ெோனங� கள�, ையிை�, ்டோஃபு முைலியரவ) ைவிை�க�கவும�. 
உணவின�  ைன� ரம, ைங� கள�  குழந�ரையின�  ெற�கரள 
பெோறுை�து ெடிெ�ெடியோக மோற ்வண� டும�.

 ஒவ� பவோன� றோக புது உணவுகள�  பகோடுக�கவும� : ஒரு 
்வரளக�கு ஒரு புது உணவு என� ெது ்ெோல� .

 கூடிய சீக�கிை்ம, ்மரையில�  குடும�ெை�துடன�  
அமை�ந�து குழந�ரை சோெ�ெிட ்வண� டும�.

 ஆ்ைோக�கியமோன உணவு ெழக�கை�திற�கு, பகோழுெ�பு 
ெைோை�ை�ைங� கரள (பெோைிை�ைது, சோ்சை�  ்ெோன� றரவ)

 1 வயதிற�கு ெிறகு பகோடுக�கவும�, எெ�்ெோைோவது ஒரு 
்வரளக�கு மட�டும�.

 ெிறந�ைது முைல�  3 வயது வரை, ரவட�டமின�  D 
குரறநிைெ�ெியோக பகோடுெ�ெது ெைிந�துரைக�கெ�ெடுகிறது. 
(ெக�கம�  12-இல�  ரவட�டமின�  D ெற�றி ெடியுங� கள� )

குழந�ரை சோெ�ெிடும�  உணவின�  அளவு நோளுக�கு நோள�  
மோறுெடலோம�. இது முற�றிலும�  இயற�ரக்ய.

ை
டு

ை்
ை

ல்
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பர ிந்துதர
 ஒவ� பவோரு முரற உணவு உண� ட ெிறகும�, இனிெ�புகள�  
உண� ட ெிறகும� குழந�ரை ெற�கரளக� கழுவ ்வண� டும�.

 உங� கள�  வோய�க�குள�  கைண� டி, நிெ�ெிள�  அல� லது புட�டிரய 
ரவெ�ெரைை� ைவிை�க�கவும�, அது ெல�  பசோை�ரைரய 
உருவோக�கும�  ெோக�டீைியோரவக� பகோடுை�துவிடும�.

 ெோல�  புட�டிரய குழந�ரை வோயில�  ரவை�துக�பகோண� டு 
தூங� குவரைை� ைவிை�க�கவும�, இது ெல�  பசோை�ரை ஏற�ெடுை�ை 
உைவும�.

பற்கள் 

ை
டு

ை்
ை

ல்

உணவு பமல� லுவைற�கு சுை�ைமோன, பசோை�ரை இல� லோை ெற�கள�  
உங�கள�  குழந�ரைக�கு ்ைரவ.

ெற�கள ில�  துரள வ ிழுந�து வலி ஏற�ெடுவதுைோன�  ெல�  பசோை�ரை. 
ஒ ழு ங� க ோக  ெ ல�  து ல க� க ோவ ி ட� ட ோல�  இ ர வ  ஏ ற� ெ டு ம� . 
பசோை�ரையோன ெோல�  ெற�கள�  வலி பகோடுக�கும� ,  என்வ 
அவற�ரற நீக�க ்வண� டும�. அல� லது அரவ இறுதி ெற�கரள 
்சைம�  பசய�து வ ிடும�.

முைல் பற்கதள நன்ற�க துலக்க ோவண்டும்
கு ழ ந� ரை க ள ி ன�  அ ல� ல து  சி று வ ை�க ள ி ன�  மு ை ல�  ெ ற� க ள�  
உ ர ட யு ம� ்ெ ோ து ,  அ ை ர ன  ந ோ ளு க� கு  இ ரு ் வ ர ள 
பமன�ரமயோன தூை ிரக பகோண� டு துலக�க ்வண� டும�. சிறுவை�க-
ளுக�கு ஃெ�ளூரைட� பகோண� ட ெற�ெரசகரள ெயன� ெடுை�ைலோம�. 

நல்ல பல் சுக�ை�ரம் ப ிரசச்தனகதள ைவ ிரக்்கும்
கூ டி ய  வ ி ர ைவ ி ல�  உ ங� க ள�  கு ழ ந� ரை க ள�  ெ ற� க ர ளை� 
துலக�கட�டும�.

ஒவ� பவோரு தினமும�  துலக�கி சுை�ைமோக இருெ� ெரை உறுதி 
ப ச ய� ய வு ம� .  8  வ ய திற� கு  ் ம ல�  உள� ள  கு ழ ந� ரை க ளு க�கு 
முைலிலிருந�் ை ெற�கரளை� துலக�க்வண� டுபமன ெை ிந�துக�க-
ெ�ெடுகிறது.



்கோல� ஷியைம நன� ்றோக உறிஞ�  ி எலும� புகள�  வலுபெருரவ-
ை�க�கு ைவட�டமின�  D அை�ரி்யோவ ியம�.

ர ற ் ோ லி ல�  சூ் ோ ி ய  ஒ ள ி  ப டு ர வ ன�  மூ ல ம�  இ ந� ர 
ைவட�டமிைன பெற்லோம�. என ினும�, றரநடி சூ்ோ ிய ஒள ிய ில�  
குழந�ரைைய ்கோட�டுவரை ரவ ிை�க�கவும�.

இரை பூை�ை�ர ி ெ ய�ய, 2 ்வோரங� கள ில�  இருந�து 3 வ வயது 
வரை உள�ள குழந�ரைகளுக�கு குைபற்ோைட பூை�ை�ர ி ெ ய�ய, 
ைவ ட� ட மி ன�  D  ெ  ் ோட� டுகள�  ெ ் க ோடுக� க  கு ழ ந� ரை  நல 
மருை�துவை� ஆற்லோ ைன கூறுகி்றோை�.

மருந்துகள்
ைவட�டமின�  D-இற�கு பல மருந�ரளைவகள�  உண� டு.

்ோ ி்யோன அளவ ிற�கு உங� கள�  குழந�ரை நல மருை�து்வோ ின�  
மருந�துச� ீட�ைட ப்ோை�க�கவும�.
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தவட்டமின் D

பபயர்

.............................................................. ..............................................................

பபோ�ட்டலம்

 

போ�ிந்துதை 0 மற�றும�  3 வரயிற�குள�்ளோன 
அைனை�து குழந�ரைகள�. குைபற்ோடு 
இருந�ர்ோல� : 3 வரயிற�கு றமலும�.

0 மற�றும�  3 வரயிற�குள�்ளோன 
அைனை�து குழந�ரைகள�. குைபற்ோடு 
இருந�ர்ோல� : 3 வரயிற�கு றமலும�.

0-1 வயது ஒரு ்நோைளக�கு 1 ெ ்ோட�டு
ர்ோய�ெ�ப்ோல�  அல� லது பசு 
ப்ோலில�  ற ை�ை�து ெ்கோடுக�கவும�

ஒரு ்நோைளக�கு 4 ெ ்ோட�டு
ர்ோய�ெ�ப்ோல�  அல� லது பசு 
ப்ோலில�  ற ை�ை�து ெ்கோடுக�கவும�

1-3 வயது ஒரு ்நோைளக�கு 1 ெ ்ோட�டு
நீ்ோில�  ற ை�ை�துக� ெ்கோடுக�கவும�

ஒரு ்நோைளக�கு 6 ெ ்ோட�டு 
ர்ோய�ெ�ப்ோல�  அல� லது பசு 
ப்ோலில�  ற ை�ை�து ெ்கோடுக�கவும�

ை
டு

ை்
ை

ல்



சிவெ� பு இைை�ை அ ணுக�கள�  சுைெ� ெைற�கு இரும� பு சை�து மிக 
அவசியம� . பெரும� ெோலும�  சீைோன உணவ ில� , குழந�ரைக�கு 
்ைரவயோன இரும�பு சை�து கிரடை�துவ ிடும�.

சில ்நைங� கள ில�  குழந�ரைகளுக�கு இரும� பு குரறன� ெோடு 
வந�து, சிவெ�பு இைை�ை அணுக�கள�  சுைக�க முடியோமல�  ்ெோகும�. 
ெலவ னீமோக பவள ிறிெ� ்ெோய�  எள ிதில�  ்சோை�ந�து, கவனம�  
பசலுை�ை முடியோமல�  இருெ�ெை�. இது ைோன�  இைை�ை ்சோரக.

உங� கள�  குழந�ரைக�கு இரும� பு குரறெோடு இருந�ைோல� , உங� கள�  
குழந�ரை நல மருை�துவை� பசோட�டு மருந�் ைோ மோை�திரை்யோ 
ெை ிந�துரைெ�ெோை�.
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இரும்பு

ை
டு

ை்
ை

ல்



ைடுெ� பூசிகள�  உங� கள�  ெ ிள� ரளரய பகோடிய மற�றும�  சில 
்நைங� கள ில�  மைணை�ரை வ ிரளவ ிக�கும�  ்நோய�கள ிலிருந�து 
ெோதுகோெ�ெதில�  ெயனுள�ளைோக இருக�கும�. 

எதிை�ெோை�ை�ை வயதில�  எடுை�துக�பகோள�ளெ�ெடோை ைடுெ�பூசிகரள 
வ ிட�டுவ ிடோமல�  எடுை�துக�பகோள�ள ்வண� டும�. பேெரடடிஸ�  
ஏ ்ெோன� ற ்வறு சில ைடுெ�பூசிகள�  ஆெை�தின�  அடிெ�ெரடய ில�  
வழங�கெ�ெடலோம�. 

உங� கள�  குழந�ரை அல� லது ைை�திை�ைை�திச� பசல� லும�  குழந�ரைக-
ளுக�கோன ைடுெ� பூசி திட� டை�ரைக� கண� டுெ ிடிக�க, உங� கள�  
குழந�ரை மருை�துவரைை� பைோடை�பு பகோள�ளுங�கள�.
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ைடுப்பூசிகள்

ை
டு

ை்
ை

ல்



ஒரு வயதிற�கு கீழ�  உள� ள குழந�ரை திடீபைன தூக�கை�தில�  
மைணம�  அரடவது ைோன�  ரகக�குழந�ரைய ின�  திடீை� மைணம�. 
இதுநோள�  வரை, இைன�  கோைணம� என� னபவன� று கண� டறியெ�ெ-
டவ ில� ரல.

என ி னு ம� ,  ெ ி ன� வ ரு ம�  ெ ை ி ந� து ர ைக ள�  இ ந� ை  ஆ ெ ை�ரை 
குரறக�கும�.
 குழந�ரைரய பைோட�டில�  அல� லது உறுதியோன பமை�ரை மீது 
ைரலயரண ்ெோன� றரவ இல� லோமல� , மல� லோக�கோக 
ெடுை�து தூங�க ரவக�க ்வண� டும�.

 அரறரய தினமும� கோற�் றோட�டமோக ரவை�திருக�கவும�.
 மிகவும�  உஷ� ணமோக இருந�ைோல� , ந ிரறய ஆரடகள�  
குழந�ரைக�கு ்ெோட ்வண� டோம�.

 குழந�ரை இருக�கும�  இடம�  அருகில�  புரக ெ ிடிக�கோதீை�.

ரகக�குழந�ரைகள ின�  திடீை� மைண அெோயை�ரை ைோய�ெ�ெோல�  
குரறக�கும�.
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தகக்குழந்தைகள ின் 
திடீர் மரணம் 

முக்கியம் 
இந�ை வழிமுரறகரள ெின� ெற�றினோல�  திடீபைன ரகக�குழந�ரை 
மைணம� அரடயும� ஆெை�ரை குரறக�கலோம�. விழிை�திருந�து 
நீங� கள�  அருகில�  இருக�கும�  ்ெோது, உங� கள�  குழந�ரைரய உங� கள�  
வயிற�றில�  கிடை�தி, உங� கள�  கைங� கரள முன� ்னோக�கி ரவை�திரு-
ங� கள�, இைன�  மூலம� குழந�ரை ைரலரய உயை�ை�தி 
மண� ரட்யோடு உருமோறோமல�  (ைட�ரட ைரல) இருக�குமோறு 
பசய�யும�. ைோ்ன எழுந�து நிற�க ெயில� வைோல� , அவை�களுக�கு 
உருண� ரட ைரல இருக�கும�.

ை
டு

ை்
ை

ல்



கீோழ வ ிழும் ஆபை்துகதள ைவ ிரக்்க
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அன்ற�ட உய ிர் ஆபை்துகள் 

ை
டு

ை்
ை

ல்

எெ�்ெோதும�  குழந�ரைய ின�  
மீது ஒரு கண� ணோய� 
இருங�கள�.

மிதிவண� டி ஓட�டும�்ெோது, 
உங�கள�  குழந�ரைய ின�  
ைரலரய ெோதுகோக�க 
ைரலக�கவசம�  
அண ிவ ியுங�கள�.

அரறய ில�  ைன� னரலை� 
திறக�கும�்ெோது, நோற�கோலிய ில�  ஏறி 
அைரன அரடந�து வ ிட முடியோது 
என� ெரை உறுதி பசய�துக� 
பகோள�ளவும�.

குழந�ரைக�கு என� ன 
வயைோனோலும�, ெடுக�கட�டுகள�  
அவை�களுக�கு ஆெை�ைோனரவ 
ஆகும�.



மின்ச�ரப் ப�ய்சச்ல், தீக்க�யம் மற்றும் நீர ில் 
மூழ்குவதை ைடுக்க 
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மின�  ைமயங�கரள ஒரு 
ெ�ளக� மூடி அல� லது 
ரடிை�ர ஸ� ்கோட�ச� 
நோடோ மூலம�  மூடி 
ரவக�கவும�.

சூ்டோன ெோை�திைங�கள�  
அல� லது அவன ிலிருந�து 
குழந�ரைைய ைள�ள ி 
ரவக�கவும�.

குள ிக�கும�்ெோதும�, குளம�, ஆ று, 
ஏறி அல� லது நீச�சல�  குளங�கள ின�  
அருகில�  இருக�கும�்ெோதும�  
குழந�ரை ரய 
கவன ிை�துக�் கோள�ளுங�கள�.



ச�தல ோப�க்குவரை்து அப�யை்திலிருந்து க�க்க

குழந�ரைக�கு 
நரடெோரைய ில�  
நடக�க பசோல� லிக�பகோ-
டுங�கள�. பைருவ ில�  
ரகரயெ� ெ ிடிை�து, 
சோரலரயக� 
கடக�கவும�.
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வ ிஷ அோப�யை்திலிருந்து க�க்க

அைனை�து மருந�துகைளயும�  வ டீ�டு 
உெ்யோகெ�பெோருட�கரளயும�  
குழந�ரைக�கு எட�ட ைவோறு 
ரவக�கவும�.

வ டீ�டு அல� லது ்ைோட�டச� பசடிகள�  
வோங� கும�  ்ெோது. வ ிற�ெவை ிடம�  
அதில�  நச�சுை�ைன� ரம. உள�ளைோ 
என� ெரைக� ்கட�டுக� பகோள�ளவும�.

எசச்ர ிக்தக
விஷம� ஏறிவிட�டோல� ,  145-ஐ 
அரழக�கவும�, அல� லது அவசை 
சிகிச�ரச ெிைிரவ அணுகவும�.



முதறயற்ற பழக்கங்கள ிலிருந்து ப�துக�க்க 
ோப�துோக�க்க

பை�தலக�ட்சி மற்றும் திதரகதள ப�ரப்்பைற்கு 
வரம்பு பக�டுங்கள்
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சிகைட� புரக சுவோச ்நோய�கரள 
உருவோக�கலோம�.

வ டீ�டில�  புரகெ�ெரை ைவ ிருங�கள�, 
சிகைட� மற�றும�  சோம�ெல�  ைட�டுகரள 
குழந�ரைக�கு எட�டோை வரகய ில�  
ரவயுங�கள�.

சீக�கிைம�  அல� லது பைோடை�ந�து குழந�ரைகள�  திரைகரள 
(பைோரலகோட�சி, டோெ�லட�டுகள�  முைலியரவ) ெோை�ை�துக�பகோ-
ண� டிருந�ைோல�  அது அவை�கள ின�  வளை�ச�சிரய ெோதிக�கும�.

2 வயதிற்கு முன்:
குறுநரட ்ெோடும� குழந�ரைகள�  பைோரலகோட�சி ெோை�ெ�ெரை 
ைவிை�க�கலோம�.

3 மற்றும் 6 வயதிற்கு இதடயில்:
ஒரு நோரளக�கு 30 நிமிடங� கள�  திரை ெோை�க�கலோம�.

குழந�ரையின�  அரறயில�  பைோரலகோட�சி ்வண� டோம�.



உடல�  பவெ� ெந ிரல 38°C ஐ ைோண� டினோல�  அ து கோய�ச�சல�  
எனெ�ெடுகிறது.

ரெ்ோற�றுக�கைள எர ிை�க�க உடல�  ர்ோறன ெ ய�யும�  ஒரு 
எரிை�வ ிைன ர்ோன�  ்கோய�ச� ல� . ள ி பற்ோன� றைவ இருந�ர்ோல�  
இது ர்ோறன ஏற�படும�. பல றவைளகள ில�  இது ஒரு பெ்ோ ிய 
ப ிரச� ைன்யோக இருக�் கோது.

பெரும�ப்ோலும�  இது ர்ோ்னோகறவ ்ோ ி ஆகி வ ிடும�.

உங்கள் குழந்தைய ின் பவப்பந ிதலதய எவ்வ�று 
எடுப்பது?
உங� கள�  குழந�ரைய ின�  பவெ� ெந ிரலரய 2 முரறகள ில�  
எடுக�கலோம�.  அக�குள� (ரககளுக�கு அடிய ில�) or மலக�குடல� (ஆ-
சனவோய� மூலம�). எந�ை முரறயோக இருந�ைோலும�  பவெ�ெமோன ி 
உலை�ந�ை வ ிைை�தில�  இருக�க ்வண� டும�.
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க�ய்சச்ல் இருந்ை�ல் என்ன பசய்வது?
3 ம�ைங்களுக்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகளுக்கு 
உடம� பு சை ி இல� லோமல�  இருெ�ெது ்ெோல�  ்ைோன� றோவ ிட�டோ-
லும�  குழந�ரை நல மருை�துவை ிடம�  ஆ்லோசரன பெறவும�.

3 ம�ைை்திற்கு ோமல் உள்ள குழந்தைகளுக்கு
 குழந�ரையின�  ஆரடரயக� கரளயவும�
 அவை�களுக�கு குடிக�க பகோடுக�கவும� (குளிை�ெோனங� கள� )
 அரறயின�  பவெ�ெை�ரை 18 முைல�  20 ° C-க�குள�  ரவக�கவும�.
 3௦ நிமிடை�திற�கு ெின�  கோய�ச�சல�  இருக�கிறைோ என� று ெோை�க�கவும�

 குழந�ரை அபசௌகைியமோக இருந�ைோல�  மற�றும�/அல� லது  
39 ° C-க�கு ்மல�  கோய�ச�சல�  இருந�ைோல� , குழந�ரை நல மருை�துவை� 
ெைிந�துரைை�ை கோய�ச�சல�  மோை�திரைகரள பகோடுக�கவும�. கண� கோ-
ணிை�துக�பகோண� டு, முன� ்னற�றம�  இல� லோவிட�டோல�  உட்ன 
குழந�ரை நல மருை�துவை� அல� லது அவசை ெிைிரவ அணுகவும�.

 குழந�ரை அபசௌகைியமோக இருந�ைோல�  மற�றும�  39 ° C-க�கு கீழ�  
கோய�ச�சல�  இருந�ைோல� , நன� றோக கவனிை�துக�பகோண� டு முன� ்ன-
ற�றம�  ஏற�ெடோவிட�டோல�  குழந�ரை நல மருை�துவரை அணுகவும�.

குழந�ரை க�கு  ் கோ ய� ச� ல�  இருந�ர்ோலும�  ெயெ� ெட ோம ல�  
மருை�து்வோ ிடம�  பகோண� டு பசல� லலோம�.

குழந்தை நல மருை்துவதர எப்ோப�து ப�ரக்்க 
ோவண்டும்?

இதவ இருந்ை�ல் உடனடிய�க
 குழந�ரையின�  நிரல உங� கரள கவரலக�குள�ளோக�குகிற-
து, குழந�ரை பவளிறிெ�்ெோய� யோருடனும� ்ெசோமல�  
இருக�கிறது, நன� றோக இருமல�  இருந�து ்வகமோக 
மூச�சிரைை�ைோல� , அவை�களின�  ்ைோலில�  சிறு சிவெ�புநிற 
புள�ளிகள�  இருந�ைோல� , ைரலவலி, வோந�தி, அல� லது 
அவை�கள�  கழுை�ரை வரளக�கமுடியோமல�  இருந�ைோல� .

இதவ இருந்ை�ல் பகலில்
 3 நோட�களுக�கு ்மலோக கோய�ச�சல�  பைோடை�ந�ைோல�  சளி 
அல� லது இருமல�  வந�து ெலநோட�களுக�குெ� ெிறகு 
்ைோன� றினோல� .

 இைனுடன�  வலி இருந�ைோல� : பைோண� ரட, கோது, வயிறு 
அல� லது சிறுநீை� கழிக�கும�  ்ெோது.
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க�ய்சச்ல் வலிப்பு
குழந�ரைகளுக�கு கோய�ச�சல�  இருந� து, சுயந ிரனவு இழந� து 
( க ண� க ள�  ் ம ் ல  ் ெ ோ ய� )  மி ரு து வ ோக ் வ ோ  அ ல� ல து 
கடினமோக்வ  இருந� து  ைன�  கோல� கரள  இழுக�கின� றனை� 
என� றோல� , அது கோய�ச�சல�  வலிெ�பு ஆகும�. இது 6 மோைங� கள ில�  
இருந�து 6 வயதிற�குள�  ஏற�ெடும�.

ப ெ ரு ம� ெோலு ம�  இ து  சிறி து  ்நைை� தில�  ைன� ன ிச�ரச யோக 
ந ின� றுவ ிடும� . கஷ� டமோக இருந�ைோலும�  இ து மூரளரயெ� 
ெோதிெ�ெதில� ரல.

எவ்வ�று பசயல்பட ோவண்டும்?
1. அரமதியோக இருக�கவும�
2. அடிெடுவதில�  இருந�து குழந�ரைரயக� கோக�கவும�
3. ஒரு ெக�கமோக சோய�ந�து ெடுக�க ரவக�கவும�.
4. அவை�களின�  கோய�ச�சரலக� குரறக�கவும�. உரடரயக� 

கழட�டவும�. சுயநிரனவு இல� லோமல�  இருந�ைோல�  வோயில�  
எதுவும� பகோடுக�க ்வண� டோம�.

எப்ோப�து கலந்ை�ோல�சிக்க ோவண்டும்?
 இது முைல�  வலிெ�ெோக இருந�ைோல� , உடனடியோக 
குழந�ரை நல மருை�துவரை அரழக�கவும�

 ஒரு சில நிமிடங� களுக�கு ்மல�  வலிெ�பு நீடிை�ைோல�  
குழந�ரை ெோதுகோெ�ெோக இருக�கிறைோ என உறுதி 
பசய�துவிட�டு ஆம�புலன� ரஸ அரழக�கவும�   
(  144-ஐ அரழக�கவும�).

 குழந�ரைக�கு கோய�ச�சல�  வலிெ�பு வந�து அது நல� ல 
ஆ்ைோக�யை�துடன�  இருந�ைோல�  வலிெ�பு வந�ைரை ெிறகு 
குழந�ரை நல மருை�துவைிடம�  பைைிவிை�ைோல�  ்ெோதும�
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சள ி மற�றும�  ஃெ�ளூ கோய�ச�சல�  ரவைஸ� களோல�  ஏற�ெடுை�ைெ�ெடு-
கிறது. 2 வயதிற�கு கீழ�  உள�ள குழந�ரைகளுக�கு வருடை�திற�கு 
ென� ன ிபைண� டு முரற வரைக�கும�  சள ி ெ ிடிக�கலோம�.

குழந�ரை களு க�கு  ச ள ி  இரு க�கும� ்ெோது,  மூக� கரடை�ைல�  
அல� லது மூக�கு வடிைல� , தும� மல� , இருமல� , சிறிய பைோண� ரட 
வலி, ெசிய ின� ரம மற�றும�  மிைமோன கோய�ச�சல�  இருக�கலோம� . 
இரவ பெோதுவோக ஒன� று அல� லது இைண� டு வோைங� களுக�கு 
நீடிக�கலோம� . சள ி மற�றும�  ஃெ� ளூ கோய�ச�சலுக�கு அறிகுறிகள�  
ஒன� று ்ெோல�  இருந�ைோலும�, இன� ஃெ�ளுவன� ஸோ சிறிது கூடுைல�  
்மோசமோனைோகும�.

ச ள ி  இ ரு க� கு ம�  கு ழ ந� ரை க ள�  ை ோ ங� க ள�  வ ி ரு ம� ெ ி ன ோல�  
வ ிரளயோடி, அன� றோட பசயல� கரள பசய�யலோம�.

சள ி இருந்ை�ல் என்ன பசய்ய ோவண்டும்?
ச ள ி ர ய  எது வு ம�  ச ை ி  ப ச ய� ய  மு டிய ோது :  அ து  ை ோன ோக 
்ெோய�வ ிடும�. என ினும�  சிறிது ந ிவோைணம� பெறலோம�:
 ்ைரவெ�ெட�டோல� , அரடெட�டிருக�கும�  அல� லது ஒழுகும�  
மூக�ரக சுை�ைம�  பசய�யலோம�  (கீ்ழ ெோை�க�கவும�).

 குழந�ரை குறிெ�ெோக கோய�ச�சல�  இருந�ைோல�  நிரறய ெோனம�  
குடிக�க ்வண� டும�.

 குழந�ரை கஷ� டமோக உணை�ந�து, கோய�ச�சல�  இருந�ைோல� , 
்ெைசிட�ட்மோல�  பகோடுக�கலோம�. இது நிவோைணம� 
பகோடுக�கலோம�  ஆனோல�  சளிரய சைி பசய�யோது.

சள ி

தகவல்
6 வயதிற�குக� கீழ�  உள�ள குழந�ரைகளுக�கு 
மருந�துக� கரடகளில�  இருந�து இருமல�  சளி 
மருந�துகள�  வோங� கிக� பகோடுெ�ெது நல� லது 
அல� ல. அது அெோயமோக முடியலோம�.



மூக்கு அதடபட்டிருந்ை�ல் என்த பசய்ய ோவண்டு
மூக�கில�  சள ி இருெ� ெைோல�  குழந�ரைக�கு மூச�சு வ ிடுவதில�  
சிைமம�  இருக�கலோம�.

மூக�கு மூல்ம பெரும�ெோலும�  மூச�சு வ ிடுவைோல� , சோெ�ெ ிடுவை-
ற�கு வ ிருெ�ெம�  இல� லோமல�  இருக�கலோம�. அைனோல�  சோெ�ெ ிடும�  
முன�  மூக�ரக கழுவுமோறு ெை ிந�துரைக�கெ�ெடுகிறது.

மூக்தக எவ்ோவ�று கழுவுவது?
குழந�ரைய ின�  மூக�கு மிகவும�  உணை�ச� ி மிகுந�து மிருது்வோக 
இருக�கும�. கீறழ ெ்கோடுை�ரிருெ�பது பற்ோல�  ெ ய�யவும�.
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ந ிரல 1: திைவை�ரை எடுை�து 
ரவை�துக�பகோண� டு, சோய�ந�ைவோறு 
குழந�ரைரய நீட�டி ரவக�கவும�.

ந ிரல 2: குெ�ெ ிய ின�  சை ியோன 
முரனரய ்மல�  மூக�கில�  
ரவை�து, அதில�  ெோதிரய 
(கிட�டை�ைட�ட 2 ml) மூக�கில�  
வ ிடவும�. 2-3 வ ிநோடிகள�  
பெோறுக�கவும�. திைவம�  சள ியுடன�  
்சை�ந�து கீழ�  மூக�கு வழியோக 
அல� லது பைோண� ரட வழியோக 
பவள ிவரும�.
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முக்கியம்
ெைோமைிெ�பு பசய�யும�்ெோது அடிெடோமல�  இருக�க குழந�ரைரய 
உங� களுடன�  ரவை�திருங� கள�. ஒரு மூக�கிற�கு 2 ml-க�கு அதிகமோக 
உெ�பு திைவம� ெயன� ெடுை�ைோதீை�கள�.
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ந ிரல 3: சை ியோக மூச�சு வ ிடுமோறு 
ந ிமிை�ை�தி உட�கோை ரவக�கவும�.

ந ிரல 4: மறு ெக�கம�  சோய�ந�து 
ெடுக�க ரவை�து இ்ை்ெோல�  மறு 
மூக�கிற�கும�  பசய�யவும�.

ந ிரல 5: டிஷ� யுரவ பகோண� டு 
குழந�ரைய ின�  மூக�ரக 
துரடக�கவும�.
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ஸ� வோசெோரை எை ிச�சரல நீக�க ஒரு ெயனுள� ள அன ிச�ரச 
பசயல�  ைோன�  இருமல� .

ப ெ ரு ம� ெ ோலு ம�  இ ர வ  ர வ ைஸ ோல�  உண� ட ோக� க ெ� ெ டு ம�  
பைோண� ரட எை ிச�சல�  மற�றும�  சள ியோல�  ஏற�ெடுை�ைெ�ெடுகிறது 
(ெக�கம�  23-இல�  சள ிரயெ�ெற�றிய அை�தியோயை�தில�  ெடிக�கவும�). 
சில ்வரளகள ில� , சிறு மூச�சுக�குழோய� அல� லது நுரைய ைீல�  
வகீ�கை�ைோல�  இரவ ஏற�ெடுை�ைெ�ெடுகிறது.

முைலில் என்ன பசய்ய ோவண்டும்?
1. சளி இருந�ைோல� , ெடுக�ரகயின�  ைரலெ�ெகுதிரய தூக�கி 

ரவை�து, ்வண� டுமோனோல�  மூக�ரக சுை�ைம�  பசய�யவும�  
(ெக�கம�  24-25. ெோை�க�கவும�).

2. கைகை குைலுடன�  குரறெ�ெது ்ெோன� ற இருமல�  இருந�ைோல� , 
குழந�ரைரய குளியலரறயில�  ரவை�து, சூடோன ைண� ணீை� 
குழோய�கள�  மூலம� அதிக நீைோவி ஏற�ெடுை�தி பகோடுக�கவும�. 
20 நிமிடங� கள�  இருக�கவும�. 

3. குழந�ரைக�கு இழுெ�பு ்நோய� இருந�ைோல� , வழக�கமோன 
சிகிச�ச பகோடுை�து துவங� கவும�.

4. எதுவோக இருந�ைோலும� அடிக�கடி சிறிய அளவில�  ைண� ணீை� 
அல� லது மூலிரக ்ைநீை� குடிக�க பகோடுக�கவும�.

பெோதுவோக, இருமல�  ைோனோக சை ி ஆகிவ ிடும�.

இருமல்

முக்கியம்
இரவ இருந�ைோல�  குழந�ரை நல மருை�துவரை அணுகவும�:
 குழந�ரைக�கு மூச�சு வ ிடுவதில�  சிைமம�  இருந�ைோல� .
 1௦ நோட�களுக�கு ்மலோக இருமல�  இருந�ைோல� .
 இருமலுடன�  மூன� று நோட�களுக�கு ்மலோக கோய�ச�சல� , 

வ ிரைவோக மூச�சு வ ிடுைல�  அல� லது பநஞ� சுவலி இருந�ைோல� .
 144-ஐ அரழக�கவும�: 

 குழந�ரை மூச�சு வ ிட மிகவும�  சிைமெ�ெட�டோல� .
 குழந�ரைக�கு முைன� முைலோக இழுெ�பு வந�து, சிகிச�ரச 
எந�ை ெலனும� அள ிக�கோவ ிட�டோல� .

 சிறு பெோருட�கரள குழந�ரை வ ிழுங� கிவ ிட�டோல� , 
மற�றும�  ்மோசமோக மூச�சுவ ிட�டோல� .

 நன� றோக ்கோரள வடிை�ைோல� , மற�றும�  நன� றோக 
பைோண� ரட வலி இருந�ைோல� .

குழந�ரைகரள புரகய ிரல புரகக�கு எெ� ்ெோதும�  
உள�ளோக�கோதீை�கள�.
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பைோண� ரட வலி பெரும�ெோலும� ரவைஸ� களோல�  உருவோக�கெ�ெ-
டுகிறது. அைனுடன�  சள ி, கண�  எை ிச�சல�  மற�றும�  பமதுவோக 
கோய�ச�சலும�  ஏற�ெடும�.

பைோண� ரட வலி ஸ� ட�பைெ� பைோண� ரடய ின�  அறிகுறியோக கூட 
இ ரு க� க ல ோ ம� ,  இ ந� ை  நு ண� ணு ய ி ை ி ர ய  நு ண� ணு ய ி ை� 
எதிை�ெ�ெ ிகள�  பகோண� டு சை ி பசய�ய ்வண� டும�. இது இருந�ைோல� , 
குழந�ரைக�கு அதிக கோய� ச�ச ல�  இருந� து அடிக�கடி வோந�தி 
எ டு ெ� ெ ோ ை�க ள� .  உ ட ம� ெ ி ல�  சி று  இ ளஞ� சி வ ெ� பு - சி வ ெ� பு 
பகோெ�புளங�கள�  ்ைோன� றலோம�. இைரன ஸ� கோை�பலட� கோய�ச�சல�  
என� று அரழெ�ெை�.

முைலில் என்ன பசய்ய ோவண்டும்?
1. குழந�ரைக�கு 4 வயதிற�கு ்மல�  ஆகிவ ிட�டது என� றோல� , 

மோை�திரைகள�  பகோடுை�து செ�ெ ி சோெ�ெ ிட�டு வலிரய 
குரறக�கலோம�. மருந�து கரடக�கோைை ிடம�  குழந�ரைய ின�  
வயரைக� கூறி, அைற�கு ஏற�ற மருந�ரை வோங�கவும�.

2. கோய�ச�சல�  இருந�ைோல� , ்ெைசிட் மோல�  பகோடுக�கவும�.
3. குழந�ரைக�கு குள ிை�ெோனங�கள�  குடிக�க பகோடுங�கள�. 

பைோண� ரட எை ிச�சலூட�டும�  ெழச�சோறுகள�  அல� லது 
எலுமிச�ரச சோறுகள�, மற�றும�  வோந�தி ஏற�ெடுை�தும�  ெோல�  
பகோடுெ�ெரை ைவ ிை�க�கவும�.

பை�ண்தட வலி

முக்கியம்
குழந�ரைக�கு 3 ்நோட�களுக�கு ்மல�  வலி இருந�ர்ோல� , ்கோய�ச� ல� , 
பருக�கள�  பற்ோன� ற ரடுெ�புகள�  இருந�ர்ோல� , குழந�ரை நல 
மருை�துவரை அணுகவும�. குழந�ரை மிகவும� ற்நோய�்வோய�ப-
ட�டு, குடிக�க முடி்யோமல� , அடிக�கடி ரடுக�கி விழுந�து, மூச�சு விட 
கடினெ�பட�் டோல� , உட�் கோரும� நிைலயிறலறய ைவை�து  144-க�கு 
அைழை�து, குழந�ரைைய மருை�துவமைன எடுை�து ெ ல� லுங� கள�.
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ைோய�ெ�ெோல�  எள ிதில�  ஜீைணம� ஆகிவ ிடுவைோல� , அரை குடிக�கும�  
குழந�ரைகளுக�கு மலச�சிக�கல�  ஏற�ெடுவதில� ரல. உங� கள�  
ெ ிறந�ைகுழந�ரைக�கு நீங� கள�  ைோய� ெ� ெோல�  பகோடுை� து, ஒரு 
வோைை�திற�கு ஒருமுரற மட�டு்ம மலம�  கள ிக�கிறது என� றோல� , 
அ ை ன�  உ ரு வ ை� ரை  உ ற� று ் ந ோக� க வு ம� :  ப ம ன� ரம ய ோக 
வய ிற�றுவலி இல� லோமல�  இருந�ைோல� , குழந�ரைக�கு மலச�சிக�கல�  
இல� ரல என� று அை�ை�ைம�.

மலசச்ிக்கல் என்ற�ல் என்ன?
மலம�  உருவ ில� லோமல� , பகட�டியோக, பவள ி்ய வருவைற�கு 
குழந�ரை சிைமெ� ெட� டோல�  அ து மலச�சிக�கல� . தினசை ி மலம�  
கழிக�கும�  சில குழந�ரைகளுக�கும�  மலச�சிக�கல�  இருக�கலோம� , 
ஏபனன ில�  அவை�கள�  குடலில�  உள� ள ‘மீைை�ரை’ மட� டு்ம 
மிகவும�  பகட�டியோன மலமோக கழிக�கிறோை�கள�.

சில ்வரளகள ில�  கடினமோன மலம�  ஆசனவோய ில�  சி று 
ெ ிளவுகரள ஏற�ெடுை�தி, மலை�தில�  புதிய இைை�ைம�  இருெ�ெது 
பைை ியும� . இந�ை ெ ிளவுகள�  அதிகமோன வலிரய பகோடுை�து, 
குழந�ரை தினசை ி மலம�  கழிெ� ெரை ைடுக�கும� .  வழியோல�  
பவள ி்ய வைோமல�  உள� ்ள்ய இருக�கும�ெடி பசய�துவ ிடும�.

என்ன பசய்யல�ம்?
உணவு (ெக�கம�. 6-ஐ ெோை�க�கவும�)
 உங�கள�  குழந�ரை 4 மோைை�திற�கு கீழ�  உள�ளது

 கடின்மோன மலம�  இருந�ைோல� , உங�கள�  குழந�ரை நல 
மருை�து்வோ ிடம�  கூறி, ஆ்லோசரன பெறவும�.

 உங�கள�  குழந�ரை 4 மோைை�திற�கு றமல�  உள�ளது
 ஏெ�்ோ ி்கோட�, ெசீ�, பற்ோ ிக�் கோய� மற�றும�  ர்ோன ியங�கைள 

(கூழ�  வடிவ ில�) ்ோெ�ப ிட ெ்கோடுக�கவும�.
 உங�கள�  குழந�ரைய ின�  வயது ஒன� றிற�கு அரிகம�

 அவை�களுக�கு ஒரு பழம�  அல� லது ்கோய�கறி ஒரு ்நோள ிற�கு 
ஐந�து றவைள்யோவது ெ்கோடுங�கள�  (ரிர்ோட�ை , பற்ோ ிச� 
ம�பழம�, ெ�ளம�, அை�ரிெ�பழம�, பெருஞ�  ீரகம�, சூக�கின ி 
பற்ோன� றைவ). முழு ர்ோன ியங�கள�, முழு ப ிஸ� கட�டுகள�, 
முழு ற ்ோறும�  ெ்கோடுக�க்லோம�.

மலசச்ிக்கல்
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ப்ோல� ,  ஐஸ� ,  ்ோக�கறலட�  அல� லது  ப்ோ்லோைடக�கட� டி 
்ோெ� ப ிடுவரை  கு ைறக� கவும� ,  அர ிபகடி்யோன  ப்ோல�  
பெ்ோருட�கள�  மலச� ிக�கல�  ஏற�படுை�தும�.

உ ங� க ள�  கு ழ ந� ரை  ந ி ர ற ய  ெ ோன ம�  கு டி க� க  ் வ ண� டு ம� . 
எெ� ்ெோதும�  ்கோைல உணவ ிற� கு ஒரு ெழச�சோறு அருந� ை 
்வண� டும�.

வ�ழ்க்தக சுக�ை�ரம்
ைரடய ில� லோமல�  தினசை ி உங� கள�  குழந�ரை மலம�  கழிக�க 
்வண� டும�.
சை ியோன ்நைை�தில�  ்ெோக ரவயுங�கள�.

இந்ை ஆோல�சதனகதள ப ின்பற்றியும் மலச்சிக்கல் 
பை�ட ர்ந் ை�ல்,  உ ங்கள்  குழந்தை  நல  மரு ை் து வத ர 
அணுகவும், அவர் மலை்தை பமன்தமய�க்கும் மருந்தை 
பர ிந்துதரப்ப�ர.்

முக்கியம்
பைோடை�ந�து மலச�சிக�கல�  இருந�து, குழந�ரை வோந�தி எடுை�து, 
மலை�தில�  இைை�ைம�  இருந�து, மிகவும� பமதுவோக மலம�  
கழிை�ைோல� , உங� கள�  குழந�ரை நல மருை�துவரை அணுகவும�. 
மருை�துவ ஆ்லோசரன இல� லோமல� , மலமிலக�கிகள�  அல� லது 
ஃரெெை� துரண உணவுகள�  பகோடுக�க கூடோது.
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உங� கள�  குழந�ரை சோெ�ெ ிடும�  அரனை�ரையும�  வோந�தி எடுை�து 
வ ி டு கிற ை ோ?  ைண� ணீ ை�  ் ெ ோல�  து ை�ந ோற� ற ை� து டன�  ம ல ம�  
(வய ிற�றுெ�்ெோக�கு), வய ிற�றுவலி மற�றும�  ெசிய ின� ரமயுடன�  
இருக�கிறோை�களோ?

இ து பெரும� ெோலும�  இரைெ� ரெக� குடல�  அழற�சி, அல� லது 
வய ிறு மற�றும�  குடலில�  வரும�  பைோற�றோன “குடல�  ஃெ� லூ” ஆக 
இருக�கலோம�. இது பெரும�ெோலும�  ரவைஸோல�  ஏற�ெடுகிறது.

உங� கள�  குழந�ரை வோந�தி மற�றும�  வய ிற�றுெ�்ெோக�கோல�  ந ிரறய 
ைண� ணீரை இழக�கிறது. நீை�வறட�சி அெோயகைமோனது. குழந�ரை 
எவ� வளவுக�கு எவ� வளவு சிறிைோக இருக�கிற்ைோ, அவ� வளவுக�கு 
அவ� வளவு நீை�வறட�சி ஏற�ெடும�.

நீரவ்றட்சிய ின் அறிகுறிகள் என்பனன்ன?

 குழந�ரை ்சோை�வுடன� , 
விரளயோட மறுை�து 
ெடுை�் ை இருக�கும�.

 கண� கள�  மந�ைமோக 
இருக�கும�. அவை�கள�  
்ைோல� , வோய� மற�றும�  நோவு 
வறண� டு இருக�கும�.

 அழும�்ெோது, கண� களில�  
நீை� வைோது.

 குரறவோன அளவில�  
சிறுநீை� கழிை�து, கோரல 
்கோரள பகோஞ� சமோக 
வறண� டு இருக�கும�. 

வய ிற்றுப்ோப�க்கு மற்றும் 
வ�ந்தி
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குழந்தைதய எப்படி பர�மர ிப்பது?
வய ிற�றுெ� ்ெோக�கு மற�றும�  வோந�தி பெோதுவோக 5 முைல�  7 
நோட�களுக�குள�  ைோனோக்வ ந ின� றுவ ிடும�.

ைோய�ெ� ெோல�  பகோடுெ� ெ ைீ�களோனோல� , அடிக�கடி சிறிைளவோக 
பகோடுங� கள�. இல� ரலபயன� றோல� , சோைோைண ெோல�  சிறிைளவோக 
அடிக�கடி பகோடுங�கள�.

நீை�வறட� சி குழந�ரைய ிடம�  பைன� ெட� டோல� ,  ஒரு வோய�வழி 
நீ்ைற�ற கரைசரல பகோடுை�ைோல�  சை ி ஆகிவ ிடும� . உங� கள�  
குழந�ரை நல மருை� துவை� 2 4 மண ி்நைை�திற�கு பகோடுக�க 
்வண� டிய அளவு குறிை�து பைை ிவ ிெ�ெோை�.

ந ிரல 1: ஒரு சிறுரெ வோய�வழி நீ்ைற�ற 
கரைசரல அதில�  பகோடுக�கெ�ெட�டது 
்ெோல கரைை�து ரவை�துக�பகோள�ளவும�. 
இந�ை திைவை�ரை குள ிை�சோைனெ�பெட�டிய ில�  
ரவக�கவும�

நிரல 2: ஒவ� பவோரு 3 நிமிடை�திற�கும�  
ஒருமுரற சிறிய அளவ ில�  இரை 
குழந�ரைக�கு பகோடுக�கவும�. கைண� டி அல� லது 
சிை ிஞ�  ெயன� ெடுை�ைவும�.

ந ிரல 3: வோந�தி எடுக�கோவ ிட�டோல�  அளரவ 
கூட�டலோம�. மீண� டும�  வோந�தி எடுை�ைோல� , 
அளரவ குரறக�கவும�.

ந ிரல 4: 4 மண ி ்நைை�திற�குெ� ெ ிறகு, 
ைோய�ெ�ெோ்லோ அல� லது ெ ிற சோைோைண 
ெோ்லோ பகோடுக�கை� துவங�கலோம�.
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வ ோந� தி  ந ின� ற வு டன� ,  கு ழ ந�ரை  சிறிய  அ ளவ ில�  உணவு 
உண� ணை� துவங�கலோம�. எள ிைோன உணவு பகோடுக�கவும�. ்சோறு, 
்கைட� மற�றும�  வோரழெ� ெழங� கள�  மலை�தின�  ைன� ரமரய சை ி 
பசய�ய உைவும�.

என்ன மருந்துகள் பக�டுக்கல�ம்?
குழந�ரைக�கு கோய�ச�சல�  இருந�ைோல� , ்ெைசிட் மோல�  பகோடுக�கலோம�. 

இது பரவும�?
ஆம�, இரைெ�ரெக� குடல�  அழற�சி, மலம�  மற�றும�  வோந�தி மூலம�  
ெைவும�. குழந�ரை கோெ�ெகம�, குடும�ெை�திற�குள�, அல� லது ்சை�ந�து 
வோழும�  சமூகை�தில�  சிறிய பைோற�று்நோயோக இ து ெைவும� . 
கிருமியுடன�  இருக�கும�  ரககள�, உணவு மற�றும�  ைண� ணீை� மூலம�  
இது ெைவும�.

ஒவ� பவோரு முரற அரணயோரட மோற�றும�்ெோதும�  அல� லது 
ஒவ� பவோரு முரற வய ிற�றுெ� ்ெோக�கு ஏற�ெட� டெ� ெ ிறகும�  
உங�கள�  ரககரள நன� கு கழுவுங�கள�.

க�ப்பகம் அல்லது பள்ள ிக்கூடை்திற்கு எப்ோப�து 
மீண்டும் அனுப்பல�ம்?
குழந�ரைக�கு கோய�ச�சல�  மற�றும�  வோந�தி இல� லோமல�  ஆனோ ெ ிறகு.

முக்கியம்
உடனடியோக குழந�ரை நல மருை�துவை� அல� லது அவசை 
சிகிச�ரசரய அணுகவும�: 
 குழந�ரைய ின�  ந ிரலரம உங�கரளக� கவரலக�கு-
ள�ளோக�குகிறது என� ்றோல� .

 அவை�கைள வ ிழிை�ிருக�க வைவ ில� ரல கடின்மோக 
இருந�ைோல� .

 அவை�களுக�கு கண� ணீை� ரவவ ில� ைல என� ்றோல� .
 8 மண ி றரநை�ரிற�கு ்மலோக, சிறுநீை� அவை�கள�  ிறுநீை� 
கழிக�் கோமல�  இருந�ர்ோல� .

 அவை�கள�  எைட எரட குரறந�திருந�ைோல� .
 ்வோந�ரி பச�ை ்யோக அல� லது இரை�ரை�துடன�  
இருந�ர்ோல� .

 வய ிற�றுெ�பற்ோக�கில�  இரை�ரம�  இருந�ர்ோல�
2 ்வோரங�களுக�கு றம்லோக குழந�ரைக�கு வய ிற�றுெ�பற-
்ோக�கு இருந�ர்ோல�  உங� கள�  குழந�ரை நல மருை�துவை� 
அல� லது அவ ர ிகிச�ை ைய அணுகவும�.
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சிவந� ை  திட� டுகள�  குழந�ரைய ின�  ெ ிட� டை�தில�  ் ைோன� றி, 
அரணயோரடய ின�  கீழ�  பமல� ல ெைவும�. இரவ உணை�ச�சிமிக�க 
ெ ிட� டை�தின�  ்ைோலில�  எை ிச�சல�  மூட� டும�  சி றுநீை� அல� லது 
ம லை� தினோல�  உருவோக� கெ� ெ டுகிற து .  வய ிற� றுெ� ்ெோக�கு 
கோலை�தில� , மலம�  கூடுைல�  எை ிச�சல�  மூட�டும�.

இந�ை திட� டுகள�  ்மோசமோனரவ அல� ல, அரவ எள ிைோக 
கோணோமல�  ்ெோய�வ ிடும�.

என்ன பசய்வது?

 அரணயோரடரய ஒரு மணி ்நைை�திற�கு ஒருமுரற 
்சோதிை�துெ� ெோை�ை�து, நரனந�ைவுடன�  மோற�றிவிடவும�.

 பவதுபவதுெ�ெோன மற�றும�  ்சோெ� இல� லோை நீை� பகோண� டு 
ெிட�டை�ரை சுை�ைம�  பசய�யவும�. 

 உங� கள�  குழந�ரையின�  ்ைோரல ைோனோக உலை விடுங� கள�.
 ்ைோல�  உலை�ந�ைவுடன� , துை�ைநோகம�  இருக�கும�  ஒரு ஆற�றும�  
களிம�ரெ நன� றோக ்ெோட�டு விடவும�.

சிவந்ை ப ிட்டம்

முக்கியம் 
இரவ இருந�ைோல�  குழந�ரை நல மருை�துவரை அணுகவும�:
 பகோடுக�கெ�ெட�டுள�ள சிகிச�ரசகரள ெின� ெற�றியும� சிவெ�பு-

ை�ைன� ரம மோறோவிட�டோல� .
 பகோெ�ெளங� கள�  அல� லது கோய�ந�ை இடம� உருவோகினோல� .
 ஒரு அடுக�கிற�கு ்மல�  சிவந�ை ைன� ரம ெைவினோல� .



்ென�  என� ெ து சோம� ெல�  ந ிறை�தில�  ஒருசில மில� லிமீட� டை� 
நீளமுள� ள சிறிய பூச�சோகும� .  முடியுடன�  ஒட� டிக�பகோண� டு, 
அரவ இைை�ைை�ரை உறிஞ� சும�.

எப்ோப�து அவற்தற ோைட ோவண்டும்?
 ெைிவோைங� களில�  ்ென�  இருந�ைோல�  (ெள�ளிக�கூடை�தில� , 
நோற�றங� கோலில� , குடும�ெை�தில� , நண� ெை�களில� , மற�றும�  சில).

 ைரல கடிை�ைோல� .
 முடியின�  அடியில�  ஈை� இருந�ைோல� . ஈருகள�  பெோடுரகெ� 
்ெோல�  இருக�கும�. அரை அகற�றுவது கடினம�.

எவ்வ�று அவற்தற எடுப்பது? 
ஒரு பமலிைோன ்ென�  எதிை�ெ�பு சீெ�ரெ மருந�து கரடய ிலிருந�து 
வ ோ ங� கு ங� க ள� .  வ டீ� டி லு ள� ள  அ ர னை� து  ந ெ ை�க ர ள யு ம�  
(பெை ியவை�கள�  மற�றும�  சிறியவை�கள�) கண� கோண ியுங�கள�.
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முடிரய நரனக�கவும�.

சிக�பகடுக�கும�  ையோை ிெ�ரெ நன� றோக 
்ெோடுங�கள�.

உங�கள�  வழக�கமோன சீெ�ரெக� பகோண� டு 
சிக�பகடுங�கள�.

்ென�  எதிை�ெ�பு சீெ�ரெ முடிய ில�  ரவயுங�கள�: 
முடிய ின�  கீழ�ெகுதிரய வ ிட�டுவ ிட�டு 
ஒவ� பவோரு முடியோக ்மலிருந�து கீழ�  
சீவுங�கள�.

உங்களுக்கு பைர ியும�?
்ென� களுக�கு சுை�ைமோன மற�றும�  அழுக�கோன 
ைரலமுடி இைண� டும� ெிடிக�கும�. ைரலரய 
விட�டு நீக�கிவிட�டோல� , 48 மணி ்நைை�திற�குள�  
அரவ இறந�துவிடும�.



இன� னும� ்ென�  இருந�ைோல� , வோைை�திற�கு 2 அல� லது 3 முரற ஒரு 
மோைை�திற�கு இரை பசய�யவும�.

ஒன� றும�  பைன� ெடவ ில� ரல:
 ஒரு வோைை�திற�குள�  இைரன மறுெடி பசய�து ெோை�க�கவும�.

ஈருகள�  இருந�ைோல� :
 மீண� டும� 2 முரற ஒ்ை வோைை�தில�  ்ென�  ெோருங� கள�.
 கவனமோக இருக�கவும�, மீண� டும� ்ென�  வைலோம�.

்ென�  இருந�ைோல� :
 குழந�ரையின�  ெள�ளிக�கூடம� அல� லது ்நோற�றங� ்கோலில�  
பைைிவிக�கவும�. 

 படுக�ைக, உைட, பற்ோன� றவற�ைற சுை�ரம�  ெ ய�ய அவ ியமில� ைல.
 ெடுக�ரக, உரட, ்ெோன� றவற�ரற சுை�ைம�  பசய�ய அவசியமி-
ல� ரல.

 ஒவ� பவோரு குடும�ெ உறுெ�ெினருக�கும�  ைனிை�ைனியோன 
சீெ�ரெ ெயன� ெடுை�ைவும�.

ோபதன எவ்வ�று ஒழிப்பது?
 இவ� வளவு பசய�தும�  ்ென�  ்ெோகவில� ரல என� றோல� , 
மருை�துக�கரடயில�  ்ென� களுக�கு ெிடிக�கோை டி்மடி்கோன�  
பகோண� ட ையோைிெ�ரெ வோங� கவும�. பெோதுவோக, 2 அல� லது 3 
முரற (1, 8 மற�றும�  15-ஆவது நோள� ) பசய�ய ்வண� டும�. 
ைடுக�கும�  சிகிச�ரச எதுவும� இல� ரல.

 இதுவும� ெயனளிக�கவில� ரல என� றோல� , குழந�ரை நல 
மருை�துவைிடம�  ஆ்லோசரன பெறவும�.
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ஒவ� பவோரு முரற எடுக�கும�்ெோதும�, சீெ�ரெ 
ஒரு ைோள ில�  துரடக�கவும�, ்ென�  அல� லது ஈை� 
இருந�ைோல�  வந�துவ ிடும�.

முடிரய உலை�ை�ைவும�.

தகவல்
்ென� கள�  
இருந�ைோல�  
ெடுக�ரக 
விைிெ�புகள�, 
ைரலயரன, 
துணிகள�, கைடி 
பெோம�ரம 
முைலியவற�ரறக� 
கழுவ 
்வண� டோம�.



குழந�ரை பவள ிெ�ெடுை�துவைற�கு அழுரக ெயன� ெடுை�துகிறது. 
கவனம�  பெற இவ� வோறு பசய�கிறது. ஒரு ஆ்ைோக�கியமோன 
குழந�ரை 2-3 முரற அழும�. பெரும�ெோலும�  இைவ ில� .

வலியோல�  அழுகிறது என� ெரை எள ிதில�  கண� டுெ ிடிக�கலோம�.

முரல�  ்மோரங� கள ில�  பெரும� ப்ோலும�  குழந�ரை அர ிக 
ஆ ை�வ ம�  ் கோட� டுர வ ில� ைல.  ில  ற வ ைளகள ில�  எதுவு ம�  
அவை�கைள ்மோரனெ�படுை�ர இய்லோது, அ து ப ிரச� ைன 
இல� ைல. ்மோர்ோனம�  ஆ்கோர வரை, நீங� கள�  அவை�கைள 
படுக�ைகய ில�  கிடை�ர ி, இருட� டில�  வ ிட� டு ஒவ� ெ்வோரு 10 
அல� லது 15 ந ிமிடை�ரிற�கு ஒருமுைற ப்ோை�ை�ர்ோல�  பற்ோதும�.

ஏன் என் குழந்ைை அழுகிறது?
 அவை�களுக�கு ெசிக�கிறது.
 அவை�களுக�கு கரளெ�ெோக இருக�கிறது.
 அவை�களுக�கு சூடோக/குள ிைோக இருக�கிறது.
 அவை�கள ின�  அசுை�ைமோன அரணயோரன அவை�களுக�கு 
ெ ிடிக�கவ ில� ரல.

 செ�ைம�  அல� லது பவள ிச�சம�  அவை�கரள பைோந�ைைவு 
பசய�கிறது. அவை�கள�  சை ியோன ந ிரலய ில�  இல� ரல அல� லது  
அபசௌகை ியமோக இருக�கிறோை�கள�.

 ெகலில�  அனுெவ ிை�ை ெைற�றம�  அரனை�ரையும�  தூங� கும�  
முன� பு சை ி பசய�ய வ ிரும�புகிறோை�கள�.

 ெோதுகோெ�ெோக இருெ�ெரை, அருகில�  இருெ�ெவை�களுடன�  
பைோடை�ெ ில�  இருெ�ெரை உறுதி பசய�ய வ ிரும�புகிறோை�கள�.

கோைணம� இல� லோமலும�  அழலோம�.
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முக்கியம்
வழக�கை�ரை வ ிட குழந�ரை வ ிை�ரி் யோ ்மோக கூடுர்லோக அழுகிறது
 குழந�ரை நல மருை�துவை� அல� லது மருை�துவமைனக�கு எடுை�து ெ ல� லவும�. 

குழந�ரைய ில�  அழுரகரய உங�கள�  பெோறுை�துக�பகோள�ள 
முடியவ ில� ரல
 குழந�ரைரய ஆட�டோதீை�கள� : குழந�ரைரய ஆட�டும�்ெோது, அைன�  
ைரல ெயங�கைமோக முன� னும�  ெ ின� னும�  ஆடி ்மோசமோன, 
மூரளரய ெோதிக�கும�  வரகய ில�  அரமந�துவ ிடும�.

 அலறோதீை�கள�. 
 குழந�ரைைய படுக�ைகய ில�  ஒழுங� ்கோக கிடை�ரி, அைறைய வ ிட�டு 
ெ ல� லவும�.

 குழந�ரைைய கவன ிை�துக�ெ்கோள�ள நம�பக்மோன ஆைள (குடும�ப 
உறுெ�ப ினை�, அருகில�  இருெ�பற்ோை�, நண� பை�கள�  பற்ோன� ற்றோை�) 
ைவக�கவும�.

குழந�ரைரய ெோை�க�க அவசை ரமயை�ரையும�  நோடலோம�.
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எவ்வ�று அதமதிபடுை்துவது?
 ெசி/குள ிை ில�  இருக�கிறோை�களோ, 
அரணயோரட அழுக�கோக 
இருக�கிறைோ என� று ெோை�க�கவும�.

 ரகய ில�  எடுை�து, ைோலோட�டி, நடந�து 
ெோசம�  பகோடுக�கவும�.

 பமதுவோக ்ெசி, ெோடவும�. 
 குள ிெ�ெோட�டவும�.
 ெ ிடிை�து வ ிடவும�, முக�கியமோக வோயு 
இருந�ைோல�  வய ிற�ரற ெ ிடிை�து 
வ ிடவும�.

 ந ிெ�ெ ிள�  இருந�ைோல�  அரைக� 
பகோடுக�கவும�, அது அவை�கரள 
சமோைோனெ�ெடுை�தும�.



இந�ர அறிகுறிகள�  ரென� பட�் டோல�  உடனடி்யோக உங� கள�  
குழந�ரை நல மருை�துவை� அல� லது குழந�ரை அவ ர ைமயை�ரை 
்நோடவும�.

ோம�சம�ன ோந�ய ின் அறிகுறிகள்
கோய�ச�சலுக�கு மருந�து பகோடுை�தும�  ெ ின� வரும�  அறிகுறிகள�  
பைன� ெட�டோல�  அவசை சிகிச�ரசரய நோடவும�:
 குழந�ரை நீலம�-சோம�ெல�  ந ிறை�தில�  இருந�ைோல�  அல� லது நீல 
உைடுகள�  இருந�ைோல�  

 அவை�கள�  மிகவும�  ்சோை�ந�து, கவரலயுடன� , மிகவும�  
்மோசமோக உணை�ந�ைோல� .

 துண ி பெோம�ரம ்ெோன� று மிருதுவோக இருந�ைோல�  அல� லது 
அரசய மறுை�ைோல�  

 பைோடும�்ெோது அல� லது அரசக�க முயலும�்ெோது கூச�சல�  
்ெோடக�கூட இயலோமல�  மிகவும�  ெலவ னீமோக இருந�ைோல�

 கோைண்ம இல� லோமல�  பைோடை�ந�து அழுதுபகோண� ்ட 
சமோைனெ�ெடுை�ை முடியோமல�  ரகய ில�  இருந�ைோல�

 எழுெ�ெ முடியோமல� , ெதிலள ிக�கோமல�  இருந�ைோல�
 ஒன� றும�  பைை ியோைது ்ெோல�  இருந�து, வ ிரளயோட மறுை�ைோல�
 வ ிசிை�திைமோக குழம�ெ ிெ�்ெோய� பசயல� ெட�டோல� .

நீரவ்றட்சிய ின் அறிகுறிகள்
குழந�ரைக�கு நீ்ைற�ற முயற�சிகள�  (வய ிற�றுெ�்ெோக�கு மற�றும�  
வோந�தி ெக�கம�  30 ெோை�க�கவும�) பசய� தும�  ெ ின� வருவன ்ெோல�  
இருந�ைோல�  உடனடியோக மருை�துவரை அணுகவும�:
 8 மண ி ்நைை�திற�கு ்மலோக சிறுநீை� கழிக�கவ ில� ரல 
 கண� ணீை� இல� லோமல�  அழுகிறது
 கருவரளயம�  இருக�கிறது
 ்சோை�ந�து மந�ைமோக இருக�கிறது
 வோய� மற�றும�  உைடுகள�  வறண� டு ெ ிளவுகள�  பைன� ெடுகிறது.

மூசச்ு வ ிட சிரமம்
இரவ இருந�ைோல�  உடனடியோக மருை�துவரை அணுகவும�:
 மிகவும�  சிைமெ�ெட�டு மூச�சுவ ிடுகிறது
 ஒவ� பவோரு மூச�சிற�கும�  முணங� குகிறது 
 இழுெ�பு மற�றும�  ெைட�டமோன மூச�சு இருக�கிறது
 நீல உைடுகள�  இருக�கிறது
 மூச�சின�  இரடய ில�  இரடபவள ி மற�றும�  மூச�சு வ ிட 
இயலோமல�  சிைமெ�ெடுகிறது

 முற�றிலும�  ்சோை�ந�துவ ிட�டது.
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வ ிதரசச்ிதர வலி
உங� கள�  மகனுக�கு இது இருந�ைோல�  உடனடியோக மருை�துவரை 
அணுகவும�
 வ ிரைெ�ரெ வலி.

நடக�க மறுக�கிறோை�கள�
இரவ இருந�ைோல�  உடனடியோக மருை�துவரை அணுகவும�
 நடக�க மறுை�ைோல�
 நடக�க முயலும�்ெோது எல� லோம�  அழுைோல� .

நீை ிழிவு ்நோய ின�  அறிகுறிகள�
குழந�ரைக�கு இரவ இருக�கிறைோ என� று வ ிரைவோக ்சோதியுங�கள�
 அடிக�கடி அதிகளவ ில�  சிறுநீை� கழிக�கின� றனை� 
 எெ�்ெோதும�  ைோகமோய� இருக�கின� றனை�
 ஒரு நோரளக�கு ெல லிட�டை�கள�  திைவம�  உட�பகோள� கின� றனை�
 ்சோை�ந�து, உடல�  எரட குரறந�து பைன� ெடுகின� றனை�.

எசச்ர ிக்தக
0 முைல�  3 மோைங� கள�  வரை இரவ குழந�ரைகளுக�கு 
இருந�ைோல�  மருை�துவரை அணுகவும�. 
 38° C க�கு ்மல�  கோய�ச�சல� .
 மிகவும�  பவளிறிெ�்ெோய� இருக�கின� றனை�.
 விை�தியோசமோக பசயல� ெடுகின� றனை�.
 அதிகமோக வோந�தி எடுக�கின� றனை�.
 ைண� ணீை� ்ெோல�  அடிக�கடி வயிற�றுெ�்ெோக�கு 
ஏற�ெடுகிறது. 

சீழுடன�  கூடிய சிவந�ை அல� லது ஊைோ நிற பைோெ�புள�  
இருக�கிறது.



குழந�ரைகள�  மருை�துவமரன
Rue Willy-Donzé 6, 1205 Genève

 022 372 40 00

குழந�ரை நல அவசைெ�ெிைிவு
Avenue de la Roseraie 47, 1205 Genève

 022 372 45 55

ஆசிை ியை�
இந�ை சிற�் றடு Dr. ்நோமீ வோக�னை�, ெ ி்ை கிளோைோ ்ெோஸ� ஃ்ெ-ெோை�ெ� மற�றும�  
திருமதி. ஒலிவ ியோ ஃெோை�ன ி என� ெவை�களோல� , HUG ்நோயோள ிகள�  மற�றும�  
குடும� ெ ைகவல�  குழு (GIPP) மற�றும�  ெ ின� வரும�  ந ிறுவனங� கள�  அல� லது 
ஆைோைங�களுடன�  இரணந�து ையோை ிக�கெ�ெட�டுள�ளது:
 வய ிற�றுெ�்ெோக�கு மற�றும�  வோந�தி, சிவந�ை ெ ிட�டம�  மற�றும�  எச�சை ிக�ரக 
மண ிகள�  அை�தியோயங�களுக�கோக www.monenfantestmalade.ch என� னும�  
இரணயைளம�.

 ெற�கள�, ைடுெ�பூசிகள�, மலச�சிக�கல�  மற�றும�  அன� றோட உய ிை� ஆெை�துகள�  
அை�தியோயங�களுக�கோக Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt.

 கோய�ச�சல� , இருமல� , பைோண� ரட வலி, மற�றும�  எச�சை ிக�ரக மண ிகள�  
அை�தியோயங�களுக�கோக சுவ ிஸ�  குழந�ரை மருை�துவ சங�கம�.

 ஆைம�ெகோல குழந�ரை ெருவ பசவ ிலியை�களுக�கோக (CRIPE) கோன� டன�  
ஆெ� வோடில�  இருக�கும�  சோன� றோைோை ரமயம�  - AVASAD (www.avasad.ch), 
குறிெ�ெோக: “ரகக�குழந�ரைகள�  மற�றும�  சிறு குழந�ரைகளுக�கு  
உணவள ிெ�ெது”, “குழந�ரை கோய�ச�சல�”, “மூக�கரடை�ைல� : கழுவுைல�”, 
“அழுரக”, “திடீை� குழந�ரை இறெ�பு ்நோய�க�குறி ைடுெ�பு”.

 ரவட�டமின�  D, இரும�பு மற�றும�  சள ி ஆகிய அை�தியோயங�களுக�கோக 
க�யூ்ெக� ்ைசிய பெோது சுகோைோை ந ிறுவனம�.

 ைரல ்ென�  அை�தியோயை�திற�கோக பைனீவோ குழந�ரை மற�றும�  
இரள்யோை� (SCEE) DIP அலுவலகம�  (ge.ch/enfance-jouunesse/publications).

 குழந�ரை மற�றும�  ைை�துக�குழந�ரை உணவு குறிை�ை அை�தியோயை�திற�கோக 
சுவ ிஸ�  ஊட�டச�சை�து சமூகம�.

பயனுள்ள ைகவல்கள்
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