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அறிமுகம்

ெ நா ் ங் ்க ளி ல  உ ள ்ள  ்க ரு த் து க ்க ள  ை நா ண வ ர ்க ம ்ள 
ஊக்கப்ெடுத்தவும்  ைறறும்  முழு  ்கவனம்  செலுத்தும் 
வம்கயிலும் இருககும்.

கற்ைலின் 
ம்ொக்கஙகள்

ைநாணவர்கள தங்்கள ்கற்றல முயறசி்களில முழு ்கவனம் 
செலுத்தி ஒரு சதளிவநான ந்நாக்கத்திமன செறுவதறகு 
ஏற்ற  வம்கயில  அமனத்து  முககிய  தமைப்பு்களும் 
ெடடியலிடடு வழங்்கப்ெடடுள்ளது. 

தனியொள் ஆய்வு
வநாழகம்க அனுெவங்்கள ைறறும் ஆழ்நத புரிதல 
ஏறெடுத்தும் வம்கயில ்கருத்துக்கள ச்கநாடுக்கப்ெடடுள்ளன. 

உஙகளுக்குத் 
பதரியுமொ?

ெர்நத புரிதலுக்கநான கூடுதல த்கவமை அளிககி்றது.

பெயல்�ொடு:

தி்றனநாய்வுச் சி்நதமன, ெம்ப்ெநாற்றல சி்நதமன 
தூணடுெடுெமவயும் தினெரி வநாழகம்க ெயன்ெநாடடிறகு 
தகு்நத வம்கயில ச்கநாடுக்கப்ெடடுள்ளன.

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

இறையச்பெயல்�ொடு
நைம்ெடுத்தப்ெட் த்கவலுக்கநான சதநா்ரபும்ய 
வமைத்ளத்தின் குறிப்பு்கள வழங்்கப்ெடடுள்ளன.

�ொ்ச்சுருக்கம்
முழு த்கவமையும் ஒரு வமரெ்ைநா்க சுருக்கைநா்க 
ச்கநாடுக்கப்ெடடுள்ளன. 

கறைச்பெொற்கள்
புதிய செநாறகூறு்களுககு ஆங்கிைம் ைறறும் தமிழில 
விரிவநா்க வி்ளக்கங்்கள ச்கநாடுக்கப்ெடடுள்ளன.

குறிப்புகள்/ெறைத்தள  
(குறிப்புறர) இறைப்புகள்

இப்புத்த்கம்  (உமர) நதநாற்றத்திறகும் ைறறும் வ்ளரச்சிககும் 
ெயன்ெடுத்தப்ெட் அடிப்ெம் மூைப்செநாருட்கள 

புத்்தகத்ற்த எவ்வாறு பயனபடுத்து்து?
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ப�ொருளடக்கம்

மின்னூல் மதிப்பீடு

ப � ொ து  ப ெ வி லி ய ம் 

இயல் ்தறைப்பு பக்கம் எண் மவா்தம்
01 உடல்கூறு மற்றும் உடலியல் 01 ஜூன்
02 மருத்துவ மற்றும் அறுவவசிகிசவெ பெவிலியம் 46 ஜூன்
03 �யன�ொட்டு உளவியல் 96 ஜூன்
04 ெமூ்கவியல் 110 ஜூலை
05 உணவூட்டவியல் 118 ஜூலை
06 �ொலியல் ்கல்வி மற்றும் குடும்� வொழகவ்க 150 ஜூலை
07 ம்கப்�று பெவிலியம் 157 ஆகஸ்டு
08 குழநவதை்கள் நல பெவிலியம் 189 ஆகஸ்டு
09 ெமூ்கச சு்கொதைொரச பெவிலியம் 210 ஆகஸ்டு
10 மனநலச பெவிலியம் – ்்கொட்�ொடு்களும் 

நவடமுவை்களும்
229 அக்டோபர்

11 பதைொற்று ்நொய்கள் 260 அக்டோபர்
12 பெவிலியக ்கல்வி மற்றும் ்மலொணவம 290 நவமபர்
13 பெவிலியத்தில் ஆரொயசசி �ற்றிய அறிமு்கம் 306 டிசமபர் 

பெயமுவை 313
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வ�றை�ொய்ப்புக்கு 
�ழிகொடடும் செவிலியம் 

படிப்புகள்

இந்தியொவில் �ழஙகப்சபறும் செவிலியம் படிப்புகள்

செவிலியம் ்டிப்புகள் ்ட்டம், ்ட்டயம், ெோன்றி�ழ் ்டிப்புகளோக இந்தியோ முழுவதும் உள்ள 
மருத்துவக் கல்லூரிகளில் வழஙகப்்டுகின்்றை. இளஙகனல, முதுகனல எை இருவனகயோகப் 
்ட்டப்்டிப்புகள் உள்ளை. முதுகனல செவிலியம் ்ட்டம் ச்ற்றவர்கள், மருத்துவத் துன்றயில் 
்ணி நியமிக்கப்்டுகின்்றைர்.

இந்தியோவில் வழஙகப்ச்றும் செவிலியம் ்டிப்புகள்

 B�Sc� செவிலியம் (Basic) – 4 ஆண்டுகள் (இளஙகனலப் ்ட்டப் ்டிப்பு)
 B�Sc� செவிலியம் (Post Basic) –  2 ஆண்டுகள் (இளஙகனலப் ்ட்டப் ்டிப்பு)

    3 ஆண்டுகள் ச�ோனலதூர கல்வி
 GNM   –  3-6 ஆண்டுகள் திட்டம்
 ANM   –  2 ஆண்டுகள் ்யிறசி
 M�Sc�, செவிலியம் – 2 ஆண்டுகள் (முதுகனலப் ்ட்டப் ்டிப்பு)
 M�Phil�, செவிலியம் –  2 ஆண்டுகள் (்குதிதநரப் ்டிப்பு)
 Ph�D�, செவிலியம் – 3-4 ஆண்டுகள் (முழுதநரப் ்டிப்பு)

தமறகூறிய �ரநினல இளஙகனல மறறும் முதுகனல திட்டஙகள் �விர, ஏரோளமோை பி்ற முதுகனல 
்ட்டயம், நிரல் மறறும் ெோன்றி�ழ் ்டிப்புகள் ஆகியனவ உள்ளை. அத� த்ோல் இளஙகனல, 
்ட்டயம் மறறும் ெோன்றி�ழ் ்டிப்புகளில் ்ல்தவறு சி்றப்பு அம்ெஙகனள எடுத்துக் சகோள்ள 
உ�வுகின்்றை.
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 பிைநத குழநறத �ரொமரிப்பு
செவிலியம்

 எலும்பியல் மற்றும் மறுவொழவு
செவிலியம்

 அறுறவ சிகிச்றெ அறை செவிலியம்

 தீவிர சிகிச்றெ செவிலியம்
 அவெர சிகிச்றெ செவிலியம்
 ்ரம்பியல் செவிலியம்
 செவிலிய நிரவொகம்
 இருதய-மொரபுக்குரிய செவிலியம்

்தகுதி �ைம்பு

பி.எஸ்.சி செவிலியம் (அடிப்�றட) – அஙகீகரிக்கப்்ட்ட கல்வி நிறுவைத்தில் 10+2 
்டிப்பில் இயறபியல், தவதியியல், உயிரியல், ஆஙகிலம் ஆகிய ்ோ்டஙகள் ்டித்திருக்க 
தவண்டும். INC அஙகீகரிக்கப்்ட்ட நிறுவைத்திறகுக் குன்றந்�்டெமோை 50% மதிப்ச்ண்கள் 
இருக்க தவண்டும். குன்றந்�்டெம் 17 வயது இருக்க தவண்டும்.

GNM– அஙகீகரிக்கப்்ட்ட கல்வி நிறுவைத்தில் கனல அல்லது அறிவியல் பிரிவில் +2 முடித்திருக்க 
தவண்டும். INC அஙகீகரிக்கப்்ட்ட நிறுவைத்திறகுக் குன்றந்�்டெமோை 50% மதிப்ச்ண்கள் 
இருக்க தவண்டும். குன்றந்�்டெம் 17 வயது இருக்க தவண்டும். ANM– �குதியுன்டயவர்கள் 
இந்�ப் ்டிப்ன்த் ச�ோ்டர்ந்து ்டிக்க முடியும். குறிப்பு: ்ல நிறுவைஙகளில் �குதி வரம்பு மிகவும் 
�ளர்த்�ப்்டடுள்ளது. ்ல கல்லூரிகளில் எந்�ப் ்ோ்டப்பிரிவில் (அறிவியல் / வணிகம் / கனல) 
்டித்திருந்�ோலும் இந்�ப் ்டிப்ன்த் ச�ோ்டர அனுமதிக்கின்்றைர்.

ANM– அஙகீகரிக்கப்்ட்ட கல்வி நிறுவைத்தில் கனல அல்லது அறிவியல் பிரிவில் +2 முடித்திருக்க 
தவண்டும். INC அஙகீகரிக்கப்்ட்ட நிறுவைத்திறகுக் குன்றந்�்டெமோை 50% மதிப்ச்ண்கள் 
இருக்க தவண்டும். குன்றந்�்டெம் 17 வயது இருக்க தவண்டும். குறிப்பு: ்ல நிறுவைஙகளில் 
�குதி வரம்பு மிகவும் �ளர்த்�ப்்டடுள்ளது. ்ல கல்லூரிகளில் எந்�ப் ்ோ்டப்பிரிவில் (அறிவியல்/ 
வணிகம்/ கனல) ்டித்திருந்�ோலும் இந்�ப் ்டிப்ன்த் ச�ோ்டர அனுமதிக்கின்்றைர்.
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எம்.எஸ்.சி செவிலியம் �யிற்சி (M�Sc�, Nursing) – B.Sc., செவிலியம் ்டிப்பு முடித்திருத்�ல் 
தவண்டும் / B.Sc., Post ெோன்றி�ழ் / Post Basic B.Sc.,.  INC அஙகீகரித்துள்ள 
செவிலியர் நிறுவைத்திறகு குன்றந்�்டெம் 55% மதிப்ச்ண்கள் த�னவ. B.Sc., செவிலியம் 
்டிப்பு முடித்� மோ்ணவர்கள், ஓரோண்டு ்ணி அனு்வம் ச்றறிருக்க தவண்டும் மறறும் 
மோநில செவிலியர் ்திவு குழுவில் ்திவு செய்யப்்ட்ட செவிலியரோகவும் இருத்�ல் 
தவண்டும். INC யோல் அஙகீகரிக்கப்்ட்ட செவிலிய ்யிறசி நிறுவைத்திலிருந்து M.Sc., 
செவிலியர் ்டிப்பில் குன்றந்� ்டெம் 60% சமோத்� மதிப்ச்ண்கள் ச்றறிருக்க தவண்டும் 
(எவ்வி� சி்றப்புப் பிரிசவன்்றோலும்).

ச்தொழில் �ொய்ப்புகள் மற்றும் வ�றை �ொய்ப்புகள்
தமதல குறிப்பிட்ட �ரநினல ்ட்டப்்டிப்பு மறறும் முதுகனலப் ்ட்ட ்டிப்புகள் �விர, தவறு ்ல 
முதுகனல டிப்ளதமோ மறறும் ெோன்றி�ழ் ்டிப்புகள் உள்ளை. அத்�னகய முதுகனல டிப்ளதமோ 
மறறும் ெோன்றி�ழ் ்டிப்புகள் சவவ்தவறு சி்றப்புகனள எடுத்துக் சகோள்வ�றகு உ�வுகின்்றை.  
சி்றப்புவோய்ந்�தும் நன்கு அறியப்்ட்டதுமோை சில செவிலியம் ்குதிகள் இனவ, முதுகனலப் 
்ட்டயப்்டிப்பு/அடிப்்ன்ட செவிலியம் ்ட்டயப் ்டிப்புகளின்கீழ் ஓரோண்டு ்ட்டயப்்டிப்புகளோக 
வழஙகப்ச்றுகின்்றை.

அசமரிக்கோ, இஙகிலோந்து, வனளகு்டோ நோடுகள், ஆஸ்திதரலியோ, கை்டோ மறறும் நியூசிலோந்து 
ஆகிய சவளிநோடுகளில் செவிலி ்ணி புரியும் தவனலவோய்ப்புகள் சி்றப்பு வோய்ந்�னவ ஆகும். 
ெம்்ள விகி�ம் மறறும் பி்ற வெதிகள் இந்தியோனவ வி்ட சவளிநோடுகளில் சி்றப்்ோக உள்ளது.

பணியளிக்கும் நிறு�ைஙகள்

 அரசு மருத்துவமறனகள்
 தனியொர மருத்துவமறனகள்
 ஆரம்� சுகொதொர றமயங்கள்
 ெமூக சுகொதொர றமயங்கள்

 அரசு ெொரொ அறமப்புகள்
 மறு வொழவு றமயங்கள்
 �யிற்சிக் கல்லூரிகள் /

நிறுவனங்கள்
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VIII

VIII

்ன்னிசரண்்டோம் வகுப்பில் வணிகம்/ கனலதுன்றனய த�ர்ந்ச�டுத்து ்ள்ளி ்டிப்ன் முடித்� 
மோ்ணவர்கள் செவிலியத்தில் 2 வரு்ட ்ட்டயப்்டிப்புகனள ்டிக்க �குதி வோய்ந்�வர்களோகின்்றைர், 
அனவ

1. ANM (துன்ணச் செவிலி �ோதியர்)

2. GNM (ச்ோது செவிலி �ோதியர்)

இந்தியோவில் ்ல நினலயஙகள் (இந்திய செவிலிய குழுமத்�ோல் அஙகீகரிக்கப்்டுகின்்றை) கனல/
வணிகத்  துன்றனய  ெோர்ந்� மோ்ணவர்களும்  தமதல குறிப்பிட்ட  ்டிப்புகளுக்கு  ஏறறுக் 
சகோள்ளப்்டுகி்றோர்கள் ANM (2 வரு்ட ்டிப்பு) மறறும் GNM (3 ½ வரு்ட ்டிப்பு) ்றறிய 
�கவல்கனள விரிவோக சகோடுக்கப்்டடுள்ளை.

தமதல குறிப்பிடடுள்ள 2 செவிலியர் ்டிப்புகளில் GNM  ்டிப்த் சி்றப்பு வோய்ந்��ோகும். GNM 
துன்ற ்டிப்ன் முடித்� பி்றகு R.N.R.M ஆக ்திவு செய்�ல் தவண்டும்.  பி்றகு B.sc  செவிலிய 
்டிப்ன் ச�ோ்டரலோம். (Post basic) (2 அல்லது 3 ஆண்டுகள்) செவிலியத்தில் இளஙகனளப் 
்ட்டம் ச்ற்றவர்கள் செவிலியத்துன்றயில் நல்ல தவனல வோய்ப்ன் ச்றுகின்்றைர்.

செவிலியத்தில் இளஙகனள ்ட்டம் முடித்� பின்பு தமலும் அவர்கள் முறத்ோக்கு ்டிப்புகளோை 
செவிலியத்தில் முதுகனலப் ்ட்ட ்டிப்புக்கு த்ோகலோம், செவிலியத்தில் முதுகனல ்ட்டயப்்டிப்பு, 
M.phil, செவிலியத்தில் முனைவர் ்ட்டமும் ச்்றலோம்.

12வது
கனல/

வணிகம்/
அறிவியல்

ANM
்ட்டயப்
்டிப்பு

GNM
்ட்டயப்
்டிப்பு

B.sc
செவிலியம்

(Post basic)

PG முறத்ோக்கு
்டிப்புகள்

Introduction.indd   8 19-02-2019   16:11:08



1

       முன்னுரை

உடற்கூறு என்பது உயிரியலின ஒரு 
்பகுதியாகும். உடற்கூறியல் தநத ்பல கருத்துககள் 
மற்்ற அடிப்படட அறிவியல்களான வேதியியல் 
மற்றும் இயற்பியடல உள்ளடககியது.

உடற்கூறு என்பது உயிரோழும் 
உயிரினஙகளின அடமபட்பப ்பற்றி ்படிப்பதாகும்.  
இதில் உயிரினஙகளின உடல் கடடடமபபு மற்றும் 
்பாகஙகள் ்பற்றி ்படிககலாம்.

உடலியல் என்பது உயிரினஙகளின 
செயல்்பாடுகள் ்பற்றி ்படிப்பதாகும். உடலின ்பாகம் 
மற்றும் செயல்்பாடு, ஒரு உயிரினம் தனது அன்றாட 
நடேடிகடககடள எவோறு வமற்சகாள்கி்றது 
என்பதடன விளககுகி்றது. 

 1.1.    த�ோல் மண்டலம் 
(Integumentary system)

முன்னுரை
வதால் மணடலம், வதால் மற்றும் அதன 

இடைவுறுபபுகள் சகாணடதாகும். இது நமது 
உடடல ்பல்வேறு ேடகயான ்பாதிபபுகளில் 
இருநது அதாேது நீர்செத்து சேளிவயறுதல் மற்றும் 
சுற்றுபபு்ற்ச சூழலில் இருநது ேரும் ்பாதிபபுகளில் 
இருநதும் ்பாதுகாககி்றது.

வதால் என்பது நமது உடல் 
முழுேடதயும் மூடும் அளவிற்கு 
உடலில் உள்ள ச்பரிய உறுப்பாகும்.

ந�ோய�ோடி ந�ோயமுதல் �ோடி அதுதணிக்கும்
வோய�ோடின வோய்ப்பச் செயல்

த�ோய் இன்்னத�ன்று ஆைோய்ந்து, த�ோயின் கோைணம் ஆைோய்ந்து, அர�த் �ணிக்கும் வழிரையும் 
ஆைோய்ந்து, உ்டலுக்கு த�ோருந்தும் �டிைோகச் தெய்ைதவணடும்.

1 உ்டல்கூறு மற்றும் 
உ்டலிைல்

்பாடத்தின முடிவில் மாைேரகள் கற்றுக சகாள்ளும் தி்றனகளாேன
 ➢ மனித உடலிலுள்ள அடனத்து உறுபபுகளின கூறுகள், ்பாகஙகள் மற்றும் அதன 

இயககம் ்பற்றி அறிநதிருப்பர. 
 ➢ சி்றபபு உைரவு உறுபபுகள் மற்றும் செயல்்பாடுகள் ்பற்றிய அறிவுத்தி்றன 

ச்பற்றிருப்பர.
 ➢ எலும்பு மற்றும் தடெ மணடலம் ்பற்றி சதரிநதிருப்பர.
 ➢ இனபச்பருகக உறுபபுகளின ஆவ�ாககியம் மற்றும் அேற்றின ்பாதுகாத்தல் ்பற்றி 

சதரிநது அடத பின்பற்றுேர.

கற்்றல் த�ோக்கஙகள்

அலகு
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த�ோல் மண்டலத்தின் இரணவுறுப்புகள்
 • வதால் (Skin)
 • முடி (Hair)
 • டக மற்றும் கால்வி�ல் நகஙகள் (Finger and 

Toe nails)
 • சகாழுபபு்ச சு�பபி (Sebaceous gland)
 • வியரடே சு�பபி (Sweat glands)

த�ோல்
வதால் நமது உடடல முழுேதுமாக மூடி 

இருககும் வதால் மணடலத்தின ச்பரிய உறுப்பாகும்.  
இது ்பாதுகாத்தல், சேப்பம் மற்றும் நீர்செத்துகடள 
கடடுப்படுத்துதல், உைரதல் வ்பான்ற முககியமான 
செயல்்பாடுகடள செய்கின்றது.

உண��� நர��� ���

நர��

தைச

ய�ைவ� 
ர	�

தம� ஆ����ேயா�

ெகா�	�, ெகா�லஜ�,
ைப	ேரா	ளா��

ேதால�� �


உ�ேதா�

ேம�ேதா�

ெகா�	�� 
ர	�

��

சேளிபபு்றத்திலிருநது உடபு்றம் ேட� வதால் 
பினேரும் ்பாகஙகடள சகாணடுள்ளது.
 • பு்றத்வதால் (Epidermis)
 • உடவதால் (Dermis)
 • அடித்வதால் (Hypodermis) வதாலடித்திசு 

( subcutaneous layer)
பு்றத்த�ோல்

பு்றத்வதால் என்பது இ�த்த ஓடடம் இல்லாத 
்பாகம். வதாலில் இருககும் நாரபு�தம் வதாடல 
்பாதுகாப்பதுடன, வதாலில் வதடேயான நீர்செத்டத 
தகக டேத்துக சகாள்கின்றது.
உடத�ோல்

உடவதால் நடுவில் அடமநதிருககும்.  இதில் 
இ�த்த நாளஙகள் உள்ளன. இது வதாலுககு 
சநகிழ்்சசி  (Elasticity) தனடமடய சகாடுத்து அதன 
இயககத்திற்கு உதவுகின்றது.

அடித்த�ோல்
இநத வதாலுககு அடியில் சகாழுபபு வெரத்து 

டேககப்படடு, ெகதி உடலுககு வதடேப்படும் வ்பாது 
சேளியிட தயா�ாக உள்ளது. இநத சகாழுபபு 
வதாலின சேப்பநிடலடய ்ப�ாமரித்து சேப்பத்டத 

உள் உறுபபுகளுககு கடத்தா தனடம (insulator) 
உடடயதாக உள்ளது.

முடி 
முடி உடடல சூடாக டேககின்றது.  இடே 

உடலின ச்பரும்்பாலான உடல் வமற்்ப�பட்ப 
மூடியுள்ளது. தடிமனான முடி, தடல மற்றும் 
முகத்திலும் சமனடமயான முடி உடலின மற்்ற 
்பகுதிகளிலும் ச்பாதுோக அநத�ஙக ்பகுதிகளில் 
காைப்படுகின்றது. முடி வதாலுககு கீவழ ஒரு 
நுணணுட்றயும் (Follicle) வமவல ஒரு தணடு 
வ்பான்ற உறுபட்பயும் (Shaft) சகாணடுள்ளது. 
முடியிலும் நாரபு�தம் (Keratin) உள்ளது.

��

ேதா�
ேம�பர��

ச�ம எ�ெண�
��ணைற

ெகா��� �ர��

கண இடம முடி கணணுககுள், 
சேளியிலிருநது தூசிகள் மற்றும் 
துகள்கள் (debris) வ்பாகாமல் 

்பாதுகாககின்றது.

தகோழுப்புச் சுைப்பி 
இநத சு�பபி நாளமில்லா சு�பபி ேடகயாகும்.  

இது எணசைய் வ்பான்ற தி�ேமான சீ்பம் (Sebum).  
ெரும எணசைடய சு�நது வதாடல  
ேழேழப்பாகவும், ஈ�ப்பதமாகவும் டேப்பதுடன 
உடலின தட்பசேப்ப நிடலடயயும் 
்ப�ாமரிககின்றது.

உள்ளஙடக மற்றும் 
உள்ளஙகால்களில் மடடும் இநத 
சகாழுபபு சு�பபி கிடடயாது.

ரக மற்றும் கோல்விைல் �கஙகள்
இடே நாரபு�தத்தால் ஆனடே. இதில்

 • நக ்படுகடக (Nail bed)
 • நக அணி (Nail Matrix)
 • நக தடடு (Nail Plates)
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நக த��

�ற�ேதா�

நக ம���
நக அ�

நக�ப�ைக

எனறு மூனறு ்பாகஙகள் உள்ளன. இடே 
நமது வி�ல்கடள காயஙகளில் இருநது 
்பாதுகாககின்றன. 

விைரரவ சுைப்பி
வியரடே சு�பபிகள் எகவொகிட�ன 

(Exocrine) மற்றும் அபவ்பாகிட�ன (apocrine) 
சு�பபிகளாகும். இடே வதாலின வமற்்பகுதியில் 
வியரடேடய சு�ககும். இடே ச்பாதுோக 
டககளின கீழ்்பகுதியில் அடமநதிருககும்.  
இேற்்றால் நமது உடலின ச்பரிய ்பயன ஒனறும் 
இல்டல. இருபபினும் இநத சு�பபிகளால் 
வியரடேயின வ்பாது உடல் குளிர்சசி அடடநது 
கழிவுகடள சேளிவயறுகின்றன.

த�ோல் மண்டலத்தின் தெைல்�ோடுகள்
 • வதாலின முதல் வேடல நமது உடடல 

சேளிபபு்ற சூழலில் உள்ள கிருமிகள் மற்றும் 
வநாய்த் சதாற்றிலிருநது ்பாதுகாப்பதாகும்.

 • வதாலின கடிமான அடமபபும், வியரடே 
சு�பபிகளும் உடலின சேப்பநிடலடய 
்ப�ாமரிககின்றன.

 • டேடடமின ‘D’ டய உற்்பத்தி செய்கின்றது.
 • UV கதிரவீ்சசுகளில் இருநது ்பாதுகாககின்றது.
 • வியரடே மூலம் கழிவுகடள 

சேளிவயற்றுகின்றது.
 • உடல் ே்றடசிடய தடுககின்றது.
 • சேப்பம், குளிர, ேலி, சதாடுதல் வ்பான்ற 

உைர்சசிகடள உடலுககு உைரத்தும் 
உறுப்பாக இருககின்றது.

த�ோல் மண்டலத்தில் வரும் த�ோய்கள்
 • முகப்பரு (Acne)
 • தடித்தல் (Rashes)
 • அத்தசலட புட (Athelet’s foot)
 • அழுத்தப புணகள் (Pressure ulcer)
 • அதிக சேப்பத்தினால் உடலில் ஏற்்படும் வதால் 

எரி்செல் (sunburn)
 • ெரும புற்றுவநாய் (Skin cancer)

 • அல்பினிெம் (சேளி்றல்) (Albinism)
 • அககி (Herpes)
 • சீழ்சகாபபுளம் (Impetigo)
 • காளாஞ் ெகப்படட (Psoriasis)
 • வ�ாொசியா (Rosacea)

 1.2.    இ�ைம் மற்றும் இைத்� குழோய் 
அரமப்பு (Cardio vascular system)

முன்னுரை: 
இதயம் இ�த்த சுற்வ்றாடட அடமபபின 

தடலடம உறுபபு ஆகும். இது உடல் உறுபபுகளுககு 
இ�த்தத்தின மூலம் ஆகசிஜன, தாதுஉபபுகள், 
ஊடட்செத்துககள் மற்றும் ஹாரவமான 
வ்பான்றேற்ட்ற ேழஙகுகின்றது. இ�த்த 
ஓடடம்தான நமது உடலின சேப்பநிடல,பி.எ்ச 
மற்றும் அமிலத்தனடமடய ெமநிடலயாக டேகக  
உதவுகின்றது. வமலும் இது வநாய் சதாற்றுகடள 
எதிரத்து வ்பா�ாடவும், காயத்தினவ்பாது இ�த்தம் 
உட்றநது இ�த்தபவ்பாகடக தடுககவும், 
கழிவுகடள உடலில் இருநது அகற்்றவும் 
உதவுகின்றது.

அரமவி்டம் (Position) 
இதயம் ேயிற்றுககுழாயின இ�ணடு 

நுட�யீ�ல்களுககு நடுவில் அடமநதுள்ளது. இது 
ேலதுபு்றத்டத வநாககி சிறிது ொய்ோக 
அடமநதிருககும்.  இதயத்தின நுனிப்பகுதி 9 செ.மீ 
இடதுபு்றத்தில் 5ேது விலா எலும்பின 
இடடசேளியிலும், அடிப்பகுதி 12 ேது விலா எலும்பு 
ேட�யிலும் அடமநதுள்ளது. 

இ�ைத்தின் இரண உறுப்புகள் 
கீழ�க்கம்  (Inferiorly) - நுனிப்பகுதி 

உத�விதானத்தின டமயப்பகுதியில் 
அடமநதுள்ளது

தமல்�க்கம்  (Superiorly) - இதயத்தின 
வமல்்பகுதியில் மகாதமனி, நுட�யீ�ல், தமனி, 
நுட�யீ�ல் சிட� வ்பான்றடே உள்ளன.

பின்  �க்கம்  (Posteriorly) - உைவுககுழாய், 
சுோெககுழாய், இடது மற்றும் ேலது காற்றுககுழாய்,  
வமல்முதுகு முள்சளலும்பு, மற்றும் கீழி்றஙகும் 
மகாதமனி

�க்கவோடடு  �க்கம்  (laterally) - இடது்பகக 
நுட�யீ�ல் இதயத்தின இடப்பககத்தின வமவல 
அடமநதுள்ளது.
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முன்�க்கம்  (Front) - மாரச்பலும்பு, விலா 
எலும்பு மற்றும் விலா எலும்புககு இடடயில் உள்ள 
தடெகள் வ்பான்றடே அடமநதுள்ளது.

இ�ைத்தின் அரமப்பு
இதயத்தின தடெகள் மூனறு திசுேட்றகளால் 

ஆனடே, அடே 

 • ச்பரிகாரடியம் (Pericardium)
 • டமவயாகாரடியம்(Myocardium) 
 • எனவடாகாரடியம்(Endocardium)

த�ரிகோரடிைம் 
ச்பரிகாரடியம் இதயத்தின சேளியில் 

அடமநதுள்ள உட்றயாகும். இது இ�ணடு சேளி 
மற்றும் உள் திசுபட்பகளால் ஆனது.
1. இடழம இதயவுட்ற (Fibrous Pericardium) – 

இது இடழம திசுககளால் ஆனது
2. ச்பரிகாரடியம் ஊனீர இதயவுட்ற (Serus 

Pericardium) - இது ஊனீர ெவவுகளால் ஆனது.
இடழம இதயவுட்ற ச்பரிய இ�த்த நாளத்தின 

சதாடர்சசியாக உத�விதானத்துடன இடைநது 
அடமநதிருககும்.இதில் இ�ணடு அடுககுகள் 
உள்ளன.
1. பு்றநிடல இதயவுட்ற (Parietal pericardium) - 

ச்பரிகாரடியகுழிடய ஒடடியுள்ள உட்ற
2. உள்ளடுககு இதயவுட்ற(Visceral pericardium) 

-இதயத்தின மிக அருகில் இதயத்தடெகளுடன 
ஒடடி இருககும் உட்ற
இநத இ�ணடு உட்றகளுககு நடுவில் சு�ககும் 

ஒரு தி�ேம் தான ச்பரிகாரடியத் தி�ேம். இது 
இதயத்தின சுருஙகி விரியும் இயககத்திற்கு 
உதவுகி்றது.

ரமதைோகோரடிைம்
இநத டமவயாகாரடியம் இதயத்தில் மடடும் 

அடமநதிருககும் ஒருேடக சி்றப்பான தடெகளால் 
ஆனது. இநதத் தடெகளின சீ�டமபபு, ஏடரியம் 

மற்றும் சேணடரிகள் இ�ணடும் சதாடரநது 
சுருஙகி விரியும் தனடமடய தி்றடமயாக 
செய்ேதற்கு உதவுகின்றது. வமலும் இடே 
இதயத்தின முன தூணடுதல் இயககத்திற்கு 
இனறியடமயாதது ஆகும்.

என்த்டோகோரடிைம் 
இதில் இதய அட்றகள் மற்றும் ோல்வுகள் 

அடமநதுள்ளன. இது சமல்லிய நுணணிய 
மிருதுோன தடெகளால் ஆனது. இதனால் 
இதயத்தில் இ�த்த ஓடடம் சீ�ாக அடமயும். இதில் 
காைப்படும் தடடடயான எபிதிலியல் செல்கள் 
இ�த்தநாளம் சதாடரநது உருோக 
்பயன்படுகின்றன.

இ�ைத்தின் உள்  அரமப்பு  (Interior  of  the 
heart)

இதயம் ஒரு தடுபபு்சசுேர மூலம் ேலது மற்றும் 
இடது எனறு இ�ணடு ்பககமாக பிரிககப்படுகின்றது. 
இநத சுே�ானது டமவயாகாரடியம் மற்றும் 
எனவடாகாரடியத்தால் ஆனடே.  இதயத்தில் 
நானகு அட்றகள் உள்ளன.

இடது ஏடரியம் -  Left Atrium
ேலது ஏடரியம்-  Right Atrium
இடது சேணடரிகள்- Left Ventircle
ேலது    சேணடரிகள்- Right ventricle

இ்டது ஏடரிைம்
இடது ஏடரியம் ஆகஸிஜன நிட்றநத 

இ�த்தத்டத நுட�யீ�லில் இருநது ச்பற்று இடது 
சேணடரிகளுககு அனுபபுகின்றது. இது 
இதயத்தின கீவழ இடது பு்றத்தில் அடமநதுள்ளது.

வலது ஏடரிைம்
இநத ேலது ஏடரியம் இதயத்தின 

வமல்்பகுதியில் ேலது பு்றத்தில் அடமநதுள்ளது. 
இடே உடல் முழுேதும் உள்ள ஆகஸிஜன இல்லா 
இ�த்தத்டத கீழ் மற்றும் வமற்ச்பருஞ்சிட� ேழியாக 
ச்பற்றுகசகாள்கி்றது. இடே சேணடரிகடள விட 
வலொனதாக குட்றநத இதயத்தடெகடள  
சகாணட அடமப்பாகும்.

இ்டது தவணடரிகள்
இடது சேணடரிகளில் ச்பரிய, அதிக 

இதயத்தடெகள் உள்ளன. இதில் இருநதுதான 
ஆகஸிஜன நிட்றநத இ�த்தம் மகாதமனி ேழியாக 
உடல்முழுேதிற்கும் சதாகுதி்ச சுற்வ்றாடடம் மூலம் 
அனுப்பப்படுகின்றது.
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வலது தவணடரிகள்
ஆகஸிஜன குட்றநத இ�த்தத்டத ேலது 

ஏடரியத்தில் இருநது மூவிதழ் ோல்வு ேழியாக 
ச்பற்று நுட�யீ�ல் தமனிககு நுட�யீ�ல் ோல்வு 
ேழியாக அனுபபுகின்றது.

இ�ை வோல்வுகள்
இதயத்தில் உள்ள ோல்வு இடழம 

திசுககளால் ஆன இதழ்வ்பான்ற அடமப்பாகும். 
இடே இதய அட்றகளுககு இடடயில் 
அட்றகளுககும் தமனிகளுககும் இடடயில் மற்றும் 
அட்றகளுககும் சிட�களுககும் இடடயில் 
அடமநதுள்ளன. இடே ஒவ� திடெயில் மடடுவம 
செயல்்படடு இ�த்தம் பினவநாககி செல்ேடத 
தடுககின்றது.

ஏடரிதைோதவணடரிக்குலோர வோல்வு 
இடே ஏடரியம் மற்றும் சேணடரிகளுககு 

நடுவில் உள்ளது.
மூவிதழ் ோல்வு (Tricuspid valve):- இடே 

ேலது ஏடரியம் மற்றும் ேலது சேணடரிகளுககு 
நடுவில் உள்ளது.

ஈரிதழ்/ டமட�ல் ோல்வு (Mitral valve) இடே 
இடது ஏடரியம் மற்றும் இடது சேணடரிகளுககு 
நடுவில் உள்ளது.

செமிலுனார ோல்வு (Semilunar valve) இடே 
தமனிககும் சிட�ககும் நடுவில் அடமநதுள்ள 
ோல்வு

அவயாடடிக ோல்வு (Aotic valve) இடது 
சேணடரிககளுககும் மகாதமனிககும் இடடயில் 
அடமநத ோல்வு

நுட�யீ�ல் ோல்வு( Pulmonary valve) இது 
ேலது சேணடரிககளுககும்  நுட�யீ�ல் 
தமனிககும் நடுவில்  அடமநதுள்ள ோல்வு.

இ�ைத்தின் இைத்� ஓட்டம்.
 • ேலது ஏடரியம் ஆகஸிஜன இல்லா இ�த்தத்டத 

உடல்முழுேதிலும் இருநது கீழ் மற்றும் 
வமற்ச்பருஞ்சிட� ேழியாக 
ச்பற்றுகசகாள்கி்றது.

 • ஆகஸிஜன இல்லா இ�த்தம் ேலது ஏடரியத்தில் 
இருநது ஏடரிவயா சேணடரிகுலார ோல்வு 
ேழியாக ேலது சேணடரிககளுககு 
ேருகின்றது

 • நுட�யீ�ல் தமனி இ�த்தத்டத ேலது 
சேணடரிககளில் இருநது நுட�யீ�லுககு 

செமிலூனார ோல்வு ேழியாக எடுத்து்ச 
செல்கின்றது.

 • நுட�யீ�ல் தமனி இடது மற்றும் ேலது பு்றமாக 
பிரிநது இரு்பககமும் உள்ள நுட�யீ�லுககு்ச  
செல்கி்றது.

 • நுட�யீ�லில் ஆகஸிஜன ்பரிமாற்்றம் 
நிகழ்கி்றது.

 • ஆகஸிஜவனற்்றம் அடடநத இ�த்தம் நுட�யீ�ல் 
சிட� ேழியாக இடது ஏடரியத்திற்கு 
செல்கின்றது.

 • இடது ஏடரியத்தில் இருநது இ�த்தம் அவயாடடா 
சேணடரிககுலார ோல்வு ேழியாக இடது 
சேணடரிககளுககு ேருகின்றது.

 •  இடது சேணடரிககளிலிருநது 
ஆகஸிஜவனற்்றம் அடடநத இ�த்தம் அடனத்து 
உடல் ்பாகஙகளுககு தமனிகள் ேழியாக 
செல்கின்றது.

இ�ைத்தின் தெைல்�ோடுகள் 
இதய செயல்்பாடுகள் இ�த்த சுற்வ்றாடட 

மணடலத்டத விேரித்தல் வநாககத்திற்காக 
இ�ணடு ்பாகஙகளாக பிரிககப்படடுள்ளது.
 • இதயம் சேளிகசகாைரதல் இயககம் மூலம் 

சதாடரநது உடலுககு இ�த்த ஓடடத்டத 
ேழஙகுகின்றது.

 • இ�த்த நாளஙகள் அடனத்தும் நீளமாக 
ேடலவ்பான்ற பினனல் அடமபபு சகாணடு 
இ�த்த ஓடடத்டத சீ�ாக டேககி்றது.
நீைநீர அடமபபு, அடமபபிலும் 

செயல்்பாடடிலும்,இ�த்த சுற்வ்றாடட மணடலத்துடன 
சநருககமான இடைககப்படடுள்ளது. இதயம் 
இ�த்தத்டத மூனறு தனித்தனி இ�த்த நாள 
அடமபபுகள் ேழியாக  சேளிகசகாைரகி்றது. 

நுரையீைல்  சுற்த்றோட்டம்  (Pulmonary 
Circulation)
 •  சதாகுதி்ச சுற்வ்றாடடம் (Systemic Circulation) 
 • கவ�ானரி சுற்வ்றாடடம்(Coronary Circulation)
 • நுட�யீ�ல் சுற்வ்றாடடம் 

 இ�த்த சுற்வ்றாடட மணடத்தின ஒரு 
்பகுதியான இடே ஆகஸிஜன இல்லா இ�த்தத்டத 
இதய ேலது கீழட�யில் இருநது நுட�யீ�லுககு 
எடுத்து்சசெல்கின்றது. வமலும் நுட�யீ�லில் 
இருநது ஆகஸிஜன நிட்றநத இ�த்தத்டத 
இதயத்தின  இடது்பககம் கீழ் மற்றும் வமலட்றககு 
எடுத்து ேருகின்றது. (Left atrium and Ventricle).
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த�ோகுதிச் சுற்த்றோட்டம்
இநத இ�த்த சுற்வ்றாடடம் இதயத்தின இடது 

கீழட்றயில் இருநது இ�த்த நாளஙகள் மற்றும் 
நுணகுழாய்கள் ேழியாக உடலின திசுககளுககு 
ஆகஸிஜன நிட்றநத இ�த்தத்டத 
எடுத்துகசெல்கின்றது.வமலும் திசுககளில் இருநது 
ஆகஸிஜன குட்றநத இ�த்தத்டத சிட்றகள் 
ேழியாக மீணடும் ஆகஸிஜன ஏற்்றத்திற்காக இதய 
ேலது வமலட்றககு எடுத்து செல்கின்றது.

கதைோ்னரி சுற்த்றோட்டம் 
இநத சுற்வ்றாடடம் இ�த்த நாளஙகள் ேழியாக 

இதயத்தின தடெகளுககு இ�த்தத்டத 
ேழஙகுகின்றது.

இதயத்தின அடமப்பானது சதாடரநது நமது 
உடலுககு இ�த்த ஓடடத்டத ேழஙகும் முககிய 
்பகுதியாக உள்ளது. இது நமது உடலின அடனத்து 
்பாகஙகளுககும் இ�த்தத்தின மூலம் ெத்துககடள 
ேழஙகுேதால் முதனடமயான உறுபபு எனறு 
கூறுேர.

இதயத்தில் இருநது இ�த்தம் சேளிேருதடல 
இதய சுழற்சி எனறு அடழப்பர. இதய சுழற்சி மூலம் 
இ�த்தம் அடனத்து உறுபபுகளுககும் செல்ேடத 
உறுதிப்படுத்தலாம். அடனத்து உடல் ்பாகஙகளில் 
இருநது ஆக்ஸஜன இல்லா இ�த்தம் கீழ் மற்றும் 
வமல்ச்பருஞ்சிட� ேழியாக இதயத்திற்கு 
ேலதுபு்றம் செனறு, நுட�யீ�ல் தமனி ேழியாக 
நுட�யீ�லுககு செனறு ஆகஸிஜவனற்்றம் அடடநது  
இதயத்தின இடதுபு்றத்திற்கு ேநது மீணடும் 
முழுேதும் இ�த்தஓடடம் சீ�ாக நடடச்பறுகின்றது.

ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒவசோரு 
இதயசுழற்சியிலும் 5-6 லிடடர இ�த்தம் இ�த்த 
ஓடடத்திற்கு வதடேப்படுகி்றது.

ஒருேரின ஆவ�ாககியமான 
இதயம் 70-75 முட்ற துடித்து 0.8 
சநாடிகளில் ஒரு இதய சுழற்சிடய 

நடத்தி முடிககின்றது.

ஆகஸிஜவனற்்றம் இ�ணடு ்பகுதிகளாக 
நடடச்பறுகின்றது சிஸவடால் மற்றும் டயஸவடால் 
(இருதய சுருககம் மற்றும் இதய விரிவு)

 இருதய சுருககம் (சிஸவடால்) ஈரிதழ் மற்றும் 
மூவிதழ் ோல்வுகள் மூடும் சிறிய வந�த்டத இதய 
சுருககம் எனகிவ்றாம்.

இதய விரிவு (டயஸவடால்) அவயாடடிக ோல்வு 
மற்றும் நுட�யீ�ல் ோல்வு மூடும் அதிக வந�த்டத 
இதய விரிவு எனகிவ்றாம்.

இதய சுருககம் மற்றும் இதய விரிவுககு உள்ள 
உ்றடே நாம் இ�த்த அழுத்தத்டத டேத்து 
அறியலாம். இதயத்தின சீ�ான செயல்்பாடடட 
நாடித்துடிபட்ப டேத்து  சொல்லலாம்.

இைத்� சுற்த்றோட்ட மண்டலம்
இ�த்தத்தின சிேபபு நி்றம் ஆகஸிஜன 

நிட்றநத இ�த்தத்டத குறிககும். இதடன தமனிகள் 
எடுத்து செல்கின்றன. ஊதா நி்றம் ஆகசிஜன இல்லா 
இ�த்தத்டத குறிககும். இதடன சிட�கள் 
எடுத்து்சசெல்கின்றன.

�ைரக�
���ைரக�

இதய�

தம�க�

���ைரக�
��தம�

இதயம் மற்றும் ்பல்வேறுேடகயான இ�த்த 
நாளஙகளுககும் உள்ள சதாடரபு

இைத்� சுற்த்றோட்ட மண்டலத்தின் �ோகஙகள்
 • இதயம்
 • மகாதமனி
 • தமனிகள்
 • தமனியில்
 • இ�த்த நுணகுழாய்கள்
 • நுணசிட�கள்
 • சிட�கள்
 • கீழ் மற்றும் வமற்ச்பருஞ்சிட்ற

�மனிகள் (Artery)
தமனிகள் ஆகஸிஜன நிட்றநத இ�த்தத்டத 

இதயத்திலிருநது அடனத்து உடல் 
உறுபபுகளுககும் எடுத்து்சசெல்கின்றது. இடே 
சமனடமயான தடெகளால் ஆனடே. இதில் ்பல 
அடுககுகள் உள்ளன.
அரவ
 • டூனிகா அடசேனடிகா (Tunica adventica)
 • டூனிகா மீடியா  (Tunica media)
 • டூனிகா இனடடிமா (Tunica intima)
 • தமனியில் (arteriole)

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd   6Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd   6 10-12-2021   20:18:0810-12-2021   20:18:08



7

இடே தமனிககும் இ�த்த 
நுணகுழாய்களுககும் நடுவில் அடமநதுள்ளது.  
தமனியில் இருநது இ�த்தம் இதனேழியாக 
இ�த்தநுணகுழாய்களுககு செல்கின்றது.  இடேயும் 
சமனடமயான தடெகளால் ஆனது.

இைத்� நுணகுழோய்கள் (capillaries) 
இடே இ�த்த சுற்வ்றாடட மணடலத்தின 

சிறிய அடமபபு ஆகும்.  இப்பகுதியில் உள்ள 
சமல்லிய சுேரகள் மூலம்தான ஆகஸிஜன மற்றும் 
கார்பனடட ஆகட்ஸடு ்பரிமாற்்றம் 
நடடச்பறுகின்றது.

நுணசிரைகள் (venules)
நுணசிட�கள் இ�த்த நுணகுழாய்களில் 

இருநது ஆகஸிஜன இல்லாத இ�த்தத்டத 
சிட�களுககு சகாடுககி்றது.

சிரைகள் (veins)
இநத சிட�கள் நுணசிட�களில் இருநது 

இ�த்தத்டத மீணடும் இதயத்திற்கு 
சகாணடுசெல்கி்றது. இடேயும் தமனிகள் வ்பால் 
்பல அடுககுகளால் ஆனடே. ஆனால் இேற்றில் 
தடெத்  திசு கிடடயாது.

இைத்�க்கூறுகள் (Blood components)
இ�த்தம் என்பது உடல் தி�ேம். இதில் 
 • பிளாஸமா (Plasma)
 • இ�த்த சிேப்பணுககள் (Red blood cells)
 • இ�த்த சேள்டளயணுககள் (White blood cells)
 • இ�த்தத் தடடுகள் (Platelets)

வ்பான்றடே அடஙகியுள்ளது.

பிளோஸமோ
இ�த்தத்தில் 50% பிளாஸமா உள்ளது. 

பிளாஸமாவில் 90% ெதவீதம் நீர உள்ளது. 
பிளாஸமாவின முககிய மூலககூறு பிளாஸமா 
அல்புமின. இநத பு�தம் தான இ�த்தத்தில் ெவவுடு 
்ப�வுதல் அழுத்தத்டத (Osmotic Pressure) 
கடடு்பாடடில் டேத்துள்ளது.

இைத்� சிவப்புஅணுக்கள் 
இ�த்த சிேபபு அணுககள் அல்லது 

எரித்வ�ாடெடடுகள் தடடுேடிேத்தில் இருககும்.  
இநத சிேபபு அணுககளில் கரு கிடடயாது. இநத 
அணுககளில் இரும்பு ெத்து அடஙகிய  (Iron Laden 
hemoglobin) உள்ளது. இது ஆகஸிஜடன 
கடத்துேதற்கு உதவுகி்றது. இதில் உள்ள 
கிடளகவகாபுவ�ாடடீன தனிப்படட மனிதரின 
இ�த்த ேடகடய தீரமானிககி்றது. இ�த்தம் 

ச்பாதுோக ேடக A, ேடக B, ேடக AB மற்றும் 
ேடக O எனறு ேடகப்படுத்தப்படடுள்ளது.

இைத்� தவள்ரள அணுக்கள் 
இ�த்த சேள்டள அணுககள் வநாய்எதிரபபு 

அடமபபின முககிய அஙகமாகும்.  இடே 
வநாய்ககிருமிகளால் ேரும் வநாய்த்சதாற்ட்ற 
எதிரத்து வ்பா�ாடுகின்றது.  சேள்டள அணுககளின 
எணணிகடக அதிகமானால் உடலில் 
வநாய்த்சதாற்று  உள்ளது என அறியலாம்.  
அடனத்து சேள்டள அணுககளுககும் 
தனித்துேமான கரு (distinct nucleus) உள்ளது.

்பல்வேறு ேடகயான இ�த்த சேள்டள 
அணுககள்
 • ஈஸவனாபில் (Esinophils)
 • ஃவ்பவ்ஸாபில் (Basophils)
 • நியூடவ�ாபில் (Neutrophils)
 • லிம்வ்பாடெட (lymphocytes)
 • வமாவனாடெட (Monocytes)

இைத்�த் �டடுகள் 
இ�த்தத் தடடுககள் அல்லது உட்றேணுககள் 

(thrombocytes) இ�த்தம் உட்றேதற்கு 
உதவுகின்றன. இேற்றில் கரு கிடடயாது. நமககு 
காயம் ஏற்்படடு இ�த்தம் சேளிவயறும் வ்பாது 
இ�த்ததடடுகளில் உள்ள இ�த்த 
உட்றகா�ணியிலிருநது உட்றபு�தம் உருோகி 
இ�த்தத்டத உட்றயடேத்து அதிக இ�த்தப 
வ்பாகடகத் தடுககி்றது.

நிணநீர மண்டலம் (lymphatic system)
நிைநீர அடமப்பானது இ�த்த சுற்வ்றாடட 

அடமபபின ஒரு ்பகுதியாகும். இது வநாய் எதிரபபு 
அடமபபுடன சநருககமாக சீ�டமககப்படடு நமது 
உடலில் இருநது வதடேயற்்ற நீட� அகற்்றப 
்பயன்படுகின்றது. நிைநீர குழாய்கள் (lymphatic 
vessels) நிைநீட�யும் (lymph) நிைநீர 
கலஙகடளயும் (lymphocytes) உள்ளடககியது.  
இநத அடமபபில் நிைநீர முடி்சசு (lymphnode)  
மற்றும் நிைநீர உறுபபுகள் அடஙகியுள்ளது.

நிைநீர உறுபபுகளில் டதமஸ சு�பபி, 
மணணீ�ல், எலும்புமஜடஜ மற்றும் டானசில் 
வ்பான்றடே அடஙகும். இநத நிைநீர முடி்சசுகள் 
உடல்முழுேதும் காைப்படுகின்றது. உடல் 
முழுேதும் இ�த்தத்டத சுத்தம்செய்ேதும் இநத 
முடி்சசுதான. நிைநீரமுடி்சசின வீககம் என்பது 
நிைநீர மணடலத்துடன சதாடரபுடடய 
உறுபபுகளில் ஏற்்படும் வநாய் மற்றும் வநாய்சதாற்று 
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அல்லது இ�ணடு மாதத்திற்கு 
ஒருமுட்ற இ�த்ததானம் 
ேழஙகலாம். ஆணகள் 47 

ெதவீதமும், ச்பணகள் 53 ெதவீதமும் இ�த்தம் 
ஏற்றிக சகாள்கி்றாரகள்.

1901-ல் டாகடர காரல் வலணஸசடய்னர 
(Karl Landsteiner) என்பேர முதன முதலில் 
அதிகப்படியான இ�த்த ேடகடய அதாேது 
ேடக “ஏ”, “பி”,  “ஏபி”  மற்றும் “ஓ” -டே 
கணடுபிடித்தார.  ஒரு அலகு (யூனிட) இ�த்தத்டத 
்பல இ�த்தக கூறுகளாக பிரிககலாம்.  அடே 
இ�த்தசிேபபு செல்கள், பிளாஸமா, 
இ�த்தத்தடடுகள், இ�த்தத் திரிபபுகள் 
(கட�வயாபி�சிபிவடட) ஆகியடே ஆகும்.

இ�த்த ஓடட அடமபபில் இ�த்த சிகபபு 
செல்களின ஆயுடகாலம் 120 நாடகள்.  
ஆவ�ாககியமான எலும்பு மஜடஜ சதாடரநது 
இ�த்த சிகபபு செல்கடளயும், பிளாஸமா மற்றும் 
இ�த்தத் தடடுகடளயும் உருோககி இ�த்த ஓடட 
அடமபபிற்ககு ேழஙகிக சகாணடு இருககி்றது

One Blood Dona�on can
Save upto three lives 

Be a “HERO”

 1.3    எலும்பு மற்றும் �ரெ மண்டலம் 
(Musculo skeletal system)

முன்னுரை
எலும்பு மற்றும் தடெ மணடலம் உடலில் 

எலும்பு தடெ, குருத்சதலும்பு, தடெநாண, தடெநார, 
மூடடு மற்றும் இடைபபுத்திசுககளால் ஆனாது. 
இடே நமது உடலின உறுபபுககடள தாஙகி, 
திசுககளுடன இடைத்து ்பாதுகாககின்றது.இடே 
முககியமாக உடடல உருோககுதல், ்பாதுகாத்தல், 
இயககுதல் மற்றும் உடலின முககிய உறுபபுகடள 
்ப�ாமரித்தல் வ்பான்ற செயல்்பாடுகடள 
செய்கின்றன.

எலும்பு  மற்றும்  �ரெ  மண்டலத்தில் 
பின்வரும் �குதிகள் உள்ள்ன.
 • எலும்புகள் -  Bone
 • தடெகள் - Muscles
 • குருத்சதலும்பு - Cartilage
 • தடெநாண - Tendons
 • தடெநார - Ligaments
 • எலும்பு பிடைபபு -  joints
 • திசுப்படலம் -  fascia

வ்பான்றேற்றின அறிகுறி ஆகும்.  ச்பரும்்பாலான 
நிைநீர முடி்சசுகள் கழுத்துப ்பகுதியிலும், 
டககளின கீழ்்பகுதிகளிலும் மற்றும் கேடடட 
(groin) ்பகுதியிலும் வெரநது சமாத்தம் நூற்றுககும் 
வமல் உடல்முழுேதும் காைப்படுகின்றன.

மணணீைல்
மணணீ�ல் ேயிறுப ்பகுதியின வமவல 

இட�பட்பயிள் இடதுபு்றம் அடமநதுள்ளது.  நமது 
உடலில் ்பல்வேறு செயல்்பாடுகடள செய்கின்றது.  
வநாய்சதாற்று எதிரபபு அடமபபில் முககிய ்பஙகு 
ேகிககி்றது.  இ�த்தக மூலககூறுகடள 
மறுசுழற்சிககு தயா�ாக வெகரித்து டேப்பதும் 
மணணீ�லின முககிய வேடலயாகும்.

இைத்�ம் மற்றும் இைத்�க்குழோய் த�ோய்கள்
 • சிட� அழற்சி (phlebitis)
 • ஆழமான சிட�யில் இ�த்தம் உட்றதல் (deep 

vein thrombosis)
 • இ�த்தவொடக மற்றும் ஆ்பத்தான 

இ�த்தவொடக –அரிசிசெல் இ�த்தவொடக 
(Anaemia, Pernicious anaemia & Sickle cell 
anaemia)

 • இ�த்தப புற்றுவநாய் (Leukemia)
 • நிைநீர நாளபபுற்றுவநாய் (lymphoma)
 • உட்ற்ச செல்லி்றககம் (thrombocytopenia)

இ�த்த ேஙகி என்பது ஒரு 
அடமபபு. இதன ்பணி  இ�த்தத்டத 
இ�த்ததானம் தரு்பேரிடம் இருநது 

இ�த்தடத வெகரித்தல், இ்றககல், வெமித்தல், 
செயல்முட்ற, விநிவயாகம் வ்பான்ற அடனத்தும் 
அல்லது ஏதாேது ஒரு செயல் மடடும் நடககும் 
இடமாகும்.  இநத இ�த்தத்தில் இருநது இ�த்த 
கூறுகடள பிரித்தல், வெமித்தல், விநிவயாகம் 
வ்பான்ற செயல்்பாடுகளும் இ�த்த ேஙகியில் 
நடடச்பறும்.  

1936-ல் முதன முதலில் ஸ்பானிய 
உள்நாடடுப வ்பாரினவ்பாது ஃபி�டரிக வடா�ான 
வஜாரவடா (Frederic- Doran jorda) என்பே�ால் 
நிறுேப்படடது. 1940-ல் அசமரிககாவில் ஒரு 
இ�த்த வெகரிபபு திடடம் சதாடஙகப்படடது. 
ஒவசோரு இ�ணடு சநாடிககும் ஒரு ந்பருககு 
இ�த்தம் வதடேப்படுகி்றது. மருத்துேமடனககு 
ேரும் 7-ந்பரகளில் ஒரு ந்பருககு இ�த்தம் 
வதடேயாக இருககி்றது.

ஒரு ஆவ�ாககியமான, அதாேது 17 
ேயதிற்கு வமல் உள்ள ச்பரியேரகள் குட்றநதது 
110 ்பவுணடு அல்லது 1 அலகு இ�த்தம் சகாடுகக 
முடியும். ஒவசோரு 56 நாடகளுககு ஒருமுட்ற
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மனி� எலும்புக்கூடடின் முன்�க்கம் மனி� எலும்புக்கூடடின் பின்�க்கம்

���ற 
எ��� 1
ப�கவா�� 
எ��� 2
க�னெபா�� 
எ��� 2
�ட
 எ��� 1
ஆ���ெவ��� 1
��க� எ��� 1

க��� ��ெள��� 7
ேம� ��� 
��ெள���க� 12
  ��� 
��ெள���க� 5
����த�� 
��ெள���க� 5
த��வட வா� 
எ���க� 4

க���ப�ைட 
எ��� 1
ேதா�ப�ைட 
எ��� 1
ேம�ைக ��ட 
எ��� 1
ேர�ய� எ��� 1
அ�னா எ��� 1
ம��க�� எ��� 8
அ�ம��க�� 
எ��� 5
�ர�ைட எ��� 14

இ��� எ��� 1
ெதாைட எ��� 1
�ழ�கா� எ��� 1
கா��� எ���1
கா�ப�க எ���1
க��கா� எ��� 7
��க��கா� 
எ��� 5
�ர�ைட எ��� 14

மா�� எ��� (25)
�லா எ��� 24
ெந� எ��� 1

உட	� ெமா�த எ���க� (206)

கபால� (8)
��� எ���க� 2
க��� 
எ���க� 2
க�ன எ���க� 2
ேம�தாைட 
எ���க� 2
அ�ன எ���க� 2
நா� எ���க� 2
ஓம� எ���க� 2
 தாைட எ��� 1

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

மனி� எலும்பு க்கூடு 
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இநத எலும்புகள் மணிககடடு மற்றும் 
கணுககால்களில் காைப்படுகி்றது.
5. பு்றணி எலும்புகள் (Cortical bones)

பு்றணி எலும்புகள் மிகவும் ேலிடமயானது. 
இடே உடடல தாஙகுேதற்கும் நகரத்துேதற்கும் 
உதவுகின்றன.
6. அச்சு எலும்புகள் (Axial bone)

 இடே மணடட ஓடு, விலா எலும்பு மற்றும் 
முதுசகலும்புகளில் காைப்படுகி்றது.
7.  பு்றத்துருத்து எலும்புகள் (appendicular bone) 

இடே டக, கால், வதாள்்படடட மற்றும் இடுபபு 
எலும்பு ஆகியேற்றில் காைப்படுகி்றது.
8.  முர்ன  எலும்பு  அல்லது  க்டற்�ஞ்சு  அரமப்பு 

எலும்பு( Cancellous bone or spongy bone) 
இடே ்பஞ்சு வ்பான்ற எலும்பு வமலும் பு்றணி 

எலும்ட்ப விட ேலிடம குட்றநதது.
9. �ரெப்�ற்த்றலும்பு  (Sesamoid bones)

இடே தடெநாணகளுடன பிடைககப்படடு 
இருககும் எலும்புகள். இடே முழஙகாலில் 
ேடடேடிவில் இருககும் எலும்பு. உதா�ைம் 
ச்படடல்லா (Patella).
எலும்பின் அடுக்குகள்

எலும்பில் மூனறு அடுககுகள் உள்ளன.
 • எலும்பு ஜவவு (Periosteum)
 • எலும்பு உள்்படலம் (Endosteum)
 • டமய விடழயம் (Medullary layer)

எலும்புக்கூடு  மற்றும்  எலும்புகளின் 
�குதிகள்

ஒரு ேளரநத ச்பரியேரின எலும்புககூடு 206 
தனித்தனி எலும்புகடளக சகாணடது. தடெநாரகள் 
மற்றும் குருத்துசதலும்புகள் இடைநது 
எலும்புகடள மூடடுகளுடன இடைககின்றன. 
எலும்புகளின அடமவிடம் மற்றும் 
எணணிகடககளாேன
 • க்பாலம் (Skull)-22
 • முதுசகலும்புத் சதாடர (Vertebral column) -26
 • மாரபபுககூடு (Chest) எலும்புகள்-25
 • வமல் அஙகம் (upper limps) எலும்புகள்- 64
 • கீழ் (Lower limps) எலும்புகள் - 62
 • காது ்பகுதி (Earbone) எலும்புகள்- 6
 • சதாணடட ்பகுதி (Throat bone) எலும்பு -1  206

எலும்புகள்
எலும்புத்திசு என்பது கடினமான அடரநத 

இடைபபுத்திசு ேடகடய வெரநதது. இது 
்பல்வேறு ேடகயான எலும்பு செல்களால் ஆனடே.

எலும்பு தெல்கள் 
ஆஸடிவயாடெடஸ (Osteocytes) – 

ஆஸடிவயாடெடஸ செல்கள் தான எலும்புகளின 
அடித்தளமாக அடமநதுள்ளது. இடே 
எலும்புத்திசுவில் உள் அணிடய உருோககி, 
எலும்புகளுககு ்பலத்டத அளிககி்றது.

ஆஸடிவயாகிளாஸட (Osteoclast) – 
ஆஸடிவயாகிளாஸட எலும்பின ஒருஙகிடைபபு 
மற்றும் ேலிடமடய ்ப�ாமரிககி்றது.

ஆஸடடிதைோஃபிளோஸ்ட (Osteoblast)
ஆஸடடிவயாஃபிளாஸட சகாவலாஜன 

(cologen) மற்றும் கனிமஙகடள (Minerals) உற்்பத்தி  
செய்து புதிய எலும்புகடள உருோககுகின்றது. 
இதன மூலம் ஆஸடிவயாடெட நல்ல செயல்்பாடடு 
நிடலடய தகக டேத்துகசகாள்கி்றது.

குருத்�ணு (Stem cell)
இநத குருத்தணுககள் எலும்புகளின 

உள்வமற்்ப�பட்ப உருோககுகின்றது. அதன பி்றகு 
இடே ஆஸடடிவயாஃபிளாஸடாக மாறுகின்றது.

பு்றணி தெல்கள் (lining cells)
இநத பு்றணி செல்கள் எலும்புகடள 

்பாதுகாககின்றது. இடே இ�த்தத்தில் கால்சியம் 
அளவு குட்றயும் வ்பாது எலும்புகளில் உள்ள 
கால்சியத்டத இ�த்த ஓடடத்தில் சேளியிடுகின்றது.

எலும்புகளின் வரககள்
1. நீண்ட எலும்புகள் (Long bones) 

இடே டக மற்றும் கால்களில் அடமநதுள்ளது. 
இடே சநம்புவகால் வ்பால் செயல்்படடு உடலின 
்பாகஙகடள இயககுேதற்கு உதவுகின்றது.
2. �டர்ட எலும்புகள் (Flat bones) 

இடே விலா எலும்பு, வதாள்்படடட எலும்பு, 
மாரபு எலும்பு மற்றும் மணடடவயாடு எலும்பு 
ஆகியேற்றில் காைப்படுகி்றது.
3. ஒழுஙகற்்ற எலும்புகள் ( Irregular bones)

இடே முகம் மற்றும் முதுசகலும்புகளில் 
காைப்படுகி்றது.
4. குறுகிை எலும்புகள் (Short bones)
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க�ோலம் ( Skull)
க்பாலம் நமது உடலில் தடலப்பகுதிடய 

உருோககுகின்றது. இது முகத்திற்கு ஒரு 
அடமபபிடன ேழஙகி, உருேத்டதயும் 
இயககத்டதயும் சகாடுககின்றது. வமலும் இது 
முகத்திடன ்பாதுகாககும் முககிய உறுப்பாகவும் 
உள்ளது.

ஒரு ேளரநத ச்பரியேரின க்பாலத்தில் 22 
தனித்தனி எலும்புகள் உள்ளன. இேற்றில் 21 
அடெயா எலும்புகள் வெரநது ஒரு இடைப்பாக 
உள்ளது. 22 –ேது கீழ்த்தாடட எலும்பு மடடும் 
க்பாலத்தில் ஒரு அடெயும் எலும்்பாக உள்ளது.
க்பாலத்தின எலும்புகள் க்பாலத்தில் இ�ணடு 
்பகுதிகள் உள்ளன. அேற்றில் ஒனறு

 • மணர்டதைோடு (Cranium) ச்படடி வ்பானறு 
மூடளடய ்பாதுகாககின்ற உறுப்பாகும்.

 • முகத்தில் அடமநதுள்ள முகஎலும்புகள் 
மணடடவயாடு: க்பாலத்தில் தடலப்பகுதிடய 

உருோககி, முகத்திற்கு உருேத்டத சகாடுத்து, 
மூடளடய ்பாதுகாககும் ஒரு முககிய எலும்புப 
்பகுதியாகும். வமலும் இடே மூடள ச்படடகம் (brain 
case / cranial vault), மற்றும் முக எலும்புகள் எனறும் 
பிரிககபடுகின்றன.

மணர்டதைோடு 8 எலும்புகளோல் ஆ்னது

முனபு்ற எலும்பு 
(Frontal Bone)

இ�ணடு முனபு்ற 
எலும்புகடளயும் இடைத்து 
சநற்றிடய உருோககி 
கணகடள ்பாதுகாககின்றது.

்பககோடடு எலும்பு 
(Parietal bone)

இநத இ�ணடு எலும்புகளும் 
மணடடயின இருபு்றமும் 
அடமநது இடடயில் நடுவில் 
வெரகின்றன

கனன எலும்பு 
(Temporal bone)

இடே ்பககோடடு 
எலும்புகளுககு கீழ் இருபு்றமும் 
உள்ளது. இடே காதின உள் 
்பாகஙகள் மற்றும் மூடளடய 
்பாதுகாக கின்றது.

பிடரி எலும்பு  
(Occipital bone)

இது தடலயின பின ்பகுதிடய 
உருோககு கின்றது. வமலும் 
இது க்பாலத்தின அடித்தள 
மாகவும் உள்ளது.

ஆபபுருசேலும்பு 
( Sphenoid bone)

 இது ேணைத்துபபூ்சசி 
அல்லது ேவோல் உருே 
எலும்பு. இடே வெரநது 
க்பாலத்தின அடித்தளத்டத 
உருோககுகின்றது.

மூககடி எலும்பு  
Ethonoid bone)

 இது இ�ணடு கணகளுககு 
இடடயில் மூககின வமல் 
கூட�யாக அடமநதுள்ளது.

 • க்பாலத்தின ஒவ� ஒரு 
அடெயும் எலும்பு கீழ்தாடட எலும்பு 
ஆகும்.

 • மனிதரகள் மடடும்தான தனது 
முதுகுப்பகுதிடய சகாணடு தூஙகும் ஒவ� 
உயிரினம் ஆகும்.

முக எலும்புகள் 
 முகஎலும்புகள் முகஅடமபபிற்கு கீவழ 

அடமநது, மூககுக குழிடய உருோககுகின்றது. 
இடே கருவிழி குழிகளில் வமல் மற்றும் 
கீழ்த்தாடடகளில் உள்ள ்பற்களுககு ்பாதுகாபபு 
சகாடுககின்றது. வமலும் இடே மூடள 
ச்படடகத்டத சுற்றிலும் அடமநது மூடளடய 
்பாதுகாத்து செவி உள் உறுபபுகளின அடமபட்பயும் 
்ப�ாமரிககின்றது.

முகத்தில் சமாத்தம் 14 எலும்புகள் உள்ளன.

இ�ணடு மூககு 
எலும்புகள் 
(Nasal bones)

இடே மூககின ்பாலத்டத 
அடமககின்றது

இ�ணடு 
கணணீர 
எலும்புகள் 
(Lacrimal 
bones)

 இடே சிறிய சமல்லிய 
கணகளுககு அருகில் 
உள்ள எலும்பு

இ�ணடு கனன 
எலும்புகள் 
(Cheek bones)

 இ�ணடு கனன எலும்புகள் 
(Zygomatic bone) வெரநது 
கனனத்டத 
உருோககுகின்றன.  

இ�ணடு வமல் 
தாடட 
எலும்புகள் 
(Maxillary bones)

 இடே வமல்தாடடடய 
உருோககுகி்றது.
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இடே  உடலின இடுபபு ்பகுதியில் 
அடமநதுள்ளது.

பிடடுத்�ணடு  முள்தளலும்புகள்  (  5  Sacral 
vertebrae)-5

இடே 5 ம் இடைநது பிடடுத்தணடட 
முகவகாை ேடிே எலும்்பாக  உருோககுகின்றது. 
இதன முனபு்றம் சேற்றிடமாக  இருககும் .இது 
இடுபச்பலும்பு உருோக கா�ைமாக அடமகின்றது.

தணடுேட ோல் எலும்புகள் ( 4 Coccyx)-4 
இநத நானகு சிறிய முள்சளலும்புகள் ோல் 
்பகுதியில் இடைநது சிறிய முகவகாை 
எலும்புகளாக மாறி ோல் எலும்ட்ப 
உருோககுகின்றது.  இது பிடடு தணடுககு 
கீழ்ப்பகுதியில் இடைககப்படடுள்ளது.

தமல் அஙகம் (upper limbs)
வமல் அஙகம் மூனறு ்பகுதிகளாக 

பிரிககப்படடுள்ளது. இடே
முழஙடக (Arm)  வ த ா ள் ்ப ட ட ட க கு ம் 

முழஙடக மூடடுககும் இடடயில் உள்ள ்பகுதி
முனடக (fore arm)  மு ழ ங ட க க கு ம் 

மணிககடடு மூடடுககும் இடடப்படட ்பகுதி
 டக (Hand)  மணிககடடுககு கீழ் உள்ள 

்பகுதி டக எனப்படும்

மோர�கக் கூடு (Chest)
 மாரபுககூடுதான நமது உடலின 

மாரபுப்பகுதிடய உருோககுகின்றது. இதில் 12 
வஜாடி விலா எலும்புகள், விலாகசியிடழயம் (Costal 
Cartilage) மற்றும் மாரச்பலும்பு வ்பான்றடே 
அடஙகும். இநத விலா எலும்புகள் பினபு்றம் 12 
வமல்முதுகு முள்சளலும்புகளுடன நஙகூ�ம் 
வ்பானறு இடைநதுள்ளது.  இது இதயம் மற்றும் 
நுட�யீ�ல்கடள ்பாதுகாககின்றது.

கீழ அஙகம் ( Lower limbs)
 கீழ் அஙகம் கால், சதாடட, இடுபபு மற்றும் 

பினசதாடடப்பகுதி வ்பான்ற உறுபபுகடளக 
சகாணடது. 

கோது எலும்புகள் ( Ear bones) 
காதில் மூனறு எலும்புகள் உள்ளன. அடே 
M வமலஸ (Malleus)
I இனகஸ (Incus)
S – வட்பஸ (Stapes) 

இ�ணடு 
அனன 
எலும்புகள் 
(Palatine bones)

 இநத அனன  எலும்புகள் 
வமல் தாடட 
எலும்புகளுடன வெரநது 
கடின அனன த்டத (Hard 
palate) உருோககுகின்றது.

 நாசி 
எலும்புகள் ( 
Nasal concha)

 மூககு சுேரின இரு 
்பககத்திலும் இ�ணடு நாசி 
எலும்புகள் அடமநதுள்ளன.

 ஓமர 
எலும்புகள் ( 
Vomer bone)

 இது அனன த்தின வமவல 
அடமநது மூககுத் தணடட 
உருோககுகின்றது

கீழ்த்தாடட 
எலும்பு ( 
Madible bone)

இது குதிட�யின லாடம் 
வ்பான்ற ேடிவில் அடமநது 
கீழ்த்தாடடடய 
உருோககுகின்றது.

முதுதகலும்புத்  த�ோ்டர  (The  Vertebral 
column)

முதுசகலும்புத் சதாடட� முதுசகலும்பு 
எனறும், முதுசகலும்புத் தணடு எனறும் 
அடழககலாம். இடே அவசேலும்புககூடடின ஒரு 
்பகுதியாக உள்ளது. (Axial skeleton) இடே 
முள்சளலும்புகளாக இடைநது 
முள்சளலும்புகளுககு இடடயில் ேடடுககளால் 
பிரிககப்படுகின்றது. ( Intervertebral disc) 

எலும்புககூடடில் முதுசகலும்புதான மத்திய 
்பாகம் ஆகும். இது தடலப்பகுதிடய தாஙகி 
தணடுேடத்டத (Spinal cord) சுற்றிலும் 
அடமநதுள்ளது. இடே ஒழுஙகற்்ற 33  
முள்சளலும்புகளால் ஆனது. இநத முள்சளலும்புகள் 
பினேருமாறு.

கழுத்து  முள்தளலும்புகள்  (cervical 
Vertebrae)-7.

  இடே  கழுத்துப்பகுதியில் உள்ளது. முதல் 
இ�ணடு எலும்புகளுககு க்பால திருபபி (Atlas) 
மற்றும் க்பால அ்சசு (Axis) எனறு ச்பயர.இடே 
தடலடய அடெப்பதற்கும் திருபபுேதற்கும் 
உதவுகி்றது.

தமல்  முதுகு  முள்தளலும்புகள் 
(12 Thoracic vertebrae)-12.

இடே மாரபுகூடடுககு பினனால் 
அடமநதுள்ளது. விலா எலும்புகள் இநத 
முள்சளலும்புகளுடன இடைநது அடமநதிருககும் 

கீழ  முதுகு  முள்தளலும்புகள்  (  5  lumbar 
vertebrae)-5
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 இடே மூனறும் இடைநது சிறிய ெஙகிலி 
வ்பான்ற அடமபட்ப உருோககி நடு்சசெவியின 
குறுகவக அடமநதுள்ளது. இடே ஒலி 
அடலகளினால் ேரும் அதிரவுகடள 
செவிப்பட்றயில் இருநது உடசெவி தி�ேத்திற்கு 
கடத்துகின்றது.

த�ோணர்ட எலும்பு (throat bone hyoid bone) 
உரவயுரு �ோதவலும்பு)

குதிட�யின லாட ேடிேமுள்ள இநத  எலும்பு 
கழுத்தின முன்பகுதியில் நடுவில், 
முகோய்கடடடககும் (Chin) டத�ாய்டு 
குருத்சதலும்புககும் இடடயில் அடமநதுள்ளது.

 1.4   �ரெகள் (Muscle)

 தடெகள் என்படே, நமது உடலின 
கடடுபவ்பான்ற (Bundle) இடழம திசுககள் (Fibrous 
tissues) ஆகும். இடே சுருஙகும் தனடம 
சகாணடடே. இடே நமது உடலின ்பாகஙகடள 
இயககுேதற்கும், அதடன ெரியான நிடலயில் 
(Position) ்ப�ாமரிககவும் உதவுகின்றது.

தடெ மணடலத்தில் மூனறு விதமான 
தடெகள் உள்ளன.
 • இதயத்தடெ -  Cardiac muscle
 • இயககு தடெ- Skeletal muscle (Voluntary)
 • இயஙகு தடெ- Smooth muscle (Involuntary)

இ�ைத்�ரெ 
இடே இருதயத்தில் மடடும் காைப்படும் 

ேரிேரியான தனி ேடகயான தடெ. இது நமது 
விருப்பத்தின கடடுப்பாடடில் இல்லாதடே. இதயத் 
தடெயில் உள்ள மவயாகாரடிவயாடெடஸ 
(Myocardiocytes) என்ற செல் மவயாகாரடியம் 
சுருஙகி விரிய உதவுகின்றது.

இைக்கு  �ரெகள் இடே ேரிேரியான 
தனனி்சடெயாக இயஙகககூடியடே. இத்தடெகள் 
யாவும் ந�ம்பு மணடலத்தால் இயககப்படடு உடலின 
அடெவுகளுககு கா�ைமாகின்றன. ச்பரும்்பாலான 
தடெகள் எலும்பு மணடலஙகளுடன 
இடைககப்படடு மூடடுகள் அடெயவும், 
தடெநாரகள் இயஙகவும் உதவுகின்றன.

இைஙகு  �ரெகள் இத்தடெகள் தானாகவே 
இயஙகும் ேரியில்லாத தடெகள்.இத்தடெகள் 
உடல் உள்ளுறுபபுகளின அடெவிற்கும் 
இயககத்திற்கும் உதவுகின்றன. வமலும் நமது 
உடலின அடனத்து அடமபபுகடளயும் இயககி 

கடடுப்பாடடுககுள் டேககின்றது. (எ.கா) குடல் 
அடெவு (Peristalsis)

�ரெ மண்டலத்தின் �ணிகள்
 • உடடல இயககுதல்
 • சேப்பம் உணடாககுதல்
 • உடலின வதாற்்றத்டத நிடல நாடடல்

�ரெகளின் இைக்கம்

மட��த�

மட��த�

கட�த�

�ழ��

�ழ�ற�

ப�கவா�
�ழ��

இைட
�ழ��

ஒ�க�

மட��த�	����

	����

	����

	����

	����

	����

	����

மட��த�

க்டத்�ல்  (Abduction) – இயககம் உடலின 
டமயத்டதவிடடு

ஒடுக்கல்  (Adduction) – இயககம் உடலின 
டமயத்டத வநாககி

ம்டஙகு�ல்  (flexion) மூடடுகள் மற்றும் 
தடெகளின மடஙகுதல் இயககம்

மிரக  ம்டஙகல்  (Hyper  flexion)  மூடடுகளின 
மடஙகுதல் இயககம் ொதா�ை அளடே விட 
அதிகமாக இருத்தல். உதா�ைமாக அதிர்சசிக�மான 
கார வி்பத்தில் தடலவேகமாக முனவனாககி 
அதிகமான அளவு மடஙகி சநஞ்சுப்பகுதிடய 
சதாடுதல்.

நீட்டல்  (Extension) - மூடடு அல்லது 
தடெகளின ொதா�ை வந�ாககல் இயககம்

மிரகநீட்டல்  (Hyper  extension) மூடடுகளின 
நீடடல் இயககம் ொதா�ை அளடே விட அதிகமாக 
இருத்தல். உதா�ைமாக அதிர்சசிக�மான கார 
வி்பத்தின வ்பாது தடல வேகமாக பினவனாககி 
அதிகமான அளவு நீடடல் இயககம்.
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சுழற்சி  (Rotation) மூடடு அல்லது தடெகளின 
ேடடமான இயககம். இது உடல் உறுபபுகளில் 
சுழற்்றல் இயககத்திற்கு அனுமதிககின்றது.

தவளிசுழற்சி (External Rotation) மூடடு அல்லது 
தடெகளின ேடட இயககம் உடலின டமயத்டத 
விடடு விலகி இருப்பது.

உள் சுழற்சி  (Internal  rotation) மூடடு அல்லது 
தடெகளின ேடட இயககம் உடலின டமயத்டத 
வநாககி இருப்பது.

சுழற்்றல்  (Circumdection) தடெ மற்றும் 
மூடடுகளில் முழு 3600 இயககம்.

�ரலகீழ  (inversion) – மூடடு உள்வநாககி 
திரும்புதல்

தவளிதிருப்பு�ல்  (Eversion) மூடடு 
சேளிவநாககி திரும்புதல்

�ோ�  பின்த�ோக்கு�ல்  (Planter  flexion) – 
்பாதத்தின கீழ்வநாககுத்தடெ இயககம்.

�ோ� முன்த�ோக்கு�ல் ( Dorsi flexion) ்பாதத்தின 
வமல் வநாககுதடெ இயககம்

குருத்த�லும்பு (Cartilage)
 குருத்சதலும்பு நமது உடலின முககியமான 

அடமப்பாகும். இடே எலும்ட்ப விட வலொகவும், 
ேடளயககூடியதாகவும் இருககும். இடே 
எலும்புகளின நுனிடய ்பாதுகாப்பவதாடு 
மூடடுகளின அடெவிற்கு கா�ைமாகின்றது.

குருத்சதலும்பில் இ�த்த 
ஓடடம், ந�ம்புகள், எலும்பு மஜடஜ 
வ்பான்றடே எதுவும் கிடடயாது.

�ரெ�ோண (Tendon)
 தடெநாண என்பது உறுதியான கடடுவ்பான்ற 

இடழம இடைபபுத்திசு (flbrous connective 
tissues). இடே எலும்புகடள தடெகளுடன 
இடைத்து இறுகக நிடலடய தககடேத்து 
சகாள்ள உதவுகின்றது. இடே சகாவலாஜனீனால் 
ஆனடே.

�ரெ�ோரகள் (Ligament)
 தடெநாரகள் உறுதியான, குறுகிய 

கடடுவ்பான்ற ேடளயும் இடழத்திசுோல் ஆனடே. 
இடே இ�ணடு எலும்புகடள இடைத்து மூடடு 
உருோக கா�ைமாகின்றன. வமலும் உடல் 
உறுபபுகடள அதன உரியநிடலயில் டேகக 
்பயன்படுகின்றன.

மூடடு ( Joint) 
நமது உடலில் அடனத்து எலும்புகடளயும் 

ஒனறுடன ஒனறு இடைககும் இடம் மூடடு 
எனப்படும். மூடடுகள் தான எலும்பு மணடலத்டத 
இடைத்து செயல்்பட டேககின்றது.

மூடடுகளின் வரககள் 
மூடடுகள் அடெயும் மூடடு, அடெயா மூடடு 

எனறு பிரிககப்படுகின்றது.

கீல் மூடடு 
(Hinge joint)

 வி�லிடட கூடடு எலும்பு மூடடு, 
வி�ல்கள் மற்றும் கால்வி�ல்கள்  
இடடயில்

்பநது கிணை 
மூடடு( Ball and 
socket joint)

 இடுபபு மற்றும் வதாள்்படடட 
மூடடுகள்

சூழ்டமய மூடடு 
(Pivot joint)

 கழுத்தில் க்பாலத்திற்ககும் 
க்பால அ்சசுககும் இடடவய 
உள்ள மூடடு

ேழுககு மூடடு 
(Gliding joint)

 கீழ்கடக பு்ற எலும்பு. இது ்படகு 
ேடிே எலும்பு (Scaphoid). 
பிட்றேடிே எலும்பு (Lunate) 
மணிககடடு எலும்பு 

மூடடுகடள அடமபபுகள் மற்றும் 
செயல்்பாடுகடள டேத்து கீழ்ககணடோறு 
பிரிககலாம்.

 அரமப்பிர்ன த�ோறுத்து (பிரணப்புத் திசு)
 இடழம மூடடு (Fibrous joint)-  

இடைபபுத்திசுடே இடைககும் மூடடு
குருத்சதலும்பு மூடடு (cartilage joint)- 

குருத்சதலும்புகடள இடைககும் மூடடு
மூடடுட்றப்பாய மூடடு(synovial joint) – 

வந�டித்சதாடரபில்லா மூடடு
த�பபு மூடடு (Faccet joint)- இ�ணடு 

முள்சளலும்புகளுககு இடடவய உள்ள மூடடு 

அரெவுகரள த�ோறுத்து (movement)
 • டெனாரத்வ�ாசிஸ- அடெயா மூடடு (க்பாலம்)
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 • ஆம்பி ஆரத்வ�ாஸிஸ- சிறிய அளவு அடெயும் 
மூடடு ( முள்சளலும்பு)

 • டடஆரத்வ�ாஸிஸ- நன்றாக அடெயும் மூடடு ( 
முழஙகால் மூடடு)

திசுப்�்டலம் (Fascia)
இடே தாள் (Sheet) வ்பான்ற 

இடைபபுத்திசுோல்  ஆனடே. இடே முதனடம 
சகாவலாஜன எனப்படும் ேடக. இடே வதாலுககு 
அடியில் இடைநது உடல் உள் உறுபபுககடள 
சுற்றிலும் தடெகளில் இருநது அேற்ட்ற பிரித்து 
நிடலப்படுத்துேதற்கு ்பயன்படுகின்றது. 

திசுப்�்டலத்தின் வரககள்.
 • வமவலாடடமான திசுப்படலம் (Superificial facia)
 • ஆழமான திசுப்படலம் (Deep fascia)
 • விெ�ல் திசுப்படலம் (visceral fascia)
 • ச்பட�டடல் திசுப்படலம் (Parital fascia)
எலும்பு  மற்றும்  �ரெ  மண்டலத்தின் 
�ணிகள்

மனித எலும்பு மணடலம் மற்றும் எலும்புககூடு 
வெரநது ்பல செயல்்பாடுகடள செய்கின்றன. அடே 
பினேருமாறு
 • உயிர ஆதா� முககிய உறுபபுகடள ்பாதுகாத்தல்
 • நமது உடலுககு ஆத�வு சகாடுப்பதன மூலம் 

உருேத்டதயும், திடநிடலடயயும் 
்ப�ாமரிககின்றது. 

 • உடலின அடெவிற்கு உதவுகின்றது.
 • ேளரசிடத மாற்்றத்டத கடடு்பாடடுககுள் 

டேககின்றது. (அதாேது முககியமாக 
சுணைாம்பு மற்றும் இரும்பு ெத்துககளின 
ேளரசிடத மாற்்றத்தின செயல்்பாடுகடள 
எலும்பு மஜடஜயில் சீ�ாக டேககி்றது.

 • குருதியாககம் (Haemotopoies)  எலும்புகளில் 
உள்ள எலும்பு மஜடஜயில் இருநதுதான இ�த்த 
சிேப்பணுககள் உருோகின்றன.

எலும்புகளில் வரும் த�ோய்கள்
 • மூடடு அழற்சி (Arthiritis)
 • முடககு ோதம் (Rheumatoid arthritis)
 • எலும்பு வதய்தல் ( Osteoporosis)
 • மூடடு முடககு ோதம் (Osteo arthritis)
 •  எலும்புககுழல் சதாற்று (Oesteomyelitis)
 •  எலும்பு முறிவு (Fractures)

 1.5   �ைம்பு மண்டலம் 
(Nervous System)

முன்னுரை: 
உடலில் அடனத்து அடமபபுகளிலும் ந�ம்பு 

மணடலவம ்பல ்பாகஙகடள சகாணட 
தனித்துேமான அடமபபு. இநத மணடலம் தான 
நமது உடலில் நடககும் அடனத்து 
செயல்்பாடுகடளயும் அதாேது இயககம், சிநதடன, 
தனனி்சடெசெயல், தூணடுசெயல், எதிரசெயல், 
சதாடுஉைரவு வ்பான்றேற்ட்ற கடடுப்படுத்தி 
ஒருஙகிடைப்பதாகும். 

ந�ம்பு மணடலம் உடலின எல்லா 
்பாகஙகளுககுமான செய்திகடள அனுபபுதல் 
மற்றும் ச்பறுதல் வேடலடய செய்கின்றது. 
உதா�ைமாக ஒரு ந்பருககு திடீச�னறு வி�லில் 
சநருபபுககாயம் ஏற்்படும்வ்பாது, இநத செய்திடய 
உடவன மூடளககு அனுபபி புரிநதுசகாள்ள 
டேத்து மீணடும் வி�டல உடவன எடுகக 
வேணடும் எனறு ்பதில் செய்திடய அநத ந்பருககு 
உை�டேககி்றது.

�ைம்பு மண்டலத்தின் �ோகஙகள்
 • டமய ந�ம்பு மணடலம்
 • பு்ற ந�ம்பு மணடலம்

�ைள

த��வட�

�றநர��� ��ன
தைச� ேதா நர��

ஆைர நர��
ந� நர��

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

ெபா� கைண�கா
ெவ  நர��

ஆ நைன�கா ெவ  நர��

ேமேலா�
கைண�கா
ெவ  நர��

�ைடதா��
இைர�ைப �� நர��

�லா�ைட நர��க�

கைண�கா
உ� நர��

�ல�ப� நர��

இ��� நர��
மைற����� நர��
ெதாைட நர��

��ெவ���� ��ன

ெதாைட நர��� �ைச�
�ைள நர��க�

�லா��� நர��
நா�ய� ��ன

���ைள

ரமை �ைம்பு மண்டலத்தின் �ோகஙகள்:
 • மூடள
 • தணடுேடம்
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மூரள
மூடள க்பாலத்திற்குள் ்பாதுகாப்பாக 

அடமநதுள்ளது. மூடளயின மூனறு முககிய 
்பகுதிகள் இ�ணடு அட்ற வகாளஙகள் ேலது மற்றும் 
இடது - Hemisphere மற்றும் மூடள உட்ற, அதாேது 
்பாதுகாபபு சமன்படலம் வ்பான்றடே ஆகும்.

மூடள உட்றயில் மூனறு அடுககுகள் 
உள்ளன. அடே
 • மூடள சேளியுட்ற - Dura Mater
 • மூடள நடுவுட்ற - Arachnoid Mater
 • மூடள உள்வுட்ற - Pia Mater 

மூடள மற்றும் தணடுேடத்தின வமலுட்றயாக 
சமன்படலம் அடமநதள்ளது. ்பயாவமடடருககும், 
அ�கனாய்டுவமடடருககும் இடடயில் உள்ள 
இடடசேளிககு ெபஅ�கனாய்டு இடடசேளி எனறு 
ச்பயர.  இநத இடடசேளியில் மூடள தணடுேட 
தி�ேம் உள்ளது.

மூரளத்�ணடுவ்ட திைவம்
மூடளத்தணடுேட தி�ேம் நி்றமற்்ற 

சதளிோனதாக மூடள மற்றும் தணடேட ்பகுதியில் 
அடமநதுள்ளது. ஒரு நாடளககு 500 மிலி சு�நது, 
125 மிலி மடடுவம ெபஅ�கனாய்டு இடடசேளியில் 
காைப்படும். இத்தி�ேம் மூடளடய அதிரவுகளில் 
இருநது ்பாதுகாத்து, அதன இயககத்திற்கும், 
வநாய்தடுப்பாற்்றலுககும் உதவுகின்றது,

குறிபபு: மூடள மற்றும் முதுசகலும்பு ொம்்பல் 
நி்ற மற்றும் சேள்டள நி்ற ச்பாருள்கடள 
உள்ளடககியிருககி்றது. ொம்்பல் நி்ற ச்பாருள் 
சேள்டள நி்ற ச்பாருடளவிட டமய ந�ம்பு 
மணடலத்தில் முககிய ச்பாறுபபு ேகிககி்றது.   
சேள்டள நி்ற ச்பாருள்களில் மிகககுட்றநத 
செல்கள்தான உள்ளன.

மூரள  மூன்று  முக்கிை  �குதிகளோக 
பிரிக்கப்�டடுள்ளது.
 • ச்பருமூடள
 • சிறுமூடள 
 • மூடளத்தணடு

த�ருமூரள: மூடளயின மிகபச்பரிய ்பகுதி 
ச்பருமூடள. இது உடலின ஒருஙகிடைபபு உடல் 
இயககம், சதாடு உைர்சசி, கற்்றல், நுணைறிவு 
உைரவு, உற்ொக உைரவு, ்பாரடே உைரவு, 
செவிபபுலன உைரவு, நிடனோற்்றல், சிநதடன, 
தீரபபு, மற்றும் தகேல் சதாடரபு தி்றனகள் 

வ்பான்றேற்ட்ற ஒருஙகிடைககும் முககிய 
உறுபபு ஆகும்.

இநத ச்பருமூடளககு நானகு முககிய 
மடல்கள் உள்ளன.  அடே வமவல உள்ள ்படத்தில் 
காணபிககப்படடுள்ளன.
 • சநற்றிகதுபபு / முனபு்ற மடல் (Frontal Lobe)
 • கனனச்பாடடு மடல் (Temporal Lobe)
 • ்பகக மடல் (Parietal Lobe)
 • பிடரி மடல் (Occipital Lobe)

முனபு்றமடல் – இநத மடல் சிநதடன, இயககம், 
ஆ�ாய்தல் மற்றும் எழுதுதல் ஆகியேற்றிற்கு 
ச்பாறுப்பாகும்.

கனனச்பாடடு மடல் - நிடனோற்்றல் மற்றும் 
வகடடல் செயல்களுககு முககிய ்பஙகு ேகிககி்றது.

்பககமடல் – உைர்சசி புரிதலுககு உதவுகி்றது.
பிடரிமடல் – எழுத்து, சமாழி மற்றும் 

்பாரடேடய புரிநது சகாள்ள உதவுகி்றது.

சிறுமூரள
சிறுமூடளடய சிறிய மூடள எனறும் 

பினமூடள எனறும் அடழககலாம்.  இது 
ச்பருமூடளடய விட சிறியது மற்றும் மூடளயின 
பி்ற ்பகுதிகளுககு பினனால் அடமநதுள்ளது.  
சிறுமூடள இயகக ந�ம்புகள் மற்றும் நுணணிய 
ந�ம்புகளின இயககத்டத கடடுப்படுத்தவும் 
ஒருஙகிடைககவும் ்பயன்படுகின்றது.

மூரளத்�ணடு
மணடட ஓடடின அடிதளத்தில் இடது மற்றும் 

ேலது அட�கவகாளத்தின நடுவில் மூடளத்தணடு 
அடமநதிருககின்றது.

மூடளத்தணடு மூனறு ்பகுதிகளாக 
பிரிககப்படுகி்றது.
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 • நடுமூடள ( Midbrain)
 • மூடள ்பாலம் ( Pons)
 • முகுளம்( medulla oblongata)

�டுமூரள:
நடுமூடள மூடளயின உயரநத 

்பகுதிகளிலிருநது ேரும் செய்திகடள 
மூடள்பாலத்திற்கும் முகுளத்திற்கும் 
அனுபபுகின்றது மற்றும் நமது உடலின 
ெமநிடலடய கடடுப்பாடடில் டேககி்றது.

மூரள�ோலம்:
மூடள்பாலம் நடுமூடளடய முகுளத்துடன 

இடைககி்றது. இது நமது சுோெத்டத சீ�ாக 
டேகக உதவுகி்றது.

முகுளம்:
முகுளம் மூடள்பாலத்டத முதுசகலும்புடன 

இடைகின்றது. இநத இடத்தில் அதாேது மணடட 
ஓடடின அடித்தளத்தில் ஒரு துடள உள்ளது.  
இதடன மணடடவயாடடு துடள (Foramen 
magnum)எனறு அடழப்பர.

முகுளம் தான நமது சுோெம், இதய செயல்்பாடு 
ஆகியேற்ட்ற கடடுப்படுத்துகின்றது. வமலும் 
இரும்மல், தும்மல், விழுஙகுதல், ோநதி எடுத்தல், 
தூணடு செயல் / அனி்சடெ செயல் வ்பான்ற 
செயல்்பாடுகடள டகயாளுகின்றது.

�ணடுவ்டம்
முதுசகலும்பு மூடளடய உடல் முழுேதும் 

உள்ள பு்ற ந�ம்பு மணடலத்துடன இடைககின்றது.  
முதுசகலும்பு முள்ளநதணடடயும் (Spinal Column) 
மூடள உட்றடயயும் ்பாதுகாககி்றது. முதுசகலும்பு 
்பல்வேறு ்பகுதிகளாக பிரிககப்படடுள்ளது.

 • 7கழுத்து முள்சளலும்புகள் – 7 cervical 
vertebrae 

 • 12 வமல் முதுகு முள்சளலும்புகள்– 12 thoracic 
vertebrae

 • 5 கீழ் முதுகு முள்சளலும்புகள் – 5 lumbar 
vertebrae

 • 5 பிடடுதடடு முள்சளலும்புகள் – 5 sacrum 
vertebrae

 • 5 தணடுேடோல் எலும்பு – 5 coccyx vertebrae

க��� ��ெள���

ேம����

�����

முதுசகலும்பில் 31 வஜாடி ந�ம்புகள் சகாத்தாக 
உள்ளது. இடே இயகக மற்றும் உைர்சசி 
தகேல்கடள உடலின மீதமுள்ள ்பாகஙகளில் 
இருநது ச்பற்று அதற்வகற்்றார வ்பால் எதிரவிடன 
செய்ய உவுகின்றது.

பு்ற �ைம்பு மண்டலம்
பு்றந�ம்பு மணடலம் மூடள மற்றும் 

முதுசகலும்பு தவி� ந�ம்பு மணடலத்தின மற்்ற 
அடனத்து ்பாகஙகடளயும் சகாணடுள்ளது.  இநத 
மணடலம் எலும்புகளால் ்பாதுகாககப்படவில்டல.  
பு்ற �ைம்பு மண்டலம் இைண்டோக பிரிக்கப்�டடுள்ளது.
 • தனனியகக ந�ம்பு மணடலம்
 • வொமாடிக ந�ம்பு மணடலம்
 • தனனியகக ந�ம்பு மணடலம்

தனனியகக ந�ம்பு மணடலம் உடலின 
தனனி்சடெயான செயல்்பாடுகடளயும்  
சமனடமயான கடடுப்பாடற்்ற தடெயின 
இயககஙகடளயும் கடடுப்படுத்துகி்றது.
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உதா�ைமாக கணணின ்பாரடேயில் 
பி�காெமான ஒளி ்படும்வ்பாது அது தானாக சுருஙகிக 
சகாள்ேது.

தனனியகக ந�ம்பு மணடல செயல்்பாடுகடள 
வமலும் பிரிககலாம்.
 • ்பரிவு ந�ம்பு மணடலம் (Sympathetic Nervous 

System)
 • துடைப ்பரிவு ந�ம்பு மணடலம் 

(Parasympathetic Nervous System)

�ரிவு �ைம்பு மண்டலம்:
்பரிவு ந�ம்பு மணடலம் தான மன 

அழுத்தத்திற்கு எதி�ாக ெணடடயிடடு அதடன 
நீககும் வேடலடய செய்கி்றது. மனஅழுத்தம் 
ேரும்வ்பாது இதயத்துடிபபு அதிகரித்தல், 
கண்பாரடே விரிேடடதல் மற்றும் குட்றோன 
குடல்தடெ அடெவு வ்பான்றேற்ட்ற 
செயல்்படுத்துேதுதான இநத ந�ம்பு மணடலத்தின 
முககிய வேடல.

துரணப் �ரிவு �ைம்பு மண்டலம்:
துடைப ்பரிவு ந�ம்பு மணடலம் ஓய்வு 

சதாடர்பான செயல்்பாடுகடள நிரேகிககி்றது.  இநத 
மணடலம் கணணீட� கடடுப்படுத்துேது, 
செரிமானம் மற்றும் உமிழ்நீர சு�த்தல் 
வ்பான்றடேகடள நிரேகிககி்றது.

தெோமோடடிக் �ைம்பு மண்டலம்
இநத ந�ம்பு மணடலம் எலும்புத் தடெ மற்றும் 

தனனாரே தடெ இயககத்டத கடடுப்படுத்துகி்றது.  
வமலும் இது ந�ம்பு தூணடுதலுககு ஏற்்றாரவ்பால் 
சேளி மற்றும் உள் செல்லும் ந�ம்புகளுககு 
செய்திடய அனுபபி மீணடும் ்பதில் செய்திடய 
ச்பறுகி்றது.

அனிச்ரெ தெைல் (reflexes)
அனி்சடெ செயல் என்பது ஒரு தூணடுதலுககு 

தடெயின இயல்்பான எதிரவிடன.  இடே 
இ�ணடு ேடகப்படும்.

சிசு அனி்சடெ: பி்றநத வந�த்திலிருநது 
காைப்படும் அனி்சடெ. இடே சிறிது காலத்தில் 
மட்றநது விடும்.

மற்்ற அனி்சடெ: இநத அனி்சடெ பி்றநத 
வந�த்தில் இருநது சதாடரநது நி�நத�மாக 
ோழ்நாள் முழுேதும் காைப்படும். உதா�ைமாக 
கண்பாரடே அனி்சடெ, தும்மல், கண சிமிடடுதல், 
இருமல் மற்றும் சகாடடாவி விடுதல்.

�ன்னிதைணடு மணர்டதைோடடு �ைம்பு
 • வமாப்ப ந�ம்பு  (Olfactory) - நுகரவு
 • ்பாரடே ந�ம்பு (Optic) - ்பாரடே
 • விழிகவகாள இயகக  ந�ம்பு (Oculomotor) - 

கண அடெவு
 • டவ�ாககிளியர ந�ம்பு (Trochlear) - கண 

அடெவு
 • முபச்பரு ந�ம்பு (Trigeminal) - சமல்லுதல்
 • அபடூெனட (Abducens) – கண இடம மூடுதல்
 • முக ந�ம்பு (Facial) - முக்பாேடன, நாககு, 

உமிழ் நீர சு�பபிகள்
 • ஒலிபபுன ந�ம்பு (Acoustic) - வகடடல்
 • சதாணடடபபுனல் நாககு ந�ம்பு 

(Glossopharyngeal) - சுடே உைரவு, 
உமிழ்நீர சு�த்தல்

 • வேகஸ (Vagus) - சுோெம், செரிமானம், 
விழுஙகுதல்

 • முதுகு துடை ந�ம்பு (Spinal Accessory) -  
வதால் ்படடட இயககம்

 • நாேடி ந�ம்பு (Hypoglossa) – வ்ப்சசு மற்றும் 
விழுஙகுதல்

�ைம்பு  மண்டலத்தின்  தெைல்�ோடடு 
அலகுகள்

ந�ம்பு மணடலம் மில்லியன கைககான 
ந�ம்்பணு மற்றும் கிளியல் (Glial) செல்கடள 
உள்ளடககியுள்ளது.

�ைம்�ணு
��நர��ைழ

உ�ர�
அைற

நர�ப�
ேவ� ��

உ
க�

நர�ப� ேவ�
ைமய�� உைற

�கவா� ெச�

ந�ம்்பணு என்பது ந�ம்பு மணடலத்தின 
முககிய ந�ம்பு செல் ேடக ஆகும். (Glial Cell) 
கிளியல் செல்கள் வெரநது டமயலின உட்றடய 
(Myelin Sheath) உருோககி ந�ம்பு அணுடே 
்பாதுகாககின்றது. ஒரு ந�ம்்பணு மற்்ற 
ந�ம்்பணுககளுககு உடன தூணடுதல்கடள 
கடத்துகி்றது. ஒரு ந�ம்்பணு மற்ச்றாரு 
ந�ம்்பணுவுடன ெநதிககும் புள்ளி ந�ம்பிடைபபு 
(Synapse) எனப்படுகின்றது. இநதபபுள்ளி 
ேழியாகத்தான ந�ம்பு செல்கள் தூணடுதல்களின 
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சதாடரட்ப வந�டியாக ்பரிமாறுகின்றது.  
ந�ம்்பணுககள் உைர்சசி ந�ம்்பணு மற்றும் இயகக 
ந�ம்்பணு எனறு இ�ணடு ேடககளாகப 
பிரிககப்படும்.

உைர்சசி ந�ம்்பணு உைரதி்றன, சுடே, 
சதாடுதல், ்பாரடே வ்பான்ற தகேடல 
அனுபபுகின்றது.  இயகக ந�ம்்பணு தடெகளின 
இயககம் ெம்்பநதப்படட செய்திகடள அனுபபுகி்றது.

கிளிைல் தெல்கள் 
இடே ந�ம்பில்லா செல்கள். இது 

ந�ம்்பணுவிற்கு வதடேயான ஆத�வு மற்றும் 
ஊடட்செத்துகடள அளித்து அதன நீர்செமநிடலடய 
்ப�ாமரிககின்றது. இடே ந�ம்பு மணடத்தின 
தூணடுல்கடள கடத்துேதிலும் டமயலின 
உட்றடய உருோககுேதிலும் ்பஙவகற்கி்றது. 

�ைம்புகளின் வரககள்:
 • உைர்சசி அல்லது ஈரபபு ந�ம்புகள்.
 • இயகக அல்லது சேளி்சசெலுத்தும் ந�ம்புகள்.
 • கலபபு ந�ம்புகள்.

�ைம்புகளின் வரககளின் விரிவோக்கம்

உணரச்சி அல்லது ஈரப்பு �ைம்புகள்
உைர்சசி ோஙகிகளால் (Sensor receptors) 

ொத்தியமான நடேடிகடககள் ந�ம்்பணுவிலுள்ள 
ந�ம்பு குற்றிடழகளின மீது உருோககப்படும்வ்பாது 
அடே உைர்சசி ந�ம்பு இடழகளால் 
முதுசகலும்புககு அனுப்பப்படுகின்றன.

இநத தூணடுதல் மூடளககு ந�ம்்பணுவின 
இடைப்பால் செனறு அதற்கு தூணடு செயல் 
இயகக ந�ம்புகள் ேழியாக சேளி 
அனுப்பப்படுகின்றன.

இைக்க அல்லது தவளிச்தெலுத்தும் �ைம்புகள்
இயகக ந�ம்புகள் மூடள, முதுசகலும்பு மற்றும் 

தனனியகக ந�ம்பு முடி்சசு (ganglia) ஆகியேற்றில் 
இருநது உருோகின்றன.  இடேகள் 
தூணடுதல்கடள இயகக உறுபபுகளின தடெகள் 
மற்றும் சு�பபிகளுககு கடத்துகின்றன.  இடே 
இ�ணடு ேடகப்படும்.

உ்டம்பு �ைம்பு (Somatic Nerve)
இடே இயககு தடெகளின சுருஙகிவிரியும் 

இயககத்திற்கு கா�ைமாகின்றன.

�ோனிைஙகு �ைம்பு (Autonomic Nerve)
்பரிவு மணடலம் (Sympathetic) மற்றும் 

துடைப ்பரிவு ந�ம்பு மணடலம் (Parasympathetic) 
- இடே இ�ணடும் இதயத்தடெ,  இயஙகு 
தடெகளின செயல்்பாடு மற்றும் சு�பபுகள் 
சு�ப்பதற்கும் கா�ைமாகின்றன.

கலப்பு �ைம்பு
முதுகுத்தணடுேடத்தில் உைர்சசி மற்றும் 

இயகக ந�ம்புகள் யாவும் தனி குழுககளாக அல்லது 
தனிப்பாடதயில் சீ�ாக அடமககப்படடுள்ளது.  
முதுசகலும்பிற்கு சேளிவய உைர்சசி மற்றும் 
இயகக ந�ம்புகள் ஒவ� இடைபபுத்திசு உட�யில் 
இடைககப்படும் வ்பாது அடே கலபபு ந�ம்புகள் 
எனறு அடழககப்படுகின்றன. 

�ைம்பு மண்டலத்தில் வரும் த�ோய்கள்
 • ேலிபபு (Seizures)
 • ோதம் (Stroke)
 • சதாடர ேலிபபு (Epilepsy)
 • மூடளககாய்்செல் (Meningitis)
 • முடககு ோதம் (Paralysis)
 • மல்டடிபில் ஸகிளிவ�ாசிஸ (Multiple Sclerosis)
 • நடுககு ோதம் (Parkinson’s Disease)
 • நிடனோற்்றல் இழககும் வநாய் (Alzheimer’s 

Disease)
 • முகோதம் (Bell’s Palsy)

 1.6.   வயிறு மற்றும் கு்டல் அரமப்பு / 
தெரிமோ்ன மண்டலம் 
(Gastro Intestinal System)

முன்னுரை: 
உைவுப்பாடத (alimentary Canal) என்பது 

மற்்ற செரிமான உறுபபுகள் இல்லாமல் ோயிலிருநது 
மலககுடல் ேட� ஒரு சதாடர்சசியான சேற்றுக 
குழாயாகும். உைவுப்பாடதயுடன வெரநது 
உமிழ்நீர சு�பபிகள், கல்லீ�ல், கடையம் மற்றும் 
பித்தபட்ப வ்பான்ற அடனத்து உறுபபுகளும் 
செரிமாை மணடலம் எனறு அடழககப்படும்.  
செரிமான அடமபபின முககிய வநாககம் 
உடலுககுத் வதடேயான எரிச்பாருள், ஆற்்றல், 
தி�ேம் வ்பான்றேற்ட்ற உருோகக இ�த்தத்திற்கு 
ஊடட்செத்துககடள ேழஙகுேதாகும்.

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd   19Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd   19 10-12-2021   20:18:1210-12-2021   20:18:12



20

வா�
அ�ண�

உ�நா��
ப�க�

உ���
�ர
	

நா�� �� உ�ேள
��தாைட உ�ேள

பேரா���

க��ர�

� �ட�

�ேயா�ன�
ெஜஜன�

இ�ய�

�ட�வா�

ஆசனவா� மல��ட�

ெந�� �ட�

��ற��� �ட�

ெப���ட� வா�

ேமேல�� �ட�

� ����ட�

ெப���ட�

கைணய��ழா�

கைணய�
இைர
ைப

உண���ழா�

ெதா�ைட���

	�த
ைப
ெபா�வான
	�த��ழா�

இடே மடடுமல்லாமல் செரிமானத்திற்கு 
நாககு மற்றும் உமிழ்நீர சு�பபிகளில் இருநது 
சு�ககும் சநாதிகளும் உதவுகின்றன. பித்தபட்பயும், 
கடையமும் சு�ககும் மற்றும் வெரத்து 
டேத்திருககும் பித்தம் மற்றும் செரிமான சநாதிகள் 
முட்றவய ச்பாதுோக பித்தககுழாய் (common bile 
duct) ேழியாக சிறுகுடலின முதல்்பகுதிககு 
(Duodenum) ேநது செரிமானத்திற்கு உதவுகின்றன.

தெரிமோ்ன மண்டலத்தின் �ோகஙகள்
 • ோய் -  Mouth
 • நாககு -   Tongue
 • உமிழ்நீர சு�பபிகள் -  Salivary gland
 • சதாணடடககுழி -  Pharynx
 • கு�ல்ேடளமூடி -  Epiglottis
 • உைவுககுழாய் -  Oesophagus
 • இட�பட்ப -  Stomach
 • கல்லீ�ல் -  Liver
 • சிறுகுடல் - Small intestine
 • ச்பருஙகுடல்   -  Large intestine
 • மலககுடல் -  Rectum
 • ஆெனோய் -  Anus

வோய் 
கனனம், நாககு, அனனம் (Palate) வ்பான்றடே 

வெரநது ோடய உருோககுகின்றது. இதடன 
ோய்ககுழி (Oral cavity) எனறும் கூ்றலாம்.  
முனபு்றம் உதடு, பினபு்றம் கு�ல்ேடளமூடி 
வமற்பு்றம் அனனம், ்பககோடடில் கனனம் வெரநது 
ோய்ககுழிடய உருோககும். இதடன இ�ணடு 
்பகுதிகளாக பிரிககலாம்.

சேஸடிபூயூள் (Vestibule) – கனனம், மற்றும் 
்பற்களுககு இடடப்படட ்பகுதி
வோய்க்குழி (Oral cavity) – �ோக்குப் �குதி

நாம் ோய்ேழியாக உைவு மற்றும் 
தி�ேஙகடள உடசகாள்கிவ்றாம். சேடடு ்பற்கள், 
வகாட�ப்பற்கள், கடோய்்பற்கள், முன 
கடோய்்பற்கள், வ்பான்ற ்பற்கள் ேடககள் 
உைடே சமல்லுேதற்கு உதவுகின்றன.

�ோக்கு 
நாககு என்பது ஐநது உைரவு உறுபபுகளில் 

ஒன்றாகும். இது முழுேதும் தடெகளால் ஆனது. 
இது உைடே தள்ளுேதற்கும் விழுஙகுேதற்கும் 
உதவுகின்றது. நாககின வமற்்பகுதியில் சுடே 
அரும்புகள் உள்ளன. இடே உைவின சுடேடய 
உை�டேககின்றன.

உமிழநீர சுைப்பிகள் 
உமிழ்நீர சு�பபியில் சு�ககும் உமிழ்நீரில் 

அடமவலஸ எனனும் செரிமான சநாதி உள்ளது. 
இது ஸடார்சடெ குளுகவகாஸ மற்றும் மால்வடாஸ 
என்ற மாவு்செரககட�களாக உடடத்து செரிகக 
செய்கின்றது.

த�ோணர்டக்குழி 
சதாணடடககுழி நாசித்துடளகள் ேழியாக 

ேரும் காற்ட்றயும் ோயின ேழியாக ேரும் உைவு 
மற்றும் காற்ட்றயும் ச்பற்றுக சகாணடு 
கு�ல்ேடளமூடியின உதவியுடன காற்ட்ற 
மூ்சசுககுழலுககும் உைவுகடள 
உைவுககுழலுககும் அனுபபுகின்றது. சிலெமயம் 
நாம் வ்பசிகசகாணவட ொபபிடும்வ்பாது உைவின 
சிறு துணடுகள் தே்றாக உைவுககுழாய்ககு 
்பதிலாக மூ்சசுககுழாயில் செல்ேடத 
உைரகிவ்றாம்.

குைல்வரளமூடி 
 கு�ல்ேடள மூடி என்பது இதழ் வ்பான்ற 

மடிபபு. இது ோய்ககு பினனால் கு�ல்ேடளயுடன 
இடைககப்படடுள்ளது. இநத மடிபபு சுோெத்தின 
வ்பாது வமவல மடஙகி காற்ட்ற மூ்சசுக குழாய்ககும், 
உைடே விழுஙகும் வ்பாது கீவழ செனறு 
உைடேயும் தி�ேஙகடளயும் 
உைவுககுழாய்ககும் செல்ல அனுமதிககின்றது.

உணவுக்குழோய் 
உைவுககுழாய் என்பது நீணட வந�ான 

சேற்றிட அடமபபு. இது சதாணடடயில் சதாடஙகி 
இட�பட்பயில் முடிேடடகி்றது. உைவுககுழாயின 
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வமல் உள்ள தடெகள் இயககுதடெகள் மற்றும் கீழ் 
உள்ள தடெகள் இயஙகு தடெகள். 
உைவுககுழாயின வமல் அதாேது 
சதாணடடகுழியின முடிவில் ஒரு சுருககுத்தடெயும் 
(Sphincter) உைவுககுழாயின கீழ் அதாேது 
இட�பட்பயின சதாடககத்தில் ஒரு சுருககுத் 
தடெயும் அடமநதுள்ளது. இநத சுருககுத்தடெகள் 
உைவு உைவுககுழாயில் இருநது பினவனாககி 
சதாணடடககுழிககு ேருேடதயும், இட�பட்பயில் 
இருநது உைவு உைவுககுழாய்ககு ேருேடதயும் 
தடுககின்றது. உைவுககுழாயின முதனடம ்பஙகு 
அடலவ்பான்ற ச்பரிஸடால்சிஸ இயககம். இநத 
அடல வ்பான்ற இயககத்தால் உைவும் 
தி�ேபச்பாருடகளும் தடெகளின உதவியால் 
நகரநது முனவனாககி செரிமானப்பாடதயில்  
உநதப்படுகி்றது.

இரைப்ர� /அன்்னப்ர� 
இட�பட்ப என்பது சேற்றிடமான உறுபபு.  

இது ேயிற்றுப ்பகுதியின இடது பு்றத்தில் 
அடமநதுள்ளது. இட�பட்ப உைவு மற்றும் 
தி�ேத்டத வெகரித்து அடத செயல்முட்றககு 
உள்ளாககுகி்றது. இதில் ஃ்பணடஸ (Fundus), உடல் 
(Body), ஏடரியம் (Atrium) எனும் மூனறு ்பாகஙகள் 
உள்ளன.

செரிமான செயல்முட்றககு உதவுேதற்காக 
இட�பட்ப டஹடவ�ாகுவளாரிக அமிலம் மற்றும் 
இட�பட்ப அமிலமான ச்பபசின (pepsin) வ்பான்ற 
செரிமான சநாதிகடள சு�ககி்றது.  இட�பட்பயின 
செரிமான செயல்்பாடடிற்கு பி்றகு உைவும் 
தி�ேமும் ்பகுதி இட�பட்ப்பாகுோக (Chyme) 
மாறுகி்றது. ச்பபசின பு�தத்டத செரிகக டேககி்றது.  
டஹடவ�ாகவளாரிக அமிலம் செரிமானத்திற்கு 
வதடேயான அமிலத்தனடம சகாணட 
ஆல்கஹாடல சகாடுககி்றது.

நீரில் கட�யும் டேடடமினகளும் ஆஸபிரின 
வ்பான்ற சில மாத்திட�களும் குட்றநத அளவில் 
இட�பட்பயில் உறிஞ்ெப்படுகின்றது.

கல்லீைல் 
கல்லீ�ல் என்பது ேயிற்றுககுழியின 

ேடலயின ேலது ்பககத்தில் அடமநதுள்ள ேயிற்று 
உறுபபும் மற்றும் உடலில் மிகபச்பரிய 
சு�பபியுமாகும். கல்லீ�லில் தான பித்தம் சு�ககப்படடு 
பித்தப ட்பயில் வெமித்து டேககப்படடு ச்பாதுோக 
பித்தக குழாய் ேழியாக சிறுகுடலுககு 
அனுப்பப்படுகி்றது. பித்தம் தான சகாழுபபுகடள 
முறித்து செரிகக ்பயன்படுகி்றது.

சிறுகு்டல் 
இட�பட்பயில் இருநது ேரும் 

இட�பட்ப்பாகுவில் இருநது ச்பரும்்பாலான 
ஊடட்செத்துககளும் கனிமஙகளும் சிறுகுடலில் 
உறிஞ்ெப்படுகி்றது. சிறுகுடல் பித்தத்டதயும், 
கடைய சநாதிகடளயும் பித்தக குழாயிலிருநது 
ஏற்றுகசகாள்கி்றது.  

சிறுகுடல் இட�பட்படய ச்பருஙகுடலுடன 
இடைககி்றது. இதிலும் சுருகக தடெ 
செரிமானமான உைவுப ச்பாருடகடள 
முனவனாககி ே�ாமல் தடுககி்றது. சிறுகுடலில் 
டிவயாடினம் (Deudenum), சஜஜீனம் (Jejunum), 
இலியம் (ileum) எனறு மூனறு ்பாகஙகள் உள்ளன.  
டிவயாடினம் இரும்பு்ச ெத்டதயும், சஜஜீனம் 
செரிமான ச்பாருடகளில் உள்ள அடனத்து 
ஊடட்செத்துகடளயும், இலியம் விடு்படட 
ெத்துககடளயும் உறிஞ்சுகின்றது.

த�ருஙகு்டல் 
ச்பருஙகுடலில் தான நீர உறிஞ்ெப்படடு 

மீதமுள்ள செரிமான ச்பாருடகள் மலமாக 
சேளிவயற்்றப்படுகின்றன. ச்பருஙகுடலில் 
ச்பருஙகுடல் ோய் மற்றும் சநளிவுகுடல் (Sigmoid) 
எனறு இ�ணடு ்பகுதிகள் உணடு. ச்பருஙகுடல் 
ோயில் குடல்ோல் (appendix) 
இடைககப்படடுள்ளது.  ச்பருஙகுடலில் நீர 
உறிஞ்ெப்படடு மீதமுள்ளடே மலககுடலுககு 
தள்ளப்படுகின்றன. 

மலக்கு்டல்  
இது குடலின கடடசிப்பகுதி ஆகும்.  

ச்பருஙகுடடல ஆெனோய் உடன 
இடைககின்றது. இது செரிமானத்தில் இருநது 
ேரும் கழிவுகடள வெரத்து டேத்து சேளிவயற்்ற 
்பயன்படுகின்றது.

ஆெ்னவோய் 
ஆெனோய் தான செரிமான மணடலத்தின 

கடடசி ்பகுதி.  ஆென ோயின வமல் ்பகுதியில் 
உள்ள ஒரு சி்றப்பான பு்றணி மலககுடலின 
உள்ளடககத்டத (திட, தி�ே, ோயு) கணடறியும்்படி 
அடமககப்படடுள்ளது.

தெரிமோ்னத்தின் நிரலகள்

தமல்லல் (Mastication)
உைவின செரிமானம் முதலில் ்பற்களால் 

உைடே சமனறு உமிழ்நீ�ால் ஈ�மாககுதல் 
எனனும் இயநதி� செரிமானத்தில் இருநது 
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ஆ�ம்பிககி்றது.  உமிழ்நீர என்பது உமிழ்நீர 
சு�பபிகளால் சு�ககப்படும் ஒரு தி�ேம்.  இதில் 
உமிழ்நீர அமிலம் உள்ளது.  இநத சநாதி உைவில் 
உள்ள ஸடார்சடெ செரிகக ஆ�ம்பிககி்றது.  
உமிழ்நீரில் உள்ள  மியூககஸ (Mucus)  உைடே 
ேழேழப்பாககுகி்றது.  வமலும் உமிழ்நீரில் உள்ள 
டநட�ஜன கார்பவனட கா� ஆல்கஹாடல 
சகாடுத்து அடமவலட்ஸ (Amylase) வேடல 
செய்ய டேககி்றது.

தெரிமோ்னம் (Digestion)
செரிமானம் என்பது உைவில் உள்ள ச்பரிய 

கட�யாத மூலககூறுகள்.   சிறிய நீரில் 
கட�யககூடிய மூலககூறுகளாக முறிநது, 
உடடநது இ�த்தத்தில் உள்ள பிளாஸமாோல் 
உறிஞ்ெப்படுேது செரிமானம் எனப்படும்.  
செரிமானம் சிடதமாற்்ற முறிதல் (catabolism) 
இயநதி� மற்றும் வேதியியல் செரிமானம் எனறு 
இ�ணடாக பிரிககப்படுகி்றது.

இயநதி� செரிமானம் என்பது ச்பரிய உைவு 
துணடுகள் செரிமான மற்றும் உமிழ்நீர 
சநாதிகளால் சிறு சிறு துணடுகளாக ்படிப்படியாக 
உடடேது ஆகும்.  இ�ொயன அல்லது 
வேதியல்செரிமானம் என்பது உடடநத உைவுகள் 
உடலுககு வதடேயான ்பயன்படுத்தக கூடிய சிறிய 
மூலககூறுகளாக செரிமான சநாதிகளால் 
மாற்்றப்படுேது ஆகும்.

உறிஞ்சு�ல் (Absorption)
95% ெதவீத ஊடட்செத்துககடள உறிஞ்சும் 

செயல்்பாடு சிறுகுடலில் நடடச்பறுகி்றது.  தணணீர 
மற்றும் கனிமஙகள் (Minerals) இ�த்தத்தில் இருநது 
அகத்துறிஞ்ெல் (reabsorbed) செயல்்பாடு மூலம் 
ச்பருஙகுடலில் நடடச்பறுகின்றது.

தெரிமோ்ன மண்டலத்தில் வரும் த�ோய்கள் 
 • விஷம் குடித்தல் (Poisoning)
 • ேயிற்றுபவ்பாககு (Diarrhoea)
 • மல்சசிககல் (Constipation)
 • குடலுறுபபு அழற்சி (Diverticulitis)
 • இட�பட்ப அமில பினவனாடட வநாய் (Gastric 

Acid Reflux)
 • ேயிற்றுபபுண (Peptic Ulcer)
 • பித்தககற்கள் (Cholelithiasis)
 • கல்லீ�ல் இடழநார ேளர்சசி (Cirrhosis of liver)
 • மஞ்ெள் காமாடல (Hepatitis)
 • குடல் அழற்சி (Colitis)

 • எரி்செல் சகாணட குடல் வநாய் (Irritable Bowel 
Syndrome)

 • குடல் புற்றுவநாய் (Cancer in any place)

 1.7.   சிறுநீைகம் அரமப்பு (Urinary System)

முன்னுரை: 
சிறுநீ�க அடமபபில் சிறுநீ�கம், சிறுசீரகுழாய், 

சிறுநீரபட்ப, மற்றும் சிறுநீரபபு்றேழி வ்பான்ற 
உறுபபுகள் உள்ளன. இநத அடமபபின முககிய 
வநாககம் உடலில் உள்ள அதிகப்படியான நீட� 
சேளிவயற்றுதல், இ�தத்தின அளவு மற்றும் இ�த்த 
அழுத்தத்தின அளடேயும் சீ�ாககுதல், இ�த்தத்தில் 
PH மற்றும் தாதுஉபபுகளின அளடே 
கடடுப்படுத்துதல், ஒழுஙகு்படுத்துதல் 
வ்பான்றடேயாகும்.

சிறுநீைக அரமப்பின் �ோகஙகள்

 • சிறுநீ�கம்
 • சிறுநீர குழாய்கள்
 • சிறுநீரபட்ப
 • சிறுநீரபபு்றேழி
 • சிறுநீ�கம்

சிறுநீ�கஙகள் அேட� விடத ேடிேத்தில் 
இ�ணடு ்பககமும் அடமநதுள்ள ஆகும். இடே வமல் 
ேயிற்றுப ்பகுதியில் இட�பட்ப மற்றும் கல்லீ�லுககு 
சநருககமாக அடமநதுள்ளது. சிறுநீ�கத்தின 
இ�ணடு முககிய அடுககுகள்,சிறுநீ�க அகணி மற்றும் 
சிறுநீ�க பு�ணி. அகணி சிறுநீ�கத்தின உள்பு்றமும், 
பு்றணி சிறுநீ�கத்தின சேளிபபு்றம் அடமநதுள்ளது. 
சிறுநீ�கம் மில்லியன கைககான சநஃப�ானகளால் 
(nephron) ஆனடே. இடே தான சிறுநீ�கத்தின 
முதனடம செயல்்பாடடு அலகு.  
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சிறுநீரக்குழோய்
இரு ்பககஙகளிலும் உள்ள சிறுநீ�கத்டத 

அதன சிறுநீரபட்பயுடன சிறுநீரககுழாய் தான 
இடைககின்றது.  இதில் உள்ள சமனடமயான 
இயஙகு தடெகளால் தான சிறுநீ�கத்திலிருநது 
சிறுநீரட்பககு சிறுநீர செல்கின்றது.

சிறுநீரப்ர�
சிறுநீரபட்ப என்பது தற்காலிகமாக சிறுநீட� 

வெகரித்து, தககடேத்துக சகாள்ளும் தடெயினால் 
ஆகிய உறுபபு. இது தற்காலிகமாக சிறுநீர 
கழிப்பதற்கு முன சிறுநீட� பிடித்து டேககும் 
ட்பவ்பானறு செயல்்படுகி்றது.  ஒரு சிறுநீரபட்பயில் 
ொதா�ைமாக 800 மில்லி லிடடர சிறுநீட� 
தககடேத்துகசகாள்ள முடியும்.

சிறுநீரப் பு்றவழி
கீவழ உள்ள ்படஙகளில் காடடப்படடுள்ள்படி 

ஆணகளுககும், ச்பணகளுககும் சிறுநீரப பு்றேழி 
வேறு்படுகின்றன.

சிறுநீர பு்றேழியாக தான சிறுநீர 
சேளிவயறுகி்றது.

ஆணகளுககு சிறுநீர சேளிவயறுதல் மற்றும் 
விநது சேளிவயறுதல் வ்பான்ற ்பாடதகடள 
கடடுப்படுத்தககூடிய வீதம் இ�ணடு பு்றேழி 
சுருககுதடெகள் உள்ளது.

ஆனால் ச்பணகளுககு சிறுநீர 
சேளிவயறுதடல மடடும் கடடுப்படுத்த ஒவ� ஒரு 
சிறுநீரப பு்றேழி சுருககுதடெ அடமநதுள்ளது.

சிறுநீ�க அடமபபின செயல்்பாடுகள் 
சிறுநீ�கத்தின செயல்்பாடடு அலகு சநஃப�ான. 

சிறுநீ�கத்தின செயல்்பாடடு அலகான சநஃப�ான 
மிக்சசிறிய அடமப்பாகும். (Tiny structures) இதில் 
இ�ணடு ்பாகஙகள் உள்ளன. இதில் சகாத்தாக 

அடமநதிருககும் இ�த்தநுணகுழாய்கள் 
கிளாமருலஸ (Glomerulus) எனறும் நீணட 
கிளாமருலட்ஸ சுற்றி உள்ள அடமபட்ப 
ச்பௌமனஸ காபஸயூல் எனறும் அடழப்பர.

சிறுநீைகத்தின்  மூன்று  முக்கிை 
தெைல்�ோடுகள் பின்வருமோறு

சநஃப�ானகள் பினேரும் செயல்்பாடுகடள 
செய்கின்றன.
 • ேடிகடடுதல் (Filtration)
 • அகத்துறிஞ்ெல் (Reabsorption)
 • சு�த்தல் (Secretion)
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��தம�

ெவ�ேய��
��தம�

���ழா��
இர	த ���ழா�

���ரக
�ைர

���� ெவ�ேய�த�
ெவ�ேய�த� = வ�க��த� - அக	 �ச� அ�ல 

����ச� + �ர	த�

�ேளாமேல� இர	த
���ழா�

ெபௗமா��
கா����

1. வ�க��த�
2. அக	 �ச� அ�ல 
    ����ச�
3. �ர	த�
4. க�வக�ற�

(I) வடிகடடு�ல்
இ�த்த ஓடடத்தில் இருநது இ�த்தம் 

சிறுநீ�கத்டத கடககும்வ்பாது பு�தஙகள் மற்றும் 
அணுககளின துகள்கள் ேடிகடடுதல் மூலம் 
அகற்்றப்படுகி்றது.

இ�த்தம் மீணடும் அல்ட�ா ேடிகடடுதல் மூலம் 
ேடிகடடப்படடு மீணடும் உறிஞ்சுதல் மற்றும் 
சு�த்தல் நடநது சிறுநீர உருோகின்றது. 

(ii) அகத்துறிஞ்சு�ல்
அகத்துறிஞ்சுதலில் ேடிகடடுதலுககு பி்றகு 

உறிஞ்சுதல் நிகழ்நது அதற்குப பி்றகு அல்ட�ா 
ேடிகடடுதல் நடநது மீணடும் அணுத்துகள்கள் 
மற்றும் மூலககூறுகள் வ்பான்றடே இ�த்தத்தில் 
எதிரகால ்பயன்பாடடிற்காக உறிஞ்ெப்படுகி்றது.  

(iii) சுைத்�ல் 
சிறுநீ�கத்தின செயல்்பாடுகள் முடிநதபின 

சு�த்தல் மூலம் கழிவுபச்பாருடகள் மற்றும் 
மூலககூறுகள் ஆகியடே இ�த்தத்திலிருநது 
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சிறுநீரில் சேளிவயறுகி்றது.  இது மீணடும் 
உறிஞ்சுதல் செயல்்பாடடிற்கு எதி�ான செயல். 

சிறுநீர உருவோகு�ல்
சிறுநீ�கத்திற்குள் நுடழயும் இ�த்தம்
இ�த்தத்டத ேடிகடடுதல்
அல்ட�ா ேடிகடடுதல்
மீணடும் உறிஞ்சுதல்
சு�த்தல்

சிறுநீர தவளிதைற்்றம்
இடதத் தவி� சிறுநீ�கம் நீர ச்பருககத்டத 

குட்றககும் ஹாரவமான (Antidiuretic Hormone) 
அல்வடாஸடீவ�ான, ச�னின, ஆனசிவயாசடனசின-
II எனனும் சநாதிகடள உற்்பத்தி செய்யும் 
இனறியடமயாத செயல்்பாடடடயும் செய்கின்றது.

குறிப்பு:  நீரத�ருக்கத்ர�  குர்றக்கும் 
ஹோரதமோன்  �மது  உ்டலில்  நீரின்  அளரவ 
கடடுப்�ோடடுக்குள் ரவக்கி்றது.  அதிகப்�டிைோ்ன 
நீர  இைத்�த்தில்  இருந்�ோல்  உைர  இைத்� 
அழுத்�ம்  மற்றும்  திைவ  மி�மிஞ்சிை  சுரம 
(Overload)  த�ோன்்ற  பிைச்சிர்னகளுக்கும்,  நீர 
�ோழநிரலயில்  இருந்�ோல்  குர்ற  இைத்� 
அழுத்�ம்  மற்றும்  நீரிழப்பு  த�ோன்்ற 
பிைச்ெர்னகளுக்கும் கோைணமோகின்்ற்ன.  இந்� 
ஹோரதமோன்  அல்த்டோஸடீைோன்  அளரவயும் 
குர்றக்கி்றது.

குறிப்பு:
 • ச்பரியேரகள் ொதா�ைமாக ஒரு நாடளககு 

800 முதல் 2000 மில்லி லிடடர சிறுநீர கழிப்பர.
 • சிறுநீர சேளிவயறுதல் ஒரு நாடளககு 800 

மில்லி லிடடருககு குட்றோக அல்லது ஒரு 
மணிககு 30 மில்லி லிடடருககு குட்றோக 
இருநதால் இதற்கு குட்ற சிறுநீர சேளிவயற்்றம் 
(Oliguria) எனறு ச்பயர.

 • சிறுநீர சேளிவயறுதல் ஒரு நாடளககு 2000 
மில்லி லிடடருககு அதிகமாக இருநதால் இதற்கு 
மிடகசிறுநீர சேளிவயற்்றம் (Polyuria) எனறு 
ச்பயர.

 • சிறுநீர சேளிவயறுதல் ஒரு நாடளககு 100 
மிலிககு குட்றோக இருநதால், அதடன 
அனுரியா (Anuria) அல்லது சிறுநீர 
உருோகாடம எனறு கூ்றலாம்.

சிறுநீைகம் அரமப்பின் தவரலகள் 
 • நமது உடலின கழிவுகடள சேளிவயற்றுதல்
 • பி.எ்ச. அல்லது அமில அடிப்படட ெமநிடலடய 

நிரேகித்து உடலின நீர ெமநிடலடய 
கடடுப்படுத்துதல்.

 • தாது உபபுகள் மற்றும் தாது உபபுகளின 
ெமநிடலடய நிரேகித்து நமது உடலின நீர 
ெமநிடலடய சீ�ாககுதல்.

 • இ�த்த அழுத்தத்டத நிரேகித்தல் மற்றும் 
கடடுப்படுத்துதல்.

 • சிறுநீர வெகரித்தல்
 • சிறுநீரபட்ப செயல்முட்றடய செயல்்படுத்துதல்
 • இ�த்தத்திலிருநது யூரியா மற்றும் அம்வமானியா 

வ்பான்ற கழிவுகடள நீககுதல்.
 • நமது உடலில் தி�ேஙகள் மற்றும் தி�ே 

ெமநிடலடய நிரேகித்தல் மற்றும் 
கடடுப்படுத்துதல் மூலம் உடலில் வதடேயான 
நீட� டேத்து இ�த்த ஓடடத்தில் இருநது 
வதடேயில்லாத நீட� சேளிவயற்றுதல் 
மற்றும் நீககுதல்.

 • சிேபபு இ�த்த அணுககளின உற்்பத்திககு 
வதடேயான எரித்வ�ா்பாய்டின மற்றும் 
கால்சிட�ால் வ்பான்றேற்ட்ற ேழஙகுதல், 
கால்சியத்டத மறு ்பயன்பாடடிற்கு உறிஞ்சி 
நாளமில்லா சு�பபிகளின செயல்்பாடடிற்கு 
உதவுகி்றது.

சிறுநீைக அரமப்பு த�ோ்டர�ோ்ன த�ோய்
 • சிறுநீர ்பாடத சதாற்றுவநாய் (Urinary Tract 

Infection)
 • சிறுநீ�கக கல் (Urolithiasis)
 • சிறுநீ�க செயலிழபபு (Renal Failure)
 • சிறுநீ�க கடடிகள் (Renal Cyst)
 • சிறுநீ�க முடி்சசு அழற்சி (Glomerulonephritis)
 • சிறுநீ�க குழாய் புற்றுவநாய் (Cancer of the 

Urinary Tract)
 • கூழ்மபிரிபபு - டயாலஸிஸ (Dialysis)

 1.8.    சுவோெ மண்டலம் (Respiratory system)

முன்னுரை 
சுோெ அடமபபு முட்ற ோழ்கடகககு 

ஆதா�மான ஆகசிஜடன சகாடுத்து கார்பன–டட 
–ஆகடெடட அகற்றுகி்றது. இநத சுோெ மணடலம் 
இதயம் மற்றும் நுட�யீ�லுடன இடைநது 
செயல்்படுேதாகும். 
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ேம� �வாச ம�டல�

நா����

�ர�வைள

�
 �வாச ம�டல�

	����ழ� வல�ப�க �ைர�ர�

கா����றைற

	����ழ�க�

�ைர 

நர�� 

ெதா�ைட���

 தைம
	����ழா�

�ைர�ர�

சுவோெ மண்டலத்தின் �ோகஙகள்

சுோெ மணடலம் வமல் மற்றும் கீழ் சுோெ 
மணடலம் எனறு இ�ணடு ்பாகஙகளாக 
பிரிககப்படடுள்ளது

வமல் சுோெ 
மணடலம்

கீழ் சுோெ மணடலம்

ந ா சி த் து ே ா � ம் - 
Nostril

மூ்சசுககுழல் – Trachea
நுட�யீ�ல்- Lungs

சதாணடடககுழி- 
Pharynx

கிடளககுழல் - Bronchi
சிறு கிடளககுழல்- 
Bronchiole

கு�ல்ேடளமூடி- 
Epiglottis

முதனடம சிறுகிடளக 
குழல்- Primary Bronchioles
இ�ணடாம் நிடல 
சிறுகிடளககுழல் - 
Secondary Bronchioles
மூன்றாம் நிடல 
சிறுகிடளககுழல்- Teritary 
Bronchioles

கு � ல் ே ட ள - 
Larynx

காற்று சிற்்றட்ற- Alveoli

சுற்று்சசூழலில் இருநது காற்று சுோெ 
மணடலத்தில் கீழ்ககணட சதாடர நடேடிகடக  
மூலம் நகரகின்றது.

நாசித்துோ�ம்
மூககு ஒரு தடுபபு்சசுேர மூலம் இ�ணடாக 

பிரிககப்படடு உள்ளது. மூககின 
சேளித்துோ�ம் தான நாசித்துோ�ம் எனறு 

அடழககப்படுகின்றது.

த�ோணர்டக்குழி
இது சதாணடடயின ஒரு ்பகுதி. இது 

ோய்ககும் நாசிககுழிககும் பின ்பகுதியில் 
அடமநதுள்ளது. உைவுக குழலுககும் 

கு�ல்ேடளககும் வமற்பு்றம் அடமநதுள்ளது. இதில் 
மூனறு ்பகுதிகள் உள்ளன. அடே
1) மூககுத் சதாணடடககுழி (Nasopharynx) 
2) ோய்த்சதாணடடககுழி ( Oropharynx) 
3) கு�ல்ேடள சதாணடடககுழி ( Laryngopharynx)

குைவரள மூடி
சதாணடடயில் உள்ள மடல் வ்பான்ற 

அடமபபு கு�ல்ேடளமூடி எனப்படும். இது 
கு�ல்ேடளககும் சதாணடடககுழிககும் இடடயில் 
அடமநதுள்ளது. இநத அடமபபு  
உைவுபச்பாருள்கடள மூ்சசுககுழல் மற்றும் 
நுட�யீ�லுககு செல்லவிடாமல் தடுககி்றது. இது 
மியூககஸ ்படலத்தால் ஆன மீள் குருத்சதலும்பு 
(Elastic cartilage), இது கு�ல்ேடளயின 
சதாடககத்தில் இடைநதுள்ளது.

குைல்வரள 
இதடன ஆதாம் ஆபபிள் அல்லது கு�ல்ச்படடி 

எனறும் அடழககலாம். கு�ல்ேடள 
சதாணடடககுழியின அடிப்பகுதிடய 
மூ்சசுககுழலுடன இடைககின்றது. இது சுோசித்த 
காற்ட்ற சதாணடடககுழியில் இருநத 
நுட�யீ�லுககு எடுத்து்ச செல்கின்றது. 
சதாணடடயில் உள்ள கு�ல் நாணகள் ேழியாக 
மூ்சசுகாற்று செல்லும்வ்பாது அடேஅதிரநது 
ெத்தத்டதயும் கு�டலயும் உருோககுகின்றது.

மூச்சுக்குழல்

�ர� வைள

�����ழ�

வல� 
�ைர�ர�� 

�வ�க� 

இட� 
�ைர�ர�� 
�வ�க� 

�����ழ� �	�ெத���

க�னா 

�த�ைம ����
�ழ�க�

இர�டா� ����
�ழ�க�

�வாச 
���க� 

�����ழ�� பாகக�

இதடன காற்றுக குழாய் எனறும் 
அடழககலாம். குறுத்சதலும்்பால் ஆன இநத குழாய் 
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சதாணடடககுழிடயயும் கு�ல்ேடளடயயும் 
நுட�யீ�லுடன இடைத்து மூ்சசுககாற்று சீ�ாக  
செல்ேடத உறுதிப்படுத்துகின்றது.

நுரையீைல்
நுட�யீ�ல்கள் தான சுோெ மணடலத்தின 

முதனடமயான உறுபபுகளாகும். இடே கூம்பு 
ேடிே ்பஞ்சு வ்பான்ற உறுபபுகள். இடது மற்றும் 
ேலது நுட�யீ�ல்கள் உைவுககுழிககுள் 
இதயத்தின இருபு்றமும் உத�விதானத்திற்கு 
வமற்்பகுதியிலும் அடமநதுள்ளது. நுட�யீ�ல்கடள 
விலாஎலும்பு மற்றும் முதுசகலும்பு வ்பான்றடே 
்பாதுகாககின்றன. ேலது ்பகக நுட�யீ�ல் இடது 
்பகக நுட�யீ�டல விட சிறிது ச்பரியதாக இருககும் 
இடது ்பகக நுட�யீ�ல் இ�ணடு மடல்களும், 
ேலது்பகக நுட�யீ�லில் மூனறு மடல்களும் 
உள்ளது.
இடது ்பகக நுட�யீ�ல் கீழ் மடல் (Lower Lobe)
  வமல் மடல் (upper lobe)
ேலது ்பகக நுட�யீ�ல் கீழ் மடல் ( Lower lobe)
 நடு மடல் (Middle lobe)
 வமல் மடல் ( (upper lobe)

கிரளக்குழல்கள்
சுோெ மணடலத்தில் கிடளககுழல்கள் 

முககிய காற்றுப்பாடதயாக அடமகின்றது. 
காற்ட்ற நுட�யீ�லுககு எடுத்து்ச செல்கின்றது. 
இது முதனடம, இ�ணடாம் மற்றும் மூன்றாம் 
கிடளககுழல்களாக பிரிநது காைப்படுகின்றது.

நுண கிரளக்குழல்கள்
இநத நுண கிடளககுழல்கள் மீணடும் 

நுணணியதாக பிரிநது முடிவில் ஒரு 
தனித்துேமான கிடளககுழல்கடள 
உருோககுகின்றது.

கோற்று சிற்்றர்ற
காற்று்ச சிற்்றட்ற நுட�யீ�லுககுள் 

உட்பகுதியில் ஒரு சதாகுப்பாக உள்ளது. இடே 
சுோெ மணடலத்தின மிக நுணணிய அலகாகும். 
நமது நுட�யி�லில் வதா�ாயமாக 480 மில்லியன 
காற்று்ச சிற்்றட்றகள் உள்ளன. ஒவசோரு காற்று 
சிற்்றட்றயும் எணைற்்ற நுணணிய இ�த்த 
நாளஙகளால் சூழ்நது உள்ளது. இநத இடத்தில்தான 
காற்று ்பரிமாற்்றம் வி�வுதல் (Diffusion) மூலம் 
நடடச்பறுகின்றது.

இர�த ���ழா� ப��ைக

இைண����

கா
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���ைப
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	� �
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�ழா�

��க� �ர��
��க� அ���

கா
	� �
றைற
ஏ��ய�

�ைர�ர  �ைர
�ைர�ர  தம�

குறிப்பு  உ�ைவி�ோ்னம்  �ோன்  �மது  உ்டலில் 
உள்ள முக்கிை சுவோெ �ரெைோகும். 

சுவோெ மண்டத்தின் தெைல்�ோடுகள்
நாம் மூககு மற்றும் ோய் ேழியாக காற்ட்ற 

சுோசிககிவ்றாம்.சுற்று்சசூழலில் உள்ள காற்று 
மற்றும் ஆகசிஜன மூககு துோ�ம் ேழியாக 
சிலெமயம் ோய்ேழியாகவும் சுோெப ்பாடதககு்ச 
செல்கின்றது. நாசிககுழியில் உள்ள மியூககஸ  
அடுககு மற்றும் நுணணிய முடி ேடிகடடி வ்பால் 
செயல்்படடு காற்றில் உள்ள நுணணிய துகள்கள் 
மற்றும் ஆ்பத்துக கா�ணிகடள தடுத்து காற்ட்ற 
சுோெப்பாடதககுள் அனுபபுகின்றது.

இநத காற்று சதாணடடககுழி ேழியாக 
கு�ல்ேடளககு செல்கின்றது. கு�ல்ேடனயில் 
உள்ள கு�ல்ேடள மூடி காற்ட்ற காற்றுப்பாடதயில் 
சீ�ாக செல்ல அனுமதிககின்றது. வமலும் 
உைவுத்துகள்கள் காற்றுப்பாடதயில் 
செல்ேடதயும் தடுககின்றது.

கு�ல்ேடளயில் இருநது காற்று 
மூ்சசுககுழலுககு செனறு, அஙகு இடது மற்றும் 
ேலது கிடளககுழலாக பிரிநது நுட�யீ�லுககுள் 
செல்கின்றது. இதடன முதனடம கிடளககுழல் 
எனலாம். முதனடம கிடளககுழல் வமலும் சிறுசிறு 
குழல்களாக பிரிநது இ�ணடாம் கிடளககுழடய 
உருோககின்றது.

இநத இ�ணடாம் கிடளககுழலின முடிவில் 
நுணணிய கிடளககுழல்கள் மூன்றாம்நிடல 
கிடளககுழல்கள் ஆகும். மூன்றாம் நிடல 
கிடளககுழலின முடிவில் தனித்துேமான சமல்லிய 
அடமபபு காற்று்சசிற்்றட்ற எனறு 
அடழககப்படுகின்றது. இநத ்பகுதியில்தான காற்று 
்பரிமாற்்றம் நடடச்பறுகின்றது. 
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சுவோெ சுழற்சி
சுோெ சுழற்சியில் இ�ணடு நிடலகள் 

உள்ளன. அடே ஆகஸிஜன நிட்றநத காற்ட்ற 
உள் இழுத்தல் மற்றும் கார்பன டட ஆகட்ஸடு 
நிட்றநத காற்ட்ற சேளிவிடுதல். நமது நுட�யீ�ல் 
மூ்சடெ உள்ளிழுககும் வ்பாது விரிேடடநது,  
மூ்சடெ சேளிவிடும்வ்பாது சுருஙகி தளரநத 
நிடலயில் இருககின்றன. இநத சுருஙகி விரியும் 
செயல்்பாடு உத�விதானத்தாலும், ஊடுகதிர  
தடெகளாலும் (Intercostal Muscle) தான 
நடடச்பறுகின்றது.

குறிப்பு  ஒவதவோரு  உள்  மூச்சும் 
தவளிமூச்சும்  தெரந்து�ோன்  ஒரு  சுவோெம். 
ெோ�ோைணமோக ஒரு  த�ரிைவர நிமி்டத்திற்கு  16 
மு�ல்  20  முர்ற  சுவோசிக்கி்றோர  அல்லது  ஒரு 
மணிக்கு 960 மு�ல் 1200 முர்ற சுவோசிக்கி்றோர.

சுவோெ மண்டத்தில் ஏற்�டும் த�ோய்கள்
 • நுட�யீ�ல் அழற்சி (Pneumonia)
 • திசுககளில் காற்று ்ப�விய நிடல (Emphysema)
 • மூ்சசுககுழாய் அழற்சி( Bronchitis)
 • ஆஸதுமா  (Asthma)
 •  நாள்்படட நுட�யீ�ல் அடடபபு வநாய் ( chronic 

obstructive pulmonary disease)
 • ஃபுளு காய்செல்( Influenza)
 • காெவநாய் ( tuberculosis)
 •  கு�ல்ேடள அழற்சி( Laryngitis)
 • சதாணடடககுழி அழற்சி ( Pharyngitis)
 •  நுட�யீ�ல் புற்றுவநாய் (Lung cancer)
 • மூ்சசுத் திை்றல் ( Dyspnea)
 • சுோெத் தடுபபு( Respiratory Arrest) 

 1.9.    �ோளமில்லோ சுைப்பி மண்டலம் 
(Endocrine System)

நாளமில்லா அடமபபு உடடலத் தககடேகக 
மற்றும் உயிரகடள உருோகக வதடேயான 
ஹாரவமானகடள உடலுககு ேழஙகுகி்றது.  
நாளமில்லா சு�பபிகளின குட்றநத மற்றும் உயரநத 
ஹாரவமான சு�பபிகளின தி்றவன ்பல 
வநாய்களுககு கா�ைமாகின்றன.  

�ோளமில்லோ  சுைப்பி  மண்டலம்  கீழகோணும் 
சுைப்பிகரள தகோணடிருக்கி்றது.
 • டஹபவ்பாதலாமஸ (Hypothalamus)
 • பிடயூடடரி  சு�பபி (Pituitary Gland)

 • பினியல் சு�பபி (Pineal Gland)
 • டத�ாய்டு சு�பபி (Thyroid)
 • ்பா�ாடத�ாய்டு (Parathyroid)
 • அடரீனல் சு�பபி (Adrenal Gland)
 • கடையம் (Pancreas)
 • அணட்ச சு�பபி (Ovaries)
 • விநது்ச சு�பபி (Testes)

குறிப்பு:  �ோளமில்லோ  சுைப்பி  �ோளமுள்ள 
சுைப்பிகளிலிருந்து தவறு�டும். �ோளமில்லோ சுைப்பி 
ஹோரதமோன்கரள  உறுப்புகளுக்கு  உள்தள 
சுைந்து இைத்�த்தில் கலக்க தெய்கி்றது.   ஆ்னோல் 
�ோளமுள்ள  சுைப்பி  சுைக்கும்  த�ோருரள 
த�ரவைோ்ன உறுப்புகளுக்கு தமற்�ைப்பில் �ோன் 
தகோடுக்க  முடியும்.  உமிழநீர  சுைப்பியும்,  ெரும 
தமழுகு  சுைப்பியும்  (Sebaceous  gland)  எந்� 
உறுப்புகளுக்குள்ளும்  சுைப்�தும்  இல்ரல 
இைத்�த்தில் கலப்�தும் இல்ரல.

குறிப்பு:  ர�மஸ  என்னும்  சுைப்பி  எந்� 
ஹோரதமோர்னயும் சுைப்�தில்ரல.  ஆ்னோல் இது 
மனி�னின் த�ோய் எதிரப்பு  ெக்தி மண்டலத்தில் 
முக்கிை �ஙகு வகிக்கி்றது.

ரஹத�ோ�லோமஸ:
டஹவ்பாதலாமஸ மணடடவயாடடுககுள் 

மூடளயின ஒரு ்பாகமாக அடமநது நீர 
ெமநிடலடய ஒழுஙகு்படுத்துகி்றது.  
ஹாரவமானகளின அளவுகடள அடிப்படடயாகக 
சகாணடு பி்ற நாளமில்லா சு�பபிகளிலிருநது 
சு�ககும் ஹாரவமானகடள குட்றககவோ அல்லது 
நிறுத்தவோ செய்கி்றது.  

பிடயூட்டரி சுைப்பி:
மூடளயின அடிதளத்தில் 

அடமநதுள்ள நாளமில்லா 
அடமபபில் ்பல சு�பபிகள் 
சு�ககும் ஹாரவமானகடள 
க ட டு ப ்ப ா ட டு க கு ள் 
டேத்திருககும் தடலயான 
சு�பபி பிடயூடடரி சு�பபி ஆகும்.
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பீனிைல் சுைப்பி:
இது டஹபவ்பாத்தலாமஸ அருகில் உள்ள 

ஒரு சிறிய நாளமில்லா சு�பபி.  இது நாற்சுழற்சி 
(Circadian Rhythm) ஒருஙகிடைநது செயல்்பட 
டேககி்றது.

ர�ைோய்டு சுைப்பி:

ைஹ�ேபாதாலம�

ைதரா�� அைம��

ைதரா�� �ர��

ைதரா�� ஹாேமா�க

(T3 ம��� T4)

வள�ைத மா�ற� அ�க��த 

வள� ம��� வளத 

ைதரா�� ����
ஹாேமா� (TSH)

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

எ�மைற க����க


டத�ாய்டு சு�பபி என்பது வதேடதகளின 
இ்றகடக வ்பால் கழுத்தின கீழ் ்பகுதியில் அடமநது 
இருககும்.  இதடன சதாணடடயின இருபு்றத்திலும் 
மூ்சசுககுழாயுடன இடைககும் சமல்லிய இடம் 
இஸத்துமஸ (isthmus) என்றடழககப்படும்.

டத�ாய்டு சு�பபியானது உடலின ேளரசிடத 
மாற்்றத்டத கடடுப்படுத்துகின்றது மற்றும் அடித்தள 
ேளரசிடத மாற்்ற விகிதம் (Basic metabolic rate) 
கடடுப்படுத்தப்படட நாற்சுழற்சி, உடல் ேளர்சசி 
மற்றும் ்பாலியல் செயல்்பாடடிலும் ச்பரும்்பஙகு 
ேகிககி்றது.

�ோைோர�ைோய்டு சுைப்பி:
்பா�ாடத�ாய்டு சு�பபிகள் கழுத்தின இ�ணடு 

்பககஙகளிலும் டத�ாய்டு சு�பபிககு பினனால் 
இ�ணடு வஜாடிகளாக காைப்படுகி்றது.  நமது 
உடலில் காைப்படும் நானகு ்பா�ாடத�ாய்டு 
சு�பபிகளுககும், நாளமில்லா சு�பபி மணடலத்தில் 
இருககும் மற்்ற சு�பபிகளுடன ஒபபிடும்வ்பாது 
தனித்துேமானது.

இநத சு�பபி தான நமது உடலில் இ�ணடு 
முககியமான தாது உபபுகள் அதாேது கால்சியம் 
மற்றும் ்பாஸ்ப�ஸ சுழற்சியின அளடே 
கடடுப்படுத்தும் ஹாரவமாடன சு�ககி்றது.

அடரி்னல் சுைப்பி
அடரினல் சு�பபி என்பது ஒரு 

ேயிற்றுப்பகுதியில் உள்ள உறுபபு.  இடே 
சிறுநீ�கத்தின ெற்று வமலும் உத�விதானத்திற்கு 
சிறிது கீழாகவும் இருபு்றஙகளிலும் அடமநதுள்ளது.  
இநத சு�பபிகளில் இ�ணடு அடுககுகள் உள்ளன.  
அடே பு�ணி (Cortex) எனகி்ற சேளிபபு்ற அடுககு 
மற்றும் அகணி (Medulla) எனகி்ற உள்பு்ற அடுககு.

பு�ணியில் இருநது ஆணடவ�ாஜன (Antrogen) 
எனனும் ஆண ஹாரவமானும்  அல்வடாஸடிவ�ான 
(Aldostrone) எனனும் இ�த்த அழுத்தம் மற்றும் 
தி�ே ெமநிடலடய கடடுப்படுத்தும் ஹாரவமானும் 
காரடிவொல் (cortisol) எனனும் ேளரசிடத 
மாற்்றத்டத ஒருஙகிடைநது ஒழுஙகுப்படுத்தும் 
ஹாரவமானும் சு�நது சேளிேருகி்றது.

அகணி, மன அழுத்தத்டத எதிரவிடன 
செய்யும் அடரினலின (Adrenaline), நார அடரீனலின 
(Nor adrenaline) மற்றும் வகடடவகாளடமன 
(Catecholamine) வ்பான்ற ஹாரவமானகடள 
சு�ககி்றது.

கரணைம்:
கடையம் இ�பட்பககுப பினனால் 

அடமநதுள்ளது.  இதிலுள்ள லாஙகரகான செல்கள் 
குளுகவகாகான, இனசுலின மற்றும் கடைய 
்பாலிச்பபடடட மற்றும் வொமடவடா ஸவடடடின 
வ்பான்ற சநாதிகடள சு�ககி்றது.  வமலும் 
கடையம் செரிமான சநாதிகள் மற்றும் ொறுகடள 
உற்்பத்தி செய்து உைவுப ச்பாருடகடள உடடத்து 
சிறுகுடலில் விடுவிககி்றது.  குளுகவகாகான மற்றும் 
இனசுலின இ�ணடும் இ�த்தத்தில் ெரககட�யின 
அளடே கடடுககுள் டேககி்றது.

குறிபபு: கடையத்தில் நாளமுள்ள மற்றும் 
நாளமில்லா சு�பபிகள் சு�ப்பதால் கலபபு சு�பபி 
எனறும் இதடன அடழககலாம்.

விந்துச் சுைப்பிகள் மற்றும் சிர்னப்ர�கள்:
விநது சு�பபிகளும், சிடனபட்பகளும் 

நாளமில்லா்ச சு�பபிகள். இநத ்பாலின்ச சு�பபிகள் 
்பாலியல் மற்றும் இனபச்பருககம் ொரநத சு�பபிகள் 
சகாணட அடமப்பாகும்.

சிடனபட்ப புவ�ாசஜஸடிவ�ான 
(Progesterone), ஈஸடவ�ாஜன (Estrogens), 
இனகிபின மற்றும் ஆனதிவ�ாசநவனடிவயான 
(Androstenedione) வ்பான்ற ஹாரவமானகடள 
உற்்பத்தி செய்கி்றது. புவ�ாசஜஸடிவ�ான 
மாதவிடாய் சுழற்சிடய ஒழுஙகு்படுத்துேது மற்றும் 
கருபட்படய கருவுற்்ற முடடட ்பதியடேகக 
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தயாரிப்பது வ்பான்ற வேடலடய செய்கி்றது. 
ஈஸடவ�ாஜன, மார்பகஙகளின ேளர்சசிடய 
ஒழுஙகுப்படுத்துகி்றது. 

இனஹிபின (inhibin), ஃ்பாலிககிள் தூணடுதல் 
ஹாரவமான சு�ப்படத (Follicle Stimulating 
Hormone) ச்பணகளிலும், ஆணகளிலும் விநது 
மற்றும் ஆனதிவ�ாசநவனடிவயான 
வ்பான்றேற்றின ேளர்சசிடயயும் தடுககி்றது.

(ஆணடவ�ாஜன, சடஸவடாஸடீவ�ாடன விட 
்பலவீனமானது)

விநது சு�பபிகள் ஆணடவ�ாஜன, 
சடஸவடாஸடீவ�ான மற்றும் விநது வ்பான்றேற்ட்ற 
உற்்பத்தி செய்கி்றது.

�ோளமில்லோ சுைப்பிகளின் தெைல்�ோடுகள்: 
இடே உடலின அடனத்து நாளமிள்ளா 

சு�பபிகடளயும் கடடுப்பாடடுககுள் டேத்து 
ஹாரவமாடன அதற்குரிய உறுபபிலிருநது சு�கக 
டேககின்றது. இநத ஹாரவமான உடல் 
உறுபபுகளுககு இ�த்த ஓடடத்தின ேழியாக 
தகேல்கடள ்பரிமாறி அதற்கு தகுநதாரவ்பால் 
எதிரவிடன செய்ய உதவுகின்றது. இடே 
மூடளயிலுள்ள டஹபவ்பாதலாமஸ உடன 
மினவேதியியல் இடைபபு சகாணடு நமது 
உடலின ேளர்சசி, ஆககம், ேளரசிடதமாற்்றம், 
இனபச்பருககம் மற்றும் நீர்செமநிடல 
வ்பான்றேற்ட்ற கடடு்பாடடுககுள் டேககின்றது. 
இநத நாளமிள்ளா சு�பபி மணடலம் உடலில் 
இருககும் ஹாரவமான அளவிற்கு ஏற்்ப சு�நது 
(negative feedback) சு�பபிகடளயும் கடடு்பாடடுககுள் 
டேககின்றது. 

இர�த� வழ��த�

��� இைழநாள�

�ைரைன�ைப

��தக�

க��ப�ைப��
ஃப�ட�

க���ழா�

க��ப�ைப
க��ைப இைண��
	�

க��ைப உ�ச��

உ��ற ஆ�

அ�டக�க��ப�ைப வா�

ெவ���ற 

ேயா�

இ��ரா�ட�

�ோளமில்லோ  சுைப்பி  மண்டலத்தில்  வரும் 
த�ோய்கள்
 • ெரககட�யில்லா நீ�ழிவு வநாய் (Diabetes 

Insipidus)
 • உடல்முடன வீககம் (Acromegaly)
 • இ�ாடெெத்தனடம (Gigantism)
 • ச்பாருத்தமற்்ற டடயூரிடிக ஹாரவமானின 

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

 • மிடக டத�ாய்டு சு�பபு (Hyperthyroidism)
 • குட்ற டத�ாய்டு சு�பபு (Hypothyroidism)
 • குஷ்ஷிங சிணடவ�ாம் (Cushing’s Syndrome)
 • அடிென வநாய் (Addison’s Disease)

 1.10.    இ்னப்த�ருக்க மண்டலம் 
(Reproductive System)

ஆண மற்றும் ச்பண இனபச்பருகக 
அடமபபின ்பஙகு இனபச்பருககத்திலும் குழநடத 
ச்பறுதல் மற்றும் ஒரு ந்பருககு ்பாலியில் 
மனநிட்றடே ேழஙகுேதிலும் அடமநதுள்ளது.

த�ண இ்னப்த�ருக்க அரமப்பு
ச்பண இனபச்பருகக அடமபபு உள் மற்றும் 

சேளிபபு்ற உறுபபுகடள உள்ளடககியது. இடே 
இனபச்பருககத்தில் முககிய ்பஙகு ேகிககின்றது.  
ச்பண இனபச்பருககமணடலம் பி்றககும் வ்பாது 
முழுடமயான ேளர்சசி அடடயாமல், 
்பருேமடடயும்வ்பாது முழுேளர்சசி ச்பற்று 
உயி�ணுடே உற்்பத்தி செய்யும். உயி�ணுவில் 
இருநது கருடே உருோககி  ேளர்சசியடடய 
இநத மணடலம் வதடேப்படுகின்றது.
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த�ண இ்னப்த�ருக்க உள்உறுப்புகள் த�ண இ்னப்த�ருக்க தவளிப்பு்ற உறுப்புகள்

1 வயானி ( Vagina)  கருோய் ( Vulva)
2 கரப்பபட்ப ோய் ( Cervix) குறிவமடு ( Mons pubis)
3 கரப்பபட்ப ( Uterus) சேளி உதடுகள் ( Labia majora)
4 கருககுழாய் ( Fallopian tubes)  உள் உதடுகள் (Labia minora)
5 சிடனபட்ப/ அணடகம் ( Ovaries) கிளிவடாரிஸ( Clitoris)
6 சேஸடடிபியல் ( Vestibule)

த�ண இ்னப்த�ருக்க தவளி உறுப்புகள்

கருவோய் 
ச்பண இனபச்பருகக உறுபபுகளின சேளிபபு்ற 

எலும்பு ச்பணணின மற்்ற இனபச்பருகக 
உறுபபுககடள ்பாதுகாககின்றது.

குறிதமடு
குறிவமடு என்பது சகாழுபபுபதிணடு வ்பான்ற 

சிம்ட்பசிஸ பியூபிஸ (Symphycis Pabis) எனப்படும்.  
முனனாள் ்பருேமடடயும் வ்பாது இநத இடத்தில் 
புது முடி ேளரும்.

தவளி உ�டுகள்
  கருோய் ்பககஙகடள உருோககும் 

இ�ணடு தடிமனான மடிபபுகள் ஆகும்.

சிறு உ�டுகள்
கருப்பாடத மற்றும் சிறுநீரப பு்றேழி சுற்றிலும் 

சேளி உதடுகளுககு உள்வள ச்பாறிககப்படட 
இடம்தான சிறு உதடுகள். 

கிளிடத்டோரிஸ
கருப்பாடதககு வமல் சிறு உதடுகள் ெநதிககும் 

இடத்தில் ்பாதுகாப்பான உட்ற சகாணட ்பகுதி.

சேஸடடிபியூல்- வயானி ஆ�ம்பிககும் 
இடத்தில் உள்ள சிறிய இடம் அல்லது குழி தான  
சேஸடடிபியுயூல் ஆகும்.

 த�ண இ்னப்த�ருக்க உள்ளுறுப்புகள்

தைோனி ( Vagina)
வயானி என்பது சநகிழ்த்தனடம சகாணட, 

தடெகளால் ஆன குழாய் வ்பான்ற அடமபபு. இது 
கருோயில் இருநது கரப்பபட்ப ோய் ேட� 
அடமநதுள்ளது. இது சிறுநீரபபு்றேழிககு 
கீழ்பபு்றமாகவும் மலககுடலுககு வமல்பு்றமாகவும் 
அடமநதுள்ளது. வயானித் துோ�ம் இயல்்பாக ஒரு 
ெவவு மூலம் (Hymen) மூடியிருககும் வமலும் இது 
உடபு்ற மற்றும் சேளிபபு்ற  இனபச்பருகக 
உறுபபுகடள இடைககின்றது. வமலும் இதில் 
சு�ககும் ஈ�ப்பதத்தின மூலம் இனபச்பருகக 
உறுபபுகளுககு வநாய்த்சதாற்றுே�ாமல் 
்பாதுகாககின்றது.

கரப்�ப்ர� வோய் (Cervix) 
இது கரப்பட்பயின கடடசி உறுப்பாகும். 

இதன அடிப்பகுதி வயானியின வமற்்பகுதியுடன 
இடைநதுள்ளது.ச்பாதுேக 2-3 செ.மீ நீளம் 
சகாணடு வதா�ாயமாக உருடள ேடிேம் 
சகாணடிருககும். இது கரப்பத்தின வ்பாது 
மாற்்றஙகளுககு உட்படடு. பி�ெேத்தின வ்பாது 
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குறுகி, மிருதுோக மாறி விரிேடடநது 
சுகபபி�ெேத்திற்கு ேழிேகுககின்றது.

கரப்�ர� (Uterus)
  கரபபட்ப வ்பரிககாய் ேடிே தடெயினால் 

ஆன முககிய ச்பண இனச்பருகக உறுப்பாகும். 
இது கருவிற்கு வதடேயான ஊடட்செத்துகடள 
சகாடுப்பதுடன, அதடன ்பாதுகாத்து கருேளரும் 
வ்பாது சேளிவயறும் கழிவுகடள சேளிவயற்றும் 
செயல்்பாடுகடள  செய்கின்றது.
இதில் மூன்று அடுக்குகள் உள்ள்ன.
 • கரப்பபட்ப சமல்லுட்ற (Perimetrium)
 • கரப்பபட்ப இடைபபுத்திசு ( Myometrium)
 • கரப்பபட்ப உடெவவு ( Endometrium) 

வமலும் இநத கரப்பட்பதான கருத்தரித்த 
முடடடடய ஏற்றுகசகாணடு, உடெவவில் 
்பதியடேத்து கருேள�வும், கருத்தரிககா 
முடடடடய மாதவிடாய் மூலம் சேளிவயற்்றவும் 
செய்கின்றது.

கருக்குழோய் (Fallopian tube)
 கரப்பட்பயின இருபு்றமும் இ�ணடு 

கருககுழாய்கள் கரப்பபட்படய அணடத்துடன 
இடைநதுள்ளது. அணடத்தில் இருநது 
சேளிவயறும் சிடனமுடடட இதன ேழியாகத்தான 
கரபபட்பககு சென்றடடயும். இதில் நானகு 
்பாகஙகள் உள்ளன.
 • பூெநதி ( Isthmus)
 • விரிமுடன ( Ampulla)
 • புனலுரு( Infundibulum)
 • சிற்றிடடசேளி( Interstitial)

இதன முடிவில் நுணகாம்பு (Fimbriae) 
உள்ளது. இது வி�ல்வ்பான்ற அடமபபு. இது 
சிடனமுடடடடய பிடித்து கருககுழாய்ககு 
அனுபபுகின்றது. கருத்தரிபபு கருககுழாயின 
விரிமுடனயில் தான நடககின்றது. 

அண்டம் / சிர்னப்ர� (Ovaries)
இநத அணடகம்தான ச்பண ்பாலின்சசு�பபி 

ஆகும். அணடகம் சேள்டள நி்றத்தில் 
கரப்பபட்பயின இருபு்றமும் ்பககோடடில் 
அடமநதிருககும். இடே ஈஸடவ�ாஜன, 
சடஸடவ�ாஸடீவ�ான, இனகிபின, புவ�ாஜஸட�ான 
வ்பான்ற ஹாரவமானகடள சு�ககின்றது. இநத 
ஹாரவமானகள், மாதவிடாய், கரப்பம் மற்றும் 
மார்பத்தின ேளர்சசி வ்பான்றேற்ட்ற 
்ப�ாமரிககின்றது.

த�ண  இ்னத�ருக்க  மண்டலத்தின் 
தெைல்�ோடுகள்
 • சிடனமுடடட உருோதல்
 • கருத்தரித்த முடடட முழுேளர்சசி அடடய   

ஊடட்செத்து சகாடுத்தல்
 • கருத்தரித்த முடடடடய ்பாதுகாத்தல் 
 • குழநடதவ்பறு பி�ெேம் 
 • மாதவிடாய்
 • ்பாலியியல் சதாடரபு

த�ண  இ்னப்த�ருக்க  உறுப்பில்  வரும் 
த�ோய்கள்
 • மார்பக புற்றுவநாய் (  Breast Cancer)
 • கரப்பபட்போய் புற்றுவநாய்(  Cervical Cancer)
 • சிடனபட்ப புற்றுவநாய் (  Ovarian Cancer)
 • ்பாலிசிஸடிக கருபட்ப சீரகுடலவு(  Poly cystic 

ovarian disorder)
 • மாதவிடாய் மிடகபபு(   Menorrhagia)
 • கரப்பபட்ப கடடி(  Fibroids)
 • ஆண இனபச்பருகக அடமபபு
 • ஆண இனபச்பருகக அடமபபு உடபு்ற மற்றும் 

சேளிபபு்ற உறுபபுகடளக சகாணடது.

ஆணின்  தவளிப்பு்ற  இ்னப்த�ருக்க 
உறுப்புகள்.
 • ஆணகுறி (penis)
 • விடதபட்ப (Scrotum)
 • சிறுநீரபபு்றேழி (Urethra)
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ஆணகுறி - ஆணகுறியின நுனி சமாடடு 
முடனத்வதால் (Foreskin) சகாணடு 
்பாதுகாககப்படுகின்றது.  இதில் இ�த்த ஓடடம் 
அதிகமாக இருப்பதால் ச்பரிதாகி நிமிரநத நிடலயில் 
்பாலியல் கிளர்சசிடய உணடாககுகின்றது.
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விடதபட்ப - சிறுநீட� சேளிவயற்றும் 
குழாயின ்பககத்துககு ஒன்றாக அடமநதுள்ளது.  
இநதப ட்ப விடதகடள பிடித்து ்பாதுகாப்பாக 
டேத்துள்ளது.

சிறுநீரபபு்றேழி - இனபச்பருககம் மற்றும் 
சிறுநீர சேளிவயற்்றம் வ்பான்ற இ�ணடடயும் 
இதுதான செய்கி்றது.

குறிப்பு - விர�ப்ர� சுற்றுச்சூழல் தவப்�த்திற்கு 
�குந்�ோர  த�ோல்  தமலும்  கீழும்  �கரும் 
�ன்ரமரை தகோண்டது.

 • குளிரநத சூழல் - வமல்வநாககி
 • சேப்ப்ச சூழல் - கீழ்வநாககி

ஆணின் உடபு்ற இ்னப்த�ருக்க உறுப்புகள்.
 • விநதகம் (Testis)
 • விட� முடனபட்ப(Epididymis)
 • ஆண பி்றபபுறுபபுககு விநது எடுத்து்சசெல்லும் 

இடழ நாளம் (Vasdeferences)
 • துடை சு�பபிகள் (Accessory glands)
 • விநது சு�பபி (Seminal vesicles)
 • விநது சேளிவயற்று நாளம் (Ejaculatory duct)

விந்�கம் - சிறுநீர சேளிவயறும் குழாயில் 
இருபு்றமும் உள்ள நாளமில்லா ்பாலின்ச 
சு�பபிகள்தான விநதகஙகள்.

விரை  முர்னப்ர�  - இது விநதகஙகடள 
ஆண பி்றபபுறுபபுககு விநது எடுத்து்சசெல்லும் 
இடழநாளத்துடன இடைககின்றது.  
விநதகஙகளில் இருநது ேரும் விநதணுடே 
வெகரித்து முதிர்சசி அடடய டேத்து வேறு 
இடத்திற்கு சகாணடு வ்பாகி்றது.  விட� 
முடனபட்பயில் தடல, உடல், ோல் எனறு மூனறு 
அடுககுகள் உள்ளன.

ஆண  பி்றப்புறுப்புக்கு  விந்து  எடுத்துச் 
தெல்லும் இரழ�ோளம்

முதிரநத விநதணுடே விட�பட்பயில் 
இருநது, விநது சேளிவயற்று நாளம் மூலம் 
சிறுநீரபபு்றேழிககு விநடத சேளிவயற்்ற 
சகாணடுசெல்கி்றது.

துரண சுைப்பிகள்
ஆண இனபச்பருகக மணடலத்தில் உள்ள 

மூனறு சு�பபிகள் முட்றவய செமினல் சேஸிககில், 
பு�ாஸவடட சு�பபி, ஃ்பல்வ்பாயூரித்�ல் சு�பபி ஆகும்.  
இேற்றில் சு�ககும் தி�ேம் ஆண இனபச்பருகக 

உறுபபுகடள ேலேலப்பாகவும் மற்றும் விநது 
செல்லுககு ஊடட்செத்து சகாடுககவும் ்பயன்படுகி்றது.

விந்து சுைப்பி
இடழ நாளத்துடன இடைநதுள்ள ஒரு 

வஜாடி விநது சு�பபிகள் சிறுநீரபட்பககு அருகில் 
உள்ளது.  இது ஃப�கவடாஸ (Fructose) துகள்கடள 
உற்்பத்தி செய்து விநதணுவிற்கு ெகதிடயக 
சகாடுககின்றது.  விநதணு ஆண இனபச்பருகக 
்பாடதயில் நகரநது செல்ல இடே 
வதடேப்படுகின்றது.  பு�ாஸவடட சு�பபி ஒரு 
நாளமில்லா சு�பபி.  இதில் சு�ககும் கா� தி�ேம் 
ச்பணணின கருபட்பயில் சு�ககும் அமில 
தி�ேத்தில் ்படும்வ்பாது அழிநது விடாமல் 
்பாதுகாககி்றது.

விந்து தவளிதைற்று �ோளம்
ஒரு வஜாடி விநது சேளிவயற்்ற நாளம் 

இடழநாளஙகள் மற்றும் விநது சு�பபிகளுடன 
வெரநது உருோனது.  இடழநாளத்தில் இருநது 
விநது சேளிவயற்று நாளம் மூலமாக 
சேளிவயற்்றப்படும்.

மு�ன்ரமைோ்ன இ்னப்த�ருக்கச் சுைப்பிகள்
 • நுணணுட்றடய தூணடி (Follicle Stimulating 

hormone) ஹாரவமான விநதணுடே 
உருோககுகி்றது.

 • லூடடிடனஸிங ஹாரவமான 
சடஸவடாடீவ�ாடன உற்்பத்தி செய்கி்றது.

 • சடஸவடாஸடிவ�ான ்பருேமடடதல் என்பது 
முதனடம மற்றும் இ�ணடாம் நிடல ்பாலியல் 
ேளர்சசிடய தரும் தனி்சசி்றபபு ்பணபுகடள 
உடடயது.

ஆணின்  இ்னப்த�ருக்க  உறுப்புகளில் 
வரும் த�ோய்கள்
 • பு�ாஸவடட சு�பபி புற்றுவநாய் (Prostate Cancer)
 • விநதகப புற்றுவநாய் (Testicular Cancer)
 • ச்பரிய மார்பகம் (Gynecomastia)
 • விட�பபினடம (Erectile Dysfunction)
 • வேரிவகாசீல் (Varicocele)

 10.    உணரவு மண்டலம் 
(Sensory system)

உைரவு மணடலம் என்பது நமது உடலுககு 
சேளியிலிருநது ேரும் தூணடுதல்கடள உைர்சசி 
ந�ம்பு ேழியாக அனுபபி அதற்கு ஏற்்ப எதிரவிடன    
புரிேதாகும்.
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உணரவு  மண்டலத்தில்  உள்ள உணரவு 
உறுப்புகள் 
 1) வதால் (Skin)
 2) கண (Eye) 
3) காது (Ear)
4) நாககு (Tongue)
5) மூககு (Nose)

த�ோல் 
வதால் என்பது நமது உடல் முழுேடதயும் 

மூடி ்பாதுகாககும்  உடலின ச்பரிய உறுப்பாகும். 
இதன முககிய செயல்்பாடுகள், ்பாதுகாத்தல் 
்ப�ாமரித்தல் மற்றும் சதாடுஉைரவு 
வ்பான்றடேயாகும்.

கண
க��� பாக�க�

����ைர

இர�த� ழா�க�

பா
ைவ நர��
ேமலா

 ���

தைசக�

��ர��ைற /  ம

�� ெவ�படல�

��ய� பா�
��ப�க அைற

ேஜா���
க����படல�

�� ��னைற
�
�படல�

க��� ேம�ேதா�

பாைவ

����ைர

கண என்பது ஒரு உைரவு உறுபபு இது 
ஒளிககதிரகடள சுற்று்சசூழலில் இருநது ச்பற்று, 
மூடளககு அனுபபி பினபு மாற்றிய ஒளிககதிரகடள 
திரும்்பவும் ச்பறுகி்றது. இநத செயல் சதாடரநது 
நடநது சகாணவட இருககும்.

கணகளில் உள்ள ்பல ்பாகஙகள் ஒன்றாக 
இடைநது வேடல செய்ேதன மூலம் சதளிோன 
்பாரடே உருோகி்றது.  கணகளில் உள்ள கண 
விழிடய ஸகிளி�ா என்ற விழி சேண ்படலம் 
்பாதுகாககின்றது.

கணகளின டமயப ்பகுதியில் உள்ள 
கரும்புள்ளி அல்லது கண ்பாடேயின ேழியாக 
ஒளிககதிர கணகளுககுள் நுடழகி்றது.

கண்பாடேடய (Pupil) சுற்றி விழித்திட� 
அல்லது ேணை நி்ற ்பகுதி உள்ளது. இது 
எவேளவு ஒளிக கதிர கணகளுககுள் நுடழய 
வேணடும் என்படத கைககிடடு கடடுப்படுத்துகி்றது.  
அதன மூலம் கண ்பாடேயின அளவு மாறு்படுகி்றது.

கருவிழியின வமற்வதால் (Cornea) கணகளில் 
சதளிோன ஜனனலாக அடமநது 
விழிசேண்படலம் மற்றும் கண ்பாடேடய 
்பாதுகாககி்றது.

கண ்பாடேயின பினபு்றத்தில் சதளிோன 
சலனஸ உள்ளது. இது புடகப்படக கருவியாக 
செயல்்படடு கணணின பினபு்றம் உள்ள 
விழித்திட�ககு ஒளிககதிரகடள குவிககி்றது.

விழித்திட�யானது கணகளின பினனால் 
உள்ள உடபு்றத்தில் வலொன நுண உைர 
உடபூ்சொக உள்ளது. விழித்திட�யில் உள்ள ்பத்து 
விதமான உட்றகளும் ஒன்றாக இடைநது 
வேடல செய்து ஒளிககதிட� கணடறிநது 
மினனனுத் தூணடுதல் மூலம் முட்ற்படுத்துகி்றது.

விழித்திட�யில் உள்ள சி்றப்பான செல்களுககு 
வகானஸ (Cones) மற்றும் (Rods) �ாடஸ எனறு 
ச்பயர. இடே ஒளி ஏற்பிகள் (Photo receptors) 
எனறு அடழககப்படுகி்றது. இது ஒளிககதிட� 
உறிஞ்சுேதற்கு ்பயன்படுகி்றது.

வகானஸ செல் (Cones) நி்றஙகடள 
்பாரப்பதற்கும் அதடன விேரிககவும் உதவுகி்றது.

�ாடஸ செல் (Rods) மநதமான ஒளிககதிட� 
அனுமதித்து இ�வு ்பாரடேடய சகாடுககி்றது.

கணகளின் தெைல்�ோடுகள்
 • நாம் ்பாரககும் ஒளிககதிட� அநத 

ச்பாருளிலிருநது பி�தி்பலிககி்றது
 • கணகளின முனனால் உள்ள விழி 

சேண்படலம் ேழியாக ஒளிககதிட� 
அனுமதிககி்றது.

 • கணகளின தி�ேம் ேழியாக ஒளிககதிர 
்பாய்நது கண்பாரடேயில் நுடழநது சலனடெ 
அடடகி்றது.

 • சலனொனது ஒளிககதிட� ேடளத்து அதன 
அடரத்திடய மாற்றி கணகளுககு பினனால் 
உள்ள விழித்திட�யில் ஒருஙகிடைககி்றது.

 • விழித்திட�ககு ஒளிககதிர செல்லும் வ்பாது 
அடரநத சதளிோன தி�ேம் உள்ளது. அதற்கு 
விட�ஸ ஹீமர (Vitereous humors) எனறு ச்பயர

 • இது விழிகவகாளத்தில் நி�ம்பி கணகளின 
உருணடட ேடிேத்டத ்ப�ாமரிகக 
உதவுகி்றது.

 • ஒளிககதிரகள் கணணிற்கு பினபு்றம் உள்ள 
விழித்திட�டய சேற்றிக�மாக 
சென்றடடகின்றன. விழித்திட�யானது 
ஒளிககதிட� மினனணு தூணடுதலாக மாற்றி 
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்பாரடே ந�ம்பு (Optic Nerve) மூலம் மூடளககு 
கடத்துகி்றது.

முடிவில் மூடளயில் உள்ள விஸேல் காரசடகஸ 
(Visual Cortex) நாம் எனன ்பாரத்வதாம் என்படத 
தூணடுதல்கள் மூலம் விளககுகி்றது.

நமது இநதிய மககள் சதாடகயில் 
4.6 மில்லியன மககள் கருவிழி 
்பாரடேயற்்றேர எனறு 

மதிபபிடப்படடுள்ளது. இதடன கருவிழி மாற்று 
அறுடே சிகி்சடெ மூலம் முற்றிலும் குைப்படுத்த 
முடியும். கணதானம் மூலம் கருவிழி நமககு 
கிடடககி்றது. கருவிழி என்பது சதளிோனதாக 
கணவிழிககு சேளிபபு்றத்தில் அடமநதிருககும். இது 
ஒளிடய விழித்திட�ககு அனுபபுகி்றது. இநத ½ 
அஙகுலம் ்ப�நத திசுசமன்படலம் கணணின 
முன்பகுதிடய மூடி ்பாதுகாககின்றது. கணதானம் 
மூலமாக ்பல ந்பரகளுககு கருவிழி ்பாரடேயிழபட்ப 
ெரி செய்யமுடியும்.

1905-ல் எரேரடு கண�ாட நிரம் முதன முதலில் 
சேற்றிக�மாக கருவிழி மாற்று அறுடே சிசிகடக 
செய்துள்ளார. 1944 ஆம் ஆணடில் உலகின முதல் 
கணேஙகி ்பாரடே மீடபுககான கணேஙகி எனறு 
்பாடடன அேரகளால் நியூயாரககில் நிறுேப்படடது. 
ொனறிதழ் அளிககப்படட கணேஙகி சதாழில் 
நுட்பேல்லுநரகளால் மூனறு ஆணடுககு ஒருமுட்ற 
மறுசீ�டமககப்படுகின்றது. அடனேரும் கணதானம் 
செய்யலாம். கருவிழிதானம் செய்ேது என்பது ேயது, 
கணகளின ேணைம், இ�த்த ேடக மற்றும் 
கண்பாரடே ொரநதது அல்ல. ஒருேர இ்றநது 6 மணி 
வந�த்திற்குள் கணகள் அகற்்றப்படவேணடும். 
கருவிழி மாற்று அறுடே சிகி்சடெ ச்பாதுோக 
கணதானம் செய்யப்படட நானகு நாடகளுககுள் 
செய்யப்படவேணடும். இது கருவிழி ்பாதுகாபபு 
விதத்டத ொரநதிருககும். கணதானம் செய்ேதன 
மூலம் இ�ணடு கணகளில் ்பாரடே 
இல்லாதேரகளுககு ஒரு கணணில் ்பாரடே 
சகாடுககலாம்.

ஒருேர கணதானம் செய்ேதன மூலம் இ�ணடு 
்பாரடேயற்்ற ந்பரகளுககு ்பாரடே சகாடுககலாம். 2 
முதல் 75 ேயது ேட� உள்ள ந்பரகள் அடனேரும் 
்பாரடேயின தனடம,  நீ�ழிவு மற்றும் புற்றுவநாய் 
வ்பான்ற எடதயும் ச்பாருட்படுத்தாமல் கணதானம் 
செய்யலாம்.

எய்டஸ, மஞ்ெள்காமாடல, வ�பிஸ, 
மூடளககாய்்செல், இ�த்த புற்றுவநாய், நிைநீர 
புற்றுவநாய் வ்பான்ற வநாய்கள் உள்ளேரகள் 
கணதானம் செய்யககூடாது.

மனித உடலின ்பாகஙகடள ோஙகுேவதா 
விற்்பவதா குற்்றமாகும். கணேஙகியில் மடடுவம 
கணதானம் ச்ப்றமுடியும்.

கோது 

ெவ���ற�
கா� ந��கா�

கா�மட�
ெஹ���

��த	 ெவ���ற
ெச��பைற

ெச��பைற படல�

உ��ற�
கா�

ெச��பைற 
�ழ� 

வகடகும் தி்றன உள்ள உறுபபு காது. இது 
மூனறு ேடகயாக பிரிககப்படடுள்ளது.

தவளிப்பு்றக் கோது:   காதுமடல் / சேளிககாது 
செவிககுழல்

�டுக்கோது: செவிப்பட்ற, சிற்ச்றலும்புகள், முன 
சதாணடட, நடுககாதுககுழி குழாய் (eustochian 
tube)

உடபு்றக்  கோது: சேஸடிபியூல், அட�விடடக 
குழாய், காகலியா (Cochlea)

தவளிப்பு்றக் கோது: காதுமடல் ஒலி அடலடய 
ச்பற்று அதடன செவிககுழாய் ேழியாக ்பயணிகக்ச 
செய்கி்றது. 

இது சேளிபபு்றக காதில் ேடளநத உருேத்தில் 
இருப்பதால் ஒலி அடலயானது செவிப்பட்ற 
செவிககுழல் ேழியாக செல்கி்றது.

செவிககுழல் இது புனல் ேடிேமாக செயல்்படடு 
செவிடய அடடகி்றது. இது செவிப்பாடதடய 
அதிரவு மற்றும் சேளிபபு்ற ச்பாருள் 
ஊடுறுவுதலிருநது ்பாதுகாககி்றது.

தெவிப்�ர்ற
இது கூம்பு ேடிவிலான வதால் துணடு ஆகும். 

இது மிகவும் உைரவுடன செயல்்படுேதால் 
குட்றநத அழுத்த மாற்்றம் ஏற்்படடாலும் செவிப்பட்ற 
அதிரும். இது நடுபபு்றக காதிலிருநது சேளிபபு்றக 
காதுகடள பிரிககி்றது.

�டுக்கோது 
இது ஒலி அடலகளின அதிரவு ெகதிடய 

மூனறு சிற்ச்றலும்புகடள கணடுபிடித்து அதன 
மூலம் அனுபபுகி்றது. 

சிற்த்றலும்பு - உ்டலின் மிகச் சிறிை எலும்பு
 • வமலியஸ (Malleus)
 • இனகஸ (Incus)
 • வடப்பஸ (Stapes)
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முன்த�ோணர்ட �டுக்கோது குழி குழோய்
இநத குழாய் வ்பான்ற அடமபபு நடுககாது 

்பகுதிடயயும் நாசிடயயும் (Nose) இடைககி்றது 
இது சேளிபபு்றத்தில் உள்ள காற்றிற்கும் 
நடுககாதிற்கும் உள்ள அழுத்தத்டத ெம்படுத்துகி்றது.

உடபு்றக் கோது 
இது இ�ணடு உறுபபுகடள உள்ளடககியது.

கோக்கிலிைோ ( Cochlea) 
இது உறுதியான உட்றயினால் வ்பாரத்தப்படடு 

சுருள் ேடிவில் உள்ள அடமபபு. இது 
ஆயி�ககைககான முடி வ்பான்ற செல்களால் 
செவிபபுல ந�ம்புடன காரடி என்ற உறுபபு மூலம் 
இடைநதுள்ளது. இநத  சிறிய முடிவ்பான்ற செல்கள் 
ஒலி அடலயின அதிவிற்வகற்்ப ேடளகி்றது.

தெவிப்புல �ைம்பு
இநத அதிரவினால் செவிபபுல ந�ம்பு செல்லின 

உள்ள முடி வ்பான்ற செல்கடள தூணடுகி்றது. 
இநத செவிபபுல ந�ம்பு செல்களின  டெடகடய 
மூடளககு அனுபபுகி்றது.

கோதுகளின் தெைல்கள்
காற்றில் உள்ள ஒலி அடல அல்லது அதிரவு 

காதின சேளிப்பகுதியில் ்படுகின்றது. இநத புனல் 
வ்பான்ற காது துோ�ம் ேழியாக செவிககுழலுககு 
கடத்தி செவி்பட்றடய அதிரவின மூலம் 
அடிககின்றது. இநத அதிரோனது ந�ம்பு 
தூணடுதல்களின மூலம் முடளககு கடத்தப்படடு 
ஒலியாக பி�தி்பலிககின்றது (கு�ல், ஓடெ 
மற்றும்்பல)

�ோக்கு 
நாககு என்பது தடெகளால் ஆன உறுபபு. இது 

ோய்ப்பகுதியின தட�ப்பகுதியில் உள்ளது. நாககு 
சுடே, வ்ப்சசு சமல்லுதல், விழுஙகுதல், வ்பான்ற 
செயல்்பாடுகளில் இடைநது செயல்்படுகின்றது.
 • நாககின ்பாகஙகள்
 • நாககின வேர (Root)
 • நாககின நுனி ( Tip)
 • நாககின உடல் (body)

நாககில் இ�ணடு சதாகுதி தடெகள் உள்ளன. 
அடே 

நானகு உள்ளாரநத தடெகள் - நாககின 
ேடிேத்டத மாற்றும் தி்றனுள்ள எலும்பில் 
இடையாத தடெகள்

நானகு வஜாடி சேளிபபு்ற தடெகள் – நாககின 
நிடலடய மாற்றி அடமககும், 

�ர�வைள ��

�ைவ ெமா��க�

ேமல�ன
 
அ�நா��ர��க� 
அ�நா��ர��க� 

எலும்பு்டன் இரணந்� �ரெ
நாககின வமற்்ப�பபில் எணைற்்ற சுடே 

அரும்புகளும் லிஙகுேல் ்பாபபிவலகளும் (Lingual 
papillae) அடமநதிருககும். இடே நாககின சுடே 
உைரவுககு கா�ைமாகின்றது.

மூக்கு 
நுகர உறுபபுப்பான மூககு முகத்தின 

டமயத்தில் அடமநதுள்ளது. மூககின உட்பகுதிகள் 
ோய்ப்பகுதியின உடபு்றத்தில் வமலாக 
அடமநதுள்ளது. மூககில் நாசிதூோ�மும், 
நாசிககுழியும் அடமநதுள்ளது. நாசித் துோ�த்டத 
ஒரு தடுபபு்சசுேர இடது ேலது எனறு பிரிககின்றது.

மூக்கின் தெைல்�ோடுகள்
சுோெத்திற்கு – மூககு வமல்சுோெ 

மணடலத்திற்கு முதல்்பாகமாக அடமநதுள்ளது. இது 
மூ்சசுககாற்ட்ற ஈ�ப்பதமாகவும், மிதமான 
சேப்பமயமாகவும் மாற்றுகி்றது. சுற்று்சசுழலில் இருநது 
நாம் சுோசிககும் காற்றில் உள்ள நுண துகள்கடள 
ேடிகடடி சுோெ ்பாடதககு அனுபபுகின்றது.

ேவ�

டா�ச�
நா�
ஆலா

உ��
ஃ���ர�

��
பால�

நுகர�ல்
இதில் உள்ள நுகர ோஙகி ந�ம்புகள் 

(Olfactory receptor neuron) நுகரதல் உைரவுககு 
கா�ைமாகி்றது.

த�ச்சு
ச்பாதுோக வ்ப்சசு என்பது நுட�யீ�லில் 

இருநது ேரும் அழுத்தத்தினால் உருோகின்றது. 
இநத வ்ப்சசு மூககில் இருநது ேரும் 
காற்வ்றாடடத்தால் மாற்்றத்திற்கு உட்படடு 
இயல்்பான வ்ப்சொக மாறுேவத நாெடலவெென 
(Nasalization)
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 � வதால் மணடலம், வதால் மற்றும் அதன இடைஉறுபபுககள் சகாணடதாகும்.  இது நமது உடடல 
்பல்வேறு ேடகயான ்பாதிபபுகளில் இருநது அதாேது நீர்செத்து சேளிவயறுதல் மற்றும் சுற்றுபபு்ற 
சூழலில் இருநது ேரும் ்பாதிபபுகளில் இருநதும் ்பாதுகாககின்றது.

 �  இதில் வதால், முடி, டக மற்றும் கால்வி�ல் நகஙகள் மற்றும் சு�பபிகள் ஆகியடே அடஙகியுள்ளன.
 �  இதயம் இ�த்த சுற்வ்றாடட அடமபபின தடலடம உறுபபு ஆகும்.  இது உடல் உறுபபுகளுககு 

இ�த்தத்தின மூலம் ஆகசிஜன தாதுஉபபுகள், ஊடட்செத்துககள் மற்றும் ஹாரவமான வ்பான்றேற்ட்ற 
ேழஙகுகின்றது.

 �  எலும்பு மற்றும் தடெ மணடலம் உடலில் எலும்பு, தடெ, குருத்சதலும்பு, தடெ நாண, தடெநார, மூடடு 
மற்றும் இடைபபுத்திசுககளால் ஆனது.  அடே நமது உடலின உறுபபுகடள தாஙகி திசுககளுடன 
இடைத்து ்பாதுகாககின்றது.

 �  உடலின அடனத்து அடமபபுகளிலும் ந�ம்பு மணடலவம ்பல ்பாகஙகடள சகாணட தனித்துேமான 
அடமபபு இநத மணடலம் தான நமது உடலில் நடககும் அடனத்து செயல்்பாடுகடளயும், அதாேது 
இயககம், சிநதடன, தனனி்சடெ செயல்கள், துணடுசெயல், எதிரசெயல் சதாடு உைரவு வ்பான்றேற்ட்ற 
கடடுப்படுத்தி ஒருஙகிடைககி்றது.

 � ந�ம்பு மணடலம் உடலின எல்லா ்பாகஙகளுககுமான செய்திகடள அனுபபுதல் மற்றும் ச்பறுதல் 
வேடலடய செய்கின்றது.

 � உைவுப்பாடத என்பது மற்்ற செரிமான உறுபபுகள் இல்லாமல் ோயிலிருநது மலககுடல் ேட� ஒரு 
சதாடர்சசியான சேற்றுக குழயாகும்.

 � செரிமானத்தில் சமல்லல், செரிமானம், உறிஞ்சுதல் வ்பான்ற நிடலகள் உள்ளன.
 �  சிறுநீர அடமபபு அல்லது சிறுநீ�க அடமபபில் சிறுநீ�கம், சிறுநீரகுழாய், சிறுநீரபட்ப மற்றும் 

சிறுநீரபு்றேழி வ்பான்ற உறுபபுகள் உள்ளன.
 �  இநத அடமபபின முககிய வநாககம் உடலில் உள்ள அதிகப்படியான நீட� சேளிவயற்்றல், இ�த்தத்தின 

அளவு மற்றும் இ�த்த அழுத்த்த்தின அளடே சீ�ாககுதல், இ�த்தத்தில் pH பி.எ்ச மற்றும் தாது உபபுகளின 
அளடே கடடுப்படுத்துதல், ஒழுஙகு்படுத்துல் வ்பான்றடேயாகும். 

 � சுோெ மணடலம் ோழ்கடகககு ஆதா�மான ஆகஸிஜடன சகாடுத்து கார்பனடட ஆகட்ஸடட 
அகற்றுகின்றது.  இது இதயம் மற்றும் நுட�யீ�லுடன  இடைநது செயல்்படுேதாகும்.

 � ோய் மற்றும் மூககு ேழியாக சுோசிககும் காற்று, காற்று்சசிற்ட்றயில் காற்றுப்பரிமாற்்றம் 
நடடச்பறுகின்றது.

 �  நாளமில்லா அடமபபு உடடலத் தககடேகக மற்றும் உயிரகடள உருோகக வதடேயான 
ஹாரவமானகடள உடலுககு ேழஙகுகி்றது.  நாளமில்லா சு�பபிகளில் குட்றநத மற்றும் உயரநத 

 � ஹாரவமான சு�பபிகளின தி்றவன ்பல வநாய் கைககு கா�ைமாகின்றன.
 �  ஆண மற்றும் ச்பண இனபச்பருகக அடமபபின ்பஙகு இனபச்பருககத்திலும் குழநடத ச்பறுதல் மற்றும் 

ஒரு ந்பருககு ்பாலியியல் மனநிட்றடே ேழஙகுேதிலும் அடமநதுள்ளது.
 �  வதால் நமது உடடல முழுேதும் மூடி ்பாதுகாககும் ச்பரிய உறுப்பாகும்.  இது ்பாதுகாத்தல், ்ப�ாமரித்தல், 

சதாடுதல் உைரவு வ்பான்ற செயல்்பாடுகடள செய்கின்றது.
 �   கண என்பது ஒரு உைரவு உறுபபு இது ஒளிககதிரகடள சுற்று்சசூழலில் இருநது ச்பற்று, மூடளககு 

அனுபபி பினபு மாற்றிய ஒளிககதிரகடள திரும்்பவும் ச்பறுகி்றது. இநத செயல் சதாடரநது நடநது 
சகாணவட இருககும்.

 �  வகடகும் தி்றன உள்ள உறுபபு காது. இது மூனறு ேடகயாக பிரிககப்படடுள்ளது. இதில் நடுககாது தான 
ஒலி அடலடய கடத்தும் முககிய வேடலடய செய்கி்றது.

�ோ்டச்சுருக்கம்
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குட்றநத இதயத் துடிபபு - நாடித்துடிபபு ஒரு வினாடிககு 60 ககு குட்றோக இருத்தல்.
துரித இதயத் துடிபபு  - நாடித்துடிபபு ஒரு வினாடிககு 100 ககு அதிகமாக இருத்தல்.
இதய சுருககம்  -  இதய சுழற்சியின வ்பாது இதயம் சுருஙகும் கடடம்.
இதய விரிவு  - இதய சுழற்சியின வ்பாது இதயம் தளரநது விரியும் கடடம்.
ச்பரிகாரடியம்  -  இதயத்டத சுற்றி ட்ப வ்பான்ற ்பகுதி அதாேது இதயத்தின சேளிபபு்ற 

அடுககு.
்பரகினஸி இடழகள்  -  ந�ம்புகளின தூணடுதலுககு ஏற்்ப இதயத்டத ேழிநடத்தும் ந�ம்புத் 

திசுவின சதாகுபபு.
நாடித்துடிபபு  -  இதய சுழற்சிடய ஒரு நிமிடத்திற்கு அளவிடுதல் தான நாடித்துடிபபு ஆகும்.
டெயவனாடரியல் கணு  -  இது இதயத்தில் அடமநதிருககும் இயற்டகயான இதயமுடுககி 

(Pacemaker). இது இதயத் துடிபட்ப கடடுககுள் டேககி்றது.
ஏடரிவயாசேனடரிகுலா்  -  இநதக கணு உநதுவிடெடய ஹிஸலின தடெக கடடுககு அனுபபுேது.
ஹிஸலின தடெககடடு  -  மின உநதுவிடெடய ்பனகினசி இடழகளுககு அனுபபும் ்பகுதி.
இதயத் துடிபபு சீா்பி்றழ்வு  -  அொதா�ைமான அல்லது சீ�ற்்ற இதயத்துடிபபு.
இதய சுருள் ்படம்  -  இதயத்தின மின நடேடிகடககடளயும் இதயத்தின தாலி மத்டதயும் 

அளவிடும் ்படம் (Heart Rhythm).
உயர ்பதற்்றம் 
(Hypertension)

 -  இ�த்த அழுத்தம் அதிகமாேது.

மாரபு முடககு ேலி 
(Angina Pectoris)

 -  இதயத் தடெககு ஆகசிஜன ்பற்்றாககுட்றயினால் மாரபு ேலி ேருேது.

இ�த்த ஓடட தடட 
(Ischemia)

 -  இதயத் தடெககு வ்பாதுமான அளவு ஆகசிஜன இல்லாததால் ேரும் இ�த்த 
ஓடடத் தடட.

மா�டடபபு (Myocardial 
Infarction)

 -  இருதய பிடிபபு அதாேது இருதய தடெகளுககு இ�த்த ஓடடம் மற்றும் 
ஆகசிஜன குட்றோக ேருேதால் இதயத் தடெகளின செயலிழபபு.  

சமல்லுதல் (mastication)  -  உைடே சமல்லுதல்
செரிமானம் (digestion)  -  உைவுப ச்பாருள்கடள சிறுசிறு துகள்களாகவும் மூலககூறுகளாகவும் 

உடடப்பது.
சுடே சமாடடு (taste 
buds)

 -  சுடே உைரதி்றன நாககின வமற்்பகுதியில் காைப்படுதல்.

அடமவலஸ (Amylase)  -  உமிழ்நீர சு�பபிகளில் இருநது சு�ககும் உமிழ் நீரில் உள்ள செரிமான 
சநாதிகள்.

குடல் அடெவு 
(Peristalsis)

 -  அடல வ்பான்ற தனனி்சடெயான தடெ இயககத்தால் உைவுப 
ச்பாருள்கள் மற்றும் தி�ேஙகள் செரிமான ்பாடதயில் நகருதல்.

இட�பட்ப ்பாகு (Chyme)  -  இட�பட்பயில் ்பாதி அளவு செரிநத உைவு.
ேயிற்றுபவ்பாககு 
(Diarrhoea)

 -  மலம் சேளிவயறுேடத கடடுப்பாடடுககுள் டேகக இயலாடம.

மலம் இறுகுதல் (Fecal 
Impaction)

 -  குடலில் மலம் காய்நது சேளிவயற்்ற முடியாடம.

மல்சசிககல் (constipation)  -  குட்றநத மலம் சேளிவயறுதல் மற்றும் குட்றநத குடல் இயககம்.

அருஞ்தெோற்த�ோருள்
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இட�பட்ப அமிலம் 
பினவனாடடம் (Gastric 
Acid Reflux)

 -  அனனபட்ப ோய் சிறுகுடலில் இருநது அமிலமும் அதில் அடஙகிய 
ச்பாருள்களும் திரும்பி மீணடும் உைவுக குழலுககு செல்லுதல்.

பித்தபட்ப கல் 
(Cholelithiasis)

 -  பித்தபட்பயில் உருோகும் பித்துககல்.

பித்தபட்ப அழற்சி 
(Cholecystitis)

 -  சிேநத ேலியுடன கூடிய வீககமும் வநாய் சதாற்றும் பித்தபட்பயில் 
ேருதல்.

சிற்ச்றரி்செல் (Cirrhosis)  -  கல்லீ�ல் வெதமாதலும், ஈ�ல் குடல திசு ்பாதிப்பதும்.
ஈ�ல் அழற்சி (Hepatitis)  – சஹப்படடடிஸ டே�ஸ நுணமஙகளால் (hepatitis virus) ேரும் ஒருவித 

கல்லீ�ல் வநாய் சதாற்று.
ச்பருஙகுடல் அழற்சி 
(Colitis)

 -  கடுடமயான அல்லது நாள்்படட சிேநத ேலியுடன (acute chronic) கூடிய 
வீககம் குடலில் ேருதல்.

காரனஸவநாய் (Crohn’s 
Disease)

 -  இட�பட்ப மற்றும் செரிமான ்பாடதயில் ேரும் சிேநத ேலியுடன கூடிய 
வீககம்.

எரி்செல் சகாணட குடல் 
வநாய் (Irritable Bowel 
Syndrome)

 -  ச்பருஙகுடலில் ேரும் வகாளாறுகளால் ேயிற்றுேலி, ேயிற்றுபவ்பாககு, 
இட�பட்ப மற்றும் செரிமான மணடலத்தில் ேரும் வநாய்கள்.

மூல வநாய் 
(Hemorrhoids)

 -  கீழ் மலககுடல் அல்லது ஆெனோயில் உள்ள சிட� விரிேடடதல்.

ஹாரவமானகள் 
(Hormones)

 -  அடனத்து உடலின செயல்்பாடுகடளயும் கடடுப்படுத்தி நிரேகித்து 
ஒருஙகிடைககும் ஒரு வேதிபச்பாருள்.

சு�பபி (Glands)  -  ஒரு ச்பாருடள சு�நது சேளிவிடும் ஒரு உறுபபு.
ெரககாடியன இடெவு 
(Circadian Rhythm)

 -  ஒரு ொதா�ை மனிதனின 24 மணி வந� தூஙகுதல் மற்றும் 
விழித்திருககும் நிடலடம.

்பகலில் மனிதரகள் 
(Nocturnal Beings)

 -  ்பகலில் சுறுசுறுப்பாகவும் மற்றும் இ�வில் தூஙகும் மனிதரகள்.

இ�வில் மனிதரகள் 
(Nocheral Beings)

 -  ்பகலில் தூஙகி இ�வில் சுறுசுறுப்பாக இருககும் மனிதரகள்.

புவ�ாஜஸடி�ான 
(Progesterone)

 -  இது சிடனபட்பயில் இருநது மாதவிடாய் சுழற்சிககு மற்றும் கருத்தரித்த 
முடடடடய கரப்பபட்பயில் ்பதிய டேகக கரப்பபட்படய 
தயார்படுத்துகி்றது.

விநதகம் (Testes)  -  சடஸவடாஸடிவ�ாடன (testosterone) சு�ககும் ஒரு நாளமில்லா சு�பபி.
ெரககட�யில்லா நீ�ழிவு 
(Diabetes Insipidus)

 -  இது பிடயூடடரி சு�பபியின வகாளா்றால் இனசுலின சு�பபு அளவு 
குட்றதல்.

அஙக்பாரிபபு உடல் 
முடன வீககம் 
(Acromegaly)

 -  இது பிடயூடடரி சு�பபியின வகாளாறுகளால் வீககம் அல்லது அதி 
ேளர்சசியடடதல் ச்பாதுோக தடல மற்றும் டக கால்கள்.

இ�ாடெஷதனடம 
(Gigantism)

 -  இது பிடயூடடரி சு�பபியின வகாளாறுகளால் அதிக ேளர்சசி மற்றும் அதிக 
உய�ம் அடடயும் தனடம.

அதிடத�ாய்டநிடல 
(Hyperthyroidism)

 -  அதிக டத�ாய்டு சு�பபி செயலாககம்.

குட்றடத�ாய்டநிடல 
(Hypothyroidism)

 -  டத�ாய்டு சு�பபியின செயலாககம் குட்றவு.

குஷிஙசினடவ�ாம் 
(Cushing’s Syndrome)

 -  அடரினல் சு�பபியானது காரடிொலில் அதிகம் சு�ப்பது.
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அடிெனின வநாய் 
(Addison’s Disease)

 -  அடரினல் சு�பபி காரடிொடல குட்றோக சு�ககும் நிடல.

வதால் (Skin)  -  உடல் முழுேடதயும் மூடும் ச்பரிய உடல் உறுபபு.
சேப்பநிடல 
(Thermoregulation)

 -  உடலில் சேப்ப நிடலடய சீ�ாக டேத்தல். 

சதாடு உைரவு (Tactile 
sense)

 -  சதாடுேதால் ஏற்்படும் உைரவு.

லுனலா (Lunala)  -  சேணணி்றமாக நகத்தின அடியில் அடமநதுள்ள அட� பிட்ற ேடிேம்.
முகப்பரு (Acne)  -  ெரும எணசையும் இ்றநத ெருமமும் இடைநது வதால் துடளடய 

மூடுேதால் முகப்பரு வதானறுகி்றது.
வேனிற் கடடி (Rash)  -  ்பல்வேறு கா�ைஙகளினால் அடிககடி வதாலினவமல் ஏற்்படும் அரிபபு 

மற்றும் ஒழுஙகற்்ற சிேபபு நி்ற மாற்்றம்.
அத்சலட ஃபுட (Athlete’s 
Foot)

 -  இதடன பீனியா பீடிஸ வெற்றுபபுண எனறும் கூறுேர.  இது 
பூஞ்டெகளினால் ஏற்்படும் சதாற்று.

சேஙகரு (Sunburn)  -  சூரியககதிரகள் ெருமத்தில் அதிகம் ்படுேதால் ஏற்்படும் எரி்செல்.
சேளி்றல் (Albinism)  -  சமலனின சு�பபி குட்ற்பாடடால் வதாளும் முடியும் ொதா�ைமாக நி்றம் 

மாறுதல்.
அககி (Herpes)  -  ந்சசு நுணமத்தால் ஏற்்படும் சதாற்று.
சி�ஙகு (Impetigo)  -  சகாபபுளஙகள் நிட்றநத ஒருேடக சதாற்றுவநாய். 
காளாஞ்ெகப்படட 
(Psoriasis)

 -  ெருமத்தில் அொதா�ைமான அணு கடடடமபபினால் உணடாகும் 
தடிபபுத் வதால் அழற்சி.

வ�ா்ஸாசியா (Rosacea)  -  இது ஒரு சி்றநத சேடிபபுடன கூடிய ெரும வநாய்.
தடெநாரகள் (Ligaments)  -  சஜல்லி வ்பான்ற பு�தப ்படெயுடன இடைபபுத்திசு வெரநது இ�ணடு 

மூடடுகள் அடெயும் இடத்தில் இருப்பது.
தடெநாண (Tendon)  -  மூடடுகடள அடெப்பதற்கு சஜல்லி வ்பான்ற பு�த ்படெயுடன 

இடைபபுத்திசு வெரநது இருப்பது.
திசுப்படலம் (Fascia)  -  இ�ணடு தடெகடள வெரககும் இடைபபுத்திசு.
எலும்பு முறிவு (Fracture)  -  முறிநத நிடலயில் உள்ள எலும்புகள்.
்பசுடம முறிவு 
(Greenstick Fracture)

 -  எலும்புகளின ஒரு ்பககம் மடடும் முறிேது.

இடபச்பயரவு 
(Dislocation)

 -  இடைபபு முழுேதுமாக பிரிநது ஒனறுகசகானறு எபவ்பாதும் வெ�ாத 
நிடல.

மூடடு வீககம் கீல்ோதம் 
(Arthritis)

 -  ஒனறுககு வமற்்படட எலும்புக கூடடுகளில் சிேநத ேலியுடன வீககம் 
மற்றும் வநாய் சதாற்று ஏற்்படும் ்பலவித எலும்புக வகாளாறுகள் ஏற்்படுதல்.

முடககு ோதம் 
(Rheumatoid Arthritis)

 -  இடளய தடலமுட்றயினருககு வநாசயதிரபபு ெகதி குட்ற்பாடடினால் 
ஏற்்படும் ஒருவித முடககுோதம்.

எலும்புக குழல் சதாற்று 
(Osteomyelitis)

 -  எலும்புத் திசுவில் ஏற்்படும் வநாய்த்சதாற்று.

கிளியல் அணு (Glial Cell)  -  ந�ம்்பணுடே மூடியிருககும் டமயலின (Myelin Sheath) உட�டய 
உருோககும் ந�ம்்பணு இல்லாத ஒருேடக ந�ம்பு செல்.

ந�ம்பிடைபபு (Synapse)  -  ந�ம்்பணு தூணடுதல் அல்லது செய்திடய ஒரு ந�ம்்பணுவில் இருநது 
மற்ச்றாரு ந�ம்்பணுவிற்கு கடத்தப்படும் இடம்.

மூடள உட்ற (Menings)  -  மூடள மற்றும் தணடுேடத்டத மூடி ்பாதுகாககும் உட்ற.
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மூடள (Brain)  -  உடல் இயககம் மற்றும் உைரவுபூரேமான இயககஙகடள கடடுப்படுத்த 
நிரோகம் செய்யும் உடலின முககிய உறுபபு.

மூடள ்பாலம் (Pons)  -  மூடள்பாலம் நடு மூடளடய முகுளத்துடன இடைத்து நமது 
சுோெத்டத சீ�ாக டேககி்றது.

தூணடு செயல் (Reflex)  -  சிலேடக தூணடுதல்களுககு தனனி்சடெயாக தடெகளால் ஏற்்படக 
கூடிய செயல்.

ேலிபபு (Seizures)  -  மூடளயில் உள்ள ந�ம்பு அடமபபின அொதா�ை செயல்களினால் ்பல 
ேடகயான அடடயாள அறிகுறிகளுடன கூடிய கடடுப்பாடற்்ற உடல் 
அடெவு மற்றும் குலுஙகுதல் (Jerking) அல்லது சிறிது வந� 
சுயநிடனவினடம நிடல.

ோதம் (Stroke)  -  மூடளயில் ஏற்்படும் இ�த்தபவ்பாககு அல்லது இ�த்த உட்றதலால் மூடள 
மற்றும் மூடளயின செயல்்பாடுகள் வெதமடடேதால் ஏற்்படும் அறிகுறிகள்.

சதாடர ேலிபபு (Epilepsy)  -  ்பல ந�ம்பு மணடல சீரகுடலவே ேலிபபு எனப்படும்.
்பககோதம் (Paralysis)  -  ஒனறு அல்லது அதற்கு வமற்்படட உடல் உறுபபுகளில் ந�ம்பியல் 

செயல்்பாடு குட்றதல்.
நடுககு ோதம் 
(Parkinson’s Disease)

 -  நாள்்படட ்படிப்படியாக (progressive) ேரும் ந�ம்பு மணடல வகாளாறினால் 
ஏற்்படும் குட்ற்பாடு (disability).

நிடனோற்்றல் இழபபு 
வநாய் (Alzheimer’s 
Disease)

 -  ்படிப்படியாக ஏற்்படும் நிடனோற்்றல் சிடதவு.

முகோதம் (Bell’s Palsy)  -  முகந�ம்புகளில் ஏற்்படும் வமாெமான ்பாதிபபுகளால் முகம் மற்றும் முக 
தடெகளில் ஏற்்படும் வகாளாறு.

ந�ம்புேலி (Neuralgia)  -  ந�ம்பு அல்லது ந�ம்புத் சதாகுதியில் இருநது ஆ�ம்பிககும் ேலி.
குழநடத ச்பறு 
(Procreate)

 -  ஒரு உயிட� வதாற்றுவித்தல்.

கருககுழாய் (Salpinges)  -  கருமுடடட குழாயின மறுச்பயர. 
நுண காம்பு (Fimbriae)  -  சிடனபட்பயின அருகிலுள்ள முடி வ்பான்ற ஒரு குழாய் ்பகுதி.
கருப்பாடத அழற்சி 
(Vaginitis)

 -  கருப்பாடத மற்றும் கருப்பாடத ச்படடகத்தில் வநாய்சதாற்று.

சிறுநீரபட்ப இ்றககம் ( 
cystocele )

 -  சிறுநீரபட்ப அதன இடத்திலிருநது கருப்பாடத ேழியாக சேளியில் 
இ்றஙகுேது.

மலககுடல் இ�ககம் ( 
rectocele  )

 -  மலககுடல் மற்றும் ச்பருஙகுடலின ஒரு ்பகுதி கருப்பாடத சுேரின 
ேழியாக சேளித்தள்ளுதல்.

மூககுப ்பாடத ( Nostrils )  -  மூககுகளின துடளகள்.
நுட�யீ�ல் அழற்சி 
(Pneumonia)

 -  நுட�யீ�லில் வீககம் மற்றும் வநாய் சதாற்று.

அகவிடத (Emphysema)  -  காற்று்ச சிற்்றட்றயில் இருநது காற்று சேளிவய்ற நிடல.  திசுககளில் 
காற்று ்ப�விய நிடல. 

மூ்சசுககுழாய் அழற்சி 
(Bronchitis)

 -  மூ்சசுக குழாயில் ஏற்்படும் வநாய்த்சதாற்று மற்றும் சிேநத வீகக நிடல.

ஆஸதுமா (Asthma)  -  நுட�யீ�லில் ஏற்்படும் வநாய் சதாற்்றால் சுோெம் கடினமாதல்.
நாட்படட நுட�யீ�ல் 
அடடபபு வநாய் (Chronic 
Obstructive Pulmonary 
Disease)

 -  நுட�யீ�ல் அழற்சியும் திசுககளில் காற்று ்ப�விய நிடலயும் இடைநத 
நுட�யீ�ல் வகாளாறு.  நீணடநாடகளாக இருத்தல்.
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ஃபுைகாய்்செல் 
(Influenza)

 -  கடுடமயான வீககம் மற்றும் வநாய்த் சதாற்று.   நுட�யீ�ல் 
செயல்்பாடுகடளயும் சுோெத்டதயும் வமாெமாக ்பாதிப்பது.

காெவநாய் (Tuberculosis)  -  ்பாகடீரியாோல் ஏற்்படும் தீவி� நுட�யீ�ல் வநாய்சதாற்று மற்றும் 
நுட�யீ�ல் சுருஙகுதல்.

கு�ல்ேடள அழற்சி 
(Laryngitis)

 -  கு�ல்ேடளயில் வீககம் மற்றும் வநாய்த் சதாற்று.

கீழ் சதாணடட அழற்சி 
(Pharyngitis)

 -  கீழ் சதாணடடயில் வீககம் மற்றும் வநாய்த் சதாற்று.

மூ்சசுத் திை்றல் 
(Dyspnea)

 -  சுோெத்தில் சி�மம் ஏற்்படுதல்.

இ�த்த அணு உருோதல் 
(Erythropoietin)

 -  இ�த்த அணு உருோக வதடேயான  ச்பாருள்கள்.

ோவொபி�்ஸஸின 
(Vasopressin)

 -  நீரபச்பருககி எதிரபபு ஹாரவமானின மற்ச்றாரு ச்பயர.

சிறுநீர வ்பாதல் ( 
Urination   )

 -  சிறுநீர கழித்தல்.

சிறுநீ�கக கல் 
(Urolithiasis)

 -  சிறுநீ�கத்தில் உருோகும் கல்.

சிறுநீ�க வநாய் கடடி 
(Renal Cyst)

 -  சிறுநீ�க வநாய்த்சதாற்று.

கவளாவமருலஸ அழற்சி 
(Glomerulonephritis)

 -  சிறுநீ�கத்தின கவளாவமருட்றயில் ஏற்்படும் சதாற்று.

I. ெரிைோ்ன விர்டரை த�ரந்த�டுக்கவும்
1. உடலின மிகப ச்பரிய உறுபபு

அ) வதால் ஆ) கல்லீ�ல்
இ) இதயம் ஈ) நுட�யீ�ல்

2.  கீழ்கணடேற்றுள் எவேடமபபில் வியரடே 
சு�பபி ஒரு ்பகுதியாகும்

அ) எலும்புஅடமபபு
ஆ) வதால் அடமபபு
இ) சிறுநீர பி்றபபுறுபபு அடமபபு
ஈ) இ�த்த சுற்வ்றாடட அடமபபு

3.  __________ கணகடள சேளிககுப 
ட்பகளிலிருநது (சுற்றுபபு்றமாசு) ்பாதுகாககி்றது.

அ) கண புருேஙகள் ஆ) கண இடமகள்
இ) கண முடிகள் ஈ) சநற்றி

4.  டக வி�ல் மற்றும் கால்வி�ல்களின நகஙகள் 
இதனால் ஆனடே

அ) டகடடின ஆ) புவ�ாடடின
இ) இனசுலின ஈ) சக�டடின

மதிப்பீடு

5. எணசைய் சு�பபிகள் எதில் இல்டல
அ) உள்ளஙடக மற்றும் உள்ளஙகால்
ஆ) உள்ளஙகால் மடடும்
இ) உள்ளஙடக மடடும்
ஈ) வமவல கூறிய அடனத்தும் தேறு

6. வியரடே சு�பபிகள் இஙகு எஙகு உள்ளன
அ) நாளமில்லா சு�பபிகள்
ஆ)  எகவ்ஸாரின மற்றும் அபவ்பாகட�ரின 

சு�பபிகள்
இ) எகவ்ஸாரின சு�பபிகள்
ஈ) அபவ்பாகரின சு�பபிகள்

7.  __________ என்பது இ�த்த சுற்வ்றாடட 
மணடலத்தின தடல

அ) மூடள ஆ) சிறுநீ�கம்

இ) இதயம் ஈ) கல்லீ�ல்
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8.  ஆகஸிஜன அடஙகிய இ�த்தத்டத உடல் 
முழுேதும் சகாணடு செல்லும் இ�த்தநாளம்

அ) சிட�கள்மடடும்
ஆ) தமனிகள்மற்றும்சிட�கள்இ�ணடும்
இ) தமனிகள்மடடும்
ஈ) எல்லாவமெரி

9.  ஆகஸிஜன மற்றும் கார்பனடட ஆகட்ஸடு ோயு 
்பரிமாற்்றம் நடடச்பறும் ்பகுதி

அ) நுட�யீ�ல் ஆ) தமனிகள்
இ) சிட�கள் ஈ) இ�த்த நுணகுழாய்கள்

10.  இ�த்தம் சிேபபு நி்றத்தில் இருப்பதற்கு கா�ைம்
அ) ஹீவமாகுவளாபின ஆ) எரித்வ�ாசின
இ) வெனத்வதாடில் ஈ) வ�ாவடாஸடின

11.  கீழ்கணடேற்றுள் டதமஸ சு�பபி எப்பகுதியில் 
உள்ளது

அ) தடெகள் ஆ) நிைநீர அடமபபு
இ) வதால் ஈ) காதின உட்பகுதி

12. பிளாஸமாவில் 90% இது அடஙகியுள்ளது
அ) புவ�ாடடின ஆ) ெரககட�
இ) தணணீர ஈ) உபபு

13.  இ�த்தத்டத ெமநிடலப ்படுத்துேது (Hemostasis 
is aided by)

அ) இ�த்த தடடணு
ஆ) இ�த்த சேள்டள அணு
இ) இ�த்த சிேப்பணு
ஈ) சேண குருதியணு

14.  மனித உடலின சமாத்த 
எலும்புகள்

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

15. மாலஸ இனகஸ மற்றும் ஸவடபஸ என்பது
அ) எலும்புகள்
ஆ) காதின சிற்ச்றலும்புகள்
இ) கணுககால் எலும்புகள்
ஈ) மணிககடடு எலும்புகள்

16. மாரச்பலும்பு என்பது ஒரு _________
அ) கால் எலும்புகள் ஆ) டக எலும்புகள்
இ) மார்பக எலும்புகள் ஈ) இடுபபு எலும்புகள்

17.  எலும்புகளின கடடடமபபு இவோறு 
அடழககப்படுகி்றது.

அ) எலும்புத்திசுககள்
ஆ) நி்றமியணு
இ) இ�த்த தடடு அணு
ஈ) இ�த்த சேள்டள அணு

18. இ�த்த உற்்பத்தி என்பது
அ) இ�த்த சிகப்பணு உற்்பத்தி
ஆ) இ�த்த சேள்டள அணு உற்்பத்தி
இ) ஹீவமாகுவளாபின உற்்பத்தி
ஈ) இனசுலின உற்்பத்தி

19.  பினேருேனேற்றில் குறுத்சதலும்பில் 
இல்லாதது

அ) இ�த்த ஓடடம் ஆ) ந�ம்புகள்
இ) மஜடஜ ஈ) வமற்கூறிய அடனத்தும்

20.  தடெநாரகளும், இடைபபுதிசுகளும் எதனால் 
ஆனடே
அ) சிடடின ஆ) காரவ்பாடஹடவ�ட
இ) சகால்லஜன ஈ) சகாழுபபு அமிலம்

21. முடககு ோத வநாய் என்பது
அ) வதய்வு
ஆ) ஞா்பக ம்றதி வநாய்
இ) தனனுடல் தாககு வநாய்
ஈ) இ�த்த வொடக

22.  ந�ம்புகளின அடிப்படட அலகுகள் இவோறு 
அடழககப்படுகின்றன
அ) ந�ம்்பணுககள்
ஆ) சநஃப�ான
இ) இடமாறும் ம�்பணுத் சதாகுதி
ஈ) ்பயனறியா ம�்பணுக வகாரடே

23.  இ�ணடு ந�ம்புகள் ஒரு புள்ளியில் ெநதிககும் 
இடம் இவோறு அடழககப்படுகி்றது
அ) ெரிவு ஆ) இடையுமிடம்
இ) சதாஙகல் ஈ) பினனடடவு

24. மூடளடயப ்பாதுகாப்பது
அ) இதய சேளியுட்ற ஆ) உத�விதானம்
இ) மணடட ஓடு ஈ) ஓஸபவ�டியம்
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25.  சி.என.எஸ (டமய ந�ம்பு மணடலம்) 
உள்ளடககியது
அ) இதயம் மற்றும் வதால்
ஆ) கல்லீ�ல் மற்றும் எலும்புகள்
இ) வதால் மற்றும் நகஙகள்
ஈ) மூடள மற்றும் தணடுேடம்

26.  ____________என்பது மூடளயின 
ச்பரும்்பகுதி
அ) ச்பருமூடள ஆ) சிறுமூடள
இ) நடுமூடள ஈ) தணடுேடம்

27.  சுோெ சீரபபி�யாைம் இதனால் 
கடடுப்படுத்தப்படுகி்றது.
அ) டகரி ஆ) மூடளப்பாலம் (்பானஸ)
இ) ெல்சி ஈ) கிளியல் செல்

28.  தணடுேடம்_____________ ந�ம்பு தி�ளால் 
ஆனது
அ) 11 ஆ) 21 இ) 31 ஈ) 41

29. அபடியூெனட என்பது
அ) ெடத திசு ஆ) மூடள ந�ம்பு
இ) எகவஜாகிட�ன சு�பபி ஈ) பு�த ்பஙகுகள்

30. உைவு செரிமானம் இதில் சதாடஙகுகி்றது
அ) சிறுகுடல் ஆ) ச்பருஙகுடல்
இ) நாககு ஈ) ேயிறு

31. பித்த நீர எதில் உருோகி்றது
அ) நுட�யீ�ல் ஆ) கல்லீ�ல்
இ) ேயிறு ஈ) சிறுநீ�கம்

32.  உமிழ்நீர அமிலம் ( Salivary amylase)  இவோறு 
அடழககப்படுகி்றது
அ) உமிழ்நீர செயலூககி (டடலின)
ஆ) ச்பபசின
இ) இனசுலின
ஈ) ச�னின

33. ேயிற்றில் சு�ப்பது
அ) ஆக்ஸாலிக அமிலம்
ஆ) சிடரிக அமிலம்
இ) டநடரிக அமிலம்
ஈ) டஹடவ�ா குவளாரிக அமிலம்

34. கருத்தரித்தல் நடககும் இடம்
அ) கருமுடடட குழாய் ஆ) வயானி
இ கரப்பபட்ப ஈ) கரப்பபட்ப உட்ற

35.  ஆண ஹாரவமான இப்படி அடழககப்படுகி்றது
அ) ஈஸடவ�ாஜன ஆ) ஆனடவ�ாஜன
இ) டத�ாய்டு ஈ) புவ�ாசஜஸட�ான

36.  விநதுவில் காைப்படும் ெரககட� என்பது
அ) குளுகவகாஸ ஆ) வகாலகவடாஸ
இ) பி�கவடாஸ ஈ) மவனாஸ

37. _________ என்பது தடலடம்ச சு�பபி
அ) டத�ாய்டு ஆ) அடரீனல்
இ) புவ�ாஸவடட ஈ) பிடயூடடரி

38.  இதன குட்றோன உற்்பத்தி  நீ�ழிவு வநாய்ககு 
கா�ைமாகும்
அ) களுகவகாஜன ஆ) இனசுலின
இ) த்�ாம்பின ஈ) சக�டடீன

39. முககிய சுோெ தடெ என்பது
அ) சதாணடட ஆ) மூ்சசுக குழாய்
இ) உத�விதானம் ஈ) குழிமடடம்

40.  ஆணகளின கு�ல்ேடள இவோறு 
அடழககப்படுகி்றது
அ) எவிஸ ஆபபின ஆ) ட்பயன்ஸ ஆபபின
இ) நீயூடடனஸ ஆபபின ஈ) ஆதாமின ஆபபின

41. காற்று்ச சிற்்றட்றகள் உள்ளடககியது
அ) காற்று திசுபட்பகள்
ஆ) நீர திசுபட்பகள்
இ) நீரபட்பகள்
ஈ) நுட�யீ�லில் உள்வள முடிகள்

42.  ஒரு ந்பரின ஒரு நிமிடத்திற்கு எத்தடன முட்ற 
சுோசிககி்றார
அ) 20 -24 ஆ) 16 – 20
இ) 12 – 16 ஈ) 18 - 22

43.  மனித சிறுநீரில் அதிகப்படியாக அடஙகியிருப்பது
அ) யூரிக அமிலம் ஆ) அம்வமானியா
இ) டநடவ�ாஜன ஈ) யூரியா

44.  சிறுநீ�ஙகள்_________ ேடிேமுடடயடே
அ) முத்து ஆ) அேட�
இ) முகவகாைம் ஈ) வகாளேடிேம்

45.  சிறுநீ�கத்தின உள் ்படலம் இவோறு 
அடழககப்படுகி்றது.
அ) வலசமல்லா ( Lamella)
ஆ) பு்றணி ( Cortex)
இ) முகுளம் (டமய விடழயம்)  (Medulla)
ஈ) கண புருே இடடப்பகுதி (Glabella)
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46.  _________ என்பது சிறுநீ�க செயலிழபபுககு 
செயல்்படுத்தப்படுகி்றது.
அ) ்பககோதம்
ஆ) இ�த்த சிேப்பணு்ச சிடதவு
இ) உயிரம்ச சுருககம்
ஈ) கூழ்மபபிரிபபு

47.  சிறுநீர சு�பபு தடுபபு ஹாரவமான  இதில் 
தணணீரின அளடேக கடடுப்படுத்துகி்றது
அ) இ�த்தம் ஆ) சிறுநீர
இ) வியரடே ஈ) கணணீர

48. ்பாலியூரியா என்றால்
அ) அடிககடி சிறுநீர கழிப்பது
ஆ) அதிகப்படியாக சிறுநீர கழிப்பது
இ) குட்றநத அளவு சிறுநீர கழிப்பது
ஈ) சிறுநீரில் இ�த்தம் கலநத நிடல

II.  பின்வரும்  வி்னோக்களுக்கு 
விர்டைளிக்கவும்

1. செவ்பசியஸ [சகாழுபபு சு�பபு] சு�பபின ்படம் 
ேட�நது ்பாகம் குறிககவும்.

2. வதாலில் காைப்படும் அடுககுகள் ்பற்றி 
சிறுகுறிபச்பழுதுக.

3. நிைநீர மணடலம் ்பற்றி சிறுகுறிபச்பழுதுக.
4. இ�த்த சேள்டள அணுககள் ேடககள் 

யாடே?
5. இ�த்த தடடுககளின ்பணிகள் யாடே?
6. அடமபபிடனப ்பற்றி குறிபச்பழுதுக.
7. எலும்புபின தடெமணடலத்தில் காைப்படும் 

தடெகள் யாடே?
8. ந�ம்்பணுவின (நியூ�ான) அடமபட்ப விேரி.
9. பு்றந�ம்பு மணடலம் சிறு குறிபபு ேட�க.
10. சிறுகுடலின ்பணிகள் யாடே?
11. ஆண இனபச்பருகக மணடலத்தில் 

காைப்படும் உள் உறுபபுகள் யாடே?
12. சிறுநீ�கம் ஓர முககிய உறுபபு – விோதி.
13. கு�ல் ேடளயின அடமபபிடன விேரி.
14. சுோெ சுழற்சி என்றால் எனன?
15. சநப�ானின அடமபபிடன ்படம் ேட�நது 

்பாகம் குறிககவும்.

III.  பின்வரும்  வி்னோக்களுக்கு  விரிவோ்ன 
விர்டைளிக்கவும்

1. வதால் மணடலத்தில் அடமபபு மற்றும் 
செயல்்பாடடட விேரி.

2. மனித இடதயத்தின அடமபபு மற்றும் 
செயல்்பாடடட விேரி.

3. மனித எலும்புகடள விேரிகக.
4. மனித மூடளயின அடமபட்ப விேரிககவும்.
5. செரித்தலின ்பல்வேறு நிடலகடள விேரி.
6. மனித சிடனபட்பயிடன விேரி.
7. நாளமில்லா சு�பபிகளும் அதன ஹாரவமான 

சு�பபுகடள ்பற்றி அடடேடனப்படுத்துக.
8. டத�ாய்டு சு�பபுகளின அடமபட்ப விேரி.
9. மனித நுட�யீ�லின அடமபபிடன ்படத்துடன 

விேரி.
10. மனிதசிறுநீ�கத்தின அடமபபு மற்றும் ்பணிகள் 

்பற்றி விேரிககவும்.

தமற்�ோரரவ நூல்கள் 
1. Roger Watson.” Anatomy & physiology for 

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

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

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

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

   இரணைவளஙகள் 

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

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

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

• �டி 1 :  கீழ்ககாணும்  உ�லி/விட�வுககுறியீடடடப ்பயன்படுத்தி  இ்சசெயல்்படடிற்கான 
இடையப ்பககத்திற்கு்ச செல்க.

• �டி 2 :  நீஙகள் அறிநது சகாள்ள விரும்பும் உறுபபு மணடலத்டத்ச சொடுககவும். உறுபபு 
மணடலத்தின ்படம் மற்றும் ்பாகஙகள் புதிய திட�யில் வதானறும்.

• �டி 3 :  குறிபபிடடப ்பாகத்டத ்படத்தில் சொடுககிவயா அல்லது ்பாகத்தின ச்பயட�த் சதரிவு 
செய்வதா அப்பாகத்டதப ்பற்றிய விரிோன தகேல்கடள அறியவும்.

• �டி 4 : முகபபுப ்பககத்திற்கு்ச செனறு மற்்ற உறுபபு மணடலஙகடளயும் சதரிநது சகாள்ளவும்

இ்சசெயல்்பாடடின மூலம் மனித உடல் 
அடமபட்பப ்பற்றி அறிதல்.

்படி 1 ்படி 2 ்படி 4்படி 3

இரணைச் தெைல்�ோடு

*்படஙகள் அடடயாளத்திற்கு மடடுவம.
*வதடேசயனில் Adobe Flash டய அனுமதிகக.

மனி� உ்டற்கூறிைல்

�டிநிரலகள்
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 முன்னுரை 

செவிலியத்துறையில் மருத்துவம் மற்றும் 
அறுறவச்சிகிச்றெ செவிலியம் ஒரு சிைந்த மற்றும் 
திைறமயான துறையாகும். இத்துறை பல்்வறு 
பல்்நாக்கு மற்றும் ்மம்பட்ட முக்கியபகுதிகளான 
இரு்தயவியல், நரம்பியல் ்பானை துறைகளுக்கு 
ச்தா்டக்க நிறையாக விளங்குவ்தால் 
செவிலியத்தின அடித்்தளமாக கரு்தபபடுகிைது.

மருத்துவ மற்றும் அறுறவச்சிகிச்றெ 
செவிலியமானது வயது முதிரந்தவரகள் மற்றும் 
்நாயினால் பாதிக்கபபட்டவரகளின மருநதியல் 
ரீதியான மற்றும் அறுறவ சிகிச்றெ முறையிைான 
செவிலிய கவனிபறப உள்ள்டக்கியுள்ளது.  ்தரமான 

்ெறவ வழங்க மருத்துவம் மற்றும் அறுறவ 
சிகிச்றெ செவிலியம் பற்றிய அறிவு 
முக்கியமான்தாகும்.

மருத்துவம் மற்றும் அறுறவச் சிகிச்றெ 
செவிலியம் பைவரு்டங்களாக 
அங்கீகரிக்கபப்டவில்றை. ஆனால் ்தற்்பாது 
செவிலிய வல்லுனரகளால் செவிலியத்தின 
்தரநிறை பயிற்சியின அடிபபற்டயில் வளரநதுள்ளது. 
்தற்்பாது மருத்துவம் மற்றும் அறுறவச் சிகிச்றெ 
செவிலியமானது கடுறமயான மற்றும் நீண்ட காை 
அழுத்்தம் ெம்மந்தமான அறமபபிலுள்ள 
மாற்ைங்கறள அனுபவிக்கும் ்நாயாளிகளுக்கும் 
மற்றும் குடும்பங்களுக்கும் இற்டயில் செவிலிய 
அறிறவ பயனபடுத்துவ்தற்கான வாய்பபுகறள 
மாணவரகளுக்கு வழங்குகிைது.

மருந்தென வேண்டாேடாம் யடாக்கைககு அருநதியது
அற்றது  வ�டாறறி  உணின்

முன் உண்டது செரித்தது பார்தது உண்டால் உ்டம்புக்கு மருநச்தன எதுவும் வேண்டா.

இந்த பா்டத்ற்த கற்ைபின மாணவரகள் சபறும் திைனகளாவன.
 ➢ ்நாயின மருத்துவம் மற்றும் அறுறவ சிகிச்றெ பற்றிய அறிறவ சபறு்தல்
 ➢ ்நாயின வறரயறை பற்றி அறிநது சகாள்ளு்தல்
 ➢ குறிபபிட்ட ்நாயின காரணத்ற்த உற்று்நாக்கு்தல்
 ➢ ்நாயின அற்டயாள அறிகுறி புரிநதுசகாள்ளு்தல்
 ➢ ்நாய் கண்டறியும் முறைகறள பற்றிய ்்தறவயான அறிறவ சபறு்தல்
 ➢ குறிபபிட்ட வறக ்நாயின ்மைாணறமறய கற்றுக்சகாள்ளு்தல்
 ➢ ்நாய் சிக்கல்கறள படடியலிடும் திைன
 ➢ ்நாய் ்தடுபபு மற்றும் ்மம்பாடடு முறைகறளபபற்றி ச்தரிநதுசகாள்ளு்தல்
 ➢ செவிலிய ்மைாணறம ச்தா்டரபான செயல்பாடுகறள நிகழ்த்திக் காடடும் திைன சபறு்தல்

கற்றல் வ�ாக்கஙகள்

2
மருததுே மறறும் 
அறுரேசிகிசரெ 
செவிலியம்

அலகு
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 2.1.   வ�ாய் ச்தாறறு மறறும் வ�ாய் 
ச்தாறறுசமாய்ப்பு (Infestation) 

வ�ாய் ச்தாறறு 
்்தால் முடி மற்றும் நகம் அ்டங்கிய ்்தால் 

மண்டைமானது பல்்வறு வறக ்நாய்ச்தாற்று 
்தாக்கத்துக்கு உள்ளாவ்தால் இறவ 
ஆரம்பத்தி்ை்ய கண்டறியபபடடு சிகிச்றெ 
அளிக்கபபடுவ்தன மூைம் ்மலும் பரவாமல் 
்தடுக்கைாம்.

ேரையர்ற: ்நாய் ச்தாற்று எனபது மனி்த 
உ்டலில் இல்ைா்த, பாக்டீரிய, றவரஸ் மற்றும் 
ஒடடுணணிகள் உ்டறை ஊடுருவி சபருக்கம் 
அற்டவ்தாகும்.

வ�ாய் காைணிகரை சபாறுதது வ�ாய்த 
ச்தாறறின் ேரககள்

1)பாக்டீரியா வ�ாய் ச்தாறறு:  சபாதுவாக பாக்டீரியா 
்நாய் ச்தாற்று ்்தாலில் சிறிய அளவில் சிவந்த 
புற்டபபு்டன ஆரம்பித்து, சமதுவாக அ்தன 
அளறவ சபரி்தாக்கும். சிை மு்தல்நிறை 
பாதிபபு்டன கூடிய பாக்டீரியா ்நாய்த் ச்தாற்று 
்மற்பூச்சு நுணணுயிர சகால்லி 
மருநதுகளினால் குணமாக்கக்கூடியது. 
ஆனால் சிைவற்றிற்கு வாய்வழி நுணணுயிரி 
சகால்லி மருநதுகள் மற்றும் சுய சுகா்தாரம் 
்பணு்தல் அவசியமாகும்.

எ.கா கரபபான கடடு, சிரங்கு, சகாபபுளம் 
ச்தாழு்நாய் ஆகியறவ.

2)ரேைஸ் வ�ாய் ச்தாறறு: ்்தாலில் ்நாய்த் 
ச்தாற்று றவரஸ் நுணகிருமியின  மூைம் 
ஏற்படுவது றவரஸ் ்நாய்த் ச்தாற்று ஆகும். 

எ.கா  ்தட்டம்றம, சினனம்றம, மருக்கள், அக்கி, 
முரணச்தாற்று

3)பூஞரெவ�ாய்ச்தாறறு: ்்தாலில் பூஞறெயினால் 
ஏற்படும் ்நாய்த் ச்தாற்று அதிகபபடியாக 
ஈரமான பகுதியில்்தான உருவாகிைது (அக்குள், 
நகம், கவடடு). எ.கா சபாதுவான பூஞறெ 
்நாய்த்ச்தாற்று எனபது அத்ைட பூட, நககண 
பூஞறெ, வாய்வழி சவணபுண 

வ�ாய் ச்தாறறு சமாய்ப்பு (Infestation)
்நாய் ச்தாற்று சமாய்பபு ்நாய் ஏற்பவர 

உ்டலில் ஒடடுணணி அறமநதுள்ள இ்டத்ற்த 
சபாறுத்து சவளிபபுைம் அல்ைது உடபுைம் என 
வறகபபடுத்்தைாம்.

சவளிபபுை ்நாய் ச்தாற்று சமாய்பபு நிறையில் 
நுணணுயிரியானது ்நாய் ஏற்பட்டவர உ்டலின 
சவளிபபுை ்்தாலில் ்தற்காலிகமாக உயிர வாழும். 
எ.கா உனனி, மூடற்டபூச்சி, ்பன

உடபுை ்நாய்ச்தாற்று சமாய்பபு நிறையில் 
நுணணுயிரியானது ்நாய் ஏற்பட்டவர உ்டலின 
உடபுைத்தில் உயிர வாழும். எ.கா புழு சமாய்பபு.  

புழு வ�ாய்த ச்தாறறு சமாய்ப்பு
புழு ்நாய்த்ச்தாற்று சமாய்பபு எனபது 

ச்தா்டக்கத்தில் சிை அறிகுறிகறள சகாண்ட்தாகவும் 
்மலும் சிை ் நரங்களில் தீவிரமான்தாகவும் மற்றும் 
முதிரந்த நிறையில்  உயிறரப பறிக்கும் 
அபாயகரமான ஒரு நீண்டகாை ்நாயாகவும் 
மாறும்.
புழுக்களின் சபாதுோன ேரககள்
1. உருரைப் புழு ( �ாக்குப்பூசசி) - இது ஆஸ்காரிஸ் 

எனறும் அறழக்கபபடுகிைது.
2. ஊசிப்புழு – இது நூல்புழு எனறும் 

அறழக்கபபடுகிைது.
3. சகாக்கிப்புழு 
4. ்தடர்டப்புழு (�ா்டாப்புழு)- டீனியாசிஸ்
புழுவ�ாய்த ச்தாறறு சமாய்ப்பின் மருததுே 
சேளிப்பாடுகள்

வயிற்றுவலி, குமட்டல், பசியினறம, 
தூக்கமினறம, எரிச்ெல், இரத்்த்ொறக, 
வயிற்றுப்பாக்கு

வ�ாய் கண்டறி்தல்
1)வ�ாய்ப்பறறிய ்தகேல் வெகரித்தல்: சவளி்யறிய 

புழுவின ்தனறம அறி்தல்
2)மலம் பரிவொ்தரன: புழுவின வறகறய 

கண்டறிய இந்த பரி்ொ்தறன 
்மற்சகாள்ளபபடுகிைது.

3)இைத்தப் பரிவொ்தரன
வமலாணரம
கு்டறபுழு நீக்க மருநது

அல்சபன்ட்ொல் (15மிகி/கிகி) அல்ைது 
சமசபன்ட்ொல் (100மிகி) ஒரு நாறளக்கு 
இரணடுமுறை எனறு மூனறு நாடகளுக்கு 
அறனத்து வயத்தினருக்கும் 
சகாடுக்கபப்ட்வணடும்.  வயற்த சபாறுத்து 
மாத்திறரயின அளவு மாறுபடும்.

இரத்்த்ொறக இரும்புெத்து மருநதுகள் மூைம் 
ெரிசெய்யபப்ட்வணடும்.
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வ�ாய்ச்தாறறு காைணி (Sarcoptes Scabiei)
காைணஙகள்

்நாய்்தாக்கம் உற்டயவரி்டமிருநது 
மற்சைாருவருக்கு ்நரடி உ்டல் ச்தா்டரபு மூைம் 
பரவுகிைது.

்நாய் ச்தாற்று சமாய்பபு உற்டய இடச் றமட 
நுணணுயிரிகள் அ்டங்கிய ்்தால், துணிகள் 
மற்றும் நாற்காலிகள் ஆகியவற்று்டன ்நரடித் 
ச்தா்டரபு ஏற்படுவ்தன மூைம் பரவுகிைது.

அர்டயாைம் மறறும் அறிகுறி
 • அரிப்பு: இது சபாதுவான அறிகுறியாகும். 

இரவு்நரங்களில் இந்த அரிபபு அதிகமாகவும் 
்மலும் ்மாெம் அற்டவ்தாகவும் இருக்கும்.

 • சொறி (வேனறகடடி): ்்தாலின துறளகள் 
வழியாக இந்த இடச் றமட உடசெல்வ்தால்  
சொறி உருவாகிைது.

 • புணகள்: அரிபபின காரணமாக ்்தாறை 
சொரிநதுசகாண்்ட இருக்கும்சபாழுது ஏற்படும் 
கிரல்களால் சொறியானது புணகளாக 
மாறுகிைது.

 • ்தடித்த வமல் வ்தால்: ்்தால் ்மலும் ்தடித்து 
கடுறமயான சிரங்காக மாறுகிைது.

சிைஙகு ஏறப்டக்கூடிய சபாதுோன இ்டஙகள்
 • விரல்களின இற்டயில் 
 • விரல்களின நககணகறள சுற்றி
 • அக்குள்களில்
 • இடுபபு பகுதியின மடிபபு
 • முழங்றக மடிபபு பகுதி
 • உள்ளங்கால் பகுதி
 • மாரபக பகுதியில்
 • பிைபபுறுபபு பகுதி
 • மணிக்கடடின கீழ்பகுதி

வ�ாய் கண்டறி்தல்
 • சபாதுவான நறமத்்தலு்டன ஆரம்பித்து 

்்தாலில் சவடிபபு ஏற்படுத்து்தல் ்்தாலின 
உடபுைத்தில் உண்டாகும் புழுக்களின 
சபருக்கத்்தால் அரிபபு மற்றும் சகாபபுளங்கள் 
்்தானறு்தல்.

 • நுண்ணாக்கி பரி்ொ்தறன 
ச்டரம்்டாஸ்்காபபி – ்்தாலின ்மலுள்ள 
வீக்கம் வணணம் மற்றும் சவடிபபு அ்தன 
காரணங்கள் கண்டறிய பயனபடுகிைது.

 • டிஜிட்டல் ்பாட்்டாகிராபி பரி்ொ்தறன

சிக்கல்கள்
கு்டல் அற்டபபு, கு்டலில் ஓடற்ட விழு்தல், மஞெள் 

காமாறை, கு்டல்வால் அழற்சி, கறணய அழற்சி, 
கல்லீரல் சீழ்கடடி, அடிவயிற்று ெவ்வு அழற்சி, அஸ்காரிஸ் 
எனசெப்ைாபதி, உ்டலில் புர்த நிறை இழபபு

்தடுப்பு முர்றகள்
1)உருரைப் புழு 
 • உருறளப புழு்நாய்த்ச்தாற்று சமாய்பறப 

அ்தன ஊடுருவறை நிறுத்து்தன மூைம் 
்தடுக்கைாம். 

 • மைக் கழிவுகறள சுகா்தார முறையில் 
அகற்று்தல்

 • மனி்தக் கழிவு  மணணு்டன கைபபற்த 
குறைத்்தல் 

 • சுத்்தமான குடிநீர, சுகா்தாரமான உணவு 
மற்றும் வாழ்க்றகமுறை, மைம் கழித்்தபிைகு 
றக கழுவு்தல், திைந்த சவளியில் மைம் 
கழிபபற்த ்தவிரத்்தல்.

2)ஊசிப்புழு 
 • சுய சுகா்தார வாழ்க்றகமுறை கற்பித்்தல்.
 • ொபபிடுவ்தற்கு முனபும், மைம் கழித்்தபினபும் 

்ொபபு ்பாடடு றக கழுவு்தல்
 • குடும்பத்தில் ்நாய் ச்தாற்றுற்டய 

அறனவருக்கும் ஒ்ர ்நரத்தில் சிகிச்றெ 
அளித்்தல்.

3)சகாக்கிப் புழு
 • ந்டக்கும் ்பாது காைணி அணி்தல், 

கால்களினால் அசுத்்த கழிவுகறள மிதிபபற்த 
்தவிரத்்தல்.

 • சுகா்தார கழிவறைகறள உப்யாகித்்தல் 
மூைம் மண தூய்றமக்்கடு ்தவிரத்்தல், குடும்ப 
சுகா்தார செயல்பாடுகறள மாற்றி அறமத்்தல்.

4)�ா்டாப்புழு
்நாய் ்தாக்கபபட்ட ்நாயாளிறய 

குணபபடுத்து்தல், இறைச்சிறய பரி்ொதித்்தல், 
நனைாக ்வகறவத்்த இறைச்சி உணறவ, 
உணணு்தல் சுகா்தாரமான கழிநீர அகற்று்தல் 
மற்றும் பராமரித்்தல் மற்றும் சுயசுகா்தார அறிவு 
புகடடு்தல். 

2.1.1 சிைஙகு

ேரையர்ற
அசுத்்தமான சுயசுகா்தார மற்றும் சுற்றுசுழலில் 

இடச் றமட (itch mite) எனனும் நுணணுயிரினால்  
உருவாகக்கூடியது சிரங்கு ஆகும்.
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வமலாணரம
மருததுே வமலாணரம – வமறபூசசு 
சிகிசரெ
 • சபரசமத்ரின 5% கிரீம் / களிம்பு
 • சபனறெல் சபன்ொ்யாட 10-25% களிம்பு
 • க்்ரா்தமிட்்டான 10 % களிம்பு
 • லின்்டன1%  களிம்பு / கிரீம்
 • ்நாயின நிறைறய சபாறுத்து வாய்வழி   

்நாய் எதிரபபு மருநதுகள்

செவிலிய வமலாணரம
 • ்நாயாளியின சுய சுகா்தாரத்ற்த வலியுறுத்்தல்
 • ்தனிறமபபடுத்து்தல் – ்நாயாளிக்கு ்தனிபபட்ட 

ஆற்டகள் மற்றும் கழிபபறைகள் வழங்கல்
 • குடும்பத்தினருக்கு இந்த ்நாய் பரவு்தல் 

்தடுக்கும்முறைறய பற்றி கற்பித்்தல்
 • ்மற்பூச்சு மருநது உ்டல் முழுவதும் 

உப்யாகபபடுத்்த கற்பித்்தல்
 • ்நாயாளியு்டன ்நரடியாக சநருங்கிய 

ச்தா்டரபில் உள்ளவரகள் மற்றும் 
குடும்பத்தினருக்கு ஒ்ர ்நரத்தில் சிகிச்றெ 
அளித்்தல்.

 • ்நாயாளிக்கு சிகிக்றெ ச்தா்டங்குவ்தற்கு 
இரணடு நாடகளுக்கு முன அவரின ஆற்டகள், 
துணடுகள் மற்றும் அறனத்து துணிகறளயும் 
சுடுநீரில் துறவத்து சவயிலில் உைரறவக்க 
்வணடும் எனறு கற்பித்்தல்.

 • சிகிச்றெ முடிந்தவு்டன தூய்றமயான படுக்றக 
வெதி மற்றும் ஆற்டகள் வழங்கு்தல்.

2.1.2  காைாஞெகப்பர்ட (சொரியாசிஸ் 
– ்தடிப்பு வ்தால் அழறசி)

முன்வனாட்டம்
காளாஞெகப பற்டயின ்நாய் ச்தாற்று 

காரணத்தினால் உ்டலின ்்தால்கள் அழற்சி 

அற்டநது உைரநது உறிநதுவிடு்தல்.  இந்த ்நாய் 
ச்தாற்றுகள் எந்த வயதிலும் ச்தா்டங்கும்.  ஆனால், 
சபரும்பாலும் காளாஞெகபபற்ட சபரியவரகளில் 
கண்டறியபபடுகிைது. 15 மு்தல் 35 வயதுக்கு 
இற்டபபட்டவரகள் ெராெரியாக 
பாதிக்கபபடுகினைனர.  உைக சுகா்தார 
அறமபபின (WHO) படி சுமார 75 ெ்தவீ்த 
காளாஞெகபபற்ட 46 வயதுக்கு முன்ப 
கண்டறியபபடடுள்ளன என சிை ஆய்வுகள் 
மதிபபிடுகினைன. 

ேரையர்ற
காளாஞெகபபற்ட ஒரு நாள்பட்ட ்நாய் 

எதிரபபு ெக்தி குறைபாடடினால் ஏற்ப்டக்கூடிய 
்்தால் ்நாய் ஆகும்.  உ்டலின ்நாய் எதிரபபு 
அறமபபுகள் சொந்த திசுக்களுக்்க எதிரவிறன 
புரிகிைது.   இது ் ்தால் உயிரணுக்களில் விறரவான 
கட்டறமபறப ஏற்படுத்தி  ்்தாலின ்மற்பரபபில் 
செதில்கறள உருவாக்குகிைது.

ேரககள்
 • ்தகடு (பற்ப்டைம்) வறக காளாஞெகபபற்ட
 • க்யூ்்டட (Guttate) காளாஞெகபபற்ட (உ்டலின 

்மல்பகுதியான றககள், ்தறை, கழுத்து) - 
சகாபபளம் வறக காளாஞெகபபற்ட.

 • இனவரஸ் (காது ம்டல், கவடற்ட மடிபபு, உ்தடு, 
ஆணகுறி) காளாஞெகபபற்ட.

 • எரித்்ராச்டரமிக் (சிவந்த ்்தால்) 
காளாஞெகபபற்ட (சிவந்த ்்தால், சகாபபுளம், 
்தாங்கமுடியா்த வலி, அரிபபு).

 • நகபபகுதி காளாஞெகபபற்ட
 • ்தறைபபகுதி காளாஞெகபபற்ட
 • உள்ளங்றக – உள்ளங்கால் காளாஞெகபபற்ட
 • கீழ்வா்த காளாஞெகபபற்ட
 • அறமபபுொரந்த ்நாயியல் காளாஞெகபபற்ட

காைணஙகள்
காளாஞெகபபற்டக்கான ெரியான காரணம் 

இதுவறரயில் ச்தரியவில்றை
வ�ாய் எதிர்ப்பு அரமப்பு: காளாஞெகபபற்ட 

ஒரு ் நாய் எதிரபபு ெக்தி குறைபாடு ்தனறமயுற்டய 
்நாயாகும்.  ்நாசயதிரபபு ெக்தி குறைபாடு 
ஏற்பட்டால் உ்டல் செல்கள் அ்தன சொந்த 
செல்களுக்கு எதிராக எதிரவிறன செய்கிைது.

மைபியல்: சுமார 35 மு்தல் 50 ெ்தவீ்தம் மக்கள் 
மரபியல் காரணத்தினால்  இந ்நாயினால் 
பாதிக்கபபடுகிைாரகள்.
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தூணடு்தல் காைணஙகள்
உணவு – முழுறமயாக ்தவிரக்க ்வணடியறவ 
ெ்தவீ்தம் பால் ்தவிரத்்தல், புளிபபான பழங்கள், 
க்ளுச்டன மற்றும் சகாழுபபு உணவுகள் / மது 
மற்றும் புறகபிடித்்தல், (அதிகபடியான வானிறை) 
சூரிய ஒளிக்கதிரகள், குளிர, வைடசி, மனஅழுத்்தம், 
லித்தியம், ஸ்டீராய்டு மருநதுகள் அல்ைா்த ்நாய் 
எதிரபபு மருநதுகள் ம்ைரியா மருநதுகள், பீட்டா – 
கூட்டணி மருநதுகள் ச்டடரா றெக்ளின மருநதுகள், 
(்நாய்த் ச்தாற்று, கீைல்கள், ் ்தால் காயம்) மற்ைறவ.

ஆபதது காைணிகள்
 • குடும்ப வரைாற்றில் காளாஞெகபபற்ட
 • றவரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா ்நாய் ச்தாற்று
 • மன அழுத்்தம்
 • உ்டல் பருமன
 • புறகப பிடித்்தல்

அர்டயாைம் மறறும் அறிகுறிகள்
 • சிவந்த, ்தடிமனான, ்்தால் அழற்சி 

திடடுகள்(patches)
 • சிவபபு திடடுகள் மீது சவண-சவள்ளி 

செதில்கள் அல்ைது உைரந்த ்தகடு(பி்ைக்) 
்பானை அறமபபு.

 • உைர ெருமத்தினால் சவடிபபு மற்றும் இரத்்தம் 
வடி்தல்.

 • திடடுகறள சுற்றிலும் வலி்வ்தறன.
 • திடடுகறள சுற்றிலும் அரிபபு மற்றும் எரிச்ெல்.
 • ்தடிமனான, பள்ளமுள்ள நகம்.
 • வலி, வீக்கம் மற்றும் விறைபபான மூடடுகள்.

வ�ாய்க் கண்டறி்தல்
 • உ்டல் பரி்ொ்தறன
 • திசுப பரி்ொ்தறன
 • எதிரமறை மு்டக்கு காரணி இரத்்தத்தில் 

பரி்ொ்தறன

வமலாணரம
காளாஞெகபபற்டக்கு எந்த சிகிச்றெயும் 

இல்றை. இருந்த்பாதிலும் சிகிச்றெயின ்நாக்கம் 
வீக்கம், செதில்கறள குறைபபது, (்்தால் செல் 
வளரச்சிறய குறைபபது) மற்றும் உைரந்த 
்தகடுகறள நீக்குவது ெரிசெய்்தல் ்பானைவற்றை 
அடிபபற்டயாக சகாண்டது.

வமறபூசசு சிகிசரெ: ்்தாலின ்மல் பூெபபடும் 
க்ரீம் மற்றும் களிம்புகள் மி்தமான மற்றும் நடுத்்தரமான 
்்தால் அழற்சிக்கு பயனுள்ள்தாக இருக்கும்.
 • ஸ்டீராய்டு க்ரீம்கள் பயனபடுத்்த அறிவுறுத்து்தல்.

 • றவட்டமின D3 க்ரீம்கள் உப்யாகபபடுத்்த 
கற்பித்்தல்.

 • ஒளிக்கதிர மற்றும் அல்டரா ஊ்தாகதிர சிகிச்றெ 
முறை பற்றி எடுத்துறரத்்தல்.

 • ்நாய் எதிரபபு அறமபபு ஒடுக்கு  மருநதுகள் 
அளித்்தல்.

 • ்பாட்்டா கீ்மாச்தரபி மருநது அளித்்தல்.

செவிலிய வமலாணரம
 • தினெரித் ச்தாடடிக் குளியலுக்கு  (Tub Both) 

்நாயாளிகளுக்கு உ்தவு்தல், அ்தன மூைம் 
செதில்கள் மற்றும் ்தகடுகறள 
சமனறமபடுத்்தைாம்.

 • குளியல் முடித்்த பினபு ்்தாலின மீது ்த்டவ  
்மற்பூச்சு ்தயாரிபபுகறளப பயனபடுத்து்தல் 
மற்றும் செதில்கள் அகற்று்தல்

 • ஒளிக்கதிர ்தாக்குவற்த ்தடுக்க  காபபு மூக்கு 
கணணாடிகறள அணியுமாறு 
்நாயாளிகளுக்கு ஆ்ைாெறன வழங்கு்தல்.

 • ்நாயாளிகளி்டம் மறுபரி்ொ்தறன 
ச்தா்டரவற்த பற்றி ஊக்குவித்்தல்.

 • ்நாய் தூணடு்தல்கறள கண்டறிய 
்நாயாளிகறள ஊக்குவித்்தல்.

 • ்நரடி சூரியகதிரகறள ்தவிரக்க 
்நாயாளிகளுக்கு கற்றுத் ்தரு்தல்.

 • ெரும உைரத்்தனறம மற்றும், விரிெல் 
ஏற்படுவற்த ்தடுக்கவும்,  (மெகு எணசணய்) 
பயனபடுத்்த ்நாயாளிகளுக்கு அறிவுறுத்து்தல்.

சிக்கல்கள்
 • கீழ்வா்த காளாஞெகபபற்ட
 • உ்டல் பருமன
 • 2-ம் வறக நீரிழிவு ்நாய்
 • உயர இரத்்த அழுத்்தம்
 • இரு்தய ்நாய்கள்
 • ஒடுக்குவா்த ்நாய்

 2.2  மாைர்டப்பு
முன்வனாட்டம்

இ்தயத்திற்கு இரத்்த ஓட்டம், திடீசரன 
குறைவதினால் உண்டாகிைது.  ்மலும் இது மீளா 
இ்தய செல் இைபபிற்கு காரணமாகிைது.  அறனத்து 
கடுறமயான மாரற்டபபுகளுக்கும் (80% மு்தல் 
90% வறர ) இரத்்த உறை்தல் காரணமாகிைது.  
இ்தயத் ்தறெகளுக்கு இரத்்த ஓட்டம் திடீசரன 
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்தற்டபபடடு, திசு ்ெ்தத்ற்த ஏற்படுத்தும் ்பாது 
உயிருக்கு ஆபத்்தான நிறை உருவாகிைது. இது 
சபாதுவாக க்ரானரி ்தமனிகளில் ஒனறு அல்ைது 
அ்தற்கு ்மற்பட்ட அற்டபபு  இருபபின ஏற்படுகிைது.  

ேரையர்ற
இ்தயத்்தறெகளில் உள்ள இரத்்தக் 

குழாய்களில் (க்ரானரி)்பாதுமான  இரத்்த ஓட்டம் 
இல்ைா்த்தால், இ்தயத்தில் ஒனறு அல்ைது அ்தற்கு 
்மற்பட்ட பகுதிகளில் கடுறமயான மற்றும் நீடித்்த 
பிராணவாயு செல்வது குறைபடுவ்தாலும், அ்தன 
திசுக்கள் செயலிழபபு அற்டகிைது.   இ்தறன 
மாரற்டபபு எனகி்ைாம்.

ேரககள்
1. எைக்ட்ரா காரடி்யாகிராம் சுருள் ப்டத்தில், 

(ECG)
2. ST-பிரிவில் உயரமில்ைா்த மாரற்டபபு
3. ST-பிரிவில் உயரமுள்ள மாரற்டபபு

வமறவகாள்கள்
காைணஙகள் மறறும் அபாய காைணிகள்
 • உ்டலில் சகட்ட சகாழுபபு, நிறைவுற்ை சகாழுபபு, 

டிரானஸ் சகாழுபபு அதிகரித்்தல்
 • உணவு முறை மற்றும் உ்டல் பருமன 20%
 • மரபியல் வழி
 • உயர இரத்்த அழுத்்தம்
 • உயர இரத்்த டிறரகிளிெறரடு அளவு
 • நீரிழிவு மற்றும் உயர இரத்்த குளுக்்காஸ்
 • புறகபபிடித்்தல்> 36%
 • உ்டற்பயிற்சி இல்ைாறம மு்தல் 7.12%
 • கஞொ மற்றும் ஆம்பிட்டறமனஸ் ்பானை 

்பாற்த மருநதுகள் உப்யாகித்்தல்.
 • கரபபகாைத்தின்பாது ஏற்படும் முனசூல் வலிபபு 

அல்ைது உயர இரத்்த அழுத்்தத்தின அளவு.

அர்டயாைம் மறறும் அறிகுறிகள்
மாரற்டபபின முக்கிய அறிகுறிகள் மாரபுவலி 

மற்றும் மூச்சுத்திணைல்.  ் மலும் ஒருசிை நபரகளுக்கு 
இந்த அறிகுறிகள் மாறுபட்ட்தாகவும் இருக்கைாம்.  
மாரற்டபபின சபாதுவான அறிகுறிகள்.

நீண்டகாை இரு்தயவலி (மாரபு, கடுறமயான, 
கூரறமயான, குத்துவது ்பானறு வலி 
பரவுவ்தாகும் ச்தாணற்ட, றக, கால், முதுகு 
புைத்தில் வலி)

 • மூச்சுவிடுவதில் கடினம்
 • மயக்கநிறை / குழபபம்
 • உ்டல் சவளுத்து காணபபடு்தல்
 • குறைவான அல்ைது உயரஇரத்்த அழுத்்தம்.
 • ்தனனிறையிழத்்தல்
 • மயக்கம்
 • அதிகபடியான வியரறவ
 • ப்தட்டம்
 • ்வகமான இ்தய துடிபபு
 • குமட்டல் மற்றும் வாநதி

வ�ாய்க் கண்டறி்தல்
 • ஈ.சி.ஜி (எைக்ட்ரா காரடி்யா கிராம்) 

இ்தயத்தின மின ந்டவடிக்றககறள 
அளவிடு்தல்.

 • மாரபு X-ray.
 • ஊனீர இரு்தய குறிபபானகள் (சீரம் காரடியாக் 

மாரக்ரஸ்) இரத்்த பரி்ொ்தறன மூைம் 
ட்ரா்பானின மற்றும்  creatinine kirace MB  
்பானை இ்தய ச்தா்டரபுற்டய சநாதிகறள 
கண்டறி்தல்.

 • இ்தய இரத்்தக் குழாய் வறரவி ்ொ்தறன –
(Angiogram)

 • இ்தயத்தில் இரத்்தக் குழாய் வழியாக 
்தமனிகளில் ஏற்படும் அற்டபறப  கண்டறி்தல்.

 • மின ஒலி இ்தய வறரவி ்ொ்தறன –(Electro 
Cardio Gram)

 • இரத்்தம் உறையும் ்தனறமயின ஆய்வக 
பரி்ொ்தறன

 • அணுக்களின ,இ்மஜிங்

மருததுே வமலாணரம
 • படுக்றக வெதிறய ஒழுங்குபபடுத்தி, 

முழுறமயாக ஓய்வளித்்தல்.
 • இரத்்த்தடடு உறையா மருநதுகள் வழங்கு்தல்
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 • ்்தறவபபடின பிராணவாயு 
வழங்கு்தல்

 • வாய்வழி மாரற்டபபு ்தடுபபு 
மருநதுகள் சகாடுத்்தல்

 • நரம்புவழி (இரத்்த 
நாளங்கள்) மருநதுகள் 
ஆரம்பித்்தல்

 • வலிநிவாரண மருநதுகள் வழங்கு்தல்.
 • ச்தா்டர ஈ.சி.ஜி கணகாணிபபு செய்்தல்.
 • இரத்்தம் உறைந்த கடடிகறள கறரக்கும் ஊசி 

மருநது சிகிச்றெ (த்ராம்்பாறைடடிக்) 
அளித்்தல்.

 • இரத்்தம் உறை்தல் எதிரபபு மருநதுகள் சகாடுத்்தல்.
 • B-அடரிசனரஜிக் ரிசெப்டார ஆன்ட்கானிஸ்ட 

மருநதுகள் அளித்்தல்.
 • சீரற்ை இ்தய அதிரவு ்தடுபபு மருநதுகள் 

வழங்கு்தல்.

அறுரே சிகிசரெ வமலாணரம
்்தால் வழியாக இரத்்த குழாயின உடபகுதியில் 

உள்ள அற்டபறப நீக்கி சீரறமத்்தல். 
(சபரக்கு்்டனியஸ் டிரானஸ் லூமினல் க்ரானரி 
ஆனஜி்யா பிளாஸ்டடி – PTCA)

இரத்்த குழாய் ்தமனி பக்கவழி ஒடடு்தல் 
அறுறவ சிகிச்றெ (சி.ஏ.பி.ஜி) – இ்தன மூைம் 
இ்தயத்தின இரத்்த நாளங்களில் அற்டபபு பகுதி 
இல்ைாமல் மற்சைாரு வழியாக இரத்்த ஓட்டத்ற்த 
சீரறமத்்தல்.

செவிலிய வமலாணரம
 • உயிர ஆ்தார அறிகுறிகறள (இ்தயதுடிபபு, 

சுவாெம், சவபப நிறை இரத்்த அழுத்்தம்) 
கணகாணித்்தல்

 • வெதியான படுக்றகக்கு மாற்று்தல் ஓய்வு 
வழங்கு்தல்

 • பிராணவாயு வழங்கு்தல்
 • நரம்புவழி (இரத்்த நாளங்கள்) ஊசிகள் 

ஆரம்பித்்தல்
 • உணவு, திரவம் உடசகாள்ளல் மற்றும் கழிவு 

(சிறுநீர) சவளியீடு அட்டவறண.

சிக்கல்கள்
 • இரத்்தம் உறைநது கடடி ்பானறு உருவா்தல்
 • சீரற்ை இ்தய அதிரவுகள், இ்தய செயலிழபபு, 

இ்தய அதிரச்சி (காரடி்யாசெனிக்) 
 • புை ்தறெ செயலிழபபு, இ்தய கீழ் அறை இரத்்த 

குழாய் அற்டபபு, இ்தய ெவ்வு ச்தாற்று.
 • கடுறமயான இரத்்த ஓட்ட ்தற்ட.

 2.3   இ்தய செயலிழப்பு (Congestive 
Heart Failure)

இ்தய ்தறெ ெரியாக ்வறை செய்யா்த 
்நரத்தில் இரத்்த ஓட்டம் பாதிக்கபபடடு இ்தயம் 
செயலிழக்கக்கூடிய நிறைறய இ்தய செயலிழபபு 
எனகி்ைாம்.  சிை நிறைகள் அ்தாவது குறுகிய 
்தமனிகள் (இ்தய ்தமனி ்நாய்கள்) மற்றும் உயர 
இரத்்த அழுத்்தம் ஆகிய காரணங்களால் இ்தயம் 
வலிறம இழநதும் மற்றும் இரத்்தம் பம்ப செய்யும் 
(சுருங்கி விரி்தல்) திைறமறயயும் இழக்கிைது.

ேரையர்ற
இ்தயம் ெரியாக ்வறை செய்ய முடியாமலும், 

்்தறவயான அளவு ஆக்ஸிென மற்றும் 
ெத்துக்கறள திசுக்களுக்கு அனுபப முடியா்த 
நிறைக்கு இ்தய செயலிழபபு எனகி்ைாம்.

சபாதுோன ேரகள்
இ்தய செயலிழபபு சபாதுவாக இ்தயத்தின 

இ்டதுபபக்கத்தில் ஏற்படுகிைது.  இ்தயத்தில் இ்டது 
சவனடரிக்கள் ெரியாக ் வறை செய்யாமல் இரத்்தற்த 
உ்டல் முழுவதுக்கும் அனுபப முடியா்த நிறை 
உருவாகும்்பாது இந்த இ்தய செயலிழபபு ஏற்படுகிைது.  
இ்டது பக்க இ்தய செயலிழபபு இரணடு வறகபபடும்.  

சிஸ்்டாலிக் இ்தய செயலிழபபு: இ்தயத்தின இ்டது 
புைம் உள்ள சவனடரிக்கள்ஸ் ொ்தாரணமாக சுருங்கும் 
்தனறமறய இழக்கும்்பாது இது ஏற்படுகிைது.

ற்டயாஸ்்டாலிக் இ்தய செயலிழபபு: 
இ்தயத்தின இ்டது புைம் உள்ள சவனடரிக்கள்ஸில் 
உள்ள ்தறெ ெரியாக ்வறை செய்ய முடியாமல் 
கடினமான நிறை உருவாவ்தால் இது ஏற்படுகிைது.

ேலது பக்க இ்தய செயலிழப்பு: 
இ்தயத்தின வைது புைம் உள்ள 

சவனடீரிக்கள்ஸ் பம்ப செய்து இரத்்தத்ற்த 
நுறரயீரலுக்கு அனுபபுவதில் சிரமபபடும் நிறையில் 
இந்த வைதுபக்க இ்தய செயலிழபபு ஏற்படுகிைது.  
இ்தனால் இரத்்தம் இரத்்த  நாளங்களில் ்தங்கும் 
நிறை ஏற்படுகிைது.  இ்தனால் கால் பகுதி, வயிறு 
பகுதி மற்றும் பிை முக்கிய உள்உறுபபுகளில் 
திரவநீர ்தக்க றவபபு நிறை ஏற்படுகிைது.

காைணஙகள்
 • இ்தய ்தறெ ்காளாறு
 • இ்தயத்தில் உள்ள இரத்்த நாளங்களின 

்மற்பரபபில் சகாழுபபு ்பானை சபாருள்கள் 
படி்தல்
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 • சீரான அல்ைது நுறரயீரல் உயர இரத்்த 
அழுத்்தம் இருபப்தால்

 • அறமபபு காரணிகள் உருவா்தல்
 • இ்தயத்தின நடு ்தறெயில் சிற்தவு ்நாய்கள் 

ஏற்படுவது
 • இரத்்தக் கசிவு
 • இரத்்த ்ொறக ்நாய் பாதிபபு

ஆபதது காைணிகள்
 • உயர இரத்்த அழுத்்தம் மற்றும் நீரிழிவு
 • மது அருநதும் பழக்கம் மற்றும் புறகபபிடித்்தல்
 • இ்தயத்துக்கு நச்சு ்தனறமறய உருவாக்கும் 

மருநதுகறள உடசகாள்ளு்தல்.
அர்டயாைஙகள் மறறும் அறிகுறிகள்

 • நுறரயீரலில் நீர ்ெரநது வீக்கம் ஏற்படு்தல்  
 • இருமல்
 • மூச்சு திணைல்
 • சுவாெ பிரச்ெறன
 • நுறரயீரல் நசிவு நிறை அற்ட்தல்
 • ்ொடியம் மற்றும் திரவங்கள் உ்டலில் ்ெரு்தல்
 • குறைந்த விறைபபு மயக்கம்
 • ்தறைச்சுற்ைல். 
 • ்ொரவு மற்றும் பைவீனம்
 • விறரவான அல்ைது ஒழுங்கற்ை இ்தயத் துடிபபு 

நிறை
 • சிறுநீர கழிபப்தன அளவு குறை்தல். 
 • இரவு ்நரத்தில் படுக்றகயில் சிறுநீர கழித்்தல்

வ�ாய் கண்டறி்தல்
 • மின ஒலி இ்தய வறரவி
 • மின சுருள் ப்டம் (ஈசிஜி)
 • கதிர இயக்க ப்டம்
 • இரத்்த பரி்ொ்தறன
 • இ்தய வடிக்குழாய் பரி்ொ்தறன
 • ்தமனி இரத்்த வாயு பகுபபாய்வு (ABG)

இய�பான இதய� ���ய இதய�

ப்டம் – ொ்தாைண மறறும் விரிோன 
இ்தயததிறகான விததியாெம்

மருததுே சிகிசரெ முர்ற
 • மருநதியல் சிகிச்றெகளில் ற்டயூரிடிக்ஸ் 

எனனும் நீரநீக்கி மருநதுகள், இரத்்த 
நாளங்கறள விரிவறரய செய்யும் 
வா்ொற்ட்ைட்டரஸ் ்பானை மருநது 
வறககள் செலுத்து்தல்.

 • இன்ராடிராஃபி ஏசெனடுகள், இரத்்தம் 
உறை்தறை ்தடுக்கும் மருநதுகள். பீட்டா 
பிளாக்கரஸ் 

 • இ்தய செயலிழபறப ெரி செய்யும் 
எைக்ட்ராபிஸியாைாஜிக் எனை மற்சைாரு 
சிகிச்றெ முறை ஆகும்.

 • காரடியாக் ரீஸினக்கரறன்ெஷன ச்தரபி முறை
 • ்பஸ்்மக்கரஸ் பயனபடுத்து்தல்.
 • நுணணிறழ பிரிபபுத் ்தடுபபான [Implantable 

Cardioverter – defibrillators (ICDS)]
 • இரத்்த ஓட்டத்ற்த மறுபடியும் தூணடும் 

செயல்முறை (revasularization procedures)

செவிலிய வமலாணரம
 • வெதியான படுக்றகறய வழங்கு்தல்
 • மூச்சு நனைாக சுவாசிக்க ஆக்ஸிென 

சகாடுத்்தல்
 • சிறர மூைம் திரவம் செலுத்்த ஆரம்பித்்தல்
 • உ்டலியக்க முக்கிய அறிகுறிகறள 

கணகாணித்்தல்

உணவு சிகிசரெ முர்ற
 • கடடுபபடுத்்தபபட்ட ்ொடியம் உள்ள உணவு
 • கடடுபபடுத்்தபபட்ட திரவங்கள்உட சகாள்ளு்தல்.

சிக்கல்கள்
 • ெமாளிக்க முடியா்த இ்தய செயலிழபபு
 • இ்தயம் துடிபபு மற்றும் செயல் அொ்தாரண 

நிறையில் இருத்்தல்.
 • இ்தய ்தறெ செயலிழபபு (myocardial failure)
 • மாரற்டபபு
 • நுறரயீரல் சுருக்கம், நி்மானியா, 

எம்்பாறை இரத்்த கடடுனால் உருவாகும் 
நிறை ஏற்படு்தல் ஆகும்.

்தடுப்பு
இ்தய செயலிழபறபத் ்தடுக்க உ்தவும் 

வாழ்க்றகமுறை மாற்ைங்கள் பினவருமாறு
 • புறகபிடிக்கும் பழக்கம் இல்ைாமல் இருத்்தல்
 • உயர இரத்்த அழுத்்தம் மற்றும் நீரிழிவு 

கடடுபபாடடுக்குள் றவத்்தல் 
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 • உ்டல் சுறுசுறுபபாக இருக்க ஊக்கபபடுத்து்தல்
 • ஆராக்கியமான உணவுகறள உடசகாள்ள 

கூறு்தல்
 • ஆ்ராக்கியமான எற்டறய பராமரித்்தல்
 • மன அழுத்்தத்ற்த குறைத்்தல் மற்றும் எதிர 

சகாள்ளு்தல் 

 2.4  எலும்பு முறிவு (Fracture)
முன்னுரை

எலும்பு முறிவு 
எனபது ொ்தாரண 
எலும்பில் ஏற்படும் முறிவு 
ஆகும். அதிகபபடியான 
விறெ மற்றும் 
அ ழு த் ்த த் தி ன ா ல் 
சபரும்பாைான எலும்பு 
மு றி வு க ள் 
ஏ ற் ப டு கி ன ை ன .  
மருத்துவ பிரச்ெறனகள் 
மற்றும் ்நாய் கிருமிகளின ்தாக்கத்்தால் எலும்பு 
முறிவு ஏற்படுமாயின அ்தறன ்நாயுற்ை நிறை 
எலும்பு முறிவு எனகி்ைாம். எலும்பில் விரிெல்  
ஏற்படுவற்தயும் எலும்பு முறிவு எனைாம். உ்டலில் 
உள்ள எந்த எலும்பிலும் எலும்பு முறிவு ஏற்ப்டைாம்.

ேரையர்ற
ச்தா்டர எலும்பில் ஏற்படும் முறிவு எலும்பு 

முறிவு ஆகும்.  எலும்பு பகுதியில் முறிவு ஏற்படு்தல் 
மற்றும் அது ஏற்பட்ட வி்தம் அம்முறிவு எந்த அளவு 
பாதிபறப உருவாக்குகிைது எனபற்த சபாருத்து 
இற்த வறகபபடுத்்தைாம்.

ேரககள்
1.முழுரமயான எலும்பு முறிவு: எலும்பு 

இ்டத்ற்தவிடடு மாறி குறுக்காகவும், 
முழுவதுமாகவும் முறிவு ஏற்படு்தல்.

2.முழுரமயற்ற எலும்பு முறிவு: எலும்பின 
குறுக்குசவடடு ்்தாற்ைத்தில் ஒரு பகுதியில் 
முறிவு ஏற்படு்தல்.

3.தி்றந்த எலும்பு முறிவு: எலும்பு முறிவு 
ஏற்படும்்பாது எலும்பு ்்தாறை துறளயிடடு 
செல்லும் அல்ைது அடி ஏற்படும்்பாது ்்தால் 
துறளயி்டபபடடு முறிவு ஏற்படு்தல்.  புண 
ஏற்படடுள்ள இ்டத்தில் எலும்பு சவளியில் 
கணணுக்கு ச்தரிந்்தா அல்ைது ச்தரியாம்ைா 
இருக்கைாம்.

4.மூடின எலும்பு முறிவு: எலும்பு முறிவின்பாது 
்்தாலில் எந்த பாதிபபும் ஏற்ப்டாமல் 
இருபப்தாகும்.

5.வ�ாயியல் முறிவு: ச்தாற்று கிருமிகளினால் 
்நாயுற்ை எலும்பில் ஏற்படும் எலும்பு முறிவு.

எலும்பு முறிவு ஏறபடும் முர்றகள்
•குறுக்கு முறிவு: கிற்டமட்ட நிறையில் முறிவு 

ஏற்படு்தல்
•ொய்ந்த முறிவு: எலும்பில் ்காணம் உருவாகும் 

வடிவில்  ்்தாற்ைம் அளிக்கும் முறிவு ஆகும்.
•ச�ாறுஙகல் எலும்பு முறிவு: எலும்பு மூனறு அல்ைது 

அ்தற்கு அதிகமான துணடுகளாக முறி்தல்
•பி்ற ேரககள்: உமிழ்வு முறிவு, சுருக்க முறிவுகள்,  

பசுறம முறிவு, மயிர இறழ முறிவு, ்தாக்கு 
விறெ முறிவு, உள் முறிவு, நீள் வாக்கு முறிவு, 
சூழல் முறிவு, அழுத்்த முறிவு, ்டாரஸ் (சகாக்கி) 
முறிவு.

காைணஙகள்
எலும்பு முறிவு ஏற்படுவ்தற்கான சபரும்பாைான 

காரணங்கள்
 • கீ்ழ விழு்தல்
 • இரு ெக்கர வாகன விபத்துகளால் ஏற்படும் 

முறிவு
 • எலும்புபபுறர ்நாய், ்நாய் ச்தாற்று 

ஏற்படுவ்தால்
 • கடடிகள்
 • ்நரடி வனமுறை
 • வறளக்கும் ெக்தி அதிகமாக்கும் 

செயல்பாடுகளால்
 • நசுக்கிய ெக்தி காரணமாக
 • றக, கால்கறள திடீசரன ் வகமாக திருபபு்தல்.

அர்டயாைஙகள்  மறறும் அறிகுறிகள்
 • வலி, வீக்கம், சிராய்பபு புண, ்்தால் நிை மாற்ைம்
 • மு்டக்க ்நாய்
 • முறையற்ை அறெவுகள்
 • இயக்க றக, கால்களில் குறைபாடுகள் 

ஏற்படு்தல்
 • அளவு குறை்தல் மற்றும் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்ட 

பகுதியில் ெத்்தம் ஏற்படு்தல்
 • வலி (Tenderness)
 • ்நாயாளிக்கு பாதிக்கபபட்ட இ்டத்தில் இயக்க  

குறைபாடு உருவா்தல்.
 • முகம் சவளிர அற்ட்தல் மற்றும் ்்தால் குளிர 

நிறை அற்ட்தல்
 • ்தறைச்சுற்ைல்
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வ�ாய் கண்டறி்தல்
1. ்நாயாளியி்ட்மா அல்ைது ெம்பவத்ற்த ்நரில் 

பாரத்்தவரி்ட்மா கீ்ழ விழுந்தது, விபத்து 
மற்றும் அடிபபட்ட வரைாற்றை ்கட்டறி்தல்

2. உ்டல் பரி்ொ்தறன, அற்டயாளம் மற்றும் 
அறிகுறிகள் மூைம் எலும்பு முறிவிற்கான 
காரணங்கறள கண்டறி்தல்

3. ஊடுகதிர ப்டம், கணினி வழி ஊடுகதிர ப்டம் 
காந்த அதிரவு புறகபப்டங்களின மூைம் 
்நாயின ்தனறமறயக் கண்டறி்தல்.

எலும்பு முறிவின் சிகிசரெ முர்றகள்
எலும்பு முறிவுகள் சிகிசரெக்கான குறிக்வகாள்கள்
 • முறிந்த எலும்பிறன அ்தன இயல்பான 

உ்டற்கூறியல் ொரந்த இ்டத்தில் சபாருத்து்தல் 
(குறைபபு)

 • சவபபம் ஏற்படும் வறர முறிவு ஏற்பட்ட 
இ்டத்ற்த அறெக்காமல் பாதுகாத்்தல் 
(நகரவிறனக் குறைத்்தல்)

 • அனைா்ட செயல்பாடுகறள ்தா்ன செய்யும் 
திைறன ்மம்படுத்து்தல் மற்றும் பாதிக்கபபட்ட 
இ்டம் வலிறம சபறும் வறகயில்  செயல்முறை 
ஊக்குவித்்தல் (மறுவாழ்வு)

எலும்பு முறிவு குர்றப்பு சிகிக்ரெயின் 
முர்றகள்
 • மூடிய குறைபபு முறை
 • இழுறவ முறை
 • திைந்த முறை குறைபபு

அரெவிரனக் குர்றக்க வமறசகாள்ை 
வேணடிய முர்றகள்
சேளிப்பு்ற ொ்தனஙகள்
 • முறிந்த எலும்றப இறணக்க ்தடற்டயான 

்கால் (Splint) றவத்து கடடு்தல்
 • இழுத்து பிறணத்து கடடு்தல்
 • சவளிபபுைக் கருவி சபாருத்து்தல்
 • கடடு கடடு்தல்

உடபு்ற ொ்தனஙகள்
 • ஆனி
 • ்தடடு
 • திருகு அடுத்்த வரி சமல்லிய கம்பிகள் மற்றும் 

இருபபினால் ஆன ்தணடுகள் (Rods)
 • இறவ அறனத்ற்தயும் அறுறவ சிகிச்றெ 

மூைம் பாதிக்கபபட்ட இ்டத்தில் சபாருத்து்தல்.

செயல்பாடர்ட மீடபதும் பைாமரிப்பதும்
 • அறெவினறம மற்றும் குறைபபு முறை 

அறுறவ சிகிச்றெ 
 • வீக்கம் வராமல் இருக்க பாதிக்கபபட்ட இ்டத்ற்த 

உயரத்தி றவத்்தல்
 • வலி மற்றும் பயத்ற்த கடடுபபடுத்து்தல்
 • ெம அளவு மற்றும் ்தறெ சபாருநதும் 

உ்டற்பயிற்சிறய ்மற்சகாள்ளு்தல்

அறுரே சிகிசரெ மூலம் கேனிப்பு 
முர்றகள்
 • திைந்த குறைபபு முறை
 • மூடிய குறைபபு முறை
 • உள் பகுதியில் ஆணி, ்தடடு அல்ைது சமல்லிய 

கம்பி இறழகள் சபாருத்து்தல்
 • முறிவு ஏற்பட்ட எலும்புகள் ெரிசெய்து ஒடடு்தல் 

முறை
 • உற்டந்த எலும்பில் அறுறவ சிகிச்றெ செய்்தல்
 • மூடடு மாற்று அறுறவ சிகிச்றெ 
 • முறிவு ஏற்பட்ட எலும்பு பகுதியில் ் நாய் ச்தாற்று 

பாதிபபு அதிகமாவ்தால் அபபகுதி உறுபபு்டன 
நீக்கம் செய்்தல் (Amputation – ஆம்புட்்டஷன)

எலும்பு முறிவின் விரைவுகள்
 • இரத்்த நாளங்களில் சகாழுபபு அற்டபபு 

ஏற்படு்தல்
 • கிருமி ச்தாற்று்தல்
 • குருதி்யாட்டக் குறையினால் அதிரச்சி 

ஏற்படு்தல்
 • முறிவு ஏற்பட்ட இ்டத்தில் காயம் ்தாம்தமாக 

குணமற்ட்தல்
 • முறிவு ஏற்பட்ட இ்டத்தில் உள்ள நரம்பு அல்ைது 

இரத்்த நாளங்கள் பாதிபபு அற்ட்தல்
 • மூடடுகளில் கீல்வா்தம் ் நாய் ச்தாற்று ஏற்படு்தல்
 • முறிவு ஏற்பட்ட இ்டத்தில் உள்ள எலும்பின 

நீளம் ெமமற்று இருத்்தல்
 • ்தவைாக  எலும்பு இறணத்்தல் அல்ைது 

இறணயாமல் இருத்்தல்

எலும்பு முறிவுக்கான செவிலிய 
வமலாணரம 
 • பாதிக்கபபட்ட ்நாயாளிறய படுக்றகயில் 

ஓய்வு எடுக்க செய்்தல்
 • உ்டலியக்க முக்கிய குறிகறள கணகாணித்்தல்
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வ்தால் பைாமரிப்பு செய்்தல்
 • ்நாய் ச்தாற்று ஏற்படுவற்த ்தடுத்்தல்
 • உடசகாள்ளும் திரவப சபாருள்கறளயும் 

மற்றும் சிறுநீர கழித்்தல் ்பானை சவளி்யறும் 
கழிவுகறளயும் அட்டவறண மூைம் 
கணக்கிடு்தல்

 • றக, கால்கள் மற்றும் உ்டல்களில் அறெவுகறள 
ஊக்கபபடுத்து்தல்

 • ்்தறவயான அளவு ெத்துணவு அளித்்தல்

 2.5   எலும்புப்புரை வ�ாய் 
(OSTEOPOROSIS)

எலும்புகள் மிகவும் பைவீனம் அற்டநது முறிவு 
்தனறம அதிகமாவற்த எலும்புபபுறர ்நாய் 
எனகி்ைாம்.  எலும்புபபுறர எனபது எலும்புகளில் 
நுணதுறளகள் ஏற்படடு சுருங்கக்கூடிய பஞசு 
்பானை நிறைறய அற்டவ்தாகும்.  இ்தனால்்தான 
வய்தானவரகளுக்கு எலும்பு முறிவு அதிகமாக 
ஏற்படுகிைது.  இந்த ்நாயினால் மிகவும் 
பாதிக்கபபடும் பகுதிகள் முதுகு ்தணடுவ்டம், முன 
றக எலும்புகள் மற்றும் இடுபபு எலும்புகளாகும்.

ேரையர்ற
எலும்புபபுறர எனபது எலும்புகளின அ்டரத்தி 

மற்றும் வலிறம குறைவ்தால் மிகவும் பைவீனமான 
எலும்புகளாக மாறுவது ஆகும்.

காைணஙகள்
1. மரபணு காரணிகள்
2. றவட்டமின D மற்றும் குறைபாடு காரணிகள்
3. மா்தவி்டாய் நினை சபணகள் மற்றும் 

ஆணகளுக்கும் இந்த பாதிபபு வரக்கூடும்
4. நாள்பட்ட ்நாய்கள் (எ.கா. ெத்து உறிஞசு்தல் 

குறை ்நாய் ச்தாகுபபு மற்றும் சிறுநீரக 
செயலிழபபு ்நாய் உற்டயவரகள்.

5. மருநது மூைம் சிகிச்றெ சபறுபவரகள் (எ.கா) 
காரடடிக்்க ஊக்குவிபபான மருநது வறக 
உப்யாகிபபவரகள்.
 • சிகசரட புறகபபது மற்றும் மது அருநது்தல்
 • உ்டற்பயிற்சி செய்யாமல் இருபபது
 • உ்டலின அறமபபு – சிறிய மற்றும் குறுகிய 

நிறை, குறைந்த உ்டல் சகாழுபபு ்தனறம 
உள்ள நபரகள்

அர்டயாைஙகள் மறறும் அறிகுறிகள்
1. இறுதி நிறை வறர அறிகுறி இல்ைாமல் இருபபது
2. சிறிய அதிரச்சியின்பாது முறிவு ஏற்படுவது 

மு்தல் அறிகுறியாக இருக்கைாம்
3. எலும்புபபுறர ்நாய் மூைம் முறிவு அடிகடி 

ஏற்படு்தல் மற்றும் றககளில் உள்ள சிறிய 
எலும்புகள், சபரிய எலும்புகள், முதுகு ்தணடுவ்ட 
எலும்புகள் மற்றும் இடுபபு எலும்புகளில் பாதிபபு 
அதிகமாக இருக்கும்

4. வயது முதிரவின காரணமாக விறைபபு வலி 
மற்றும் பைவீனம் ஏற்ப்டைாம்

5. ஈஸ்ட்ராென ஹார்மான குறைபாடுகளும் 
காணபபடும்

வ�ாய் கண்டறி்தல்
 • ஊடுகதிர ப்டம்
 • எலும்பின கனிம அ்டரத்தி அளவீடு ஸ்்கன
 • எலும்பு அ்டரத்தி ஸ்்கனில் இரடற்ட எரிெக்தி 

ஊடுகதிரப்டம் மற்றும் எலும்பின அ்டரத்திறய 
அளவிடும் ஊடுகதிர ப்டம் ச்தாழில்நுடபம் 
சகாண்ட பரி்ொ்தறன

 • இரத்்தத்தில் உள்ள கால்சியம் பாஸ்்பட 
பரி்ொ்தறன செய்்தல்

 • எலும்பு மஞறெயில் உள்ள ஒருவி்த புர்த ெத்து  
க்ளாபு்ராடடின அளவு  (Glaprotein) கண்டறி்தல்.

 • எலும்பினுள் உள்ள உயிரணுக்களில் சமல்லிய 
நுணுதுறளகள் காணபபடு்தல்.

மருததுே சிகிசரெ முர்றகள்
 • கால்சியம் மற்றும் றவட்டமின  D மருநதுகள் 

்பாதுமான அளவு அளித்்தல்.
 • அதிகபடியான உணவு சபாருடகள் பால், 

முடற்ட மஞெள் கரு, மீன மற்றும் கல்லீரல் 
ஆகியறவகறள உடசகாள்ளச் செய்்தல்.

 • எற்டகறள ்தாங்கும் உ்டற்பயிற்சிறய அளித்து 
எலும்றப வலுபபடுத்து்தல் ்வணடும்.

 • ஹார்மான செலுத்து மாற்று சிகிச்றெ  (HRT) 
Hormone Replacement Therapy)

செவிலிய வமலாணரம
 • ்நாயாளி கீ்ழ விழுவற்த ்தடுத்்தல்
 • உ்டற்பயிற்சிறய அறனத்து 

வயதினற்ட்யயும் ஊக்குவித்்தல்
 • கால்சியம் மற்றும் றவட்டமின D உள்ள 

உணவுகறள தினெரி உடசகாள்ளுவ்தற்கான 
வழி முறை கல்விறய வழங்கு்தல்
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 • ஊட்டச்ெத்து மற்றும் உ்டற்பயிற்சி மூைம் எலும்பு 
வலிறம அதிகரிக்கும் எனறும் இற்த 
கற்டபிடிக்கவில்றை எனைால் ஏற்படும் 
ஆபத்ற்த இளம், வயது சபணகளுக்குகூறி 
ஊக்குவிபபு கல்வி முறை அறிவுறுத்்தல் 
்வணடும்.

சிக்கல்கள்
 • எலும்பு முறிவுகள் அடிக்கடி ஏற்படு்தல்
 • முதுகு ்தணடுவ்ட எலும்பு வறளநது, உயரம் 

குறைநது காணபப்டல்
 • நாள்பட்ட முதுகு வலி பிரச்ெறனகள் ஏற்படுவது

2.6.   உயர் இைத்த அழுத்தம் 
(HYPERTENSION)

உயர இரத்்த அழுத்்தம் வளரந்த நாடுகளில் 
மிகவும் அதிகபடியாக பாதிபறப ஏற்படுத்தும் 
சபாதுவான சுகா்தார பிரச்ெறன ஆகும். இந்த 
பாதுகாபபு 2000ஆம் ஆணடில் சுமார 1.0 
பில்லியனாக இருந்தது 2025ஆம் ஆணடில் 1.5 
பில்லியனாக உயரும் எனபற்த உைகளவில் 
கணக்கி்டபபடுகிைது.  ்நாய்க்கு சுமார 62%ள 
காரணமாக விளங்குவது பக்கவா்தம் ஆகும். இது 
ஒரு மிக சபரிய ஆபத்து காரணியாக விளக்குகிைது.  
பை வரு்டங்களாக எந்த வி்தமான அறிகுறி 
இல்ைாமல் இருபப்தால் இது சபரும்பாலும் 
“அறமதியான சகாறைக்கார ்நாய்” எனறு 
அறழக்கபபடுகிைது.  ்மலும், இந்த பிரச்ெறனயின 
பாதிபபுக்குள்ளானவரகள் திடீசரன மாரற்டபபு 
ஏற்ப்டக்கூடும்.

ேரையர்ற
உயர இரத்்த அழுத்்தம் எனபது இரத்்த 

நாளங்களில் ஏற்படும் அழுத்்தம் ொ்தாரண 
நிறையிலிருநது மாறுபடடு இருத்்தல். (சிஸ்்்டாலிக் 
இரத்்த அழுத்்தம் 140 மில்லி மீட்டர (Hg)க்கும் ்ம்ை 
உயரவது.  மற்றும், ற்டயஸ்்்டாலிக் இரத்்த 
அழுத்்தம் 90 மில்லி மீட்டர(Hg)க்கும் ்ம்ை 
உயரநது காணபபடுவது.)
சபரியேர்களின் இைத்த அழுத்தம் ேரகப்பாடு

இைத்த அழுத்தம் 
ேரகப்பாடு (பிபி)

SBP 
(mmHg)

DBP 
(mmHg)

ொ்தாரண இரத்்த அழுத்்த 
குறியீடடு

<120 <80

 உயர இரத்்த அழுத்்தம் 
முன நிறை

120 – 139 80 – 89

இைத்த அழுத்தம் 
ேரகப்பாடு (பிபி)

SBP 
(mmHg)

DBP 
(mmHg)

நிறை 1 –  உயர இரத்்த 
அழுத்்தம்

140 – 159 90 – 99

நிறை 2 –  உயர இரத்்த 
அழுத்்தம்

≥160 ≥100

SBP –  சிஸ்்்டாலிக் இரத்்த அழுத்்தம் (Systolic Blood 
Pressure)

DBP –  ற்டஸ்்்டாலிக் இரத்்த அழுத்்தம் (Diastolic 
Blood Pressure)

காைணஙகள்
 • இ்தயத்திலிருநது அதிகரித்்தபடியான இரத்்த 

சவளி்யற்ைம்
 • அதிகபபடியான உபபு கைந்த உணறவ 

உடசகாள்ளல்
 • நாளமில்ைா சுரபபிகளின சுரபபில் மாற்ைம் 

ஏற்படு்தல்
 • மன அழுத்்ததிற்கு எதிரான மற்றும் ஸ்டிராய்டு 

மருநதுகள் உடசகாள்ளல்
 • பக்கவா்தம் பாதிபபில் உள்ளவரகள்

ஆபதது காைணிகள்
 • 30 மு்தல் 70 வயது வறர உள்ளவரகள்
 • நீரிழிவு ்நாய்
 • வளரசிற்த மாற்ை ்நாயால் (சமட்டாபாலிக் 

சின்ராம்) பாதிபபற்டந்தவரகள்.
 • அதிக உ்டல் எற்ட உள்ளவரகள்
 • குடும்பத்தில் உயர இரத்்த அழுத்்தத்்தால் பாதிபபு 

அற்டந்த வரைாறு
 • புறக மற்றும் மது பழக்கங்கள்
 • உ்டல் உறழபபு இல்ைா்த வாழ்க்றக முறை 

அர்டயாைஙகள் மறறும் அறிகுறிகள்
 • சபாதுவாக எந்த அறிகுறிகளும் இல்ைாமல் 

இருத்்தல்
 • ்தறைவலி மயக்கம் மற்றும் ச்தளிவற்ை கண 

பாரறவயால் (மங்களான பாரறவ) அடிக்கடி 
பாதிக்கபபடு்தல்.

 • உயர இரத்்த அழுத்்தம் காணபபடு்தல்
 • குழபபான நிறை ஏற்படு்தல்
 • மூச்சு திணைல்
 • மூக்கில் இரத்்த கசிவு
 • சநஞசு வலி உருவாகு்தல்
 • இ்தயத் துடிபபு ஒழுங்கற்ை நிறையில் இருத்்தல்.
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வ�ாய் கண்டறி்தல்
 • இரத்்த அழுத்்த அளவீடுகள்
 • இரத்்த அழுத்்தற்த அளவி்ட ்வணடும்.‘
 • இ்தய மின அதிரவு சுருள் (ஈ.சி.ஜி)
 • மாரபு ஊடுகதிர ப்டம்

•இரத்்தத்தில் யூரியா, றநடரென, கிரியாடடின 
மற்றும் சிறுநீரில் புர்த அளவு கண்டறி்தல்

 • சிறுநீரகத்தில் புர்த ெத்து கண்டறி்தல்
 • 24 மணி ்நரம் சிறுநீர பரி்ொ்தறன செய்்தல்
 • சிறுநீரக இரத்்த நாள்நாய்கறள கண்டறிய 

சிறுநீரக ஸ்்கன

மருததுே சிகிசரெ முர்ற
 • அதிக எற்டறய குறைத்்தல்
 • ஆல்கஹால் உப்யாகிக்காமல் இருக்க 

அறிவுறர வழங்கு்தல்.
 • வழக்கமான காற்்ைாட்ட உ்டற்பயிற்சி செய்்தல்.
 • குறைந்த அளவு ்ொடியம் உடசகாள்ளு்தல் 

(ஒரு நாள்  ஒனறுக்கு 2.4 கிராம் அல்ைது அ்தற்கு 
குறைவான அளவு உடசகாள்ள ்வணடும்)

 • புறகபபிடிக்கும் பழக்கத்ற்த நிறுத்துவது
 • சகாழுபபு ெம்பந்தபபட்ட  உணவு வறககறள 

குறைத்து உணண ்வணடும்.

மருநது சிகிசரெ
 • நீரபசபருக்கி மருநதுகள்
 • பீட்டா அடரிசனரஜிக் பிளாக்கரஸ்
 • ஆல்ஃபா ஏற்பி பிளாக்கரகள்
 • அல்பா அ்கானிஸ்டுகள்
 • புை அடரிசனரஜிக் மருநது வறககள்
 • ஆனஜீ்யாச்டன்ஸறன – மாற்றும் சநாதி 

(ஏசிஇ) ்தடுபபான மருநது வறககறள 
உப்யாகிக்கைாம்.

செவிலிய வமலாணரம
 • வெதியான படுக்றகறய வழங்கு்தல்
 • இரத்்த அழுத்்தம் கணகாணிபபு மற்றும் பதிவு 

செய்்த படடியறை மதிபபீடு செய்்தல்
 • குறைந்த அளவு சகாழுபபு உள்ள உணவு 

சபாருடகறள உடசகாள்ள பரிநதுறர செய்ய 
்வணடும்

 • உ்டலியக்க முக்கிய அறிகுறிகறள பதிவு 
செய்்தல்

 • வாழ்க்றக முறை மாற்ைம்  பற்றி ஆ்ைாெறன 
வழங்கு்தல்

 • ச்தா்டரநது மருத்துவ ஆ்ைாெறனகறள 
பினபற்று்தல். (ச்தா்டரநது ்நாயின ்தனறம 
அறிநது சகாள்ளல்)

சிக்கல்கள்
 • மாரற்டபபு
 • இ்தய செயலிழபபு
 • சிறுநீரக செயலிழபபு
 • பக்கவா்தம், இரத்்த்பாக்கு (இரத்்த கசிவு)
 • விழித்திறர ்நாய்கள்.

 2.7  பக்கோ்தம் (Stroke)

முன்னுரை
மூறள அல்ைது மூறளயில் உள்ள குருதிச் 

செல்கள் பாதிக்கபபடுவ்தால் உருவாகும் இரத்்த 
ஓட்டப பற்ைாக்குறையால் பக்கவா்தம் ஏற்படுகிைது.  
மூறளயில் பாதிக்கபபட்ட பகுதிகளால் 
கடடுபபடுத்்தபபடும் இயக்கம், உணரவு அல்ைது 
உணரச்சிகள் ்பானை செயல்பாடுகள் இயல்பாக 
நற்டசபறுவதில்றை.  செயலிழபபுகளின தீவிரம் 
மூறள பாதிக்கபபட்ட இ்டம் மற்றும் மூறள 
பாதிக்கபபடடுள்ளற்தப சபாருத்து உள்ளது.   
பக்கவா்தம் ஏற்பட்டற்தத் ச்தா்டரநது உ்டனடி 
மருத்துவ கவனிபபு செய்்தால் செயலிழபபு மற்றும் 
இைபபு வராமல் ்தடுக்க முடியும்.

ேரையர்ற
பக்கவா்தம் அல்ைது செரிஃபூ்ராவாஸ்குைர 

விபத்து (CVA) எனபது 24 மணி ்நரத்திற்கும் 
்மைாக நீடித்திருக்கும் நரம்பியல் செயலிழபபு 
மற்றும் மூறளக்கு செல்லும் இரத்்த ஓட்டம் 
சீரகுறைவு அற்டவ்தால் ஏற்படும் நிறையாகும்.

ேரககள் மறறும் காைணஙகள்
இைத்த கசிோல் ஏறபடும் பக்கோ்தம்: இஸ்கிமிக் 

பக்கவா்தம்: எணபது ெ்தவீகி்தம் பக்கவா்தம் இரத்்த 
கசிவால் ஏற்படுகிைது.  ்தமனியில் இரத்்த ஓட்டம் 
்தற்டபபடுவ்தால் இந்த பக்கவா்தம் ஏற்படுகிைது.
•தவைாம்வபாடிக் ஸ்டவைாக்: (இரத்்த உறைவு 

பக்கவா்தம்) இது இரத்்தம் உறைவ்தால் ஏற்படும் 
பக்கவா்தம்.  மூறள பகுதியில் இரத்்த ஓட்டம் 
ந்டக்கும் ்தமனியில் இரத்்த உறைவு 
ஏற்படுவ்தால் இரத்்த உறைவு பக்கவா்தம் 
பாதிபபு உருவாக்குகிைது.  இந்த உறைவு 
ஏற்படுவ்தற்கான காரணம் ்தமனியில் சகாழுபபு 
சபாருள்கள் படிவ்தாலும், இரத்்த ஓட்டம் 
குறைவ்தாலும் அல்ைது ்தமனியில் ஏற்படும் 
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மற்ை சிை பாதிபபினாலும் இந்த பக்கவா்தம் 
ஏற்படுகிைது.

• எம்வபாலி ஸ்டவைாக்: இரத்்த கடடு அற்டபபினால் 
ஏற்படும் பக்கவா்தம்) மூறள அல்ைாமல் பிை 
இ்டத்திலிருநது உள்ள சிற்தந்த 
கழிவுபசபாருடகள் அல்ைது இரத்்தகடடுகளால் 
இந்த பக்கவா்தம் ஏற்படுகிைது.  ்மலும், இது 
இ்தயத்தில் ஏற்படடு இரத்்த ஓட்டத்தின மூைம் 
குறுகிய மூறளயின ்தமனிகளுக்கு இ்டமாற்ைம் 
செய்யபபடுகிைது.  இந்த வறக இரத்்த 
கடடுகளால் ஏற்படும் அற்டபறப இரத்்த கடடு 
அற்டபபு பக்கவா்தம் (Embolic Storke) எனறு 
அறழக்கபபடுகிைது.

இைத்தப்வபாக்கு பக்கோ்தம்
மூறளயில் உள்ள இரத்்த நாளங்களில் கசிவு 

அல்ைது முறிவ்தால் இரத்்தப்பாக்கு பக்கவா்தம் 
ஏற்படுகிைது.  பை காரணங்களால் இரத்்த நாளங்கள் 
பாதிக்கபபடடு மூறள இரத்்தப்பாக்கு உருவாகிைது.

இறவ பினவருமாறு:
 • கடடுபபா்டற்ை உயர இரத்்த அழுத்்தம் (உயர 

இரத்்த அழுத்்தம்)
 • இரத்்த உறைவுத் ்தடுபபு மருநதுகள் (இரத்்தத்ற்த 

சமல்லிய்தாக்கும் மருநது வறககள்)
 • இரத்்த நாள சுவரகளில் பைவீனமான ஏற்படு்தல் 

(்தமனி விரிெல் (அல்ைது) இரத்்தத்்தமனி 
சுருங்கு்தல்)

இைத்தப்வபாக்கு பக்கோ்தம் ேரககள்
 • சபருமூரை இைத்தப்வபாக்கு: மூறளயில் 

உள்ள இரத்்த நாளங்களில் சவடிபபு மற்றும் 
கசிவுகள் ஏற்படடு மூறள திசுக்றள சுற்றி 
இரத்்தப்பாக்கு உருவாகி மூறளச் செல்கறள 
்ெ்தபபடுத்துகிைது.

 • மூரைக்கும் மணர்ட ஓடடிறகும் இர்டப்பட்ட 
பகுதியில் இைத்தப்வபாக்கு: மூறளயில் உள்ள 
்தமனியின உள்பகுதியில் சவடிபபு மற்றும் 
கசிவுகள் உருவாகி மூறளக்கும் மணற்ட 
ஓடடிற்கும் இற்டபபட்டப பகுதியில் பாதிபறப 
ஏற்படுத்துகிைது.  இந்த இரத்்தப்பாக்கு 
சபரும்பாலும் திடீசரன கடுறமயான ்தறைவலி 
மூைம் அற்டயாளம் காணபபடுகிைது.

நிரலயற்ற இைத்த ஓட்டக் குர்றவு ்தாக்கு
நிறையற்ை இரத்்த ஓட்டக் குறைவு ்தாக்கு 

எனபது திடீசரனறு பக்கவா்தம் ்பாை ஏற்படும் 
நிறையாகும். இற்த சிை ்நரங்களில் சிறிய 
பக்கவா்தம் எனறு அறழக்கபபடுகிைது.

அபாயக் காைணிகள்
ோழக்ரக முர்ற அபாயக் காைணிகள்: அதிக 

எற்ட அல்ைது பருமனான உ்டைறமபபு உ்டல் 
செயைற்ை ்தனறம, மது அருநது்தல், ்பாற்த 
மருநதுகள் மற்றும் சமத்்தம்்பட்டறமனகள் 
்பானை ெட்ட வி்ரா்த உணரச்சி இழக்க செய்யும் 
மருநதுகறள பயனபடுத்துவ்தால் அபாய நிறை 
உ்டலில் ஏற்படும்.

மருததுே ஆபததுக் காைணிகள்: இரத்்த 
அழுத்்தம் 40 / 90 மில்லி மீட்டர பா்தரெம் (மிமீ 
உயரு்தல் Hg), சிகசரட புறகத்்தல் அல்ைது 
இரண்டாம் நிறை புறகத்்தல் முறை, உயர 
சகாழுபபு, அதிகரித்்தல் நீரிழிவு ்நாய், 
தூங்கும்்பாது மூச்சு திணைல் (்தடுபபு தூக்கம் 
மூச்சுத் திணைல்) இ்தய செயலிழபபு, இ்தய 
குறைபாடுகள், இ்தய ்நாய்த் ்தாக்கம் அல்ைது 
அொ்தாரண இ்தய துடிபபு ்பானை இ்தயப 
பிரச்ெறனகள், ்தனிபபட்ட அல்ைது குடும்ப வரைாறு 
உள்ள பக்கவா்தம் பாதிபபுக்கு உள்ளான குடும்ப 
நபரகள் மாரற்டபபு அல்ைது நிறையற்ை இரத்்த 
ஓட்டக் குறைவு ்தாக்கு உள்ளவரகள்.

பக்கோ்தததின் அதிக ஆபதது ச்தா்டர்புர்டய 
மற்ற காைணிகள் பின்ேருமாறு
 • வயது 55 வயதுக்கு அல்ைது அ்தற்கு ்மற்பட்ட 

வயதிற்குடபட்டவரகள், இனம், பாலினம் 
ஆணகறளவி்ட சபணகள் அதிகமான 
ஆபத்துக்கறளக் சகாணடுள்ளனர.  
ஹார்மானகள்: ஈஸ்ட்ராெறன 
உள்ள்டக்கிய பிைபபு கடடுபபாடு மாத்திறரகள் 
அல்ைது ஹார்மான சிகிச்றெகள், அத்து்டன 
கரபபம் மற்றும் பிரெவத்திலிருநதும் அதிகரித்்த 
ஈஸ்ட்ராென அளவு உள்ளவரகள்.

அர்டயாைஙகள் மறறும் அறிகுறிகள்
 • உ்டலில் ஒரு பக்கத்தில் குறிபபாக முகம், றக 

அல்ைது காலின திடீர பைவீனம், பக்கவா்தம் 
அல்ைது உணரவினறம ஏற்படு்தல்

 • ஒனறு அல்ைது இரணடு கணகளில் திடீசரன 
்்தாற்ைம் அல்ைது பாரறவ இழபபு

 • குழபபம், ்பசுவது அல்ைது புரிநது 
சகாள்ளுவதில் சிரமம் (எ.கா. ்பச்சு இழத்்தல்)

 • கணிக்க முடியா்த திடீர மயக்கம், நிறையற்ை 
்தனறம, ஒருங்கிறணநது செயல்படும் 
ெமநிறை இழபபு

 • திடீர கடுறமயான ்தறைவலி
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வ�ாய் கண்டறி்தல்
 • இரத்்த ்ொ்தறனகள்: இரத்்த ெரக்கறர 

அளவுகள், இரத்்த அணுக்கள் அளவு, 
இரத்்தப்பாக்கு ்நரம் மற்றும் இரத்்தம் 
உறையும் ்நரம்

 • காந்த அதிரவு புறகபப்டம், ஸ்்கன மற்றும் 
கணினி ்்தாற்ைம் புறகபப்டம்

 • இ்தய அதிரவு சுருள் ப்டம்
 • சபருமூறள இரத்்த நாளப புறகபப்டம்
 • மூறளக்கு செல்லும் ்தமனியின புறகபப்டம்
 • மின ஒலி இ்தய வறரவு பரி்ொ்தறன
 • கிளாஸ்்கா ்காமாஸ்்கல் (GCS) அளவீடு 

(நரம்பியல் செயல்கறள கண்டறிய பயனபடும் 
அளவீடு)

 • மூறளக்கு செல்லும் ்தமனிறய ்டாபபுைர 
ஸ்ச்டடி மூைம் கண்டறி்தல்.

மருததுே சிகிசரெ முர்ற
 • எதிரபபு இரத்்த ்தடடு மருநதுகள்:  இந்த வறக  

மருநதுகள் இரத்்த அணுக்கள் குறைவான 
ஒடடும் ்தனறம இரத்்த கடடு ஏற்ப்டாமல்

 • இரத்்தம் உறை்தறை ்தடுக்கும் மருநதுகள்: 
இரத்்த உறை்தறை குறைக்கும்.

 • நற்டபயிற்சி, உணவு மற்றும் ஆற்ட அணி்தல் 
்பானை உ்டல் சிகிச்றெ செய்்தல்

 • ்பச்சு பயிற்சி சிகிச்றெ அளித்்தல்.

அறுரே சிகிசரெ வமலாணரம
 • ்தறைத் ்தமனியின அறுறவ சிகிச்றெ மூைம் 

ெரி செய்்தல்
 • ்தறைத்்தமனி ்நாய் ெம்பந்தபபட்டற்த ெரி 

செய்்தல்

செவிலிய வமலாணரம
 • உ்டலியக்க முக்கிய அறிகுறிகள் மதிபபிடு்தல்
 • நரம்பியல் ஓட்டம் பராமரிக்க (பக்கவா்தம் 

அளவு்கால்)
 • ்தனனாரவ அல்ைது ்தனனைமற்ை 

இயக்கத்திற்காக மதிபபீடு காணு்தல்
 • கு்டல் மற்றும் சிறுநீரபறப செயல்பாடு 

கணகாணிக்கவும்
 • ்்தால் பராமரிபபு மதிபபீடு செய்்தல்.
 • ்தனிபபட்ட சுகா்தாரம் அளித்்தல்
 • முக்கிய செயல்பாடடின ஆ்தரவு மூச்சு குழாய் 

வழி மற்றும் மூச்சின சுழற்சிறய பராமரித்்தல்
 • பக்கவா்தம் அளறவ மதிபபீடு செய்்தல்.

 • வாய்வழி உணறவ ெகித்துக் சகாள்ளும் வறர 
இரத்்த சிறை வழி நீர செலுத்து்தறை 
பராமரித்்தல்

 • இரத்்த அழுத்்தத்ற்தக் கணகாணித்்தல்
 • த்்ராம்்பாலிடிக் சிகிச்றெ (இரத்்த உறைவு 

சிகிச்றெ) அளித்்தல்
 • ொ்தாரண உ்டல் சவபபநிறை பராமரிபபு
 • பக்கவா்தத்திற்கு பயனபடுத்தும் ்தறெ இறுக்கம் 

அகற்றும் மருநது பயனபடுத்து்தல். 

்தடுப்பு
 • ஆ்ராக்கியமான உணவு அளித்்தல்
 • உயர இரத்்த அழுத்்தம் கடடுபபடுத்து்தல் (உயர 

இரத்்த அழுத்்தம்)
 • புறகயிறைறய பயனபடுத்துவற்த ்தடுத்து 

நிறுத்துல்.
 • நீரிழிவு ்நாய் கடடுபபடுத்து்தல்
 • ஆ்ராக்கியமான எற்டறய பராமரித்்தல்
 • ச்தா்டரநது உ்டற்பயிற்சி செய்ய அறிவுறுத்்தல்
 • வழக்கமான சுகா்தார மதிபபீடு காணு்தல்.

சிக்கல்கள்
 • நுறரயீரல் அழற்சி
 • (டிஸ்ஃ்பஜியா) விழுங்குவதில் சிரமம் 

ஏற்பபடு்தல்
 • ்தறெ இறுக்கம், ்தறெ சுருங்கி விடு்தல்
 • மூறள ்தணடு கீழ் இைங்கி விடும் ஆபத்து  

நிறை உருவாகு்தல்
 • ஆழமான சிறர இரத்்த உறைவு, நுறரயீரலில் 

உள்ள ்தமனியில் இரத்்த கடடுகள் உருவாகு்தல்
 • பக்கவா்தத்திற்கு பிைகு மன்தளரச்சி 

உருவாகு்தல்

 2.8  ்தரலக் காயம் (Head Injury)
முன்னுரை

்தறைக்காயம் எனபது மூறள, மணற்ட ஓடு 
அல்ைது ்தறையின ்மற்பகுதிகளில் ஏ்்தனும் 
காரணங்களால் காயம் ஏற்படு்தைாகும்.  மூறள 
அதிரவு, மணற்ட எலும்பு முறிவுகள் மற்றும் 
உச்ெந்தறையில் ஏற்படும் காயங்கறள 
்தறைக்காயங்கள் எனகி்ைாம்.  ்தறையில் காயம் 
ஏற்ப்ட காரணமாக இருந்த சூழ்நிறைகறளயும், 
அ்தனால் ஏற்பட்ட பாதிபறபயும் சபாறுத்்்த அ்தன 
சிகிச்றெ முறைகளும், விறளவுகளும் இருக்கும்.
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ேரையர்ற
்தறைக் காயம் எனபது மணற்ட மற்றும் 

முகத்தில் உள்ள எலும்புகளில் முறிவு ஏற்படுவது, 
மூறளயில் ்நரடிக் காயம் (துபபாக்கி புல்ைட 
மூைம்) மற்றும் ்நரடியாக ஏற்ப்டா்த மூறளக் 
காயம் (மூறளஅதிரச்சி, ஊடுருவல் அல்ைது 
மூறளயின உள்பகுதியில் இரத்்தக் கசிவு) 
ஆகியறவ ஆகும்.

்மாட்டார வாகன விபத்துக்கள், திடீர 
்தாக்கு்தல்கள் அல்ைது கீ்ழ விழு்தல் மு்தலியன 
சபாதுவாக ்தறைக்காயங்கள் ஏற்ப்டக் 
காரணங்கள்.

்தரலக்காயஙகள் ஏறபடுே்தறகான 
ச்தா்டர்பு உள்ை சபாதுோன காைணஙகள்
 • ்மாட்டார வாகன விபத்துக்கள்
 • திடீசரன கீ்ழ விழு்தல்
 • உ்டல் ரீதியான ்தாக்கு்தல்கள்
 • விறளயாடும்்பாது ஏற்படும் விபத்துக்கள்

அர்டயாைஙகள் மறறும் அறிகுறிகள்
 • ்தறைச்சுற்று்தல்
 • வலி
 • சவரடி்கா
 • உ்டலியக்க முக்கிய அறிகுறிகளில் மாற்ைங்கள் 

ஏற்படு்தல்
 • உ்டறை அறெக்க முடியா்த நிறை ஏற்படு்தல்
 • பாரறவ குறைபாடு மற்றும் காது ்களாறம 

நிறைறய அற்ட்தல்
 • இரத்்த்பாக்கு உருவா்தல்
 • குமட்டல் மற்றும் வாநதி
 • நிறனவு இழபபு ஏற்படு்தல்
 • திடீசரன வலிபபு ்நாய் ஏற்படு்தல்
 • காது அல்ைது மூக்கிலிருநது ச்தளிவான திரவக் 

கசிவு வரு்தல்
்தறையில் காயம் அற்டந்த பினபு ஒரு சிை 

குறிபபிட்ட பிரச்ெறனகள்
மணற்ட எலும்பு முறிவு, ்்தாலில் கீைல் காயம் 

அ்தாவது ்தறையில் ்மற்பகுதியில் சிராய்பபு 
இருபப்தால் இரத்்தக் கசிவு உருவாகு்தல், 
அதிரச்சியால் மூறளக்கும் மணற்ட ஓடடிற்கும் 
இற்டயில் உள்ள பகுதியில் மற்றும் சவளிபபகுதியில் 
இரத்்தக்கடடு உருவா்தல், மணற்ட ஓடடிற்கு 
உள்்ள மூறளபபகுதியில் இரத்்த்பாக்கு, 
மூறளயில் இரத்்த கசிவு ஏற்படடு சவளியில் 

வரமுடியா்த்தால் இரத்்தக்கட்டாக மாறு்தல், 
மூறளயில் சிராய்பபு நிறை, மூறள உடகாய 
அதிரவு ஆகிய காரணங்களால் தீவிர உ்டல் 
செயலிழபபு, நிறனவிழபபு அல்ைது ்நாயாளி 
இைக்க ்நரிடும்.

வ�ாய் கண்டறி்தல்
 • ்நாயாளிறயப பற்றிய குடும்ப வரைாறு ்கடடு 

அறி்தல்
 • உ்டல் பரி்ொ்தறன செய்்தல்
 • முழுறமயான இரத்்த அணுக்கள் பரி்ொ்தறன
 • இரத்்தம் உறை்தலில் ்்தாற்ை வடிவம் 

கண்டறி்தல்.
 • ்தமனியில் இரத்்த வாயு நிறை அறி்தல் (  Arterial 

blood gas)
 • ஊடுகதிர ப்டம் எடுத்்தல்
 • கணினி வழி உ்டலுறுபபு ஊடுகதிர அைகீடு
 • காந்த அதிரவு பிம்பங்கள் அைகீடு
 • நரம்பியல் செயல்கறள அளவிடு்தல் (Glasgow 

coma scale)
 • மூறளயில் அழுத்்தம் அதிகரிபபற்த 

கண்டறி்தல்.

மருததுே சிகிசரெ முர்ற
 • மூச்சுப பாற்தயில் ்ெரநதுள்ள ெளி மற்றும் 

எச்சில்கறள குழாய் மூைம் உறிஞசி அகற்று்தல்
 • சுவாெ காற்று (ஆக்ஸிென) செலுத்து்தல்
 • பருமனான மற்றும் ்தளரவான கடடுகறள கடடி 

இரத்்தப்பாக்றக கடடுபபடுத்து்தல் ்வணடும்
 • சிறர வழியாக திரவம் செலுத்தி குருதி்யாட்ட 

குறைவினால் ்நாயாளிக்கு ஏற்படும் 
அதிரச்சிறய ்தடுக்கவும்

 • ொ்தாரண உ்டல் சவபபநிறைறய 
ெமநிறைபபடுத்்த்வணடும்.

 • ்தறைக்காயம் மிகவும் கடுறமயான நிறையில் 
ஏற்படடு இருந்தால் ்நாயாளிக்கு வலிபபு ்நாய் 
வரும் ஆபத்ற்த ்தடுக்க வலிபபுத்்தாக்க ்தடுபபு 
மருநது சகாடுபபது மிகவும் அவசியமான ஒனறு 
ஆகும்

 • நீர இைக்கி மருநதுகறள செலுத்தி 
காயத்தினால் ஏற்பட்ட மூறளயின வீக்கத்ற்த 
்பாக்க ்வணடும்

 • ்நாய் ச்தாற்று ஏற்படுவற்த ்தடுக்க ச்தாற்று 
்நாய் ்தடுபபு மருநது செலுத்்த ்வணடும்

 • காய்ச்ெறைத் ்தடுக்க காய்ச்ெல்த் ்தடுபபு மருநது 
அளிக்க ்வணடும்
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அறுரே சிகிசரெ முர்ற
 • Craniotomy: அறுறவ சிகிச்றெ மூைம் 

அழுத்்தத்ற்த நீக்கும் முறை
 • மணற்ட ஓடற்ட (கபாைத்ற்த) திைநது 

்தறைக்காயத்்தால் ஏற்பட்ட இரத்்தப்பாக்கு 
மற்றும் இரத்்தக்கடடுகறள அறுறவ சிகிச்றெ 
மூைம்அகற்று்தல்

 • Vebtriculostomy: மூறளயில் உள்ள 
சவன்டரிக்கிள் எனை பகுதியில் துறளயிடடு 
இரத்்தம் மற்றும் நீர ்ெரநது இருபபற்த 
அறுறவ சிகிச்றெ மூைம் அகற்றும் 
முறையாகும்.

செவிலிய வமலாணரம
 • நரம்பியல் மற்றும் சுவாெமுறைகறள 

கவனித்து அைகீடு செய்்தல் ்வணடும்
 • உ்டலியக்க அறிகுறிகள், உடசகாள்ளு்தல் 

மற்றும் சவளி்ய செல்லும் திரவங்கறள 
கவனித்து பதிவு செய்்தல் ்வணடும்.

 • ்நாயாளிக்கு இருமல் மற்றும் உணவு 
விழுங்கும் ெக்தி உள்ள்தா எனபற்த 
கணகாணித்து  உணவு புறர்யறு்தறைத் 
்தடுக்க ்வணடும்.

 • ்நாயாளியின கண, ்்தால் மற்றும் வாயில் 
ஏற்படும் திசுக்களின பாதிபறப கணகாணித்து 
அ்தற்கான கவனிபறப அளித்து ்மலும் எந்த 
வி்தமான பாதிபபும் வராமல் பாதுகாக்க 
வழிவறகச் செய்கிைது.

 2.9   ேலிப்பு வ�ாய்கள் /
ேலிப்பு ்தாக்கஙகள்

ேரையர்ற: மூறளயின செயல்பாடுகளில் 
திடீசரன ஒரு சிை மாற்ைம் ஏற்படடு, உ்டலின 
செயல்பாடுகள் மற்றும் ந்டத்ற்தயில் ஏற்படும் 
்வறுபட்ட நிறைக்கு வலிபபுத் ்தாக்கங்கள் எனறு 
அmறழக்கி்ைாம். மூறளயின செல்களுக்கு ஒரு 
சிை இற்டயூறுகள் ஏற்படடு அொ்தாரண நிறை 
உருவாகி மீணடும் மீணடும் கடடுபபா்டற்ை மினொர 
சவளி்யற்ைங்கறள சகாடுத்்த உ்டலின 
செயல்பாடுகளில் மாற்ைங்கறள ஏற்படுத்துகிைது.

ேரகப்பாடு
 வலிபபு ்தாக்க ்நாய்களுக்கு எதிரான 

ெரவ்்தெ லீக் வலிபபு குழுமம் ஒரு ெரவ்்தெ 
வறகபபாடற்ட உருவாக்கி உள்ளது. இதில் இந்த 
்நாறய இரணடு சபரிய பகுதிகளாக பிரிக்கிைது. 

1. எளிய பகுதியளவு வலிபபு/ Simple Partial 
Seizures :  சுய நிறனவு குறையாமல் ் மாட்டார 
செயல்பாடு, Somatosensory Psychic, Autonomic 
இறவ அறனத்திலும் மாறுபாடுகள்  ஏற்படும்.

2. Complex Partial Seizures  சுயநிறனவு 
குறைபா்்டாடு   எளிய பகுதியளவு வலிபபின 
அறிகுறிகளும் ்தானாக செயல்படும் திைனகளும் 
பாதிக்பபடும்.

3. பரவிய நிறை வலிபபு/ Generalized Seizures  
இதில் சுயநிறனவுகறள இழநது சிை 
்நரங்களில்  வலிபபு்டன கூடிய அல்ைது 
வலிபபு இல்ைா்த அறிகுறிகளு்டன பாதிபபு 
உருவாகும்.

4. Simple Partial Seizures நிறையிலிருநது   
Complex Partial Seizures நிறையாக மாறி    
Generalized Seizures  நிறைக்கு பரவுகிைது.   

காைணஙகள்
ெரியான காரணங்கள் கணடுபிடிக்கவில்றை 

எனினும் கீழ்வரும் காரணங்களில் ஏ்்தா ஒனைாக 
இருக்கைாம்.
 • ்தறைக்காயம் அல்ைது மூறளயில் ஏற்பட்ட 

திடீர மாறு்தல்களால் ஏற்பட்ட அழற்சியாக 
இருக்கைாம்.

 • மூறளயில் உருவாகும் கடடிகள் 
 • மூறளயில் அறுறவ சிகிச்றெ செய்வ்தால்
 • வளரச்சிற்த மாற்ைக் ்காளாறுகள் 

( ற ஹ ப ் ப ா க ா ல் சி ய பி ய ா , 
றஹப்பாகிறளஸிமியா)

 • ற்த்யாஃபிலின, லி்்டாறகன மற்றும் 
சபனசிலின ்பானை மருநதுகளின 
நச்சுத்்தனறமயால் ஏற்ப்டைாம்.

 • சி.என.எஸ் ச்தாற்று (Central nervous system)
 • இரத்்த ஓட்டத்தில் பாதிபபு ஏற்படு்தல்
 • சிை வறக சபாருள்கறள பயனபாடடிலிருநது 

நிறுத்தும்்பாது (ஆல்கஹால் மற்றும் 
பாரபிடசு்ரட).

 • பிைவியி்ை்ய ஏற்படும் நரம்பியல் கு 
றைபாடுகள்

 • வலிபபு ்தாக்கம் உள்ளது ்பாை ந்டந்த 
சகாள்வது (உ்டைளவில் பாதிபபு இல்ைாமல் 
மன்தளவில் வலிபபு இருபபது்பாை 
நிறனத்துக் சகாள்வது)
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அர்டயாைஙகள் மறறும் அறிகுறிகள்
மூறளயில் எந்த பகுதியில் பாதிபபு ஏற்படுகிைது 

எனபற்த சபாருத்து அொ்தாரண உணரவுகள் 
்மாட்டார செய்ைபாடுகள், சுயநிறனவில் 
மாற்ைங்கள், ஆளுறம மாற்ைங்கள் மற்றும் வலிபபு 
்தாக்கத்தின அற்டயாள அறிகுறிகள் இருக்கைாம்.
1. சுயநிறனவு அற்ை நிறை
2. ்தறெயின ்தனறம மற்றும் இயக்கம் பாதித்்தல்
3. ந்டநது சகாள்ளும் வி்தம், மனநிறை உணரச்சி 

மற்றும் சூழ்நிறைறய புரிநது சகாள்ளும் திைன 
ஆகியறவ பாதிபபு அற்டகிைது.

4. ்தானியங்கு நரம்பு மண்டை செயல்பாடுகளில் 
மாறு்தல்கள் ஏற்படும்.

வ�ாய் கண்டறி்தல்
 • ஈ.ஈ.ஜி (EEG) எைக்ட்ரா எனசஹஃ்பா்ை 

கிராபி) (வலிபபு ்தாங்கிய இ்டம், பரவும் ்தனறம, 
தீவிரம், காை அளவு மற்றும் அ்தன வறககள் 
கண்டறியைாம்)

 • காந்த அதிரவு பிம்பங்கள் அைகீடு (MRI)
 • கணினி வழி உ்டலுறுபபு ஊடுகதிர அைகீடு (CT 

Scan) வலிபபு உண்டாக்கும்  காயங்கறளக் 
கண்டறிய உ்தவி செய்யும் பரி்ொ்தறன ஆகும்.

 • நரம்பியல்  மற்றும் உளவியல் ஆய்வுகள்-.
நபரின ந்டத்ற்தறய மதிபபீடு செய்வ்தற்கு 
உ்தவும்

 • இரத்்த பரி்ொ்தறனகள் முதுகு ்தணடுவ்ட நீர 
பரி்ொ்தறன ஹார்மான மற்றும் 
சமட்டாபபாலிக் காரணங்கறள கண்டறி்தல்.

வமலாணரம
 • மருத்துவ சிகிச்றெ முறை: மருநதியல் சிகிச்றெ 

முறை ஆணடடி எபிைபடிக் மருநதுகள் அ்தாவது 
வலிபபுத் ்தாக்க எதிரபபு மருநதுகறள அ்தன 
்தனறமக்கு ஏற்ப பரிநதுறர செய்்தல்.

 • அறுறவ சிகிச்றெ மூைம் ெரிசெய்்தல் – 
மூறளயில் சநற்றி பகுதியில் அறுறவ சிகிச்றெ 
மூைம் அகற்று்தல், அபபகுதிறய ெரிசெய்்தல், 
காரபபஸ் கைாஸ்்டமி, மற்றும் 
சஹமிஸ்றபசரக்ட்டமி ஆகிய அறுறவ 
சிகிச்றெ செய்்தல்

 • மூறளயின  முன பகுதியில் மற்றும் ்வகம் 
நரம்பு தூணடு்தல் முறைறய கற்டபபிடித்்தல்.

 • கீடச்டாசெனிக் உணவு, முறைறய 
பயனபடுத்து்தல் ஆகும்.

செவிலிய வமலாணரம
 • பாதித்்த நபருக்கு மூச்சு ெரியாக விடுவற்கு 

ஆவண செய்்தல்.
 • இரத்்த அழுத்்தத்ற்த கணகாணித்து அற்த 

ெரியாக பராமரித்்தல்
 • உயிர முக்கிய அறிகுறிகள் மற்றும் நரம்பியியல் 

ெம்பந்தபபட்ட அறிகுறிகறள ச்தா்டரந்த 
கணகாணித்்தல் ்வணடும்.

 • ஒவ்சவாரு முறை வலிபபுகள் வரும்சபாழுது 
சுவாெம் குறைவு நிறையில் ஆக்ஸிென 
அளித்து அந்த பிரச்ெறனறய ெரிய செய்யவும்

 • பரி்ொ்தறனக்கு இரத்்தம் எடுக்க மருநது 
மற்றும் திரவ நீர செலுத்துவ்தற்கு நல்ை 
சிறரறய (Vein) ்்தரவு செய்து ்தயாரபடுத்திக் 
சகாள்ள்வணடும்.

 • வலிபபு எதிரபபு மருநதுகறள சிறர வழியாக  
சமதுவாக செலுத்தி மூறள மற்றும்சீரத்தின 
அளறவ கணகாணித்்தல்.

 • மருநதுகறள செலுத்துவ்தால் இரத்்த 
அழுத்்தத்தில் மற்றும் சுவாெத்தில் ஏற்படும் 
மாற்ைங்கறள ச்தா்டரநது கணகாணிக்கவும்.

 • ஏற்கன்வ வலிபபு, வந்த்தன விபரம்  மது 
வறககள், மருநதுகள், ஏ்தாவது காயங்கள் மற்றும் 
ெமீபத்தில் ் நாய் ச்தாற்றின ்தாக்கம் ஆகியவற்றைப 
பற்றி ்கடடு அறிநதுக்சகாள்ள ்வணடும்.

 • வாகனம் ஓடடு்தல் அல்ைது ஆபத்்தான 
உபகரங்கறள உப்யாக்கித்்தலின ்பாது 
கடடுபா்டற்ை வலிபபுத்்தாக்கத்்தால் ஏற்படும் 
விறளவுகறளபபற்றி ஆ்ைாெறன வழங்கவும்.

 • ்நாயாளி வசிக்கும் வீடடில் உள்ள பாதுகாபபு 
இல்ைா்த நாற்காலி ் மறெ அறமபபு, கூரறமயான 
நிறையில் உள்ள வீடடு சபாருடகள் 
கணணாடியிைானறவ, வழுவழுபபான ்தறர 
மற்றும் ்தளவா்டங்கள் அறமபபு ஆகியறவகறள  
பற்றி புரிநது சகாள்ளும் வி்தத்தில் விவரிக்கவும்.

 • ்வறை செய்யும் இ்டம் அல்ைது பள்ளிகளில் 
வலிபபுத்்தாக்கங்கள் வந்தால் அற்த எபபடி 
ெமாளித்து காபபாற்றுவது எனபற்தப பற்றி 
கைநதுறரயா்டல் மூைம்  விழிபபுணரறவ 
ஏற்படுத்்தைாம்.

சிக்கல்கள்
 • கற்ப்தற்கு கடினமாக உணர்தல்
 • புறர ஏறுவ்தால் நி்மனியா எனை ்நாய் 

்தாக்கம்  வரு்தல்
 • கீழ் விழு்தல், நீர வீழ்ச்சிகளில் வலிபபு வரு்தல், 

்தானாக்வ கடித்துக்சகாள்ளு்தல் ஆகியறவ 
சிக்கல்கள் ஆகும்.
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ேலிப்புத்தாக்கததிறகு வீடடில் செய்யும் சுய 
பாதுகாப்பு
 • கழுத்ற்த சுற்றி உள்ள இறுக்கமான துணிறய 

்தளரத்்தவும்.
 • பாதிக்கபபட்ட நபறர அவரின பக்கமாக திருபப 

்வணடும்.
 • அந்த நபறர பிடிக்க க கடடுபடுத்்தக் கூ்டாது.
 • அவரின வாயில் எற்தயும் றவக்ககூ்டாது 

அத்து்டன நாக்றக கடித்துக்சகாள்ளும் வாய்பபு 
இருபறப விவரிக்கவும்.

 • வலிபபுத்்தாக்க குணங்கறள கவனிக்கவும். 
அ்தன காை அளவு இயக்க முறை கணகள் 
மற்றும் ்தறை அறெநது திரும்பும் திறெ 
ஆகியறவகறள கூரநது கவனித்்தல் இது எந்த 
வறக வலிபபு எனபற்த மருநதுவர உறுதி 
செய்ய உ்தவியாக இருக்கும். 

 2.10   ேயிறறுப் புண (அ) இரைப்ரப 
புண (Gastric Ulcer)
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முன்னுரை

இறரபறபப புண எனபது வயிற்றின உடபுைம் 
சுவரில் ஏற்படும் புணகளாகும்.  இறரபறபப புண 
எனபது ஆஸிடடு்டன ்ெரந்த ஒரு கு்டற்புண 
வறகயாகும்.  வயிற்றிலுள்ள அமிைத் ்தனறமயால் 
இந்த பாதிபபு ஏற்படுகிைது.  இறவ சபரும்பாலும் 
மிகுந்த வலிறய சகாடுக்கும்.  வயிற்றுப பகுதியின 
எந்த பகுதியிலும் இறரபறபப புணகள் ஏற்ப்டைாம் 
எனைாலும் அறவ சபாதுவாக ஜீரண மண்டைத்தின 
அருகில் இருக்கும் வறளவுகளில் காணபபடும். 

ேரையர்ற
வயிற்றின உடபகுதியின ்மற்பரபபில் புண 

ஏற்படடு அது துறணயாக மாறும் நிறைக்கு 
இறரபறபப புண எனகி்ைாம்.

காைணிகள்
இறரபறபப புணகளுக்கு மிகவும் சபாதுவான 

காரணங்கள்.
 • சஹலிக்்க ்பக்்டர றப்ைாரி அல்ைது 

சஹச்றப்ைாரி ச்தாற்று
 • ஆஸ்பிரின எனனும் வலிமாத்திறரகள் மற்றும் 

ஸ்டீராய்டு இல்ைா்த எதிரபபு அழற்சி (NSAID) 
்பானை மருநதுகறள அதிகமாக 
உப்யாகபபடுத்துவ்தால் இறரபறபப புண 
ஏற்ப்டைாம்.

உருோகக் காைணிகள்
 • மதுபபழக்கங்கள்
 • புறகபபிடித்்தல்
 • ஸ்டீராய்டு இல்ைா்த எதிரபபு அழற்சி 

மாத்திறரகள் உப்யாகிபபவர
 • மன அழுத்்தம் உள்ளவரகள்
 • வயிற்றுபபுண குடும்ப வரைாறு இருபபவரகள்
 • வயிற்றில் வயிற்று எரிச்ெல் ்தனறம 

அமிைத்்தனறம அதிகம் சுரநது பாதிபபு 
உள்ளவரகள்.

 • விஷத்்தனறம உள்ளற்த உடசகாண்டவரகள்

அர்டயாைஙகள் மறறும் அறிகுறிகள்
 • வயிற்றில் மந்தமான வலி
 • எற்ட இழபபு
 • வலி மற்றும் பசியினறமயால் உணறவ 

நிராகரிபபது
 • குமட்டல் அல்ைது வாநதி
 • வயிறு சபரி்தாகி வீக்கம் ்பானை நிறை 

ஏற்படு்தல்
 • வயிறு முழுறமயாக உள்ளது்பால் உணரவு 

நிறை
 • அமிைத்்தனறம அதிகமா்தல்
 • சநஞசெரிச்ெல் (மாரபு பகுதியில் எரியும் நிறை 

ஏற்படு்தல்)
 • ொபபிடும்்பாதும் நீர அருநதும்்பாதும் அல்ைது 

அமிைத்்தனறம குறைக்கும் மருநதுகறள 
உடசகாள்ளும்்பாது வலி குறை்தல்

 • இரத்்த ்ொறக (்ொரவு, சுவாெபபிரச்ெறன 
அல்ைது ்்தால் சவளிரி ்பாகு்தல் ்பானை 
அறிகுறிகள் இருக்கும்.)

 • கருறம நிைமு்டன ்தார ்பாை மைம் கழித்்தல்
 • இரத்்தம் கைந்த அல்ைது காபி கைரில் வாநதி 

எடுபபது
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வ�ாய்கண்டறி்தல்
 • ்பரியம் உணவு ஆய்வு
 • வழக்கமான இரத்்த பரி்ொ்தறன
 • ஈ்ொஃ்ப்கா ்கஸ்ட்ரா 

டி்யாடினாஸ்்காபபி (புணணில் சிராய்பபு 
அல்ைது இரத்்தப ்பாக்கு ஜீரண மண்டை 
பகுதியில் உள்ள்தா எனபற்த கண்டறியும் 
கருவி

 • ஜீரண மண்டைத்தில் உற்பத்தியாகும் 
அமிைங்கறள பற்றி ஆய்வு

 • இரத்்தத்தில் சஹச் றப்ைாரிக் கிருமி 
இருபபற்த கண்டறி்தல்

 • மூச்சு சுவாெத்தில் சஹச் றப்ைாரிக் கிருமி 
உள்ள்தா எனபற்த கண்டறி்தல்

சிகிசரெ முர்ற
 • சபாதுவான ந்டவடிக்றககள்
 • ஸ்டீராய்டு இல்ைா்த எதிரபபு அழற்சி 

மருநதுகளின பயனபாடு ்தவிரக்கபப்ட 
்வணடும்.

 • சிகசரட புறகபபற்த ்தவிரத்்தல்
 • ெரிவிகி்த ெமநிறை உணறவ வழக்கமான 

இற்டசவளியில் ொபபிடு்தல்

மருநது சிகிசரெ: 
 • பை்தரபபட்ட மருநது வறககள் (Multiple drug 

regimen) சகாடுத்து சஹச்றப்ைாரி ்நாய் 
கிருமிறய சிகிச்றெ செய்யைாம்.

அறுரே சிகிசரெ முர்ற
 • பில்்ராத் I –  பாரஷியல் ்கஸ்டராஸ்்டமி – 

வயிற்றில் பாதிக்கபபட்ட கு்டல் பகுதிறய மடடும் 
அகற்று்தைாகும்.

 • பில்்ராத்II–்கஸ்டராஸ்்டமி – புணணால் 
பாதிக்கபபட்ட கு்டல் பகுதிறய அகற்றிவிடடு மீதி 

உள்ள கு்டலில் இரு பகுதிறய ஒன்ைாடு 
ஒனைாக இறணத்து அறுறவ சிகிச்றெ செய்்தல்.

செவிலிய வமலாணரம
 • உயிர ஆ்தார அறிகுறிகறள கணகாணித்து 

பதிவு செய்யவும்
 • ்நாயாளிகளுக்கு ஆ்ராக்கியமான சுகா்தார 

வாழ்க்றக முறைறய அறிவுறுத்து்தல்

சிக்கல்கள்
 • வயிற்றில் ஓடற்ட, இரத்்தம் கைந்த வாநதி 

மற்றும் இரத்்தம் கைந்த மைம் கழித்்தல் ்பானை 
பிரச்ெறனகள் அதிகரித்்தல்

 • ஜீரண மண்டைத்தில் சவளி்யற்று பகுதியில் 
அற்டபபு ஏற்படு்தல்

 • ஜீரண மண்டைத்தில் இரத்்தப்பாக்கு 
உருவாகு்தல்

 2.11    முன்சிறுகு்டறபுண (Duodenal 
Ulcer)

முன்னுரை
கு்டலில் ஏற்படும் புண வறககளில் எணபது  

ெ்தவிகி்தனருக்கு முனசிறுகு்டற்புண பாதிபபு 
ஏற்படுகிைது.  வாழ்நாடகளில் சுமார 10% ஆணகள் 
மற்றும்  5% சபணகளும் முனசிறுகு்டற்புண 
்நாயால் பாதிக்கபபடுகிைாரகள்.  முனசிறுகு்டற்புண 
எந்த வயதினருக்கு ்வணடுமானாலும் வரைாம்.  
ஆனால் இந்த பாதிபபு குறிபபாக 35 வயது மு்தல் 
45 வயது வறர உள்ளவரகளுக்கு அதிகமாக 
ஏற்படுகிைது.  எந்த வி்தமான ச்தாழில் 
செய்பவரகளாக இருந்தாலும் அல்ைது அறனத்து 
சபாருளா்தார பிரிவினருக்கும் முனசிறுகு்டற்புண 
ஏற்படுகிைது.  அதுமடடுமல்ைாமல் பை வி்தமான 
காரணிகள் முனசிறுகு்டற்புண உருவாக 
காரணமாக உள்ளது.  சஹச்.றப்ைாரி (H.Pylori) 
எனபடும் பாக்டீரியா முக்கிய காரணமாக உள்ளது 
எனபற்த கணடுபிடிக்கப படடுள்ளது.  இந்த 
்நாயால் பாதிக்கபபட்டவரகளில் சுமார 90-96% 
வறர சஹச்.றப்ைாரி (H. Pylori) எனனும் 
பாக்டீரியா காரணமாக உள்ளது.

ேரையர்ற
முன சிறுகு்டல் பகுதியின ்மற்பரபபில் புண 

ஏற்படுவற்த முனசிறுகு்டற்புண எனகி்ைாம்.
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காைணிகள்
 • சஹலிக்்கா பாக்டீரியா எனகிை சஹச்.

றப்ைாரியு்டன (H. Pylori) கூடிய ச்தாற்று 
்நாய் கிருமியால் உருவாகு்தல்

 • எதிரபபு அழற்சி மருநதுகள் சிை ்நரங்களில் 
ஸ்டீராய்டு அல்ைா்த எதிரபபு அழற்சி மருநதுகள் 
(NSAID’s) எனறு அறழக்கபபடும் மருநது 
வறககறள அதிகமாக உடசகாள்ளுவ்தால் 
கூ்ட இந்த ்நாய் ஏற்படும்.

 • புறகபபிடித்்தல், மன அழுத்்தம் மற்றும் அதிக 
குடிபபழக்கம் ்பானை பிை காரணிகள் கூ்ட 
முனசிறுகு்டற்புண ஏற்படும் அபாயத்ற்த 
அதிகரிக்கக்கூடும்.

 • மரபு அணு காரணிகள்: முனசிறுகு்டற்புண 
பாதிபபு வரைாறு உள்ள குடும்ப நபரகள்

ஆபதது காைணிகள்
 • O வறக இரத்்தம் உள்ளவரகள்
 • மது அருநதுபவரகள்
 • புறகபபிடித்்தல் பழக்கம் உள்ளவரகள்
 • மன அழுத்்தம் இருபபவரகள்.

அர்டயாைஙகள் மறறும் அறிகுறிகள்
 • ்மல் வயிறு பகுதியில் வலி ஏற்படு்தல் மற்றும் 

மாரபக எலும்பின கீழ் (ஸ்்்டரணம் எலும்பு 
பகுதியில்) பகுதியில் வலி சபாதுவான 
அறிகுறியாகும்.

 • வயிற்றில் சுரக்கும் அமிைம் அதிகபபடியாக  
சுரத்்தல் 

 • உ்டல் எற்ட அதிகரிபபு
 • வாநதி பிரச்ெறனகள் ஏற்படு்தல்
 • இரத்்தக் கசிவு ஏற்ப்டல்
 • இரத்்தத்து்டன கூடிய வாநதி எடுத்்தல்

மருததுே சிகிசரெ முர்ற மறறும் 
செவிலிய வமலாணரம முர்ற

 • வாழ்க்றக முறை மாற்ைம்
 • உ்டல் எற்டறய குறைத்்தல்
 • இந்த ்நாறய தூணடு்தல் செய்யக்கூடிய 

உணறவ ்தவிரத்்தல்
 • சிறிய அளவு உணவு ொபபிடு்தல் மற்றும் இரவு 

படுக்றகக்கு செல்வ்தற்கு மூனறு அல்ைது 
நானகு (3 அல்ைது 4) மணி ்நரத்திற்கு முனபு 
ொபபி்ட ஊக்குவிக்கவும்

 • புறகபபழக்கத்ற்த நிறுத்து்தல்

 • மது அருநதும் பழக்கத்ற்த நிறுத்து்தல்
 • அதிக அமிைத் ்தனறமறய குறைக்கும் 

மருநதுகறள அறிவுறுத்்தல்
 • 90 – 95% பு்ராட்டான பம்ப இனஷாபிட்டார 

(PPI) மருநது வறககள் உப்யாகிபபது 
சிைந்தது.

 • இரணடிலிருநது நானகு (2 – 4) 
வாரங்களுக்குள் குணமற்டய செய்யக்கூடிய 
மருநற்த பரிநதுறர செய்்தல்

 • சஹச் – 2 பிளாக்கரஸ் (H2 Blockers) மருநதுகள் 
ஆறு வாரங்களுக்கு (6 Weeks) அளிக்கவும்

அறுரே சிகிசரெ வமலாணரம
 • மிகவும் ்்தரநச்தடுக்கபபட்ட ்வகாட்டமி 

எனனும் அறுறவ சிகிச்றெ முறை
 • ்வகஸ் எனனும் நரம்றப அறுறவ சிகிச்றெ 

மூைம் ெரி செய்்தல்
 • றப்ைா்ரா பிளாஸ்டிக் அறுறவ சிகிச்றெ 

செய்்தல் (வயிற்றின அடிபபகுதிறய விரிவு 
படுத்து்தல்)

 2.12  பித்தப்ரப கல் (Gall Bladder Stone)
பித்்தபறப எனபது பித்்த நீர ் ெமித்து றவக்கும் 

இ்டமாகும்.  இது கல்லீரலுக்கு கீ்ழ வயிற்றின ்மல் 
வைது பக்கத்தில் அறமநதுள்ளது.  சகாழுபபு  
வறகயான உணவுகறள எடுத்துக் 
சகாள்ளும்்பாது இந்த பித்்தபறப பித்்தநீறர ்தள்ளி 
கு்டலுக்குள் அனுபபி செரிமானத்திற்கு உ்தவுகிைது.  
ஒரு கூழாங்கல் ்பானறு உருவாகி பித்்த நீரில் 
மாறு்தல்கறள ஏற்படுத்துவ்்த பித்்தபறப கல் 
எனப்தாகும்.

பித்்தபறப கல் குழிபந்தாட்ட பநது அள்வா, 
சிறிய கூழாங்கல் அள்வா  மற்றும் சபரிய கல் 
அளவி்ைா அல்ைது நிறைய சினன கற்கள் 
்ெரந்தது ்பான்ைா அல்ைது இரணடு வி்தமாகவும் 
கூ்ட  இருக்கும்.

ேரையர்ற
பித்்தபறப கல் எனபது சபாதுவாக நிறைய 

வித்தியாெமான அளவு, வடிவம் மற்றும் 
கைறவயு்டன பித்்தபறபயில் உருவாவ்தாகும்.

ேரககள்
பித்தப்ரப கல் இைணடு ேரகப்படும்.  அரே
•சகாழுப்பு கல்: இது வழக்கமாக மஞெள் கைந்த – 

பச்றெ நிைமாக இருக்கும்.  இது சபாதுவாக 
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்நாயாளிகளில் 80% ெ்தவீ்தத்தினருக்கு 
இவ்வறக பித்்தபறப கல்  ஏற்படும்.

•நி்றமி கல்: இந்த கல் சிறிய்தாகவும் மற்றும் 
இருண்ட நிைமாகவும் இருக்கும்.  இது 
கல்லீரலில் உருவாகி பித்்த நீரிலிருநது 
பித்்தக்கல் உருவாகி பித்்தபறபயில் 
்ெமிக்கபபடுகிைது.

ஆபதது காைணிகள்
 • கரபபிணி சபணகள் மற்றும் கருத்்தற்ட 

மாத்திறரகள் உடசகாள்ளுபவரகள்.
 • நாற்பது வயதுக்கு ்மற்பட்டவரகள்
 • பருமனான உ்டல் எற்ட உள்ளவரகள்
 • திடீசரன  உ்டல் எற்ட இழபபு உள்ளவரகள்.
 • பித்்தபறப கல் பிரச்ெறனகள் ொரந்த குடும்ப 

வரைாறு சகாண்டவரகள்
 • நீரிழிவு, கு்டல் மற்றும் கல்லீரல் ்நாய்கள் 

்பானை சுகா்தார பிரச்ெறனகள் சகாண்ட 
நபரகள்.

 • இறழநார வளரச்சி, இரத்்தம் இழத்்தல், பித்்தநீர 
நாளத்தில் ச்தாற்று உள்ள ்நாயாளி

 • கடுறமயான பிரச்ெறனக்குரிய எச்ெரிக்றக 
அறிகுறிகள் காய்ச்ெல், மஞெள் காமாறை மற்றும் 
ச்தா்டரநது வயிற்றில் வலி ஏற்படு்தைாகும்.

அர்டயாைஙகள் மறறும் அறிகுறிகள்
 • அறிகுறியற்ை நிறை 
 • வயிறு நிரம்பியது ்பானை உணரவு (Stomach 

fullness feeling)
 • வயிற்று பகுதி சபரிய்தாக இருத்்தல்
 • வயிற்றின வைது ்மல் பகுதியில் ச்தளிவற்ை 

வலி இருபபது ்பால் உணர்தல்
 • பித்்த நீரக் குழாயில் வலி ஏற்படு்தல்
 • மஞெள் காமாறை பாதிபபு
 • றவட்டமின A,D,E மற்றும் K குறைபாடு 

ஏற்படு்தல்

வ�ாய் கண்டறி்தல்
 • வயிறு பகுதி ஊடுகதிர ப்டம்
 • ்களா ஒலி வறரவி (அல்ரா்ொ்னாகிராஃடி)
 • பித்்த நீருக்குரிய வறரவி
 • பித்்தபறப  நிறைறய கண்டறியும் வறரவி
 • பித்்தபறப, பித்்த நீர நாளங்களின உ்டற்கூறு 

நிறைறய கண்டறியும் பரி்ொ்தறன
 • இரத்்தத்தில் உள்ள பித்்த நீர மற்றும் பாஸ்்பட 

அளறவ கண்டறி்தல்

மருததுே சிகிசரெ முர்ற.
 • பித்்தபறபக்குள் ஒரு கறரபபான 

உடசெலுத்தினால் பித்்தபறபக் கல் 
கறரநதுவிடும்

 • அறுறவ சிகிச்றெ அல்ைா்த அல்ைது வலி 
இல்ைா்த சிகிச்றெ ஆகிய இரணடு முறைகறள 
பயனபடுத்தி சகாழுபபு பித்்தபறப கல்றை 
கறரக்கைாம்.

 • சிறுதுறள மூைம் பித்்தபறப அகற்று்தல்
 • பித்்தபறபறய ஒரு சிறுதுறள வயிற்றுப 

பகுதியில் இடடு சிறு வீடி்யா ்கமராவின 
உ்தவியு்டன நீக்கபப்டைாம்.  மீடபு 
விறரவாகவும், ்நாயாளிறய அடுத்்த நாளில் 
வீடடிற்கு செல்ை அனுமதி வழங்கைாம்.

 • நிறை மூைம் பித்்தபறப அகற்று்தல்
 • சிறுதுறள மூைம் பித்்தபறப அகற்று்தல் 

இயைா்த நிறையில் இந்த அறுறவ சிகிச்றெ 
முறை பயனபடுகிைது.  இந்த அறுறவ சிகிச்றெ 
முறை அதிக வலியு்டனும் ஒரு வாரக் 
காைமாவது மருத்துவமறனயில் ்தங்கிச் செல்ை 
்வணடியிருக்கும்.   

 • பிரித்்்தற்ைம் அதிரச்சி அறை மூைம் 
பித்்தக்கல்றை அகற்று்தல்.

செவிலிய ஆ்தைவு வமலாணரம
 • சிறரயில் திரவம் செலுத்து்தல்
 • மூக்கின மூைம் குழாய் வழியாக ்ெரநதுள்ள 

நீறர உறிஞசி்தல்
 • வலிறய அகற்ைக்கூடிய ்மைாணறம 

கற்டபபிடித்்தல்.
 • நுணணுயிர சகால்லி மருநதுகறள 

செலுத்து்தல்.

சிக்கல்கள்
 • பித்்தபறப அழற்சி
 • நசிவு
 • பித்்த நீரறப கல் பாதிபபால் கு்டல்  பகுதியில் 

அற்டபபு ஏற்படு்தல்.

 2.13  கு்டலி்றக்கம் (Hernia)
முன்வனாட்டம்

ஒரு உறுபறப ்தாங்கியுள்ள ்தறெ அல்ைது 
திசுவில் துவாரம் ஏற்படும் ்பாது அந்த உறுபபு 
மற்சைாரு இ்டத்திற்கு உடபுகுவது கு்டலிைக்கம்.



68

ேரையர்ற
 • கு்டலிைக்கம் எனபது வயிற்றில் உள்ள ்தறெ 

சுவரில் பைவீனம் ஏற்படும்்பாது உருவாகக் 
கூடிய வீக்கம் ஆகும்.

 • ஆபத்து காரணிகள்
 • பிைபபி்ை்ய – வயிற்றுச் சுவர மூ்டபப்டா்தது.
 • வயது – 60 ஆணடுகளுக்குப பிைகு.
 • நாள்பட்ட இருமல்.
 • கரபபம் – அடிவயிற்றில் அழுத்்தம் அதிகரிபப்தால்.
 • மைச்சிக்கல்.
 • அதிக பளு தூக்கு்தல்.
 • வயிற்றில் நீர ்காரபபு ஏற்படுவது (அறெடிஸ்)
 • வயிற்று அறுறவ சிகிச்றெ
 • உ்டல் பருமன

ேரககள்
1.கேடர்ட (அ) அடிேயிறறு கு்டலி்றக்கம் (Inguinal 

Hernia): கு்டலின ஒரு பகுதி அடிவயிற்று சுவரின 
வழியாக கவடடினுள் (Inguinal) ்தள்ளபபடும் 
்பாது ஏற்ப்டக்கூடியது கவடற்ட கு்டலிைக்கம்.

2.ஆழமான கீ்றலின் கு்டலி்றக்கம் (Incisional Hernia): 
அறுறவ சிகிச்றெ செய்யபபட்ட இ்டத்தில் ்தறெச் 
சுவரில் பைவீனம் ஏற்படுவதினால்  கு்டல் 
இைங்குவது.

3.இயறபிைவு கு்டலி்றக்கம் (Hiatal Hernia): 
இறரபறபயின ஒரு சிறு பகுதி உ்தர 
வி்தானத்தின ்மல் பகுதியில் உள்ள சநஞசுப 
பகுதிக்குள் புகுநதுக் சகாள்ளும் நிறை 
இயற்பிளவு கு்டலிைக்கம் ஆகும்.

4.ச்தாப்புள் கு்டலி்றக்கம் (Umbilical Hernia): 
வயிற்றுக்குள் இருக்க ்வணடிய உறுபபுகள் 
ச்தாபபுளின வழியாக ்தள்ளபபடும் ்பாது 
ச்தாபபுள் கு்டலிைக்கம் ஏற்படும்.

5.பி்றவி உ்தைவி்தான கு்டலி்றக்கம் (Congenital  
Diaphragmatic Hernia): வயிற்றில் இருநது 
மாரறப பிரிக்கும் ்தறெ வளரச்சி 
்்தால்வியினால் (உ்தரவி்தான சுவர) வயிற்றுப 
பகுதி உ்தர வி்தானம் வழியாக  சநஞசுக்குள் 
புகுவ்தாகும்.

6.விரையாடடு கு்டலி்றக்கம் (Sports Hernia): இந்த 
கு்டலிைக்கம்  சபாதுவாக உ்டற்பயிற்சியின 
்பாது வயிற்றின அடிச்சுவரில் அல்ைது கவடடில் 
உண்டாகும் பைவீனம் மற்றும் ்தறெ சுவர 
கிழி்தல் மூைம் ஏற்ப்டக்கூடியது.

அர்டயாைம் மறறும் அறிகுறிகள்
 • வயிறு அல்ைது கவடடின (ச்தாற்ட ெநது) 

பகுதியில் உள்ள வீக்கம் படுத்்த நிறையில் 
மறைநது விடுவது.

 • பரி்ொ்தறன (ச்தாடடு) செய்யும் ்பாது வலி 
உணர்தல்.

 • வாநதி
 • வயிற்றுப பகுதியில் எற்ட அதிகமானது 

்பானறு உணரவது.
 • மைச்சிக்கல்
 • காய்ச்ெல்
 • இருமல், பளு தூக்கும் ்பாது அல்ைது குனிநது 

நிமிரும்்பாது வயிற்றில் சிரமம் உணரவது.
 • ்மல் வயிற்று வலி உணர்தல்.
 • சநஞசு வலி

வ�ாய் கண்டறி்தல் (Diagnosis)
 • ்நாய் பற்றிய ்தகவல்கறள ் ெகரித்்தல் (History 

Collection)
 • உ்டல் பரி்ொ்தறன
 • வயிறு X-Ray (ஊடுகதிர)
 • முழு இரத்்த எணணிக்றக மற்றும் இரத்்தத்தில் 

்தாது உபபுகளின விகி்தத்ற்தக் (Electrolytes) 
கண்டறி்தல்.

 • வயிறு – அல்ட்ரா்ொ்னா கிராபபி(USG).
 • வயிறு – CT ஸ்்கன

வமலாணரம (Management)
 • மருத்துவம் அல்ைா்த (Non-Medical)
 • வயிற்றுப பகுதிறய றபண்டர றவத்து கடடுவது.

அறுரே சிகிசரெ
 • கு்டலிைக்க திருத்்தம் (Herniorrhaphy)
 • அறுறவ சிகிச்றெயின ்பாது கு்டலிைக்கத்ற்த 

ெரி செய்து மீணடும் இைக்கம் ஏற்ப்டாமல் ்தடுக்க 
வறை றவத்து ற்தத்்தல்  (Hernioplasty)

செவிலிய வமலாணரம
 • கால் பகுதி ் ம்ையும், ்தறைபகுதி கீழ் இருபபது 

்பால் (Trendelenberg Position) ்நாயாளிறய 
படுக்க றவத்்தல்.

 • மைம் இளக்கி மருநது வழங்கு்தல்.

கவடற்டயில் ஏற்படும் கு்டலிைக்க்ம 
சபாதுவான கு்டலிைக்கம் .

்தடுப்பு முர்றகள்
 • புறகப பிடிபபற்த ்தவிரத்்தல்.
 • ச்தா்டர இருமல் வராமல் ்தவிரத்்தல்.
 • வயதுக்கு ஏற்ை உ்டல் எற்டறயப பராமரித்்தல்.
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 • நாரெத்து குறைந்த உணவு

ேரககள்
 • உள்மூைம்
 • மைக்கு்டலின உடபகுதியில் ஏற்படுவது
 • சவளிமூைம்
 • ஆெனவாய் சுற்றிலும் ஏற்படுவது

அர்டயாைம் மறறும் அறிகுறிகள்
 • மைம் கழிக்கும் ்பாது வலி இல்ைாமல் இரத்்தம் 

வரு்தல்.
 • ஆெனவாய் பகுதியில் அரிபபு அல்ைது எரிச்ெல் 

ஏற்படு்தல்..
 • வலி அல்ைது அசெௌகரியம் உணர்தல்.
 • ஆெனவாறயச் சுற்றிலும் வீக்கம் உண்டாவது.

வ�ாய் கண்டறி்தல் 
 • டிஜிட்டல் மைக்கு்டல் பரி்ொ்தறன –  

ஆெனவாய் வழியாக விரறை செலுத்தி  
மூை்நாயின நிறை, அொ்தாரண வளரச்சி, 
்மலும் ஏ்்தனும் வழக்கத்திற்கு மாைான 
வீக்கம் கண்டறி்தல்.

 • பரி்ொ்தறன  – கு்டலின அடிபபகுதி மற்றும் 
மைக்கு்டறை பராக்்்டாஸ்்காப மூைம் 
பரி்ொதித்து அறி்தல்.

 • சபருங்கு்டல் பகுதி முழுவற்தயும் சபருங்கு்டல் 
்நாக்கு கருவி (சகாை்னாஸ்்காப) மூைம் 
பரி்ொதித்து அறி்தல்.

வமலாணரம
 • வீடடு மருத்துவம்.
 • நாரெத்து மிக்க உணவு உணணு்தல் (பழங்கள், 

காய்கறிகள் மற்றும் முழு்தானியங்கள்).
 • அதிகபடியான திரவம் அருநது்தல். (நீர)
 • ஆெனவாய் பகுதியில் ்மல் பூச்சு களிம்பு 

பயனபடுத்து்தல்.
 • தினமும் இரணடு மற்றும் மூனறு முறை 10-

லிருநது 15-நிமி்டங்கள் வறர விைாக்குளியல் 
(Sitz bath) எடுத்துக் சகாள்வது(35-37°சி). 
இளம் சூ்டாக உள்ள நீரில்   மருநது கைநது 
அமரநதிருபபது. 

 • ஆெனவாய் பகுதிறய சுத்்தமாக றவத்துக் 
சகாள்ளு்தல்.

 • குளிரந்த நீர அழுத்்தம் அல்ைது ெஸ் ்பக் 
முறைறய ஆெனவாய் பகுதியில் உள்ள வலி 

 • மைச்சிக்கறை ்தவிரத்்தல் – மைம் கழிக்கும்்பாது 
அதிக அழுத்்தம் சகாடுக்காமல் இருத்்தல்

 • பளு தூக்கும் ்பாது முழங்கால் ம்டங்குவற்த 
ஊக்கபபடுத்தி, இடுபபு ம்டங்குவற்த ்தவிரத்்தல்.

 • அதிகமான பளு தூக்குவற்த ்தவிரத்்தல் (4 – 6 
வாரம் சிகிச்றெ முடிந்தபின)

சிக்கல்கள்
1. அற்டபபு: கு்டலிைக்கம் ஏற்பட்டப பகுதியில் 

ச்தா்டரநது ஏற்படும் இறுக்கத்்தால் கு்டல் வலி, 
குமட்டல், வாநதி மற்றும் இயல்பான கு்டல் 
இயக்கங்களும் ்தற்டபபடடு, மைம் 
சவளி்யைாமல் அற்டபபு உண்டாகும்.

2. நாள்பட்ட வலி
3. ்நாய் ச்தாற்று 
4. இரத்்த ஓட்டம் ்தற்டபடு்தல் ( ஸ்டரானகு்ைஷன) 

– கு்டலிைக்க அற்டபபு ்மலும் அதிகரிக்கும் 
்பாது ்தறெபபகுதியில் அல்ைது கு்டலிைக்கம் 
உண்டான இ்டத்தில் இரத்்த ஓட்டம் 
குறைபடுவது ஸ்டரானகு்ைஷன எனபபடும்.

5. மீணடும் கு்டலிைக்கம் 
6. அற்டபபு மற்றும் ஸ்டரானகு்ைஷன 

அதிகரிபறபத் ்தடுக்க அவெர நிறை அறுறவ 
சிகிச்றெ

 2.14  மூலவ�ாய் (Haemorrhoids)
முன்வனாட்டம்

மூை்நாய் எனனும் றபல்ஸ் இரத்்த 
நாளங்கள் சபரி்தாவ்தால் மைக்கு்டல் மற்றும் 
ஆெனவாய் உள்்ள அல்ைது  ஆென வாறயச் 
சுற்றிலும் ஏற்படும் வீக்கம்.

ேரையர்ற
மூை்நாய்  எனபது மைக்கு்டலின உடபகுதி 

அல்ைது ஆெனவாயின சவளிபபகுதியில் இரத்்த 
நாளங்கள் விரிவற்டநது சபரி்தாவ்தால் ஏற்படும் 
அொ்தாரண வீக்கம்  எனபபடும்.

காைணஙகள்
 • மைம் கழிக்கும்்பாது சிரமபபடுவது
 • மைம் கழிக்க நீண்ட ்நரம் கழிவறையில் 

அமரநது இருபபது.
 • நாள்பட்ட வயிற்றுப்பாக்கு அல்ைது மைச்சிக்கல்.
 • உ்டல் பருமன
 • கரபபம்.
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மற்றும் வீக்கத்தின மீது பயனபடுத்தி அ்தன 
வலி மற்றும் வீக்கத்ற்தக் குறைத்்தல்.

மருததுே வமலாணரம
வலி மற்றும் அரிபறப விடுவிக்கும் - 

லி்்டா்கய்ன மருநது.
ஸ்க்லி்ராச்தரபி – ்வதிக் கறரெறை மூை 

்நாயில் ஊசியினமூைம் உடசெலுத்தும் ்பாது அது 
சுருக்க நிறைறய அற்டயும்.

அறுரே சிகிசரெ
 • ரபபர ்பணட கடடு்தல் – மூை்நாய் பகுதியின 

அடி பாகத்ற்தச் சுற்றி ஒனறு அல்ைது இரணடு 
ரபபர ்பணட ்பாடுவது மூைம் அ்தன இரத்்த 
ஓட்டத்ற்தத் துணடித்்தல்.

 • மூை்நாய் அகற்று்தல் – அறுறவ சிகிச்றெ 
மூைம்.

 • மூை்நாய் வறளயம் – அறுறவ சிகிச்றெ 
மூைம் இ்டபபடும் வறளயம் அந்த பகுதிக்கு 
(மூை்நாய்) இரத்்த ஓட்டம் செல்வற்த மு்டக்கும்.

செவிலிய வமலாணரம
 • அதிகபடியான நீர அருநது்தலின அவசியத்ற்தக்  

கற்பித்்தல்
 • வடிக்குழல் ்மைாணறம

சிக்கல்கள்
 • இரத்்த ்ொறக
 • இரத்்த ஓட்டம் ்தற்டபட்ட மூை்நாய் 

(Strangulated Hemorrhoid) 
 • ச்தாற்று ்நாய்
 • மைக்கு்டல் சபௌத்ரம் (Fistula)

்தடுக்கும் முர்றகள்
 • நார ெத்து அதிகமுள்ள உணவு உணணு்தல்
 • அதிகபடியான  திரவம் அருநது்தல்
 • சிரமபபடடு மைம் கழிபபற்த ்தவிரத்்தல்.
 • மைம் கழிக்க ்வணடும் எனை உணரவு 

ஏற்பட்ட உ்ட்ன ்தாமதிக்காமல் மைம் கழிக்க 
பழக ்வணடும்.

 • உ்டற்பயிற்சி
 • நீண்ட ்நரம் ஒ்ர இ்டத்தில் அமரவற்த 

்தவிரக்கவும்.

நானகு சபரியவரகளில் கிட்ட்தட்ட 
மூனறு ்பர இந்த மூை ்நாய் 
பாதிக்கபபட்டவராக இருபபாரகள்.

 2.15  சிறுநீைக செயலிழப்பு

முன்வனாட்டம்
அடிவயிற்றின பினபுைத்தில் அடிபபகுதியில் 

அறமநதுள்ள இரணடு அவறர வடிவ உறுபபு 
சிறுநீரகம் ஆகும்.  இது உ்டலில்  உருவாகும்  
கழிவுகள் மற்றும் கூடு்தல் திரவங்கறள 
சவளி்யற்றும் மற்றும் உ்டல் செயல்ப்ட 
்்தறவயான (்வதிபசபாருள்) இரொயனத்ற்த 
உற்பத்தி செய்து ெமநிறைபபடுத்தும் உறுபபாகும்.

ேரககள்
திடீர் சிறுநீைக செயலிழப்பு (ARF)
 • திடீசரன ஆரம்பித்்தல்
 • மிக விறரவில் சிறுநீர சவளி்யற்ைம் 

குறைவது
 • சிறுநீரக செயல்பாடு மீளா நிறை

�ாள்பட்ட சிறுநீைக செயலிழப்பு (LRF)
 • செயலிழபபு படிபபடியாக அதிகமா்தல்
 • கணடிபபாக மீள முடியா்த நிறை

திடீர் சிறுநீைக செயலிழப்பு 
ேரையர்ற

சிறுநீரக சுழற்சி மற்றும் க்்ளாமரூைர 
செயல்திைன குறைபாடு அல்ைது சிறுநீரக 
குழாய்களின செயல்பாடு ்்தால்வி அற்டவ்தன 
மூைம் சிறுநீரகம் திடீசரன ்தனனுற்டய முழு 
செயல்பாடற்டயும் இழபபது திடீர சிறுநீரக 
செயலிழபபு எனபபடும்.

திடீர் சிறுநீைக செயலிழப்பின் காைணஙகள்
 • சிறுநீரக ச்தா்டரபு இல்ைா்த மற்ை காரணங்கள் 

(Pre renal-60% – 70% ்நாயாளிகள்)
 • உ்டல் ்்தறவயான நீரச்ெத்ற்த (60% 

-70%்நாயாளிகள்) இழபபது (எ.கா. உ்டல் 
வைடசி) 

 • அதிகபடியான இரத்்தப்பாக்கு
 • இரத்்தத்தில் நுணணுயிர நச்சுக் கைத்்தல்
 • இரு்தய செயலிழபபு
 • காபபு்டபபிைழ்ச்சிகள்.
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சிறுநீைகததினால் (Intra renal - 5% -10% 
வ�ாயாளிகள்)
 • பிக்சமணட சநப்ராபதி (Pigment Nephropathy)
 • ம்யாக்்ளாபினூரியா – ம்யாக்்ளாபின 

சிறுநீரில் கைநது இருபபது
 • ஹீ்மாக்்ளாபினூரியா – ஹீ்மாக்்ளாபின 

சிறுநீரில் கைநது இருபபது.
 • சநப்ரா்டாக்சிக் ஏசெணட - சிறுநீரகம் 

பாதிக்கும் மருநதுகள்

சிறுநீைக பாதிப்பினால் (Post renal-20% – 
40% வ�ாயாளிகள்)
 • சிறுநீரப பாற்தயில் ்தற்ட
 • உபபுச் படிவக்கற்கள் (Calculi)
 • கடடிகள்

ஆபததுக் காைணிகள்
 • உ்டல் ்மாெமான நிறையில் 

மருத்துவமறனயில் தீவிர சிகிச்றெப பிரிவில் 
நீண்ட நாடகளாக அனுமதிக்கபபட்டவரகள்.

 • வயது முதிரந்தவரகள் 
 • றககள் (அல்ைது) கால்களில் உள்ள இரத்்த 

நாளங்களில் இரத்்த ஓட்டத் ்தற்ட 
ஏற்படடிருபபது.

 • நீரிழிவு ்நாய்
 • உயர இரத்்த அழுத்்தம்
 • இ்தய செயலிழபபு
 • சிறுநீரக ்நாய்கள்
 • கல்லீரல் ்நாய்கள்

அர்டயாைம் மறறும் அறிகுறிகள்
 • குறைவான சிறுநீர சவளி்யறு்தல் (Oliguria - 

ஒரு நாறளக்கு 400மி.லி கீழ்)
 • சிறுநீர சவளி்யைாறம அல்ைது அற்டபபு (ஒரு 

நாறளக்கு 100மி.லிக்கு கீழ்)
 • இரத்்தத்தில் யூரியா, றநடரென, கிரியாடினின 

அளவு அதிகரிபபது.
 • சபாட்டாசியம் அளவு இரத்்த்தத்தில் அதிகரிபபது.
 • இரத்்த அமிைத்்தனறம அதிகரித்்தல்.
 • உ்டலில் நீர ்காரத்து வீக்கம் ஏற்படுவது 

(edema).
 • மனநிறை மாற்ைங்கள்
 • இரு்தய செயலிழபபு
 • குமட்டல், வாநதி
 • நறமத்்தல்

வ�ாய்க் கண்டறி்தல்
 • அடிபபற்ட காரணம் கண்டறிய ்நாயாளியின  

வரைாறு ்ெகரித்்தல்
 • இரத்்தத்தில் – சபாட்டாசியம், யூரியா, றநடரென 

மற்றும் கிரி்யடடினின அளவு அதிகரித்து 
காணபபடுவற்த கண்டறி்தல்.

 • சிறுநீர – குறைந்த அளவு சிறுநீர சவளி்யற்ைம் 
மற்றும் சிறுநீரின ஒபப்டரத்தி நிறையாக  
அல்ைது அதிகமாக காணபபடுவது.

 • சிறுநீரக அல்டராெவுணட ்ஸ்கன, சிறுநீரக 
ஸ்்கன, சிறுநீரக பகுபபாய்வு, சி.டி. ஸ்்கன 
அல்ைது எம்.ஆர.ஐ. ஸ்்கன, ்க.யூ.பி 
(சிறுநீரகம், சிறுநீரக்குழாய், சிறுநீரபறப – 
KUஆ) ஸ்்கன, பிற்்பாக்கு றப்ைாகிராம் 
்பானை பரி்ொ்தறனகள்.

வமலாணரம
 • அடிபபற்ட காரணத்ற்த கண்டறிநது 

ெரிசெய்்தல்.
 • சிறுநீர சபருக்கி மருநதுகள் வழங்கு்தல்
 • திரவ உடசகாள்ள கடடுபபாடு - 600 மி.லி 

உ்டன முநற்தய நாள் சவளி்யறிய சிறுநீரின 
அளறவ கூடடி திரவம் வழங்கு்தல்.

 • கால்சியம் அ்டங்கிய உணவுகள் அல்ைது 
பாஸ்்பட பிறணபபு மருநதுகள்.

 • ஊட்டச்ெத்து சிகிச்றெ
 • புர்தம் உடசகாள்ளல் 0.6 கிராம்/கி்ைா /நாள்
 • கடடுபபா்டான சபாட்டாசிய உணவு 

உடசகாள்ளல்
 • கடடுபபா்டான உபபு உடசகாள்ளல்.
 • க்ைாரி உடசகாள்ளல் அளவு: 30 மு்தல் 35 

கி்ைா க்ைாரி/நாள்/ஒரு கி்ைா உ்டல் எற்ட.
 •  ்டயாலிசிஸ் (Dialysis)

�ாள்பட்ட சிறுநீைக செயலிழப்பு
படிபபடியாக (அல்ைது) முழு சிறுநீரக 

செயல்பாடடில் குறைவு 

ேரையர்ற
திரவம் மற்றும் ்தாது உபபுக்களின 

ெமநிறைறய ்தக்க றவத்துக் சகாள்ளும் 
செயல்திைறன சிறுநீரக திசு மற்றும் சிறுநீரகம் 
நீண்ட காைமாக இழநது மீளா சிறுநீரக நிறைறய 
அற்டவது நாள்பட்ட சிறுநீரக செயலிழபபு எனபபடும்.
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காைணஙகள்
 • நீரிழிவு சநப்ராபதி
 • உயர இரத்்த அழுத்்தம்
 • க்்ளாசமருைார அழற்சி ச்தாற்று
 • சிறுநீரக நுணகுழல் அழற்சி ச்தாற்று (றப்ைா 

சநபறரடிஸ்)
 • எச்.ஐ.வி – சநப்ராபதி 
 • குழநற்தகளுக்கு உண்டாகும் சிறுநீர 

பின்னாக்கி ்நாய் (சிறுநீர குழாயிலிருநது 
சிறுநீரகத்ற்த ்நாக்கி செல்வது)

 • பாலிசிஸ்டிக் சிறுநீரக ்நாய்
 • சிறுநீரக ச்தாற்றுகள் மற்றும் அற்டபபுகள்
 • ஈயம், காடமியம், பா்தரெம் மற்றும் கு்ராமியம்
 • நாள்பட்ட சநபறரடடிஸ்

மருததுே சேளிப்பாடுகள் (Clinical 
Manifestation)
 • மா்தவி்டாய் சுழற்சி இனறம
 • உ்டல் ்ொரவு மற்றும் கறளபபு
 • கால்களில் நீர ்காரறவயினால் ஏற்படும் 

வீக்கம் (Pitting Edema)
 • கணகறள சுற்றி நீரக்கடடு(வீக்கம்)
 • விரிவற்டந்த கழுத்துப பகுதியின நரபபுகள்
 • இரு்தய செயலிழபபு
 • பசியற்ை ்தனறம
 • குமட்டல்
 • வாநதி
 • வலிபபு ்நாய்
 • மைச்சிக்கல்
 • வயிற்று புண
 • ெளிபப்டைப பிதுக்க அழற்சி (ற்டவரடிகு்ளாசிஸ்)
 • இரத்்த ்ொறக
 • நறமத்்தல்
 • மஞெள் காமாறை
 • உயர இரத்்த அழுத்்தம்
 • இ்தய சுற்றுபறப ச்தாற்று
 • புைநரம்பு ்காளாறு, ்டயாலிசிஸ் மூைம் ஏற்படும் 

நிறனவாற்ைல் இழபபு

வ�ாய்க் கண்டறி்தல்
 • ்நாய் பற்றிய  ்தகவல் ்ெகரித்்தல்
 • உ்டல் பரி்ொ்தறன
 • மீளக்கூடிய சிறுநீரக ்நாய்க் கண்டறி்தல்

 • சிறுநீரக அல்ராெவுணட மற்றும் CT ஸ்்கன, 
இரத்்த ஓட்டப பரி்ொ்தறன

 • சிறுநீரகத்  திசுப பரி்ொ்தறன
 • இரத்்தத்தில் – யூரியா, றநடரென, 

கிரி்யடடிறனன, ்தாது உபபுகள், இரத்்த சிவபபு 
அணுகளின அளவு கண்டறி்தல்

வமலாணரம
மருததுே முர்ற

 • கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் றபண்டரகள் 
மற்றும் பாஸ்்பட றபண்டரகள் அ்டங்கிய 
மருநதுகள் வழங்கு்தல்.

 • இரத்்த அழுத்்தத்ற்த கடடுபபடுத்்த உயர இரத்்த 
அழுத்்த எதிரபபு மருநதுகள்

 • இரத்்தத்தில்  ெரக்கறரயின அளறவ 
குறைபப்தற்கும், பராமரிக்கவும் நீரழிவு ்நாய் 
கடடுபபாடடு மருநதுகள் வழங்கு்தல்.

 • திரவ உடசகாள்ளு்தல் கடடுபபாடு – 600 மி.லி 
திரவத்து்டன முநற்தய நாள் சிறுநீர 
சவளியீடற்டயும் கணக்கிடடு திரவம் 
வழங்கு்தல். (எ.கா. 600மி.லி + 700மி.லி 
=1300மி.லி)

 • சிறுநீரப சபருக்கிகள் –  சிறுநீர சவளியீடற்ட 
அதிகரிக்க

 • எரித்்ராபாய்டின மருநதுகள் – இரத்்த சிவபபு 
அணு உற்பத்திறய பராமரிக்க

 • ற்டயாலிசிஸ் / கூழ்மபபிரிபபு / சிறுநீர பிரித்்தல்
1. வயிற்று உள்ளுறை
2. இரத்்தத்தின மூைம்

சபாதுவாக சிறுநீரக செயலிழபபு 75 
ெ்தவீ்தம் ்்தால்வியற்டந்தப 
பிைகு்தான  கண்டறியபபடுகிைது.

உணவு முர்ற சிகிசரெ
 • குறைந்த புர்தம் – 0.8கிராம் /கி்ைாகிராம் ஒரு 

நாள் ொ்தாரண கார்பாறஹட்ரடடு்டன 
மற்றும்

 • குறைந்த சபாட்டாசியம் சகாண்ட உணவுகள் 
(வாறழபபழங்கள், உைரபழங்கள், பழச்ொறுகள் 
்தவிரத்்தல்).

 • குறைந்த பாஸ்பரஸ் (ெறமபப்தற்க்கு 24 மணி 
்நரத்திற்க்கு முனபு காய்கறிகறள ்தணணீரில் 
ஊைறவத்்தல்).
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 • ஒரு நாறளக்கான திரவ உணவு அளவு 
(500மி.லி மு்தல் 600மி.லி + முநற்தய நாள் 
சிறுநீர சவளியீடு).

அறுரே சிகிசரெ
 • சிறுநீரக மாற்று அறுறவ சிகிச்றெ

செவிலிய வமலாணரம
 • திரவ நிறைறய மதிபபீடு செய்்தல் மற்றும் 

ஏற்ைத்்தாழ்வுக்கான காரணங்கறள 
கண்டறி்தல்.

 • முறையான ஊட்டச்ெத்து உடசகாள்ளு்தறை 
உறுதிபடுத்்த ஒரு உணவு திட்டம் 
செயல்படுத்து்தல்.

 • ்நரமறையான உணரவுகறள ஊக்குவிக்க  
சுய பாதுகாபபு மற்றும் அதிகபடியான 
சு்தநதிரத்ற்த ஊக்குவித்்தல்.

 • ்நாயாளி மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு நாள்பட்ட 
சிறுநீரக செயலிழபபு பற்றிய விளக்கம் மற்றும் 
்தகவல்கறள பற்றி எடுத்துறரபப்தன மூைம் 
அவரகறள ெரியான சிகிச்றெ  முறைறய 
்்தரநச்தடுக்கவும் மற்றும் ொத்தியமான 
சிக்கல்கள் பற்றியும் அறிய செய்்தல்.

 • ்நாயாளி மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு உணரவு 
பூரவமான ஆ்தரவு வழங்கு்தல்.

 • உணவு மற்றும் திரவம் பற்றிய சுகா்தார கல்வி

சிக்கல்கள்
 • இரத்்தத்தில் சபாட்டாசியம் அளவு அதிகரிபபது.
 • இரு்தய சுற்றுபறப ச்தாற்று மற்றும் இரு்தய 

உறையில் நீரக்்காரபபது.
 • உயர இரத்்த அழுத்்தம்.
 • இரத்்தச் ்ொறக
 • எலும்பு முறிவு அபாயம்.

 2.16   சிறுநீைகக் கல்  
(யூவைா லிததியாசிஸ்)

முன்வனாட்டம்

கல் எனபது பித்்தபறப, சிறுநீரபறப மற்றும் 
சிறுநீரகங்களில் உருவாகக்கூடிய கடினமான 
தி்டநிறை உற்டய்தாகும்.  சிறுநீரக கற்கள் 
சபாதுவாக சிறுநீரகத்தில் உருவாகினைன.

ேரையர்ற
சிறுநீரகம் மற்றும் சிறுநீர பாற்த அல்ைது 

சிறுநீர றபயில் உருவாகும் கல்ைானது 
யூ்ராலித்தியாசிஸ் எனறு அறழக்கபபடுகிைது.

நிகழவு (Incidence)
இது சிறுநீர பாற்தயில் ஏற்படும் ச்தாற்று்டன 

ச்தா்டரபு உற்டயது ஆகும்.  சபாதுவாக 20 மற்றும் 
55 வயதிற்கு இற்டயில் உள்ளவரகளுக்கு 
காணபபடும்.

சிறுநீைக கறகளின் ேரககள்
 • கால்சியம் கற்கள் சபாதுவாக கால்சியம் மற்றும் 

ஆக்்ஸ்ைட்டால் ஆனறவ. (35% - 40%)
 • சிஸ்டின கற்கள் மிகவும் அரி்தானது. (1% - 2%)
 • சிறுநீர மிகவும் அமிைமாக மாறும்்பாது யூரிக் 

அமிைக் கற்கள் உருவாகினைன. (5% - 8%)
 • சிறுநீர பாற்தயில் ்நாய் ச்தாற்று ஏற்படும் ்பாது 

ஸ்டரு்வட கற்கள் ஏற்ப்டைாம். (10% - 15%)
 • சிறுநீர பாற்தயின ்மல் பகுதியில் உள்ள 

கற்கள் இடுபபு பகுதியில் சிறுநீரகம் வறர 
நீணடு இரணடு சகாம்பு ்பால் காணபபடுவது 
ஸ்்டாக்காரன கற்கள் எனபபடும்.

காைணஙகள்
 • மரபணு காரணிகள் – சிறுநீர கற்கள் பற்றிய 

குடும்ப வரைாறு.
 • சிறுநீர கற்கள் ஏற்பட்ட முநற்தய வரைாறு
 • குறிபபிட்ட வறகயான மருநதுகள்
 • ்நாய் ச்தாற்று
 • சிறுநீர ெரிவர சவளி்யைாமல் சிறுநீரபறபயில் 

்்தங்கும் நிறை
 • இரத்்தத்தில் அதிக அளவு கால்சியம் 

காணபபடுவது. 
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 • சிறுநீரில் அதிகபடியான கால்சியம் இருபபது
 • அதிக புர்தம் மற்றும் ் ொடியம் நிறைந்த உணவு 

்மலும் குறைந்த கால்சியம் உற்டய உணவு 
உணணு்தல் .

 • ெரீர உறழபில்ைா்த வாழ்க்றக முறை, 
உ்டல்பருமன, உயர இரத்்த அழுத்்தம் மற்றும் 
அறெவினறம.

 • உ்டல் வைடசி
 • சூ்டான காைநிறை

அர்டயாைம் மறறும் அறிகுறிகள்
 • சிறுநீரக கல்லினால் உண்டாகும் வலி 

கடுறமயாக இருக்கும்.
 • பக்கவாடடு வலி
 • சிறுநீரு்டன இரத்்தம் சவளி்யறு்தல்
 • சிறுநீர பாற்தயில் அற்டபபு
 • ்நாய் ச்தாற்று
 • உபபுநீர வீக்கம்(edema)
 • சிறுநீரில் சீழ் சவளி்யறு்தல்
 • குமட்டல் மற்றும் வாநதி
 • குளிரு்டன கூடிய காய்ச்ெல்
 • அடிக்கடி சிறுநீர கழிபபது.
 • மிகக் குறைந்த அளவு சிறுநீர கழிபபது.
 • அதிகபடியாக அவெர நிறையில் சிறுநீர 

கழிபபது.

வ�ாய் கண்டறில்
 • உ்டல் ஆ்ராக்கியம் குறித்்த ்தகவகறள 

்ெகரித்்தல்
 • உ்டல் பரி்ொ்தறன
 • 24 மணி்நர சிறுநீர பரி்ொ்தறன.
 • நீர பாற்த வறரவு ்ொ்தறன (யூ்ராக்ராபபி)
 • கால்சியம், பாஸ்பரஸ், யூரிக் அமிைம், ்தாது 

உபபுகள், யூரியா மற்றும் றநடரென 
ஆகியவற்றிற்கான இரத்்தப பரி்ொ்தறன

 • படிகம், பாக்டீரியா, இரத்்தம் மற்றும் சவள்றள 
அணுக்கள் உள்ளற்த கண்டறிய சிறுநீரக 
்ொ்தறன

 • சவறி்யறிய கற்கறள பரி்ொதித்து எந்த 
வறக என கண்டறி்தல்

 • ்க.யு.பி (KUஆ) – X-ray பரி்ொ்தறன
 • சிறரவழி சிறுநீரக ஆய்வு (IVA) றப்ைாகிராம்.
 • அல்டராெவுணட - சிறுநீரகம் ்ொ்தறன  
 • எம்.ஆர.ஐ – வயிறு மற்றும் சிறுநீரகங்கள்

 • சி.டி. ஸ்்கன – வயிறு மற்றும் சிறுநீரகங்கள்

வமலாணரம

மருததுே முர்ற
 • வலி நீக்க – ்நாயாளியின கடுறமயான வலி 

வீரியத்ற்தக் குறைக்கும் மருநதுகள்
 • ்நாய் ச்தாற்று ்தடுக்க – நுணணுயிர எதிர 

மருநதுகள்
 • தூக்க மருநதுகள்-வலி வீரியத்ற்த குறைக்க.

அறுரே சிகிசரெ முர்ற
 • சிஸ்்்டாஸ்்காபபி (Cystoscopy) – நுணகுழாய் 

மூைம் கற்கள் அகற்று்தல்
 • லித்்்தாடரிபசி (Lithotripsy) – இந்த முறையில் 

உண்டாக்கபபடும் அதிரச்சி அறை, ஒலி 
அறைகறள பயனபடுத்தி சபரிய கற்கறள 
சிறிய துணடுகளாக உற்டத்து சிறுநீர குழாய் 
மூைம் சிறுநீர றபக்கு வந்தற்டய செய்கிைது.

 • சநபசரக்்டமி (சிறுநீரக நீக்கம்)
 • யூரிட்ரா லித்்தா்டமி- சிறுநீர பாற்தயில் 

அறுறவ சிகிச்றெ மூைம் கல் அகற்று்தல்.

செவிலிய வமலாணரம
 • அதிகபடியான திரவ உணவு உடசகாள்ள 

அறிவுறுத்்தல் - 3000மி.லி /நாள்.
 • ெரியான இற்டசவளியில் சிறுநீர கழிக்கும் 

பழக்கத்ற்த அறிவுறுத்்தல்.
 • கற்கள் உருவாக காரணமாக அறமயும் 

கிழங்குகள், ொக்்ைட, கீறர மற்றும் ்காைா 
்பானை உணவுகறள ்தவிரத்்தல்.

வ்டஇநதியரகளுக்கு சிறுநீரக கல் 
உருவாவது அதிக ொத்தியம் 
எனப்தால் அந்தப பகுதி ஸ்்்டான 

சபல்ட பகுதி எனறு அறழக்கபபடுகிைது.

 2.17  ஆஸ்துமா (Bronchial Asthma)
முன்வனாட்டம்

ஆஸ்துமா: ஒரு நுறரயீரலில் உள்ள சுவாெப 
பாற்தயு்டன ச்தா்டரபுற்டய நீண்ட காை ்நாய் 
ஆகும்.  இந்த சுவாெப பாற்தகள் அல்ைது மூச்சுக் 
குழாய்கள் நுறரயீரல் உள்்ள மற்றும் சவளி்ய 
காற்று செல்வற்த அனுமதிக்கினைன.
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ேரையர்ற
நீண்டகாைமாக நுறரயீரலின சுவாெப 

பாற்தயில் ்நாய் ச்தாற்று ஒடுக்க்மற்படடு 
ஒட்டத்தில் வீழ்ச்சி ஏற்படடு உண்டாகக் கூடிய 
சுவாெப பாற்தயின அற்டபபு மீளும் ்தனறம 
சகாண்ட ஆஸ்துமா எனபபடும்.  இது கடினமான 
சுவாெம், இருமல், சபருமூச்சு மற்றும் மூச்சுத் 
திணைல் ஆகியவற்றை உருவாக்கும்.

காைணஙகள்
 • மகரந்தம், தூசி, பூச்சிகள், பூஞறெ ஸ்்பாரகள், 

செல்ை பிராணிகள் ்மல் உள்ள உனனிகள் 
அல்ைது கரபபான பூச்சியின கழிவுத் துகள்கள் 
்பானை காற்றில் பரவும் சபாருடகள்.

 • சுவாெத் ச்தாற்று ்நாய்கள், சபாதுவான 
ெை்்தாஷம்  ்பானைறவ.

 •  காற்று மாசுபாடு, புறக மற்றும் எரிச்ெலூடடிகள்
 • ஆஸ்பிரின, இபயூபுரூஃபன ் பானை மருநதுகள்
 • வலுவான உணரவுகள் மற்றும் மன அழுத்்தம்.
 • ப்தபபடுத்்தபபட்ட இைால், உைரந்த பழங்கள், 

உருறளக்கிழங்கு, பீர மற்றும் மது ்பானை 
ெல்ஃறபட ப்தபபடுத்்தபபட்ட மற்றும்  உணவு 
வறககள்

 • இறரயக உணகுழலியப பின்னாட்ட ்நாய், 
(ஜி.இ.ஆர.டி) , அ்தாவது வயிற்று அமிைங்கள் 
மீணடும் ்மல் ்நாக்கி ச்தாணற்ட பகுதிக்கு 
செல்வது.

 • சிைவறக மருநதுகள் மற்றும் உணவு 
ஒவ்வாறம.

அர்டயாைம் மறறும் அறிகுறிகள்
 • மூச்சுத் திணைல்(டிஸ்னியா)
 • மாரபு பகுதி இறுக்கம் அல்ைது வலி
 • சுவாெக் குறைபாடு காரணமாக ஏற்படும் 

நிம்மதியற்ை தூக்கம்.
 • இருமல்
 • மூச்சிறரபபு(வீசிங்)
 • கடின சுவாெம்
 • மூச்சு சவளிவிடும்்பாது விசில் அல்ைது 

மூச்சிறரபபு ஒலி (குழநற்தகளுக்கு மூச்சிறரபபு 
உண்டாவது ஆஸ்துமாவின ஒரு சபாதுவான 
அறிகுறியாகும்).

ேரககள்
 • உ்டற்பயிற்சியால் தூண்டபபட்ட ஆஸ்துமா
 • ச்தாழில் ொரந்த ஆஸ்துமா

 • அழற்சி மூைம் தூண்டபபட்ட ஆஸ்துமா

சேளிப்பு்ற காைணஙகள்

ெச�ல��ரா�க�

மனேசா�� �� வைகக�

ேகாப� ����த கா��

மா�/��ைம�
ேக�

�ைக� த� �க�

உட�ப�� மகர�த ��

 • சவளிபபுை காரணங்களின ஒவ்வாறமயினால் 
தூண்டபபட்ட ஆஸ்துமா

 • உள்ளாரந்த காரணங்களால் தூண்டபபட்ட 
ஆஸ்துமா

 • ்வறுகாரணங்களினால் (ஈரபப்தம், 
குளிரக்காற்று, ்நாய்த்ச்தாற்று, இராெயனம்) 

ஆஸ்துமாரே தூணடும் காைணிகள் 
 • (செல்ைபபிராணி, உ்டற்பயிற்சி மகரந்தத்தூள் 

,பூச்சிகள், குளிரந்த காற்று, தூசி, 
 • புறகபபிடித்்தல்,  மாசு, ்காபம், மன்ொரவு)

வ�ாய்க் கண்டறி்தல்

நுரையீைல் செயல்பாடர்ட 
அைவிடுே்தறகான பரிவொ்தரனகள்
 • காற்று ஊதும் கருவி (ஸ்றப்ராசமடரி) – இந்த 

பரி்ொ்தறன மூைம் மூச்சுக் குழாயின 
குறுகறை மதிபபீடு செய்ய முடியும்.

 • உச்ெ ஓட்டக் கருவி (Peak Flow) – இந்தக் கருவி 
மூைம் ஒருவர கடினமாக மூச்சுவிடும் 
்தனறமறய அளவி்ட முடியும்.

 • ்்தால் பரி்ொ்தறன - ஒவ்வாறம ஏற்படுவற்த 
கண்டறி்தல்.

 • X-ray – மாரபு பகுதி.
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மருததுே வமலாணரம
 • நுணணுயிர சகால்லி மருநதுகள்.
 • ்நாய் எதிரபபு ெக்தி செல்கறள தூணடும் 

சிகிச்றெ (இம்மி்னாத் ச்தரபி)
 • காரடடி்காஸ்டீராய்டு மருநது.
 • மூச்சுக்குழாய் ்தளரத்தி மருநதுகள் 

(Bronchodialators)
 • Nay Manegement 

ோழக்ரக முர்ற மறறும் வீடடு 
மருததுேம்

்தவிர்க்க வேணடிய தூணடு்தல்கள்
 • சுற்றுபபுைத்ற்த தூய்றமயாக ்பணு்தல் 
 • ்தகுந்த ஈரபப்தம் உள்ள சூழ்நிறைகறள 

அனுமதித்்தல்.
 • செல்ை பிராணிகளின அபாய காரணிகறள 

்தவிரத்்தல்.
 • வாரத்திற்கு ஒரு முறை படுக்றக துணிகறள 

மாற்றி அறமத்்தல்.
 • குளிர காைத்தில் மூக்கு மற்றும் வாய்  

ஆகியவற்றை துணி சகாணடு மூடி 
பயனபடுத்து்தல்.

 • ஆ்ராக்கியமான வாழ்க்றக
 • முறையான உ்டற்பயிற்சி
 • ஆ்ராக்கியமான உ்டல்எற்டறய பராமரித்்தல்.
 • சநஞசெரிச்ெல் மற்றும் இறரயக உணகுழலியப 

பின்னாட்ட ்நாய் (GERT) ்பானைவற்றை 
கடடுபபடுத்து்தல்.

மாறறு மருததுேம்
 • சுவாெப பயிற்சிகள்
 • கருஞ சீரக விற்த உள்ள்டங்கிய மூலிறக 

மற்றும் இயற்றக மருத்துவம்.

்தடுப்பு முர்றகள்
 • இனபளுயனொ மற்றும் நி்மானியா ்தடுபபூசி 

்பாடு்தல்.
 • ஆஸ்துமா தூணடுக் காரணிகறளத் 

்தவிரக்கவும்.

நீங்கள் சுவாசிக்கும் ஓ்ொன 
அதிகமாகும் ்பாது ஆஸ்துமா 
ஏற்ப்டக்கூடிய வாய்பபு அதிகமாகும்.

 2.18   �ாள்பட்ட நுரையீைல் அர்டப்பு 
வ�ாய் (சி.ஓ.பி.டி)

முன்வனாட்டம்

நாள்பட்ட நுறரயீரல் அற்டபபு ்நாய் எனபது 
நுறரயீரல் திசுக்களில் காற்று புற்டபபு மற்றும் 
நீண்ட நாள் மூச்சு குழாய் அழற்சி ் பானை படிபபடியாக 
அதிகரிக்கக்கூடிய நுறரயீரல் ்நாய்கறள 
விவரிக்கும் ஒரு குற்டயியல் சொல் ஆகும்.

ேரையர்ற
நீண்ட காை சுவாெப பிரச்ெறனகள் மற்றும் 

சுவாெக் குறைபாடு ஆகியவற்ைால் ஏற்ப்டக்கூடிய 
நுறரயீரல் அற்டபபு சி.ஓ.பி.டி எனறு அறழக்கபபடும்.

காைணஙகள்
 • புறக பிடித்்தல் 
 • ்நாய் எதிரபபு ெக்தி குறைபாடடினால் 

ஒவ்வாறமக்கு உள்ளாவது.
 • உடபுை காற்றுமாசுபாடு
 • எரியூட்டபபட்ட மரத்திலிருநது சவளிவரும் 

புறக்ய உடபுை காற்று மாசுபாடு
 • நாள்பட்ட சுவாெ ்நாய்கள்
 • ச்தாழில் ரீதியான சவளிபபாடு
 • பரம்பறர மற்றும் மரபணு காரணிகள்
 • ஆல்ஃபா – ஆனடிரிபசின குறைபாடு

அர்டயாைம் மறறும் அறிகுறிகள்
 • மூச்சுத் திணைல்
 • நாள்பட்ட   இருமல்
 • மூச்சிறரபபு
 • மாரபு பகுதியில் இறுக்கம்.
 • ்தடிமனான, செைடடின ்பானை ெளி 

உற்பத்தியாகு்தல்.
 • கடுறமயான அல்ைது நாள்பட்ட சுவாெ இழபபு.
 • திடீசரன எற்ட குறை்தல்.
 • ்வகமான மூச்சு, கறளபபு 
 • புைநீரக்்காரறவ (Peripheral Edema – 

சபாதுவாக கால்களிலும்  சிை ்நரம் 
றககளிலும் ஏற்படும் வீக்கம்)

வ�ாய் கண்டறி்தல்
 • நுறரயீரல் செயல்பாடு பரி்ொ்தறனகள்
 • ஸ்றப்ராசமடரி (காற்று ஊதும் கருவி மற்றும் 

உள்ளிழுக்கும் கருவி)
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 • மாரபு பகுதி X-ray பரி்ொ்தறன
 • சி.டி.ஸ்்கன
 • ்தமனியில் உள்ள இரத்்தத்தின வாயு 

(பிராணவாயு மற்றும் காரபன ற்ட ஆக்ற்ஸடு) 
அளவு கண்டறியும் பரி்ொ்தறன.

 • ஆய்வக பரி்ொ்தறனகள் (Lab test) 

மருததுே வமலாணரம
 • மூச்சு குழாய் ்தளரத்தி மருநதுகள் உள்ள்டங்கிய 

உறிஞசிகள்
 • ஆனடி்காசைனரஜிக் மருநதுகள் 
 • நுணணுயிரக் சகால்லி மருநதுகள்
 • மீத்ற்தல்ொன்தனீஸ் (Methylxanthanies)
 • காரடடி்கா ஸ்டிராய்டு உறிஞசிகள் 

(Nebulization)
 • டிஜிட்டலிஸ் மருநது சிகிச்றெ – இ்டது இ்தய 

்நாய் பாதிபபு இருந்தால் மடடும்
 • கபம் சவளிக்சகாணரும் மருநது 

(மியூக்்காறைடடிக்ஸ்) எ.கா – சபாட்டாசியம் 
அ்யாற்டடு, கியூசபசனசின.

 • ்நாய் ்தடுபபு ஊசிகள்
 • பிராணவாயு சிகிச்றெ
 • மாரபு பிசி்யாச்தரபி

அறுரே சிகிசரெ வமலாணரம
 • பாதிக்கபபட்ட நுறரயீரல் பாகத்ற்த அகற்றும்  

அறுறவ சிகிச்றெ.
 • நுறரயீரல் மாற்று அறுறவ சிகிச்றெ.

்தடுப்பு முர்றகள்
 • புறக பிடித்்தல் மற்றும் இ்தர நுறரயீரறை  

எரிச்ெலூடடும் உறிஞசிகறளத் ்தவிரத்்தல்.
 • சுற்றுச்சூழல் ்தடப சவபபநிறை மற்றும் 

ஈரபப்தத்ற்தக் கடடுபபடுத்து்தல்.
 • ெரியான ஊட்டச்ெத்து மற்றும் ்்தறவயான 

நீரெத்து பராமரித்்தல்.
 • நீ்மாகாக்கல் ்தடுபபூசி.

செவிலிய வமலாணரம
 • புறகபபிடித்்தல் ்பானை நுறரயீரல் 

எரிச்ெலூடடுபவற்றை ்தவிரத்்தல் அறிவுறுத்்தல்.
 • (இன்ஹைர) உறிஞசிகள் உப்யாகம் பற்றிய 

பயிற்சி மற்றும் கணகாணிபபு.
 • உணவில் உபபுக் கடடுபபாடு அறிவுறுத்து்தல்.
 • ்தளரத்து்தல் பயிற்சி ஊக்குவித்்தல்.

சிக்கல்கள்
 • சுவாெ ்நாய் ச்தாற்று

 • சுவாெ இழபபு
 • இரு்தய  வைது பக்கம் செயலிழபபு 
 • நி்மானியா / நுறரயீரல் அழற்சி

 2.19  நீரிழிவு வ�ாய்
முன்வனாட்டம்

நீரிழிவு ்நாய் எனபது கறணயத்தில் 
மரபுவழி இனசுலின உற்பத்தி குறைவு மற்றும் 
இற்டயில் வநந குறைபாடு அல்ைது இனசுலின 
திைனப்ட உற்பத்தியாகா்த காரணத்்தால் மற்றும் 
இனசுலின எதிரபாற்ைால் அதிகரிபபினால் 
உண்டாகும் நீண்டகாை ்நாயாகும்.  அத்்தறகய 
குறைபாடு இரத்்தத்தில் குளுக்்காஸின அளறவ 
அதிகரிக்கச் செய்து உ்டல் அறமபபுகறள 
பாதிக்கிைது, சபாதுவாக இரத்்த நாளங்கள் மற்றும் 
நரம்புகறளயும் பாதிக்கிைது.

ேரையர்ற
இனசுலின சுரபபி குறைபாடு அல்ைது 

இனசுலின செயல்திைன பைவீனத்தினால் அல்ைது 
இறவ இரணடும் ்ெரந்த குறைபாடுகளால் 
கார்பாறஹட்ரட (மாவு ெத்து), சகாழுபபு மற்றும் 
புர்தம் ஆகியவற்றின வளரச்சிற்த 
மாற்ைத்தின்பாது இரத்்தத்தில் குளுக்்காஸின 
அளவு அதிகரிபபது நீரிழிவு ் நாய்்தாக்கம் எனபபடும்.

ேரககள்
 • நீரிழிவு ்நாய் - வறக-1
 • நீரிழிவு ்நாய் - வறக-2
 • கரபபகாை நீரிழிவு ்நாய்
 • நீரிழிவு ்நாயின ச்தா்டக்க நிறை 

ேரக-1 நீரிழிவு / இன்சுலின் ொர்ந்த 
நீரிழிவு வ�ாய்

இந்த வறக-1 நீரிழிவு ்நாய் எனபது இளம் 
நீரிழிவு ்நாய் எனறு அறழக்கபபடுகிைது.  இது 
கறணயத்தில் உள்ள இனசுலின உற்பத்திக்கு 
காரணமான பீட்டா செல்கள் அழிக்கபபடுவ்தால் 
முற்றிலும் இனசுலின உற்பத்தி இல்ைா்த நிறைக்கு 
காரணமாகிைது.

(எ.கா) றவரஸ், ் நாய் எதிரபபு ெக்தி குறைபாடு 
சுற்றுச்சூழல் காரணிகள்.

ேரக-2 நீரிழிவு / இன்சுலின் ொைா நீரிழிவு 
வ�ாய் ேயது அதிகரிக்கும் வபாது 
ச்தா்டஙகுேது.
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இது ஒரு சபாதுவான நீரிழிவு ்நாய் உ்டலில் 
இனசுலின உற்பத்தி ஆகும்.  ஆனால், ெரியாக 
பயனபடுத்்தபபடுவதில்றை என்வ குளுக்்காஸ் 
செல்களுக்குள் நகரநது செல்ை இயைாமல்  அறவ 
இரத்்த ஒட்டத்தில் குவிநது காணபபடுகிைது.

ஆபதது காைணிகள்
 • மரபணுக் காரணிகள்
 • ்நாய் எதிரபபு ெக்தி 

குறைபாடு
 • மன அழுத்்தம்
 • சுற்றுச் சூழல் காரணிகள்
 • உ்டல் பருமன

கர்ப்பகால நீரிழிவு வ�ாய்
கரபப காைத்தில் கார்பாறஹட்ரட ெகிபபு 

்தனறம குறைவ்தால் இரத்்தத்தில் ெரக்கறரயின 
அளவு அதிகரிபபது.

ஆபதது காைணிகள்
 • சிறனபறப நீரக்கடடி ்நாய்க் குறி ்நாய் 

பாதிபபுள்ளவரகள்(பி.சி.ஓ.டி)
 • 25-வயதுக்கு குறைவான சபணகள்
 • கரபபத்தின ்பாது அதிகபடியான பனிக்கு்ட நீர 

சவளி்யறு்தல்.

காைணஙகள்
 • நீரிழிவு ்நாய் பற்றிய குடும்ப வரைாறு 

்ெகரித்்தல். 
 • கரபபத்திற்கு முன அதிகபடியான உ்டல் எற்ட

நீரிழிவு வ�ாயின் ச்தா்டக்க நிரல
ஒரு நபருக்கு (நீரிழிவு ் நாய் அற்ை) குளு்கஸ் 

அளவு ெற்று உயரநது காணபபடுவது 2-ம் வறக 
நீரிழிவு ்நாய் முதிரச்சியின அறிகுறியாகும்.  

அர்டயாைம் மறறும் அறிகுறிகள்
 • இரத்்தத்தில் குளுக்்காஸ் அளவு அதிகரிபபது.
 • மிக அதிகபடியான ்தாகம் மற்றும் பசி, அடிக்கடி 

சிறுநீர கழித்்தல்
 • எற்ட குறை்தல்
 • கறளபபு
 • மங்கைான பாரறவ
 • காயம் குணமற்டவதில் ்தாம்தம் 
 • மீணடும் மீணடும் ்நாய் ச்தாற்று ஏற்படுவது.

வ�ாய்க் கண்டறி்தல்
சிறுநீர் பகுப்பாய்வு மூலம்

 • குளுக்்காஸ்
 • கீட்்டான
 • றமக்்ரா அல்புமின ்பானைறவ இருபபற்த 

சிறுநீரில் கண்டறி்தல்.
இைத்தவேதியியல் வொ்தரன

 • திடீசரன இரத்்த குளுக்்காஸ் அளவு மற்றும்  
சவறும் வயிற்றில் / 8 – 10 மணி்நர உணவு 
இற்ட்வறளக்கு பின இரத்்த குளுக்்காஸ் 
அளவு பரி்ொ்தறன.

 • வாய்வழி குளுக்்காஸ் ெகிபபுத்்தனறம 
பரி்ொ்தறன.

 • எச்.பி.ஏ1.சி (HbA1C) பரி்ொ்தறன 
(கிறள்காறெ்ைட ஹி்மாகு்ளாபின நிறை)

வமலாணரம
ேரக-1
 • இரத்்தத்தில் குளுக்்காஸ் அளறவ 

கடடுபபடுத்து்தல் மற்றும் பராமரித்்தல்.
 • இனசுலின சிகிச்றெ அளித்்தல்.
 • ஆ்ராக்கியமான வாழ்க்றக முறை – 

உ்டற்பயிற்சி மற்றும் உணவுக் கடடுபாடு.
 • ைாங்கரஹான திடடுக்களின செல் மாற்று 

சிகிச்றெ.
 • வாய்வழி நீரிழிவு ்நாய் கடடுபபாடு மருநதுகள்.
 • சகாழுபபு கடடுபபாடு உணவு மற்றும் 

உ்டற்பயிற்சி.
 • உணவு
 • உணவின க்ைாரிறய கடடுபபடுத்து்தல்.
 • உணவு திட்டம்.
 • உ்டல் எற்ட குறைபபு.
 • உ்டற்பயிற்சி: உ்டற்பயிற்சி செய்்தல் – 30 மு்தல் 

60 நிமி்டங்கள் / ஒரு நாள்.

ேரக-2
 • ஆ்ராக்கியமான வாழ்க்றக முறை 

பராமரித்்தல்
 • வாய்வழி இரத்்தக் குளுக்்காஸ் கடடுபபாடடு 

மருநது மற்றும் இனசுலின மருநது ஊசி.
 • உணவு ்மைாணறம மற்றும் உ்டற்பயிற்சி.

கர்ப்பக்கால நீரிழிவு வ�ாய்
 • இனசுலின
 • உ்டல் செயல்பாடு
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 • உணவு – அதிகபடியான நாரெத்து மிக்க 
உணவு உடசகாள்ளல்.

செவிலிய வமலாணரம
 • இரத்்தத்தில் குளுக்்காஸ் அளறவ 

கணகாணித்்தல்.
 • வாய்வழி இனசுலின கடடுபபாடடு மருநதுகள் 

மற்றும் இனசுலின மருநதுகள் வழங்கு்தல்.
 • பா்த பராமரிபபு அறிவுறுத்து்தல்.
 • இரத்்தத்தில் குளுக்்காஸ் அளவு உயர்தல் / 

குறை்தறை கணகாணித்்தல்.
 • அனுமதிக்கபபடடிருந்தால் தூங்குவ்தற்க்கு 

முனபு சிற்றுணடிகறள வழங்கைாம்.
 • வாழ்க்றக முறைறய மாற்றி அறமத்்தல்.

்தடுக்கும் முர்றகள்
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1. ஆ்ராக்கியமான ெரிவிகி்த உணறவ 
உணணு்தல்

2. உணவில் முழு ்தானியங்கள் பழங்கள் மற்றும் 
காய்கறிகறள ்ெரத்துக்சகாள்ளு்தல்,

3. பூரத்தி செய்யபபட்ட, டரானஸ் வறக  
சகாழுபபுகறள குறைக்கவும்.

4. குறைவாக உபறப உணவில் 
்ெரத்துக்சகாள்ளு்தல்

5. நாரச்ெத்து மிக்க உணறவ ்்தரவு செய்்தல்
6. மது,புறகபபிடித்்தல் ்தவிரக்கவும்,
7. ்பாதுமான அளவு தூக்கம்
8. ெரக்கறர உணறவ ்தவிரக்கவும்
9.  தினெரி உ்டற்பயிற்சி ்மைசகாள்ளவும்.
10. காலில் கீைல்க்ளா சகாபபளங்க்ளா 

ஏற்படடுள்ள்தா? எனபற்த உறுதி செய்யவும்.

கடடுப்பா்டற்ற நீரிழிவு வ�ாய் 
உண்டாக்கும் சிக்கல்கள்

 • இரத்்தத்தில் குளுக்்காஸ் அளவு திடீசரன 
குறை்தல்.

 • சபரு இரத்்தக் குழாய் ்நாய்.
 • சிறு இரத்்தக் குழாய் ்நாய்.
 • புை நரம்பியல் ்நாய்(பசபரிபரல் நியூ்ராபதி).

 • ்தனனியக்க நரம்பியல் ்நாய். (ஆட்்டாநாமிக் 
நியூ்ராபதி)

 • நீரிழிவு கீட்்டா அசி்்டாசிஸ்(டி.்க.எ).
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 2.20   குர்ற ர்தைாய்டு 
சுைப்பு(ரைப்வபா ர்தைாய்டிெம்)

முன்வனாட்டம்
ற்தராய்டு எனபது கழுத்துப பகுதியின முனபு 

குரல்வறளக்கு கீ்ழ(குரல் சபடடி) அறமநதுள்ள 
பட்டாம்பூச்சி வடிவ நாளமில்ைா சுரபபி ஆகும்.  
ற்தராய்டில்  சுரக்கும் முக்கிய ஹார்மான ற்தராக்சின 
(T4) மற்றும் டறரஅ்யா்்டாற்த்ரானின (T3).
ேரையர்ற

ற்தராய்டு சுரபபி ்பாதுமான அளவு சுரக்கா்த 
நிறையில் இது குழநற்தகளின ்தாம்த உ்டல் 
மற்றும் மன வளரச்சிக்கு காரணமாகிைது.  
இநநிறை குறை ற்தராய்டு சுரபபு எனபபடுகிைது.

குறை ற்தராய்டு சுரபபு ்நாய்க்கான 
காரணங்கள்
 • அ்யாடின உபபு குறைபாடு.
 • லித்தியம் சிகிச்றெ.
 • ்நாய் எதிரபபு ெக்தி குறைபாடு.
 • ்வறு காரணத்தினால்அறுறவ சிகிச்றெ 

மூைம் ற்தராய்டு நீக்கம்.
 • கதிரவீச்சு சிகிச்றெ.
 • அதிகபபடியான அளவு ற்தராய்டு எதிரபபு 

மருநது உடசகாள்ளல்.

அர்டயாைம் மறறும் அறிகுறிகள்
 • உ்டல் சமதுவாக செயல்படடு உைரந்த ெருமம், 

கறளபபு, ஆற்ைல் இழபபு மற்றும் குறைந்த 
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நிறனவாற்ைல் பிரச்சிறனகளுக்கு 
வழிவகுக்கும்.

 • சமல்லிய முடி, மா்தவி்டாய் சுழற்சியின ்பாது 
அதிகபடியான இரத்்தப ்பாக்கு.

வ�ாய்கண்டறி்தல்
 • டி. எஸ். எச் (TSH) அளவு அதிகரிபபு, T3 மற்றும் 

T4 அளவு கண்டறி்தல்
 • சகாழுபபு அளவு அதிகரிபபு
 • இ்தயத்தின மின ந்டவடிக்றககறள 

அளவிடு்தல். (ECG)

வமலாணரம
மருததுேம்

 • செயைற்ை ற்தராய்டு சுரபபிக்கு பதிைாக  
அறுறவ சிகிச்றெயின  மூைம் ் வறு சுரபபிறய 
மாற்றி சபாருத்து்தல்.

ர்தைாய்டு சுைப்பிகளின் பக்கவிரைவுகள்
 • ்தறைவலி.
 • றக மற்றும் கால்களில் உ்தைல் மற்றும் 

நடுக்கம்.
 • குமட்டல் மற்றும் வாநதி.
 • வயிற்றுப்பாக்கு.
 • வயிற்றுத் ்தறெ பிடிபபுகள்.
 • ப்தட்டம் மற்றும் எரிச்ெல்.
 • தூக்கமினறம.
 • அதிகபபடியான வியரறவ.

்தவிர்க்கப்ப்ட வேணடிய உணவுகள்
 • க்ளூச்டன அ்டங்கிய உணவுகள் - சராடடி, 

பாஸ்்தா, ்தானியங்கள்.
 • ்ொயா மற்றும் அ்தன ்தயாரிபபுகள் ்்டாஃபு 

மற்றும் ்ொயா பால்.
 • காய்கறிகள் பிரக்்காலி, கா்ை, கீறர, 

முடற்டக்்காஸ்.
 • சிை வறக பழங்கள் - பீச், ்பரிக்காய் மற்றும் 

ஸ்டராசபரரி.

உ்டறபயிறசியின் �ன்ரமகள்
 • எற்ட இழபபு 
 • ஆ்ராக்கியமான எற்டறய பராமரித்்தல்.
 • மூடடு வலி குறை்தல்.
 • மன அழுத்்தம் விடுவிபபு.
 • ஆற்ைல் ஊக்குவிபபு.
 • ்தறெ நிறை அதிகரிபபு.

்தடுப்புமுர்ற
 • அ்யாடின உபபு மற்றும் அ்யாடின ்ெரந்த 

உணவுகள் எடுத்துக் சகாள்ளு்தல்.

சிக்கல்கள்
 • முன கழுத்து கழறை ்நாய்
 • இரு்தய பிரச்ெறனகள்
 • புை நரம்பியல் ்நாய்(பசபரிபரல் நியூ்ராபதி)
 • மிக்சிடிமா (்்தால் மற்றும் அடிபபற்ட திசுக்கள் 

வீக்கம் ஏற்படடு சமழுகு ்பானை ்்தால்நிறை 
உருவாவது)

 • மைடடுத்்தனறம மற்றும் பிைவி குறைபாடு
 • குறைந்த அளவு இரத்்த அழுத்்தம்
 • குறைந்த அளவு நாடித்துடிபபு
 • வலிபபு
 • உ்டல் ்தாழ் சவபபநிறைறய அற்ட்தல்.

 2.21   மிரக ர்தைாய்டு சுைப்பு (ரைப்பர் 
ர்தைாய்டிெம்)

ேரையர்ற
ற்தராய்டு சுரபபிகள் அதிகபபடியாக 

செயல்படடு மிகுந்த ற்தராய்டு ஹார்மாறன 
உற்பத்தி செய்கினை நிறை மிறக ற்தராய்டு சுரபபு 
எனபபடும்.

காைணஙகள்
 • ற்தராய்டு சுரபபியின குறைபாடு
 • கி்ரவ்ஸ் ்நாய் - கல்ைறை ்நாய் 

(அதிகபடியான ற்தராக்சின (T3) மற்றும் 
டறரஅ்யா்்டாற்த்ரானின (T4) 
உற்பத்தியால் உ்டலின வளரச்சிற்த மாற்ைம் 
மற்றும் இ்தயத்துடிபபு அதிகரிபபது)

அர்டயாைம் மறறும் அறிகுறிகள்
ைதரா�� �ைறபா� 

�ைறைதரா�� �ர��
உல� �

��
ய �க�
�ைற�த இதய���

உட�� எைட அ�க���
மல� க�

உைட�� நக�க�
��வாத�

����த உட�
மனஅ��த�
உல� ச�ம�

ேசா��
ஞாபக மற�

மாத�டா� �ழ� �� அ�க
இர�த�ேபா�
தைசக�� வ�

�ைக ைதரா�� �ர��
�ெகா��த�

க��� �க�
அ�கமான �ய�ைவ

அ�கபயான இதய ���
எைட இழ��

ெம�ைமயான நக�க�
�க��ைம

உட� �தெவ�ப�
தா�கா �ைல

மல��� த�ைம
எ��ச�

தைசக�� பல�ன�
பத�ட�

மாத�டா� �ழ� ��
�ைறவான இர�த�ேபா�

 • முடி உதிர்தல்
 • கணகறள சுற்றியும் வீக்கம்
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 • முன கழுத்து கழறை
 • இ்தய ப்டப்டபபு
 • நடுக்கம்
 • உ்டல் மி்த சவபபம் ்தாங்கா ்தனறம
 • இற்டயூைான தூக்கம்
 • உ்டல் எற்ட குறைவு
 • மூச்சுத் திணைல்
 • வயிற்றுப்பாக்கு
 • அதிகபபடியான பசி
 • ஒழுங்கற்ை மா்தவி்டாய் சுழற்சி
 • ்தறெ பைவீனம்
 • வியரறவ
 • ப்தட்டம்
 • மன அழுத்்தம்

வ�ாய்க் கண்டறி்தல்

இைத்த வொ்தரன
 • T3 மற்றும் T4 அளவு அதிகரிபபு
 • டி.எஸ்.எச் அளவு குறைவு
 • டி.௭ஸ்.ஐ ஆனடிபாடிகள் இரத்்தத்தில் கைநது 

இருத்்தல்

வமலாணரம
மருததுேம்
 • ற்தராய்டு ஹார்மான உற்பத்திறய ஒடுக்க 

ற்தராய்டு கடடுபபாடு மருநதுகள்.
 • கதிரியக்க அ்யாடின சிகிச்றெ.
 • க்ளூக்்காகாரடடிகாய்டு மருநதுகள் அளித்்தல்.

அறுரே சிகிசரெ
ற்தராய்டு நீக்கம் – ற்தராய்டு சுரபபியின ஒரு 

பகுதி அல்ைது முழு பகுதிறய நீக்கு்தல் மூைம் 
ற்தராய்டு சுரபபு அளறவக் குறைத்்தல்.

செவிலிய வமலாணரம
 • ்்தறவயான அளவு ஓய்வு
 • ஊக்குவித்்தல் (முதுறக ்த்டவி விடு்தல், சூ்டான 

பால் சகாடுத்்தல்)
 • அதி்வக செயல்கறள கடடுபபடுத்து்தல் 

(குறுகிய நற்டபபயணத்ற்த சிறிது 
இற்டசவளிக்குப பிைகு ஊக்குவித்்தல்)

 • ்பாதுமான ஊட்டச்ெத்து உடசகாள்ளல்.  
தினெரி எற்ட, உணவில் அதிகபபடியான 
புர்தம், மற்றும் கால்ஷியம் பராமரித்்தல்.

 • கண பராமரிபபு அறிவுறுத்்தல் (மூக்கு (கருபபு 
நிைம்) கணணாடி அணி்தல்) 

 • ்நாயாளியின ்நாய் பற்றிய அறிறவ 
்மம்படுத்து்தல்.

சபணகளுக்கு 4லிருநது 7 ம்டங்கு 
ஆணகறள வி்ட ற்தரா சுரபபு 
குறைபாடு வருவ்தற்கான 

வாய்பபுகள் அதிகம்

உணவு வமலாணரம
 • அ்யாடின கைந்த உபபு.
 • அ்யாடின அ்டங்கிய றவட்டமினகள் மற்றும் 

உணவுகள்.
 • ஐஸ் கிரீம், பாைாற்டக்கடடி, ்தயிர, சவணசணய், 

பால் மற்றும் பால் கைந்த சபாருடகள்.
 • க்டல் உணவுகளான மீன, சுஷி, மடடி, கல்ப 

அல்ைது க்டற்பாசி.
 • மூலிறக சபாருடகள்.

வெர்க்கப்ப்ட வேணடிய உணவுகள்
 • அ்யாடின இல்ைா்த உபபு
 • காபி அல்ைது ்்தநீர பால் மற்றும் பால் அல்ைா்த 

்ொயா ொரந்த கிரீம்கள்.
 • முடற்ட சவள்றளக்கரு
 • புதிய அல்ைது சபடடியில் அற்டத்்த பழங்கள்.
 • உபபில்ைா்த சகாடற்டகள் மற்றும் 

சவணசணய்கள்.
 • உபபு, பால் மற்றும் முடற்ட கைக்காமல் 

செய்யபபட்ட சராடடிகள்.
 • அ்யாடின உபபு கைக்கா்த பாபகாரன.

சிக்கல்கள்
 • சீரற்ை இ்தயத் துடிபபு
 • இரு்தய செயலிழபபு
 • உயர இரத்்த அழுத்்தம்
 • திடீர இரு்தய அற்டபபு

 2.22   �ார்க்கடடி இரழமத்தடிப்பு 
(Fibrosis)

முன்வனாட்டம்

ஒரு உறுபபில் காயம் குணமாகும் நிறையில் 
உருவாகும் வடு மிறகபபடுத்்தபபட்ட நிறையில் 
மாறுவது றபப்ராசிஸ் அல்ைது நாரக்கடடி 
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இறழமத்்தடிபபு எனபபடும்.  இது இயற்றகக்கு 
மாைானது, இறுதியில் உறுபபு செயலிழபபு மற்றும் 
உயிரிழபபுக்கு வழிவகுக்கினைது.  றபப்ராசிஸ் 
அல்ைது நாரக்கடடி இறழமத்்தடிபபு உ்டலில் உள்ள 
ஒவ்சவாரு திசுக்கறளயும் பாதிக்கினைது.

காயம் குணமாகும் இ்டத்தின உடபகுதியில் 
(சகாழுபபு அமிைம் அல்ைது இரத்்த உறை்தல்) 
புதி்தாக உருவாகும் இரத்்த நுண குழாய்களு்டன 
சபருவிழுங்கிகள் இ்டம்சபயரநதும் மற்றும் நார 
அரும்புகள் சபருக்கத்்தாலும் உண்டாவது 
நாரக்கடடி இறழமத்்தடிபபு எனபபடும்.

ேரையர்ற
்நாயியல் காரணமாக உயிரம அற்டயீடடு 

சபாருள் (எக்ஸ்டரா செல்லுைர ்மடரிக்ஸ்)  மற்றும் 
புர்தம் குவிக்கபபடடு ்தடிமனாக உருவாகிைது. 
இது்வ நாரக்கடடி இறழமத்்தடிபபு எனபபடும்.

காைணஙகள்
 • ச்தரியா்த காரணங்கள்
 • கதிரவீச்சு
 • புறகப பிடித்்தல்.
 • இரொயனங்கள்
 • நீண்டகாைமாக மதுபானம்  அருநது்தல்.
 • ச்தாழில்ொரந்த அபாயங்கள்
 • நாள்பட்ட ்நாய்த் ச்தாற்று
 • கல்லீரல் சகாழுபபு ்நாய்
 • பி-வறக மஞெள் காமாறை அல்ைது சி-வறக 

மஞெள் காமாறை.
ேரககள்

 • நீண்டகாை நுறரயீரல் ச்தாற்று ்நாய்களின 
விறளவாக ஏற்படுவது நுறரயீரல் நாரக்கடடி 
இறழமத்்தடிபபு (எ.கா. காெ்நாய் அல்ைது 
நியூ்மானியா).

 • கல்லீரல் அழற்சி்நாய் எனபது கல்லீரல் 
திசுக்களுக்குப பதிைாக வடு திசு மற்றும் முடிச்சு 
உருவாகி அ்தன செயல்பாடற்ட 
குறைபப்தாகும்.

 • இரு்தய நாரக்கடடி இறழமத்்தடிபபு சநஞசு 
வலியின  காரணமாக இ்தயத்தின பகுதிகள் 
்ெ்தம் அற்டநது இருபப்தால் உருவாகிைது.

 • (Medicinstional fibrosis) 
 • வயிற்ைறைக்கு பின குழியில் 

(சரட்ராசபரிட்்டானியல்) அ்தன 
சமனறமயான திசுக்களில் ஏற்படும் வடு 
நாரக்கடடி இறழமத்்தடிபபாக மாறுகிைது.

 • றம்ைா நாரக்கடடி இறழமத்்தடிபபு  - எலும்பு 
மஜறெயில் உருவாகும் நாரக்கடடி 

இறழமத்்தடிபபு இரத்்த செல் உற்பத்திறய 
்தடுக்கிைது.

 • வளரவடு (கீைாய்டு)- இவ்வறக நாரக்கடடி 
இறழமத் ்தடிபபு உ்டலில் ஏற்படும் காயத்தின 
காரணமாக ்்தால் மீது உருவாகிைது.

 • கனத்்த ் ்தால் அல்ைது அறமபபின சவணப்டை 
்நாய் – இது இறணபபு திசுவில் ் நாய் எதிரபபு 
ெக்தி குறைபாட்டால் உண்டாகும்.  இந்த ்நாய் 
மு்தலில் ்்தால் பகுதிறய பாதிக்கும்.  அத்து்டன 
சிறுநீரகம், இரு்தயம், நுறரயீரல் ்பானை 
உறுபபுக்கறளயும் ்தாக்கும்.

வ�ாய்க் கண்டறி்தல்
 • திசுப பரி்ொ்தறன

வமலாணரம
 • குறுத்்தணு சிகிச்றெ (ஸ்ச்டம் செல்).

சிக்கல்கள்
 • மூடடுகள் - விறரபபு மற்றும் வலி.
 • ்தறெநாரகள் - பிடிபபு மற்றும் குறைபாடு.
 • ஒடடிய ்்தாள்படற்ட சூழுறை - ஒடடிய 

நிறையில் சூழுறை மற்றும் உறைந்த 
்்தாள்படற்ட.

 • ஆணகுறியின சமனறமயான திசுவில் 
நாரக்கடடி இறழமத் ்தடிபபு (ஃறபப்ராசிஸ்) 
உருவா்தல்.

 2.23   கர்ப்பப்ரப �ார்ததிசுக் கடடி 
(ஃரபப்ைாய்டு யூடைஸ்)

முன்வனாட்டம்
இனபசபருக்கக் காைக்கட்டத்தில் 

கரபபபறபயில் ஏற்ப்டக்கூடிய புற்று்நாய் அல்ைா்த 
வளரச்சி, கரபபபறப நாரத்திசுக் கடடியாகும்.  இது 
்தறெத்திசுக்கடடி அல்ைது சமன்தறெக்கடடி 
எனறும் அறழக்கபபடும்.

ச����ேகா��
க��ப�ைப� க��

இ��ரா��ர�
நா�க��

க��
ழா�

ச���கஸ�
நா�க��

க��ப�ைப வா�

ேயா�

க��ைப
க���ைட
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ேரையர்ற
கரபபபறபயில் உருவாகும் தீங்கில்ைா்த 

வலியற்ை கடடி ஆகும்.

ேரகப்பாடு
 • கரபபபறப உள்சுவர பகுதியில் நாரத்திசுக்கடடி.
 • கரபபபறப உடசுவர மற்றும் சவளிச்சுவர 

இற்டபபட்ட திசுப பகுதியில் நாரத்திசுக்கடடி.
 • கரபபபறப சவளிச்சுவர நாரத்திசுக்கடடி.

அர்டயாைம் மறறும் அறிகுறிகள்
 • அொ்தாரண கரபபபறப இரத்்தப்பாக்கு.
 • மா்தவி்டாய் சுழற்சிக்கு இற்டபபட்ட நாடகளில் 

குறைந்த அளவு இரத்்தப்பாக்கு.
 • இரும்புச் ெத்து குறைபாடு உள்ள இரத்்த 

்ொறக.
 • ்ைொன அல்ைது கடுறமயான அடிவயிற்று 

மற்றும் முதுகு வலி அல்ைது பாலியல் 
ச்தா்டரபுக்கு பிைகு வலி.

 • இடுபபில் அழுத்்தம் உணர்தல்.
 • சிறுநீரபறப மீது அழுத்்தம் உணர்தல்.
 • சிறுநீர கழித்்தலில் ்தற்ட ஏற்படுவது ்பானை 

உணரவு.
 • வலியு்டன கூடிய அல்ைது கடினமான 

நிறையில் மைம் கழித்்தல்.
வ�ாய்கண்டறி்தல்

 • இடுபபுபபகுதி பரி்ொ்தறன.
 • அல்டரா ெவுணடஸ்்கன பரி்ொ்தறன.
 • கருக்குழாய் நுணதுறளப பரி்ொ்தறன.
 • எம்ஆரஐ (MRI) மற்றும் சி.டி (CT) ஸ்்கன

வமலாணரம

சபாது மருததுேம்
 • ஹார்மான சிகிச்றெ
 • குறைந்த அளவு வாய்வழி கருத்்தற்ட 

மாத்திறரகள்
 • வலி நிவாரண மருநதுகள்

மருததுேமுர்ற
 • ஹார்மான சிகிச்றெ
 • அளவுகுறைந்த வாய்வழி பயனபடுத்தும் 

கருத்்தற்ட மாத்திறரகள்
 • வலி நிவாரணிகள்

அறுரே சிகிசரெ
 • கரபபபறப அகற்று்தல்
 • ்தறெக்கடடி நீக்கம்

 • கிறர்யா அறுறவ சிகிச்றெ – அதிகபடியான 
குளிரச்சிறய உப்யாகபபடுத்தி அறுறவ 
சிகிச்றெ செய்்தல்.

வமலாணரம

்தடுக்கக்கூடிய முர்ற.
 • மருநதில்ைா மருத்துவ முறை (Conservative)
 • அறுறவ சிகிச்றெ முறை (Surgical) 

்தடுப்பு முர்றகள்
 • பயனுள்ள கரபபக்காை கவனிபபு
 • குழநற்த பிைபபின ்பாது ்பாதுமான 

கவனிபபு.
 • பிரெவத்திற்கு பின ்பாதுமான கவனிபபு.
 • ஏற்ை சிகிச்றெ முறைகள்
 • நம்பிக்றக சகாடுத்்தல்.
 • ஊட்டச்ெத்து நிறைறய ்மம்படுத்து்தல்.
 • இடுபபு ்தறர(Pelvic floor) உ்டற்பயிற்சி.

செவிலிய வமலாணரம
 • இரத்்த இழபபு மதிபபிடு்தல்.
 • வலி நிவாரண நுடபங்கள் பற்றி கற்பித்்தல் 

மற்றும் அற்த செயல்படுத்்த உ்தவு்தல்.
 • ஹார்மான சிகிச்றெ பற்றி கற்பித்்தல்
 • மூடடு ்நாய் ்தடுக்கும் கால்சியம் நிறைந்த 

உணவு பரிநதுறரத்்தல்.
 • ஹார்மான சிகிச்றெயின ்பாது ்யானி 

வழி்ய இரத்்தப ்பாக்கு இருபபின 
மருத்துவரின ஆ்ைாெறன ்கடக 
அறிவுறுத்து்தல்.

 • ்யாகா மற்றும் தியானம் செய்ய அறிவுறுத்து்தல்.

கருபறப நாரத்திசுக் கடடியு்டன 
கூடிய கருத்்தரித்்தலில் மு்தல் மூனறு 

மா்தத்தில் இரத்்தப்பாக்கு குழநற்தயின புட்டம் 
முனனிறை வகித்்தல் நஞசுக்சகாடி பிரி்தல் 
மற்றும் குழநற்த பிைக்கும் ்பாது பிரச்சிறனகள் 
்பானை அதிகபபடியான அபாயங்கள் ஏற்படும்.  
கருபறப நாரத்திசுக் கடடி பிரெவ அறுறவ 
சிகிச்றெக்கு முக்கிய காரணம் ஆகும்.

 2.24   மா்தவி்டாய் வகாைாறுகள் 
(Menstrual Disorder)

முன்வனாட்டம்
அடிக்கடி அசெௌகரியமான  பல்்வறு 

அறிகுறிகள் ்்தானறும் மா்தவி்டாயின ்பாது, 
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மா்தவி்டாய் மிகவும் அதிகமாக்வா அல்ைது 
குறைவாக்வா சுழற்சி இல்ைாம்ைா இருக்கும்.

மா்தவி்டாய் சுழறசியின் வகாைாறுகள்
ஓலிவகா சமவனாரியா : 35 நாடகள் கழித்து 
்்தானறும் குறைந்த அளவு இரத்்தப்பாக்கு.
பாலிசமவனாரியா : இயல்பான மா்தவி்டாய் சுழற்சி 
21நாடகள் அல்ைது குறைவாக
அமிவனாரியா : இனபசபருக்க வயதில் மா்தவி்டாய் 
சுழற்சி ந்டக்காமல் இருபபது.

இைத்தப்வபாக்கின் வகாைாறு
•ரைப்வபா சமவனாரியா : மி்தமான மற்றும் மிகக் 

குறைவான இரத்்தப்பாக்கு.
•சமனவைாஜியா: மா்தவி்டாய் சுழற்சியின்பாது 

அதிகபடியான இரத்்தப்பாக்கு அதிகபடியான 
நாடகளுக்கு.  

•சமவனா சமடவைாஜியா: (சம்னா - நீடித்்த, சமட்ரா 
- கருபறப, ்ராஜியா - அதிகபபடியான 
இரத்்தப்பாக்கு) அடிக்கடி ஒழுங்கற்று, 
அதிகபபடியான இரத்்தப்பாக்கு, அதிகபபடியான 
நாடகளுக்கு.  

•டிஸ்சமனவைாஜியா: ்தறெபபிடிபபு அல்ைது 
வலியு்டன கூடிய மா்தவி்டாய் சுழற்சி.

•சமடவைாஜிமா: ஒழுங்கற்று நிகழக்கூடிய 
கரபபபறப இரத்்தப்பாக்கு. 
காைணஙகள்

 • கரபபபறப குறைபாடுகள் (எ.கா நாரத்திசுக் கடடி).
 • பாலியல் ச்தாற்று ்நாய் (்மகவடற்ட ்நாய் - 

சகாசனாரியா)
 • ஸ்டீராய்டு மருநதுகள் பயனபடுத்துவதும் ஒரு 

வறக காரணமாகும்.
 • இடுபபுபபகுதி ொரந்த ்நாய்கள்.
 • முதிரச்சியற்டயா்த றஹப்பா்தைாமிக் 

பிடடியூட்டரி அச்சுபபகுதி.
 • சிறனபறப நீரக்கடடி ்நாய்.

உைவியல் காைணிகள்
 • ப்தட்டம் .
 • மன அழுத்்தம்.
 • உணரவு பூரவமான அதிரச்சி.
 • மருநதுகள்.
 • ்பாற்த மருநதுக்கு அடிறமயா்தல்.
 • வளரச்சிற்த மாற்ைம் அல்ைது நாளமில்ைா 

சுரபபி ்நாய்கள்.
 • ஊட்டச்ெத்து குறைபாடு.

மற்றக் காைணிகள்

 • கருபறப நீரக்கடடி
 • இடுபபு பகுதியில் கடடிகள்

வ�ாய்கண்டறி்தல்
 • சபாதுவான பரி்ொ்தறன
 • வயிறு மற்றும் இடுபபுப பகுதியில் பரி்ொ்தறன
 • கரபபபறப வழியாக  (டரானஸ்சவறெனல்) 

ஸ்்கன(Scan) பரி்ொ்தறன.
 • கரபபபறப வாறய (கழுத்துபபகுதி) 

விரிவற்டய செய்து கரபபபறபறய சுத்்தம் 
செய்்தல் (ற்டை்்டென  மற்றும் க்யூரி்்டஜ).

 • நுணகுழாய் மூைம் கரபபபறப பரி்ொ்தறன 
(ஹிஸ்்்டாஸ்்காபபி).

வமலாணரம
சபாது வமலாணரம
 • முழு ்தானியங்கள், பழங்கள், காய்கறிகள், 

புர்தம் மற்றும் கால்சியம் ் பானைறவ அ்டங்கிய 
ஆ்ராக்கியமான உணறவ உடசகாள்ளல்.

ச்தா்டர் உ்டறபயிறசி
 • ்பாதுமான அளவு ஓய்வு மற்றும் தூக்கம்
 • உறிபஞசுகறள பயனபடுத்து்தல்.
 • காஃபின உள்ள சபாருடகறள குறைத்்தல் 

அல்ைது ்தவிரத்்தல்.
 • அடிக்கடி குறைந்த அளவு உணவு ொபபி்ட 

்வணடும்.
 • கூடு்தைான றவட்டமின அல்ைது கனிம 

நிறைந்த உணவு உணண அறிவுறுத்து்தல்.
 • மதுஅருநது்தறை ்தவிரத்்தல்.
 • சுயமாக மருநது உடசகாள்வற்த ்தவிரத்்தல்.

மருததுே வமலாணரம
ஹார்மான சிகிச்றெ.
இரத்்த்ொறகறயத் ்தடுக்க இரும்பு ெத்து 

நிறைந்த உணவு உடசகாள்ளுமாறு அறிவுறுத்்தல். 

 2.25   கர்ப்பப்ரப கீழ இ்றக்கம் 
 (Uterine Prolapse)

முன்வனாட்டம்
கரபபபறப சபாதுவாக பல்்வறு திசுக்கள் 

்தறெகள் மற்றும் ்தறெநாரகளு்டன இடுபபு 
பகுதியின உள்்ள அறமநதுள்ளது. கரபபம் 
்தரிக்கும்்பா்்தா கடின உறழபபு அல்ைது 
பிரெவத்தின்பா்்தா, குழநற்த பிைக்கும்்பா்்தா 
சிை சபணகளுக்கு இந்த ்தறெகள் 
பைவீனமற்டகினைன. ்மலும் சபணகளுக்கு 
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வயது அதிகரிக்கும் ்பாது இயற்றகயாக்வ 
ஈஸ்ட்ராென ஹார்மான சுரத்்தல் குறைவ்தாலும் 
கரபபபறப ்யானி வழியாக சவளி்ய ்தள்ளபபடடு 
ஒரு வறகயான வீக்கம் அல்ைது ச்தாங்கு்தல் 
ஏற்படும் நிறை்ய கரபபபறப கீழ் இைக்கம் 
எனபபடும்.

ேரையர்ற
கரபபபறப இடுபபு பகுதியின ொ்தாரண 

நிறையிலிருநது ்யானி வழியாக கீ்ழ 
இைங்குவது.

ேரககள்
மு்தல் ேரக: கரபபபறப வாய் ்யானியில் மீது 

இைங்குவது.
இைண்டாம் ேரக: கரபபபறப வாய் ்யானியின 

உள்பகுதியில் இைங்குவது.
மூன்்றாம் ேரக: கரபபபறப வாய் முழுவதுமாக 

்யானி வழி்ய இ்டம்சபயரந்த நிறை.
�ான்காம் ேரக: முழு கரபபறபயும் ்யானி 

வழியாக சவளி்ய ்தள்ளபபடடு காணபபடுவது.  
இந்த நிறை ப்ராசிச்டனசியா 
எனைறழக்கபபடும்.  இந்த நிறை துறண 
்தறெகள் பைவீனம் அற்டவ்தால் 
உருவாகுகிைது.

ஆபததுக் காைணிகள்
 • அதிகபபடியான பளு தூக்கு்தல்.
 • இரணடிற்கு ்மற்பட்ட பிரெவம் (குழநற்த ்பறு).

காைணஙகள்
 • சுகபபிரெவம் அல்ைது சிக்கைான 

பிரெவத்தினால்.
 • முதிர வயது காரணமாக இடுபபு ்தறெகள் 

பைவினம் அற்டவ்தால்.
 • இறுதி மா்தவி்டாய் சுழற்சிக்கு பிைகு 

இயற்றகயாக்வ  ஈஸ்ட்ராென ஹார்மான 
இழபபு மற்றும் திசு பைவீனமற்டவ்தால்.

 • அடிவயிற்று அழுத்்தம் அதிகரிபப்தால் (எ.கா. 
நாள்பட்ட இருமல்).

 • இடுபபு பகுதியில் சபரிய அறுறவ சிகிச்றெ 
்மற்சகாண்ட்தால் ்தாங்கும் ்தறெகள் அ்தன 
்தனறமறய இழநது விடுகிைது.

 • புறகபபிடித்்தல்.

அர்டயாைம் மறறும் அறிகுறிகள்
 • இடுபபுப பகுதி  கனத்்தல் அல்ைது இழுத்து 

பிடிபபது ்பானை உணரவு.

 • ்யானியின வழி்ய அதிகபடியான  சவள்றள 
்பாக்கு அல்ைது இரத்்தப ்பாக்கு

 •  உ்டலுைவின்பாது சிரமம்.
 • சிறுநீரக் கசிவு மற்றும் சிறுநீர ்்தங்கு்தல் 

அல்ைது சிறுநீரபறபத் ச்தாற்று உண்டா்தல்.
 • மைச்சிக்கல் ்பானை கு்டலியக்க சிரமங்கள்.
 • கீழ் முதுகு வலி.
 • ்யானி திைபபின வழியாக கரபபபறப 

சவளி்ய ச்தரிவது.
 • ஒரு பநதின ்மல் அமரநதிருபபது ்பான்ைா 

அல்ைது ்யானி வழியாக ஏ்்தா ஒனறு 
சவளி்யறுவது ்பான்ைா  உணர்தல்.

 • பைவீனமான ்யானித் திசு.

வ�ாய் கண்டறி்தல்
 • மருத்துவ வரைாறு ்ெகரித்்தல் மற்றும் இடுபபுப 

பகுதி பரி்ொ்தறன.
 • இரத்்த நாளங்கள் வழியான றப்ைா கிராம் 

பரி்ொ்தறன.
 • சிறுநீரக ஸ்்கன(Scan) பரி்ொ்தறன.
 • X-ray  பரி்ொ்தறன.
 • இடுபபு பகுதி அல்டரா ெவுணட ஸ்்கன 

பரி்ொ்தறன
 • ்யானி மற்றும் மைக்கு்டல் பரி்ொ்தறன.

கரபபகாைத்தில் உ்டல் நிறை 
குறியீ்ட (பி.எம்.ஐ) 
அதிகரிபபவரகளுக்கு கரபபபறப 

கீழ் இைக்கம் ஏற்படும் அபாயம் உணடு.
பிரெவத்திற்க்கு பிைகு உ்டல்நிறை குறியீடு 
அதிகம் இருபபவரகளுக்கு கரபபபறப கீழ் 
இைக்கம் ஏற்படுவ்தற்கான  ஆபத்து அதிகம் என 
ஆராய்ச்சி முடிவுகள் ச்தரிவிக்கினைன.

வமலாணரம
இயல்பாக்வ கரபபபறப இைக்கம் மூனைாம் 

நிறை வறரயில் ்தனனிச்றெயாக்வ ெரியாகக் 
கூடியது.

சிக்கல்கள்
 • மைடடுத்்தனறம
 • கருக்கறைபபு
 • குறைமா்த பிரெவம்
 • பிரெவ அறுறவ சிகிச்றெயின நிறை அதிகரிபபு.
 • கடுறமயான இரத்்தப ்பாக்கு காரணமாக 

இரத்்த ்ொறக.
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 • கரபபபறப புற்று்நாய்.
வயானி சபொரி: இது ்யானி உள்்ள 

றவக்கபபடும் ஒரு நீக்கக்கூடிய ொ்தனமாகும் - 
இது ்யானி, கரபபபறப மற்றும் சிறுநீரபறப 
்மலும் மைக்கு்டல் ஆகியவற்றை ்தாங்கி பிடிக்க 
உ்தவுகிைது.  

அறுரே சிகிசரெ: கரபபபறப நீக்கம்.
செவிலிய வமலாணரம
 • கரபபம் மற்றும் பிரெவத்திற்கு பிைகு Kegal 

(சககல்) உ்டற்பயிற்சிறய கற்பித்்தல் மற்றும் 
வலியுறுத்து்தல்.

 • இரணடு குழநற்தகளுக்கு ்மல் குழநற்தப 
பிைபறப ்தவிரக்க வலியுறுத்்தல்.

உ்டறபயிறசிகள்
 • சககல் உ்டற்பயிற்சியால் கரபபபறப கீழ் 

இைக்கத்தின நிறை  2 வறர ெரி செய்ய 
முடியும்.

 • சககல் உ்டற்பயிற்சி செய்யும் முறை
 • சிறுநீர கழிபபற்த 5 நிமி்டங்கள் நிறுத்தி 

்தறெகறள இறுக்கிப பிடிபபது ்பானறு செய்து  
இடுபபு ்தறெகறள வலுவற்டயச் செய்யும்.

 • ஒரு நாறளக்கு 3 மு்தல் 10 முறை 5 வினாடிகள் 
இற்டசவளியில் இபபயிற்சி செய்்தல்.

்தடுப்பு முர்றகள்
 • ்தகுந்த உ்டல் எற்டறய பராமரித்்தல்.
 • நாரெத்து அதிகமுள்ள உணவின மூைம் 

மைச்சிக்கறை ்தவிரத்்தல்.
 • சககல் பயிற்சியின மூைம் இடுபபு ்தறெகறள 

வலுபபடுத்து்தல்.
 • அதிக எற்ட தூக்கு்தல் அல்ைது கடின 

்வறைறயத் ்தவிரத்்தல் மற்றும் மைச்சிக்கறை 
ெரி செய்்தல்.

 • நாள்பட்ட இருமல் ்தவிரத்்தல் வறககள்.

 2.26   தீஙகற்ற புவைாஸ்வ்டட ேைர்சசி 
(Benign Prostatic Hyperplasia-
BPH)

முன்வனாட்டம்
பு்ராஸ்்்டட எனபது வாதுறமக் சகாடற்ட 

அளவுற்டய ஆணகளுக்கு மடடு்ம காணபபடும் 
சுரபபி ஆகும்.  இது சிறுநீரப றபக்குக் கீ்ழ மற்றும் 
நீரத்்தாறரறய சுற்றிலும் அறமநதுள்ளது.  
பு்ராஸ்்்டடடில் உற்பத்தியாகும் திரவம் விநது 
வளரச்சிக்கு ்்தறவயான ஊட்டச்ெத்ற்த 
அளிக்கிைது.  இது ஒரு புற்று ்நாய் அல்ைா்த வீக்கம் 
அல்ைது பு்ராஸ்்்டட விரிவற்டந்த நிறை ஆகும்.

ேரையர்ற
பு்ராஸ்்்டட திசு அதிக வளரச்சி அற்டநது 

சிறுநீர துவாரம் மற்றும் சிறுநீரபறப ஆகியவற்றை 
அழுத்தி சிறுநீர சவளி்யறுவற்த ்தடுக்கிைது.  இந்த 
நிறை புற்று்நாய் அல்ைா்த பு்ராஸ்்்டட வளரச்சி 
எனபபடும்.

ஆபதது காைணிகள்
 • 50 மு்தல் 80 வயது வறர உள்ளவரகள்
 • குடும்பத்தில் யா்ரனும் இந்த ்நாயால் 

பாதிக்கபபடடிருந்தால்
 • உ்டல் பருமன
 • நீரிழிவு ்நாய்
 • இரு்தய ்நாய்
 • பீட்டா பிளாக்கரஸ் மருநது 

உப்யாகபபடுத்துபவரகள்.
 • இனம் – கருபபுநிை ஆணகள் சபரும்பாலும் 

இளம் வயதி்ை்ய பீபிஎச் அறிகுறிகறள 
சபறுவர.

காைணஙகள்
 • ஹார்மான மாற்ைங்கள்

நீர் கடடி  சிறுநீர்ப்ரப 
அழறசி

பின் பகுதிமுன் பகுதி பி்றப்பிலிருநதுவயானி கருப்ரப

சபரிரியம்
்தைர்தது 

( ரிலக்ஸ்டு)
சிறுநீர்ரப 
இ்றக்கம்

சபணடிர் 
சிறுநீர்ப்ரப 

அழறசி

ேரககள்

வயானி கீழ இ்றக்கம் கருப்ரப கீழ இ்றக்கம்

ோல்ட கருப்ரப 
கீழ இ்றக்கம்
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 • ஆனட்ராென ஈஸ்ட்ராென ஏற்ைத்்தாழ்வு
 • அடிக்கடி சிறுநீரக் கழித்்தல்

அறிகுறிகள்
 • சிறுநீர கழித்்தலில் ்தயக்கம், அவெரநிறை 

சிறுநீரகழித்்தல், பைவீனமான சிறுநீர ஓட்டம் 
மற்றும் கடினபபடடு சிறுநீர கழித்்தல்

 • இரவில் அடிக்கடி சிறுநீர கழித்்தல்
 • கடுறமயான சிறுநீர ்தக்கறவபபு
 • நீண்டகாை சிறுநீர ்தக்க றவபபு 
 • சிறுநீர கழிக்கும் ்பாதும்  கழித்்த பிைகும் 

சொடடு சொட்டாக அல்ைது கசிவு ்பானை 
சிறுநீர சவளி்யற்ைம்.

வ�ாய்க் கண்டறி்தல்
 • மருத்துவ வரைாறு ்ெகரித்்தல்.
 • உ்டல் பரி்ொ்தறன – பு்ராஸ்்்டட அளவு 

மற்றும் வடிவத்ற்த கண்டறிய டிஜிட்டல் 
மைக்கு்டல் பரி்ொ்தறன.

 • சிறுநீரில் நுணணுயிர ்நாய்க்கான ஆய்வு.
 • சிறுநீர ஓட்ட அளறவ – சிறுநீர ஓட்டத்ற்த 

அளவிடுவ்தற்கான பரி்ொ்தறன
 • சிறுநீர கழித்்த பிைகு சிறுநீர றபயில் 

சவளிவராமல் ்்தங்கியுள்ள சிறுநீறர 
அளவிடு்தல்.

 • பி.எஸ்.எ குறிபபிட்ட பு்ராஸ்்்டட – ஆணடிசென 
அதிகபடியான பி.எஸ்.எ அளவு சபரிய 
பு்ராஸ்்்டட வளரச்சிக்கு அறிகுறியாகும்.

 • அல்டரா்ொ்னாகிராம் பரி்ொ்தறன.
 • திசுப  பரி்ொ்தறன- புற்று்நாய் கண்டறிய 
 • நுணதுறள கருவி(சிஸ்்்டாஸ்்காபபி) மூைம் 

சிறுநீரபறப பரி்ொ்தறன  

வமலாணரம

மருததுேம்
 • ஆல்ஃபா ்தற்ட மருநதுகள் – பு்ராஸ்்்டடடின 

்தறெபபகுதி மற்றும் சிறுநீர றபயின கழுத்துப 
பகுதிறய ்தளரத்்த உ்தவுகிைது.

 • 5 ஆல்ஃபா ரி்டக்ச்டஸ் மடடுபபடுத்தி 
மருநதுகறள (இனஹிபிட்டரஸ்) பு்ராஸ்்்டட 
வளரச்சிறய சுருங்கச் செய்து மீணடும் 
வளரவற்த ்தடுக்கிைது.

 • பாஸ்்பா-ற்ட ஈஸ்ட்ரஸ் மடடுபபடுத்தி 
(இனஹிபிட்டரஸ்) ்நாய்க்கான அறிகுறிகறள 
நீக்கி சிறுநீர ஓட்ட விகி்தத்ற்த அதிகரிக்கிைது.

அறுரே சிகிசரெ (நுணதுரை 
கருவிமூலம்)
 • இடுபபு முன எலும்பிற்கு ்மல் சிறுநீர றபயின 

வழியாக ஆண சுரபபிறய அகற்றுவது 
(டிரானசவசிக்கல் சுபராபியூபிக் பு்ராஸ்்டக்்டமி).

 • சிறுநீர ்தாறர வழியாக ஆண சுரபபிறய 
அகற்றுவது (டிரானஸ் யூரித்ரல் ரிசெக்ஷன ஆப 
தி புராஸ்்்டட)

 • இடுபபு எலும்பிற்கு பின பகுதி வழியாக ஆண 
சுரபபிறய அகற்றுவது (சரட்ராபியூபிக் 
பு்ராஸ்ச்டக்்டமி)

செவிலிய வமலாணரம
 • ்நாயாளி ெரியான இற்டசவளியில் சிறுநீர 

கழிபபற்த உறுதிபடுத்து்தல்.
 • குளிரான சூழலில் அறிகுறிகள் 

அதிகபபடுத்துவற்த ்தடுக்க, சூ்டான சூழறை 
அனுமதிக்க ்வணடும்.

ோழக்ரகமுர்ற மாற்றஙகள்
 • இடுபபு ்தறெகள் வலுவற்டய உ்டற்பயிற்சி 

கற்பித்்தல்.
 • இரவு படுக்றகக்கு முனபு திரவ உணவு 

உடசகாள்வற்த ்தவிரத்்தல்.
 • காபி மற்றும் மதுபானம் ்தவிரத்்தல்.

சிக்கல்கள்
 • சிறுநீர பாற்தயில் ்நாய் ச்தாற்று.
 • சிறுநீரக கல்.
 • சிறுநீர பாற்தயில் அற்டபபு.
 • சிறுநீரகங்கள் செயலிழபபு.

தீங்கற்ை பு்ராஸ்்்டட வளரச்சி 
எனபது புற்று்நாய் அல்ை மற்றும் 
பு்ராஸ்்்டட புற்று்நாய் ஆபத்ற்த 

அதிகரிக்காது.

 2.27  விரைவீக்கம் (Hydrocele)

முன்வனாட்டம்
விறர அல்ைது விறரகள் எனபறவ இரணடு 

ஆண இனபசபருக்க சுரபபிகள், அறவ விந்தணு 
மற்றும் ஆண ஹார்மான Testerone ஆகியவற்றை 
உற்பத்தி செய்கிைது.
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ேரையர்ற
விறரவீக்கம் எனபது விறரபறபயில் 

திசுபறபயில் உள்ள டியூனிகா சவறெனல் ொக்-
ல் (Tunica Vaginal Sac) அதிகபடியான திரவம் 
்ெரவ்தாகும்.  கவடற்ட பகுதியின வறளயத்தில் 
நீர ்ெரநது வீக்கம் உருவாவது

ேரககள்
 • குழநற்தபபருவ விறரவீக்கம்  வயிற்ைறையின 

உறையு்டன ச்தா்டரபுற்டயது பிைபபில் 
்்தானறும் விறரவீக்கம் ஆகும்.

 • நக் (Nuck) கால்வாய் நீரமம் – இது சபணணின 
(கவடற்ட) ச்தாற்ட பகுதியில் உண்டாகும் நீர 
்காரறவ உற்டய வீக்கம் ஆகும்.

ஆபதது காைணிகள்
காயம் அல்ைது ்நாய்த் ச்தாற்று்டன கூடிய 

விறரபறப வீக்கம்.

காைணஙகள்
 • அதிகபடியான திரவம் விறரத்திசுப றபயில் 

உற்பத்தி ஆவது.
 • குறைபாடுள்ள திரவம் உறிஞசும் ்தனறம.
 • யாறனக்கால் ்நாயுள்ளவரகளுக்கு 

விறரபறப அறமபபினால் ஏற்படும் நிணநீர 
வடிகால் குறைபாடு.

 • பிைக்கும் ்தருவாயில் உண்டான கு்டலிைக்கம் 
காரணமாக விறரவீக்கம் ஏற்ப்ட வாய்பபுள்ளது.

அர்டயாைஙகள் மறறும் அறிகுறிகள்
 • நீரக் ்காரறவக் கடடிகள்
 • விறரபறப வலி
 • விறரபறப வீக்கம்
 • சிவந்த நிை விறரவீக்கம்
 • விறரபறப கனமாக இருத்்தல்
 • விறரபறப முழுவதும் அற்டத்து இருபபது 

்பானை நிறை
 • மீணடும் மீணடும் திரவம் ்ெரு்தல்
 • விறரபறப இழுத்துப பிடித்்தது ்பானை 

உணரவு
 • காய்ச்ெல்
 • குளிரந்த நிறை
 • குமட்டல்
 • வாநதி

வ�ாய்க் கண்டறி்தல்
 • மருத்துவ வரைாறு  ்ெகரித்்தல்
 • உ்டல் பரி்ொ்தறன
 • ஸ்்கன பரி்ொ்தறன
 • ச்தாற்றுக் காரணத்ற்த கண்டறிய இரத்்தம் 

மற்றும் சிறுநீரப பரி்ொ்தறன.

வமலாணரம
 • ைாரடஸ் பலி்கஷன எனபது சிறிய 

விறரவீக்கத்திற்க்கு சபாருநதும் அறுறவ 
சிகிச்றெ.  விறரத்திசுப றபறய அறுறவ 
சிகிச்றெ மூைம் சவடடி திரவத்ற்த 
சவளி்யற்றி டயூனிகா அல்புஜினியா-வு்டன 
சவடடிய விளிம்றப இறணபபது.

 • ொபுைா அறுறவசிகிச்றெ – பகுதி சவடடி 
எடுத்்தல் மற்றும் விறரபறப உடசுவர சவளித் 
திருபபி றவத்்தல்.

 • ்தற்காலிக முறையில் திரவத்ற்த ஊசியின 
மூைம் சவளி எடுத்்தல்.

செவிலிய வமலாணரம
 • விறரவீக்கம் துணிக்கடடு முறைப பற்றி 

கற்பபித்்தல்.
 • வலி மற்றும் சிரமத்ற்த ெமாளிக்கும் திைறன 

கற்பித்்தல்.

சிக்கல்கள்

 • ்நாய் ச்தாற்று ஏற்படு்தல்.
 • கவடற்ட கு்டலிைக்கம்
 • இரத்்தம் நிறைந்த குழி உருவா்தல்.
 • சீழ் நிறைந்த குழி உருவா்தல்.

விறரவீக்கம் ஆணகளு்டன 
ச்தா்டரபுற்டய்தாக இருந்தாலும். 

சபணகளிலும் இது ஏற்ப்டைாம்.  இது கால்வாய் 
விறரவீக்கம் எனபபடும்.  பிைபபின்பாது வரும் 
விறரவீக்கம் சபரும்பாலும் குழநற்த பிைந்த 
ஒரு  வரு்டத்திற்குள் ெரியாகி விடும்.
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மூச்சுத் திணைல் (Dyspnoea) கடினமாக மூச்சு
மூச்சு ஊதும் கருவி (Spirometry) நுறரயீரலின காற்று உடபுகும் மற்றும் சவளி்யறும் அளறவ அளக்க 

பயனபடும் கருவி
ெளி (Expectrant) நுறரயீரலில் இருநது ெளி சவளி்யறு்தல்
விநதுபறப (Prostate) ஆணகளின சிறுநீரபறபயின கழுத்ற்த சுற்றி அறமநதுள்ள ஆண 

இனபசபருக்க சுரபபி இது விநது வளரச்சிக்கான ஊட்டச்ெத்ற்த 
அளிக்கிைது.

மிறக சபருக்கம் (Hyperplasia) திசு அல்ைது உறுபபு வீக்கம் 
வடு (ஸ்கார) காயங்களின வளரச்சியின ்பாது ்தடித்து வடு ்பானறு மாறுவது
சிறுநீரக்கல் (Kidney stone) கடினமான கல் சிறுநீரகத்தில் மற்றும் சிறுநீர பாற்தயில் உருவாவது
மூை்நாய் (Hermarrhoid) ஆெனவாய் பகுதியில் காணபபடும் வீக்கத்து்டன கூடிய நரம்பு மற்றும் 

ச்தாகுதி
இரத்்த உறைவு (Thrombus) உ்டலில் இரத்்த நாளங்களின உடபகுதியில் இரத்்தம் உறைநது இரத்்த 

ஓட்டத்ற்த ்தடுபபது
இைக்கம் (Prolapse) உ்டலின ஒரு பகுதி அல்ைது உறுபபு அ்தன இயல்பான நிறையில் இருநது 

முன்னாக்கி அல்ைது கீழ்்நாக்கி நழுவுவது
கடடி (Lump) குறிபபிட்ட வடிவ அறமபபு இல்ைா்த கச்சி்தமான நிறையுற்டய ெற்த
்மற்பூச்சு (Topical) ்நரடியாக உ்டல் பாகத்தின மீது ்த்டவு்தல்.
கடடுக்கடடு்தல் (Ligation) உ்டலின இரத்்த நாளம் அல்ைது கழிவுநீர நாளம் அல்ைது குழாய் 

ஆகியவற்றை அறுறவ சிகிச்றெ முறையில் இறுக்கக் கடடுவது
சநரித்து (Strangulated) உ்டலின பாகம் குறிபபாக கு்டலிைக்கத்தின்பாது அற்டபபினால் இரத்்த 

ஓட்டம் ்தற்டபபடுவது
கு்டலிைக்கம் (Hernia) உறுபறபத் ்தங்கியுள்ள ்தறெ சுவரில் பைவீனம் அல்ைது ஓடற்ட 

விழும்்பாது அந்த உறுபபு உடபுகுவ்தால் உண்டாகும் வீக்கம்
கருசூற்றப (Womஆ) கரபபம் ்தரித்்த நாள் மு்தல் பிரெவம் முடியும் வறர உள்ள கரபபபறபயின 

நிறை
பிைவிக் குறைபாடு (Congenital) உ்டல் குறைபாடு பிைவி்ை்ய இருபபது
மைச்சிக்கல் (Constipation) மைம் கடினபபடுவ்தால் தினமும் வலி மற்றும் சிக்கலு்டன கூடிய மைம் 

கழிக்கும் நிறை
ச்தாடுபரி்ொ்தறன (Palpation) பாகங்கறள விரலினால் ச்தாடடு அல்ைது றககளினால் ்த்டவி 

பரி்ொதிபபது
சிறுநீரக கல் (Rental Stone) சிறுநீர மற்றும் சிறுநீர பாற்தயில் கல் உருவாவது
சிறுநீரக வலி (Rental Colic) கல் மற்றும் கடடி ்மலும் பைகாரணங்களில் சிறுநீரக பகுதியில் ஏற்படும் 

வலி
 நுணகருவி (Cystoscopy) சிறுநீரபறபயின உடபுைத்ற்த பரி்ொதிக்க உப்யாகிக்கபபடும் கருவி
இரத்்தச்்ொறக (Anaemia) உ்டலில் இரத்்த சிகபபணுக்கள் குறைவினால் உண்டாகும் நிறை
பிராணவாயு நச்சுத்்தனறம 
(Oxygen Toxicity) 

மனி்தனின மூறளயில் பிராணவாயு விறளவிக்கும் தீங்குகள் 

சிறுநீரக செயலிழபபு (Renal 
Failure) 

சிறுநீரகத்தின ்வறைகள் ்தற்டபடுவது

கரலசசொறகள்
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திடீர சிறுநீரக செயலிழபபு 
(Actute Renal Failure) 

திடீசரன சிறுநீரகம் மீளக்கூடிய நிறையில் பாதிக்கபபடுவது 

நாள்பட்ட சிறுநீரக செயலிழபபு 
(Chronic Renal Failure) 

நீண்ட நாடகளாக சிறுநீரக ்வறைதிைன பாதிக்கபபடடு மீளா நிறைறய 
அற்டவது

இரத்்த யூரியா மிறக அற்டவது 
(Azotemia) 

யூரியா அளவு இரத்்தத்தில் இயல்றபவி்ட அதிகமாவது

சிறுநீரக் குறைவு (Oliguria) ்பாதுமான சிறுநீர சவளியாைாறம அண்டமினறம (Anovulation) - 
மா்தவி்டாய் சுழற்சியின்பாது முடற்ட சவடிக்கா ்தனறம

பாலூடடு்தல் (Lactation) ஒரு ்தாய் ்தான சபற்ைக் குழநற்தக்குப பாலூடடு்தல்
இறுதி மா்தவி்டாய் (Menopause) வயது முதிரச்சியால் மா்தவி்டாய் சுழற்சி நிரந்தரமாக வராமல் ்பாவது
பசியற்ை உள்நாய் (Anorexia 
Nervosa) 

உ்டம்றப சமலி்தாகப பராமரிக்க குண்டாகி விடு்வா்மா எனை பயத்தில் 
உணறவ குறைத்து ொபபிடுவது

விறரவு மா்தவி்டாய் சுழற்சி மிகவும் அடிக்கடி குறிபபாக மா்தவி்டாய் சுழற்ச்சி நாடகளின மு்தல் மற்றும் 
கற்டசி நாடகளில் ஏற்படுவது

கரபபபறப ்தறெ (Myo metrium) கரபபபறபயின றமயத்திலுள்ள ப்டைம்
கரபபபறப (Endometrium) 
அகபப்டைம் 

கருபறபயின சவளிபபுைத்தில் உள்ள ப்டைம் 

மைடடுத் ்தனறம (Infertility) கருத்்தற்ட ொ்தனம் உப்யாகபபடுத்்தபப்டா்த நிறையில் ஒரு சபண 1 
வரு்டக் காைத்திற்குள் கருத்்தரிக்க முடியாமல் ்பாவது

்தனனு்டல் ்தாங்குதிைன ்நாய் 
(Autoimmune Disease) 

்நாய் எதிரபபு ெக்தி குறைபாடு நிறையில் ஒருவர இருக்கும்்பாது உ்டல் 
செல்கள் அ்தன சொந்த செல்களுக்கு எதிராக எதிரவிறனப புரிவது 

சுரபபி (Gland) ஒரு ஹார்மான அல்ைது ்வறு சபாருறள உருவாக்கி அனுபபும் ஒரு 
உறுபபு அல்ைது திசு ஆகும்.

ஹார்மான ஒரு உறுபபு அல்ைது திசுக்களில் இருநது உருவாகும் சபாருள். இது 
ஒனறு அல்ைது அ்தற்கு ்மற்பட்ட உறுபபுகளின செயல்பாடுகறள 
பாதிக்கும்.

மிறக ற்தராய்டு சுரபபு 
(Hyperthyroidism) 

ற்தராய்டு சுரபபி அதிகபபடியாக சுரத்்தல்

குறை ற்தராய்டு சுரபபு 
(Hyperthyroidism) 

ற்தராய்டு சுரபபி குறைவாக சுரத்்தல்

்நாய் எதிரபபு ெக்தி அறமபபு 
(Immune System) 

றவரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா ்பானை ்நாய் கிருமிகளி்டமிருநது உ்டறை 
பாதுகாக்கும் 

அதிக இரத்்த குளுக்்காஸ் 
(Hyperglycemia) 

நீரிழிவு ்நாயாளிகளுக்கு இரத்்தத்தில் குளுக்்காஸின அளவு அதிகமாக 
இருபபது

இனசுலின (Insulin) இது ஒரு ஹார்மான மற்றும் உ்டம்பில் உள்ள குளுக்்காற்ஸ 
ஆற்ைைாக மாற்ை உ்தவுகிைது. இந்த ஹார்மான கறணயத்தின பீட்டா - 
செல்களில் உற்பத்தியாகிைது

வளரச்சிற்த மாற்ைம் 
(Metabolism) 

உயிரவாழ ஒரு உயிரினத்திற்குள் ஏற்படும் இராெயான செயல்முறை 
மாற்ைங்கள்

்நப்ராபதி- சிறுநீரகத்தின சிறு இரத்்த நாளங்கள் பாதிபபற்டவ்தால் உண்டாகும் 
சிறுநீரகமீளா ்நாய்

கறணயம் (Pancreas) கறணயம் எனபது வயிற்றின பின பகுதியில் அறமநதுள்ள உறுபபு
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புை இரத்்த நாள ்நாய் 
(Peripheral Vascular Disease 
(pvd)) 

சமதுவான மற்றும் முன்னற்ைமற்டக் கூடிய இரத்்த சுற்்ைாட்ட 
அறமபபில் உண்டாகும் ்நாய். இதில் இரத்்த நாளங்கள் குறுகைாக, 
அற்டபபு ஏற்படடு மற்றும் பிடிபபு்டன 
கூடிய புை இரத்்தநாளா ்நாயிறன உண்டாக்கும் 

பாலிடிபசியா (Polydipsia) அதிகபபடியான ்தாகம் சபாதுவாக நீரிழிவு ்நாயாளிகளுக்கு 
ஏற்ப்டக்கூடியது

பாலி்பசியா (Polyphagia) அதிகபபடியான பசி சபாதுவாக நீரிழிவு ்நாயாளிகளுக்கு 
ஏற்ப்டக்கூடியது

பாலிசம்னாரியா 
(Polymenorrhea) 

மா்தவி்டாய் சுழற்ச்சி அடிக்கடி (28 நாடகளில் 2-3 முறை) நிகழ்வது

ஒலிக்்கா்ம்னாரியா 
(Oligomenorihea) 

குறைவான மா்தவி்டாய் காைம்

்மன்ராஜியா இயல்பான மா்தவி்டா காைத்தில் நீடித்்த நாடகள் இரத்்தப்பாக்கு அல்ைது 
அதிகபபடியான இரத்்தப்பாக்கு

அமி்னாரியா இனபசபருக்க வயதில் மா்தவி்டாய் சுழற்ச்சி வரா்த நிறை
றப்ைாசநபறரடிஸ் பாக்டீரியா நுணணுயிரினால் சிறுநீரகத்தின உள்ப்டைம் மற்றும் 

பாரனறகமா செல்கள் பாதிக்கபபடுவது.
நீரக்்காரறவ (Edema) உ்டலின திசுப பகுதியில் உள்ள குழியில் அதிகபபடியான நீர ்ெரவ்தாை 

உண்டாகும் வீக்கம்
பிடடிங் எடிமா (Pitting edema) உ்டலின திசுப பகுதியிை குறிபபாக கால்களில் நீர ்ெரவ்தால் ஏற்படும் 

வீக்கம் 
டிஸ்சம்நாரியா வயிறு வலியு்டன மற்றும் இறுக்கத்து்டன கூடிய மா்தவி்டாய் சுழற்சி
சபரிஆரபிட்டல் எடிமா (periorbital 
edema) 

கணகறள சுற்றிலும் நீர ்காரறவ

மதிப்பீடு

I.ெரியான பதிரலத வ்தர்நச்தடுக்கவும்
1. ஆஸ்துமாவின சபாதுவான குணம் எனபது 

அ)  சநஞசு இறுக்கத்து்டன கூடிய வலி மற்றும் 
மூச்சிறரபபு

ஆ)  வயிறு இறுக்கம் மற்றும் கபம்
இ)வாய்வழி ஊக்க மருநதுகள் (ஸ்டீராய்டுகள்)
ஈ) இருமல் மற்றும் தும்மல்

2.  நுறரயீரல் செயல்பாடற்ட கண்டறியப 
பயனபடும் எளிய வறக கருவி எனபது ஒரு 

 அ) காற்ைழுத்்தமானி ஆ) அழுத்்த அளவு
 இ) உச்ெ ஓட்ட கருவி ஈ) இரத்்த அழுத்்தமானி
3.  நாள்பட்ட நுறரயீரல் அற்டபபு ்நாய்க்கான 

ஒரு சபாதுவான காரணம் எனன?
அ) மூச்சுக் குழாய் விரிவு ்நாய்
ஆ)  நாள்பட்ட மூச்சுக் குழாய் ச்தாற்று

இ) புறகப பிடித்்தல்
ஈ)  திசுக்களில் காற்றுப 

பரவிய நிறை
4.  பின வருவனவற்றில் எந்த 

அளவு நாள்பட்ட அற்டபபு ்நாயினால் 
ொத்தியமில்றை?
அ) இரத்்த அழுத்்தம் 
ஆ) இ்தய துடிபபு
இ) இரத்்தத்தில் ஆக்சிென அளவு
ஈ) உ்டலின ்தடபசவபபநிறை

5. பி.பீ.எச் எனைால் எனன?
அ) தீங்கற்ை விநது சுரபபி வளரச்சி
ஆ) உயர இரத்்த அழுத்்தம்
இ) அதிக வலியு்டன கூடிய ்தறைவலி
ஈ) உயர இரத்்த குளுக்்காஸ்
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6. விநது சுரபபி ச்தாற்று எனைால் எனன?
அ) வீக்கத்து்டன கூடிய சிவந்த சிறுநீரத் ்தாறர
ஆ)  வீக்கத்து்டன கூடிய சிவந்த சிறுநீர விநது 

சுரபபி
இ) வீக்கத்து்டன கூடிய சிவந்த சிறுநீர றப
ஈ) வீக்கத்து்டன கூடிய விநதுபறப

7. பி.எஸ்.எ.  எனைால் எனன?
அ) சபாது ்ெறவ அறிவிபபு
ஆ) காைஞெகபபற்டயின கீழ்வா்தம்
இ) விநது சுரபபியின குறிபபிட்ட அணடிசென
ஈ) இந்த குளுக்்காஸ் அளவு

8. சபாதுவான வயிற்றுக் கு்டலிைக்கம் எனபது
அ) கவடற்ட கு்டலிைக்கம்
ஆ) விறளயாடடுக் கு்டலிைக்கம்
இ) இயற்பிளவு கு்டலிைக்கம்
ஈ) பிைபபு கு்டலிைக்கம்

9. கு்டலிைக்கத்திற்கான காரணம்
அ) அதிகபபடியாக ொபபிடு்தல்
ஆ) உ்டல் பருமன
இ) குைடற்ட விடு்தல்
ஈ) அதிகபடியான மனஅழுத்்தம்

10. கு்டலிைக்கத்திற்கான அறிகுறி
அ) இருமல் ஆ) தும்மல்
இ) வீக்கம் ஈ) உைக்கம்

11. கு்டலிைக்க ்தடுபபு முறை எனபது
அ) அதிகபபடியாக ொபபிடு்தல்
ஆ) உ்டல் பருமன
இ) மதுபானம் அருநது்தல்
ஈ) புறகபபிடித்்தல் ்தவிரத்்தல்

12. கு்டலிைக்கத்தின சிக்கல் எனபது
அ)  உ்டலின ஒரு பகுதிக்கு இரத்்த்பாக்கு 

்தற்டபபடு்தல்
ஆ) ஆழமான கீைல்
இ)வாநதி
ஈ) மயக்கம்

13.  ் ்தால் மற்றும் நகக்குறுத்து இரணடின  நீளநிை 
மாற்ைம் இவ்வாறு அறழக்கபபடுகிைது
அ) நீல்வாற்த ஆ) இரத்்த ்ொறக
இ) இரத்்த ்பாக்கு ஈ) மூச்சுத் திணைல்

14.  வாய் மற்றும் மூக்கில் கச்சி்தமாக சபாருந்தக் 
கூடிய நா்டாவு்டன இறணந்த ொ்தனம் எனபது
அ) உயர இரத்்த அழுத்்தம்
ஆ) நாசிக் குழல்
இ) பிராண வாயு (ஆக்ஸிென) கூ்டாரம் 
ஈ) பிராண வாயு முகமூடி

15.  பினவருவனவற்றில் நாள்பட்ட சிறுநீரக 
செயலிழபபிற்க்கான ெரியான விளக்கம் எனபது 
அ)  உபபுத் ்தனறம அதிகமுள்ள விறரவாக 

குறையக் கூடிய சிறுநீர சவளி்யற்ைம்
ஆ)  படிபபடியாக மீள முடியா்த சிறுநீரக 

செயலிழபபு
இ)  சிறுநீரக சவளி்யற்ைம் குறைநது 

க்ரியாடடினின அதிகரிபபு
ஈ) சிறுநீரபபாற்தயில் ்நாய்த்ச்தாற்று

16.  திடீர சிறுநீரக செயலிழபபில் ்்தானறும் 
ஓலிக்கூரிய நிறையின எச்ெரிக்றக 
அறிகுறியாவது
அ)  ஒபப்டரத்தி அதிகமுள்ள சிறுநீர மற்றும் 

குறைந்த உபபு
ஆ)  குறைந்த இரத்்த அழுத்்தம் மற்றும் நீரச்ெத்து 

குறைபாடு
இ)  நீரக் சகாள்ளவு அதிகரிபபு மற்றும் உயர 

இரத்்த அழுத்்தம்
ஈ) சீரற்ை சுவாெம் மற்றும் அதிகபடியான பசி

17.  குறை ற்தராய்டு சுரபபி சுரத்்தலுக்கான 
ஏ்்தனும் ஒரு அறிகுறி
அ) ்ொரவு
ஆ) குறைந்த குளிர்தாங்கும் ்தனறம
இ) முடி உதிரவு
ஈ) ்மற்கூறிய அறனத்தும்

18.  சிகிச்றெ சபைா்த குறை ற்தராய்டு சுரபபு 
்நாயினால் பாதிக்கபபட்ட ்நாயாளி ்மலும் 
இ்தனால் பாதிக்கபபடுகிைாரகள்
அ) அதிகபடியான சகாைஸ்டரால்
ஆ) குறைந்த இரத்்த அழுத்்தம்
இ) குறைந்த இரத்்த ெரக்கறர
ஈ) இதில் எதுவும் இல்றை

19.  குறை ற்தராய்டு சுரபபி சுரத்்தலுக்கு எபபடி 
சிகிச்றெ அளிக்கபபடுகிைது
அ) கதிர வீச்சு
ஆ) அறுறவ சிகிச்றெ
இ) செயற்றக ஹார்மான
ஈ) குணபபடுத்்த முடியாது

20. ற்தராய்டு சுரபபு எங்கு அறமநதுள்ளது?
அ) முதுகு ்தணடு வ்ட அடிபபகுதி
ஆ) கழுத்து
இ) வயிறு
ஈ) முதுகு

21.  ற்தராக்ஸின பினவருவனவற்றை 
சகாணடுள்ளது
அ) ற்த்ராசின ஆ) செலினியம்
இ) அ்யாடின ஈ) a & c
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22.  மா்தவி்டாய் சுழற்சியின்பாது இரத்்தப்பாக்கு 
மிக சொற்பபமான அளவு மற்றும் இரணடு 
நாடகள் மடடு்ம இருபபது.
அ) ஒலிக்்கா சம்னாரியா
ஆ) றஹப்பா ்ம்னாரியா
இ) சமட்ராஜியா
ஈ) சமன்ராஜியா

23.  இனபசபருக்க வயதில் மா்தவி்டாய் சுழற்சி 
வராமல் ்பாவது 
அ) மா்தவிைக்கினறம (மா்தவி்டாய் இனறம)
ஆ) ்தற்காலிக மா்தவி்டாய் இனறம
இ) இரண்டாந்தரமான மா்தவி்டாய் இனறம
ஈ) வலியு்டன கூடிய மா்தவி்டாய் சுழற்சி

24. தீங்கற்ை கடடி கரபபபறபயில் உருவாவது
அ) நாரத்திசு கரபபபறபக் கடடி
ஆ) கரபபபறப இைக்கம்
இ) மைக்கு்டல் இைக்கம்
ஈ) சிறுநீரபறப இைக்கம்

25. எச்.எஸ்.ஜி-ன விரிவாக்கம்
அ)  கருக்குழாய் ஆய்வு – 

(ஹிஸ்்பாொல்பின்ொ கிராஃபி)
ஆ)  அல்டரா ்ொ்னாகராஃபி – அல்டரா 

்ொ்னாகிராஃபி
இ)  கருக்குழாய் ்ொ்னாகிராஃபி – றஹட்ரா 

்ொ்னாகிராஃபி
ஈ) கரபபபறப ஆய்வு – (ஹிஸ்்்டாஸ்்ொபி)

26.  பினவருவனவற்றில் வறக-I நீரிழிவு 
்நாய்க்கான ஆபத்து காரணிகளுக்கு 
ொத்தியமில்ைா்தது
அ) உணவுஆ) மரபு வழி
இ) ்நாய் எதிரபபு ெக்தி குறைவு
ஈ) சுற்றுபபுை சூழல்

27.  பினவருவனவற்றில் வறக II நீரிழிவு 
்நாய்க்கான ஆபத்து காரணிகளில் 
ொத்தியமில்ைா்தது 
அ) ்மம்பட்ட வயது ஆ) உ்டல் பருமன 
இ) புறகப பிடித்்தல் ஈ) உ்டல் இயக்க மினறம

28.  பினவருவனவற்றில் சிகிச்றெ அளிக்கபப்டா்த 
நீரிழிவு ்நாயினால் ஏற்படுவது
அ) பாரறவ இனறம (குருடடுத் ்தனறம)
ஆ) இரு்தய ்நாய்
இ) சிறுநீரக ்நாய்
ஈ) காது இறரச்ெல்

29.  பினவருவனவற்றில் நீரிழிவு ்நாய் வருவ்தற்கு 
முன ச்தா்டரபுற்டய காரணிகளில் 
ொத்தியமில்ைா்தது

அ)  வறக II நீரிழிவு ்நாய்க்கு அதிகபபடியான 
வாய்பபு

ஆ) பைவீனமான குளுக்்காஸ் ெகிபபுத் 
்தனறம

இ)  இ்தய ்நாய் மற்றும் பக்கவா்தம் ்நாய்க்கு 
அதிகபபடியான வாய்பபு

ஈ)  வறக I நீரிழிவு ்நாய்க்கு அதிகபபடியான 
வாய்பபு

30.  இரத்்த ெரக்கறரயின அளவு கடடுபபாடடில் 
உள்ளது எனபற்த குறிக்கும் HBA1C-ன  அளவு
அ) 7%-க்கு கீழ்
ஆ) 12%-15% - க்கு இற்டயில்
இ) 180 மி.கி ச்டசி/லிக்கு கீழ்
ஈ) 90 மற்றும் 130 மி.கி/ ச்டசி/லி

II.  பின்ேரும் வினாக்களுக்கு ஒன்று அல்லது 
இைணடு ேரிகளில் விர்டயளிக்கவும்

1. கு்டலிைக்கம் வறரயறு?
2. சி.ஓ.பி.டி. விரிவாக்கத்ற்த எழுது?
3.  குடிலிைக்கத்தின இரணடு வறககளின 

சபயரகறள குறிபபிகடு?
4. திடீர சிறுநீரக செயலிழபபு வறரயறு?
5.  பிராணவாயு சிகிச்றெயின ஏ்்தனும் 2. 

சிக்கல்கறள எழுதுக?
6. நீரிழிவு ்நாயின வறககறள குறிபபிடுக?
7. மா்தவிைக்கினறம வறரயறு?
8.  மூை்நாயாளிகளுக்கு விரல் மூைம்  ச்தாடும் 

பரி்ொ்தறனயின பயன எனன?
9. விறளயாடடு கு்டலிைக்கம் எனைால் எனன?
10. விறரவீக்கம் வறரயறு?

III. குறுவினா
1.  ஆஸ்துமாவின தூணடு காரணிகறள 

வரிறெபபடுத்து?
2. நீரிழிவு ்நாய் வறரயறு?
3.  மூை்நாய்க்கான ஆபத்து காரணிகறள 

எழுதுக?
4.  கு்டலிைக்கத்தினால் ஏற்படும் சிக்கல்கறள 

சிறுகுறிபபு வறரக.
5.  கரபபபறப இைக்கம் ஏற்ப்டாமல் ்தடுக்கும் 

முறைகறள சுருக்கி எழுதுக?
6.  பிராணவாயு சிகிச்றெ ்்தறவபபடும் 

நிறைறமகறள சுடடிக்காடடுக?
7.  ற்தராய்டு சுரபபு மிறகயில் ்தவிரக்கபப்ட 

்வணடிய உணவுகள் யாறவ?
8. காளாஞெகபபற்ட வறரயறு?
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9.  மாரற்டபபு ்நாயின அற்டயாளம் மற்றும் 
அறிகுறிகறள குறிபபிடுக?

10. டிஸ்சம்னாரியா சிறுகுறிபபு வறரக.

IV.சபருவினா
1.  மாரற்டபபு வறரயறு? மாரற்டபபு ்நாயின 

காரணங்கள் மற்றும் ்மைாணறம பற்றி 
எழுதுக?

2.  தீங்கற்ை பு்ராஸ்்்டட வளரச்சி பற்றி விரிவாக 
விளக்குக?

3.  நாள்பட்ட சிறுநீரக செயலிழபபு பற்றி விரிவாக 
விவாதி?

4.  கரபபபறப நாரத்திசுக் கடடி பற்றி விரிவாக 
எழுது?

5.  கரபபபறப இைக்கம் பற்றிய ்மைாணறமறய 
விவரிக்கவும்

6.  கு்டலிைக்கம், எனைால் எனன? கு்டலிைக்கத்தின 
காரணங்கள், அற்டயாள அறிகுறிகள் மற்றும் 
அறுறவ சிகிச்றெ ்மைாணறம பற்றி எழுதுக?

7.  திரு.X-அவரகள் எற்டகுறை்தல், அதிகபடியான 
்தாகம் மற்றும் ்ொரவு காரணமாக 
மருத்துவமறனயில் அனுமதிக்கபபடடிருந்தார

 • நீரிழிவு ்நாய் வறரயறு
 • நீரிழிவு ்நாய் வறககறள படடியலிடுக
 •  நீரிழிவு ்நாய் காரணங்கள் மற்றும் அற்டயாள 

அறிகுறிகறள எழுதுக.
 •  நீரிழிவு ்நாயின ்மைாணறமறய விளக்குக.

8.  பினவருவனவற்றை வறரயறு
 • நாரகடடி இறழமத்்தடிபபு
 • காளாஞெகபபற்ட
 • ற்தராய்டு சுரபபு குறை
 • நீங்கற்ை பு்ராஸ்்்டட வளரச்சி
 • ஆஸ்துமா

9.  ற்தராய்டு சுரபபு குறை பற்றி விரிவாக 
விளக்குக?

10.  பிராணவாயு அளிக்கபபடும் செயல்முறைறய 
விரிவாக எழுதுக.
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உரலி :  https://symptomchecker.isabelhealthcare.com/suggest_diagnoses_advanced/landing_page

• படி 1 :  கீழ்க்காணும்  உரலி/விறரவுக் குறியீடற்டப பயனபடுத்தி  இச்செயல்பாடடிற்கான 
இறணயப பக்கத்திற்குச் செல்ைவும்.

• படி 2 :  ‘Age, Gender and Region’ ஆகிய ்தகவல்கறள நிரபபவும். 
• படி 3 :  அறிகுறிகறளக் கட்டத்தில் நிரபபி ்்தடு சபாத்்தாறன அழுத்்தவும். 
• படி 4 :  ொத்தியமான ்நாய்களின படடியல் செயல்பாடடுச் ொளரத்தின வைது பக்கத்தில் 

இ்டம்சபறும். ஆபத்்தான நிறையில் இருந்தால் சிவபபு வணணத்தில் குறிக்கபபடடிருக்கும்.

இச்செயல்பாடடின மூைம் ஒருவருக்கு 
இருக்கும் அறிகுறிகறள றவத்து அவருக்கு 

இருக்கும் ்நாயின ்தனறமறயப பற்றி 
அறி்தல்.

படி 1 படி 2 படி 4படி 3

இரணயச செயல்பாடு

*ப்டங்கள் அற்டயாளத்திற்கு மடடு்ம.
*்்தறவசயனில் Adobe Flash றய அனுமதிக்க.

படிநிரலகள்

மருததுே அறுரே சிகிசரெ
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 அறிமுகம் 

“உளவியல்” என்ற ச�ொல் ‘Psyche’ மற்றும் 
“Logos” என்ற இரண்டு கிரரக்க வொர்த்தை்களில் 
இருந்து ரதைொனறியது. “logos” என்ற வொர்த்தை ஒரு 
அறிவொரந்தை ச�ொற்சபொழிவு அல்்லது பிரிவி்ை்யக 
குறிபபதைொகும். பல்ரவறு ்கொ்லங்களில் 
உளவிய்லொளர்கள் psyche – என்ற வொர்த்தைககு 
பல்ரவறு சபொருள் கூறிைர.

ஆரம்ப்ததில் psyche - உள (ஆனமொ) 
எனபதுஒரு ‘உயிர’ எைவும்பி்றகு ‘மைது’ எைவும் 
பின‘ உணரவு’ எனறும் விளக்கபபட்டது. இபரபொது 
உளவிய்லொைது ஒரு அறிவிய்லொ்க ்கருதைபபடுகி்றது. 
இது உயிரிை்ததி்ை ்கடடுபபடு்ததுவதைற்கும் 
ந்ட்த்தை்ய முழுவதுமொ்க நனகு புரிந்து 

ச்கொள்வதைற்கும், உரிய அறிவியல் எனபர. சுருங்கக 
கூறின உளவியல் எனபது மனிதை ந்ட்த்தையின 
அறிவியல். ஒரு மனிதை்ை அவைது ந்ட்த்தையினமூ
்லம்புரிந்துகச்கொள்ளமுடிகி்றது. ர�ொ்கன சவொல்ப்கொங 
வொன ர்கொ எனபவரின பினவரும் ரமற்ர்கொள் மனிதை 
ந்ட்த்தை்ய ஆய்வு ச�ய்வதைற்்கொை 
முககிய்ததுவ்த்தை சவளிபபடு்ததுகி்றது.

“ந்ட்த்தை எனபது ஒரு ்கண்ணொடி இதில் 
அ்ைவரும் அவர்களது உருவ்த்தை 
சவளிபபடு்ததுகி்றொர்கள்.”

 3.1.   உளவியலின் வரையரை

உளவியல் எனபது மைந்ல அறிவியலின 
நி்கழ்வு்க்ளயும் நி்்லயி்ையும் சவளிபபடு்ததுவது. 

இபபொ்ட்த்தைக ்கற்்றபின மொணவர்கள் சபறும் தி்றன்கள்
 ➢ உளவியல் என்ற ச�ொல்்்ல வ்ரயறுக்க.
 ➢ ச�விலிய்ததில் உளவியலின முககிய்ததுவ்த்தை விளக்க.
 ➢ மொஸர்லொவின ஊககுவி்ததைல் ர்கொடபொட்்ட விவரிக்க.
 ➢ தைனிநபர ரவறுபொடு்க்ள புரிந்துகச்கொள்ளல்.
 ➢ மைபபொன்ம்ய விவரி்ததைல்.
 ➢ உணரவு மற்றும் இணக்கம் விவரிக்க.
 ➢ ஆளு்ம வளரச்சி மற்றும் அதைன கு்்றபொடு்க்ள விவரிக்க.
 ➢ முரண்பொடு மற்றும் ஏமொற்்றம் பற்றி புரிந்துச்கொள்ள.
 ➢ அவ�ரக ்கொ்ல குறுககீடு குறி்தது விளக்க.

தன்நெஞ் சறிவது ்�ொய்யற்க ்�ொய்ததபின
தன்நெஞ்்ச தன்னைச் சுடும்.

தன்்மன்மறிந்து ஒருவர் ப�ொய் பெல்லக் கூடொது. அவவொறு கூறுவொரையொனொல  
அவர் ்மனர்ம அவரை வருத்தும்.

கறைல ர�ொக்கஙகள்

3
�யன்�ொட்டு
உளவியல

அ்லகு
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நம்மு்்டயஉணரவு்கள், ஆ்�்கள், அறிவொற்்றல், 
பகு்ததைறிதைல் முடிவு்கள் மற்றும் விருபபம் 
ரபொன்ற்வ நி்கழ்வு்கள் எனறும் 
அ்ைக்கபபடுகி்றது. (வில்லியம்ர�மல் 1890.)

“உளவியல் எனபது ஒருவரது சூைலின 
சதைொ்டரபு்்டய தைனிபபட்ட ந்டவடிக்்க்கள் பற்றிய 
அறிவியல் ஆகும்.”

 - உடசவொர்த மற்றும் மொரகுஸ (1948)
N.L. மனகூற்றுபபடி உளவியல் ஆய்வு எனபது 

ந்ட்த்தை்ய அறிவியல் ரீதியொ்க ஆய்வு ச�ய்தைர்ல 
ஆகும்.

 3.2.    பெவிலியத்தில உளவியலின் 
முக்கியத்துவம்

உளவியல் ச�விலியருககு கீழ்்கண்்டவொறு 
ப்லவழி்களில் உதைவுகி்றது. 

i) ர�ொயொளிரயப் புரிந்து பகொண்டு உதவுதல.
ச�விலியர்கள் ரநொயொளி்க்ள புரிந்து 

ச்கொண்டு அவர்களுககு தைரமொை மரு்ததுவ 
பரொமரிப்ப வைங்க ரவண்டும். தைனிநபரின 
ரவறுபொடு, ரநொயொளி்களின ஆளு்ம பண்பு்கள் 
மற்றும் சவவரவறு சூழ்நி்்ல்களில் அவர்களின 
ந்ட்த்தையின சபொரு்ளப புரிந்து ச்கொள்ள 
ச�விலியர்களுககு உளவியல் உதைவுகி்றது.

ii) உைவினர்கரள புரிந்துபகொள்ளுதல ்மறறும் 
உதவுதல

ச�விலியர்கள் முழு்மயொை பரொமரிபபு 
வைஙகும் ரபொது ரநொயொளியின உ்றவிைர மற்றும் 
ந்ல விரும்பி்க்ள ஊககுவி்தது அவர்க்ளயும் 
ரநொயொளி ்கவனிபபில் பஙர்கற்்க ்வபபரதை ஆகும். 
ரநொயொளி்கள் சி்ல ச�யல்்க்ள ச�ய்வது ஏன எை 
அவர்க்ள புரிந்து ச்கொள்ள ்வபபது 
ச�விலியர்களுக்கொை ஒரு �வொ்லொை பணியொகும். 
உளவிய்்லப பற்றிய படிபபொைது ச�விலியர்கள் 
ரநொயொளி்களின உ்றவிைர்களின உண்்மயொை 
ர்கொரிக்்க்க்ளப புரிந்துச்கொண்டு அவர்கள் மீது 
்கவைம் ச�லு்ததை உதைவுகி்றது.

iii)ர�ொயொளிக்குத்  ரதரவயொனஆர்லொெரன, 
வழிகொட்டுதல  ்மறறும்  ஆதைவு  ஆகியவறரை 
வழஙகுதல.

உளவிய்்லப படிபபதைன மூ்லம் ச�விலியர்கள் 
ரநொயொளி்களுககு வழி்கொடடுதைல், ஆர்லொ�்ை 
மற்றும் அதைன நுடபங்கள் பற்றிய ச்கொள்்்க்க்ளப 
புரிந்து ச்கொள்கி்றொர்கள். வழி்கொட்டல் மற்றும் 
ஆர்லொ�்ையின நுடபங்க்ள புரிந்து 

ச்கொள்வதைன மூ்லம் ச�விலியர்கள், தைனிபபட்ட 
அல்்லது குழு வழி்கொட்டல் மற்றும் ஆர்லொ�்ை 
ர�்வ்க்ள வைஙகி அவர்களுககு உதைவுகின்றர.

iv) தை்மொன பெவிலிய �ைொ்மரிப்பு வழஙகுதல
உ்டலும் மைமும் இ்ணந்தைரதை ஒரு மனிதைன. 

உ்டலில்ஏதைொவது மொற்்றங்கள் ஏற்படின அது 
மை்தையும் பொதிககும்., உ்டல் அல்்லது 
மைபபொதிபபு்களுககு தைனிநபர மரு்ததுவம்ையில் 
அனுமதிக்கபபடுகி்றொர. உ்டல்-மைம் 
இவவிரண்டிற்கும் இ்்டரயயொை உ்றவின 
முககிய்ததுவ்த்தைப புரிந்துகச்கொண்டு உளவியல் 
ச்கொள்்்க்க்ள �ொரந்து ரநொயொளி்ய 
பரொமரிபபதில் உளவியல் அறிவு பயனபடுகி்றது.
ரநொயொளியின மைபபொன்ம முரண்பொடு்கள், 
ரநரம்்றயொை சிந்தை்ை, அவ�ர ்கொ்ல குறுககீடு 
பற்றி ச�விலியரஅறிந்து தைரமொை சிகிச்்� அளிக்க 
உளவியல் உதைவுகி்றது.

v) பதொழிலமுரை சூழர்ல ெ்மொளித்தல
ச�விலியம் எனபது ஒரு குழுபணி. மற்்ற 

சு்கொதைொரகுழு உறுபபிைர்கள் மற்றும் 
�்கபணியொளர்களு்டன இ்ணந்து பணி 
புரியரவண்டும். ச�விலியர தைங்க்ள சுற்றியுள்ள 
மக்களின மை்தை புரிந்துக ச்கொண்டு தி்றம்ப்ட 
ச�யல்ப்ட ரவண்டும். ச�விலியர மற்்ற சு்கொதைொரகுழு 
உறுபபிைர்களு்டன இ்ணந்து சதைொழில் 
�ொரசூைலில் பணியொற்றும் ரபொது �வொல்்க்ள 
�ந்திக்கரநரிடும். அவரவ்ள்களில் உளவியல் 
அறிவு இந்தை �வொல்்க்ள �மொளிக்க 
ச�விலியர்களுககு உதைவுகி்றது.

vi) தன்ரன புரிந்துபகொள்ளுதல
ச�விலியர தைங்கள் மைபபொன்ம சிந்தை்ை, 

தி்றன்க்ள �மொளி்ததைல், மதிநுடபம், ஒடடுசமொ்ததை 
ப்லம் மற்றும் ப்லவீைங்கள் பற்றிய புரிதைலு்டன 
ச�யல்படுதைல் ரவண்டும். சுயபுரிந்து ச்கொள்ளுதைல் 
தைனிபபட்ட மற்றும் சதைொழில்மு்்ற வொழ்க்்க, 
�மநி்்லயொை வொழ்க்்க இரண்டும் இணக்கமொ்க 
�ம நி்்லரயொடு சபொருந்தி வொைவழிவகுககி்றது.

 3.3.    ்மொஸர்லொவின் ஊக்குவித்தல 
ரகொட்�ொடு

மொஸர்லொவின ஊககுவி்ததைல் ர்கொடபொடு 1943-
ஆம் ஆண்டு ஆபிர்கொம் மொஸர்லொ முனசமொழிந்தை ஒரு 
உளவியல் ர்கொடபொடு. இந்தை ர்கொடபொடு சபரியபிரமிடு 
வடிவ்ததில் சபரும்பொலும்சி்ததைரிக்கபபடுகி்றது. 
கூம்பின அடிபபொ்க்ததில் மி்க அடிபப்்ட ரதை்வ்களும் 
ரமல்பொ்க்ததில் சுய இயல்பொக்க்த ரதை்வ்களும் 
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�ொதுகொப்பு ரதரவகள் (Safety Needs)
ஒரு நபரின உ்டலியல் ரதை்வ்கள் திருபபதி 

ச�ய்யபபட்டொல் அவர்களின பொது்கொபபு ரதை்வ 
முனனுரி்ம மற்றும் ஆதிக்கம் சபறும். 
உதைொரணமொ்க, உ்டல்பொது்கொபபு இல்்லொதை 
சூழ்நி்்ல்களொை – ரபொர, இயற்்்க ரபரழிவு 
ரபொன்றவற்்றொல் மக்கள் மைஅழு்ததைம் மற்றும் 
பதைற்்ற்த்தை அனுபவிபபர. தைனிபபட்டபொது்கொபபு, 
உணரச்சிபொது்கொபபு, நிதிபொது்கொபபு, உ்டல்ந்லம் 
மற்றும் நல்வொழ்வு பொது்கொபபு ரதை்வ உள்ள்டஙகும் 
(விப்தது ரநொய் மற்றும் அபொய்கரமொை 
சூழ்நி்்லயிலிருந்து பொது்கொபபு).

அன்பு / உரடர்ம.(Love and belonging Needs)
மனிதை்த ரதை்வ்களில் மூன்றொம் நி்்ல �்க 

மனிதைர்களுககி்்டரய ஓர ச�ொந்தை உணர்வ 
ஏற்படு்ததுகி்றது. �மூ்க ச�ொந்தை ரதை்வ்களில் நடபு, 
குடும்பம் மற்றும் சநருக்கம் ஆகிய்வ அ்டஙகும். 
குழு சபரியரதைொ அல்்லது சிறியரதைொ எனறு 
சபொருடபடு்ததைொமல், �மூ்க குழுக்களி்்டரய 
இ்ணந்து ஏற்றுகச்கொள்ளும் உணர்வ 
மனிதைர்கள் வளர்ததுக ச்கொள்ள ரவண்டும். 
உதைரொணமொ்க �ங்கம், மதைகுழுக்கள், வி்ளயொடடு 
அணி்கள், கும்பல்்கள் ரபொன்ற்வ சபரிய �மூ்க 
குழுக்களில் அ்டஙகும். சிறிய �மூ்க சதைொ்டரபு்களில் 
குடும்ப உறுபபிைர்கள், சநருக்கமொை பங்கொளி்கள், 
வழி்கொடடி்கள், �்கொக்கள் முதைலியை அ்டஙகும். 
மற்்றவர்க்ள ரநசிபபதும், ரநசிக்கபபடுவதுரம 
மனிதைர்களுககு தை்்லயொய ரதை்வ.

குரைந்த ்மறறும் உயர் சுய்மரியொரத பகொண்ட 
்மக்கள் தஙகரள எப்�டி கருதுகின்ைனர்?

கு்்றந்தை சுயமரியொ்தை ச்கொண்்டவர்கள் 
எதிரம்்றயொை வ்்கயில் தைங்க்ளக 
்கருதுகின்றைர. அவர்கள் தைங்க்ளப பற்றி 
நன்றொ்க நி்ைபபதில்்்ல, மற்்றவர்களு்டன 
இணஙகி ச�யல்படுவதில் சிக்கல் உள்ளவர்கள், 
சுய�ந்ரதை்கங்களொல் பொதிக்கபபட்டவர்கள். 
மொ்றொ்க, உயர சுயமரியொ்தை ச்கொண்்டவர்கள், 
மதிபபிற்குரியவர்கள், தி்றன மிக்கவர்கள் 
மற்றும் ஏற்றுக ச்கொள்ள்ததைக்கவர்கள் என்ற 
எண்ணம் உ்்டயவர்கள். தைங்க்ள தி்றனப்ட 
பயனபடு்ததிக ச்கொள்ளவும். மற்்றவர்க்ள 
தி்றனப்ட ஏற்றுக ச்கொள்ளவும் கூடியவர்கள்.

சுய்மரியொரத
 சுயமரியொ்தை எனபது ஒருவரு்்டய 

சுயமதிபபீடடின மூ்லம் தைன ச�ொந்தை மதிபபு பற்றிய 
நம்பிக்்க.. தைகுதி ரதை்வ, ஈர்கொ ரதை்வ எனபது 

குறிபபி்டபபடடுள்ளது. கூம்பின அடிபபகுதியில் 
இருந்து முதைல் நொனகு நி்்ல்களில் பிரமீ்டொைது 
“கு்்றபொடு ரதை்வ்களொகும்”. உ்டலியல், பொது்கொபபு, 
அனபு ச�ொந்தைம் மற்றும் மதிபபு ரதை்வ்க்ளக 
ச்கொண்டுள்ளது. அடிபப்்ட ரதை்வ பூர்ததி 
ச�ய்யபபடின அதைன உயரநி்்ல ரதை்வ பற்றி 
சிந்திபபர. எடு்ததுக்கொட்டொ்க, ஒரு தைனிநபர தைைது 
உ்டல்நி்்ல ரதை்வ்க்ள நி்்றரவற்றும் வ்ர 
பொது்கொபபு ரதை்வ்க்ள எதிரபொரக்கமொட்டொர. 
பொது்கொபபு ரதை்வ்க்ள நி்்றரவற்றுவதைற்கு 
முனைொல் அவர அன்பயும் விருபப்த்தையும் 
விரும்பமொட்டொர. அடிபப்்ட ரதை்வ்கள் பூர்ததி 
ச�ய்யபபட்டொல் படிபபடியொ்க அடு்ததை நி்்ல்ய 
ரநொககி முனரைறுபவ்ர சமட்டொ ஊககுவிதைல் 
உ்்டரயொர எனபர. (Metamotivation) இக 
“கு்்றபொடுரதை்வ” பூர்ததிச�ய்யபப்டொ விட்டொல் 
தைனிநபர எதிரபொரப்பயும் பதைட்ட்த்தையும் 
உணரவர.

்மொஸர்லொவின் ரதரவக்கொன �டிநிர்ல

²ò Þò™ð£‚è‹
(îQŠð†ì Fø¬ù 
Ü¬ìî™)

²ò ñKò£¬î - 
ñŸøõ˜èOìI¼‰¶ 
ñFŠ¹ ñŸÁ‹ ñFŠd´

ªê£‰îƒèœ 
(Ü¡¹, °¿ð£ê‹)

ð£¶è£Š¹ «î¬õèœ
(îƒ°Iì‹, Üð£òˆFL¼‰¶ 
ÜèŸÁõ¶)

àìŸÃÁ «î¬õèœ  
(àì™ïô‹, àí¾, 
É‚è‹ Þ¼ŠHì‹)

உடல ரீதியொன ரதரவகள்:- (Physiological 
Needs)

உ்டல் ரீதியொை ரதை்வ்கள் எனப்வ 
மனிதைன உயிர வொழ்வதைற்்கொை இயற்பியல் 
ரதை்வ்கள் ஆகும். இந்தை ரதை்வ்கள் பூர்ததி 
ச�ய்யபப்டொ விட்டொல், மனிதை உ்டல் ஒழுங்கொ்க 
இயங்கொது. உ்டற்கூறு ரதை்வரய ரதை்வக்கொை 
படிநி்்லயில் முதைன்மயொை ரதை்வயொகும். 
அடிபப்்ட ரதை்வ பூர்ததி ச�ய்யபப்டொதிருபபின 
பி்ற ரதை்வ்க்ள்த சதைொ்டரமுடியொது. 
உ்டலியல்ரதை்வ்கள் சுவொசி்ததைல், நீர, உணவு, 
தூக்கம், ஆ்்ட, தைஙகுமி்டம் மற்றும் பொலியல் 
ரதை்வ்கள்எனபை.
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�மூ்க்ததில் மற்்றவர்களி்டமிருந்து அஙகீ்கொரம், 
நி்்ல, முககிய்ததுவம் மற்றும் மரியொ்தை 
ஆகியவற்்்றப சபறுவது சதைொ்டரபொைது. எல்்லொ 
மனிதைர்களும் மரியொ்தைக குரியவர்களொ்கவும் 
சுயரதை்வ மற்றும் சுயமரியொ்தை ச்கொண்டிருக்க 
ரவண்டும். இந்தை ச�யல்்கள் ஒரு மனிதைனுககு 
உணரவு பங்களிபபு அல்்லது மதிப்பக 
ச்கொடுககி்றது. இந்நி்்லயில் கு்்றபொடு ஏற்படின 
கு்்றந்தை சுயமரியொ்தைககு வழிவகுககும்.

சுய இயல�ொக்கம் சுயநிரைவு.
சுய இயல்பொக்கம் எனபது தைனிமனிதைன தைன 

உள்ளொரந்தை தி்றன்க்ள ரமம்படு்ததுவதைொகும் 
சுருங்கககூறின தைனிமனிதைன தைனைொல் 
இயன்றவற்்்ற சி்றபபொ்க ச�ய்து முடிபபது. 
தைனிமனிதை ஊககுவிபபு முதைலியை ஒருவரு்்டய 
முழு்ததி்ற்ையும் சவளிபபடு்ததை உதைவுகி்றது.

சுயநிரைவொளர்கள் என்�வர் யொர்?
தைங்களதுமுழு்மயொை தி்றன்க்ள 

பயனபடு்ததுபவர்கரள சுயநி்்றவொளர்கள்.

 3.4.    தனி��ர்களின் ரவறு�ொடு 
(Individual Differences)

நம்்ம சுற்றியுள்ள உயிருள்ள மற்றும் 
உயிரற்்ற சபொருட்கள் ப்ல நி்்ல்களில் ரவறுபடடு 
்கொணபபடுகி்றது. மனிதை இைம், ரதைொற்்றம், நி்றம் 
ஆளு்ம ந்ட்த்தை ஆகியவற்்றொல் 
மொறுபடுகின்றைர. நம்மி்்டரய வி்ததியொ�ங்களும் 
தைனிபபட்டரவறுபொடு்களும் ்கொணபபடுகி்றது..

தனி��ர் ரவறு�ொடுகளின் வரையரை
தைனிநபர ரவறுபொடு எனபது 

தைனிமனிதைர்களி்்டரய ஒருவருகச்கொருவர 
ரவறுபடு்ததி அல்்லதுபிரி்தது, ஓர தைனி்ததுவமொை 
தைனிநபரொ்க தைன்ை உருவொககுவது.

தனிப்�ட்ட ��ர்களின் ரவறு�ொடுகளின் 
வரககள்

1. உ்டல் அல்்லது உ்டலியல் ரவறுபொடு்கள்.
2. உளவியல் ரவறுபொடு்கள்.

கீழ்ச்கொடுக்கபபடடுள்ள ச�யல்்களொல் 
தைனிமனிதைனில் ரவறுபொடு ரதைொனறுகி்றது. 
அ்வயொவை
 • உ்டல்�ொர ரவறுபொடு.
 • நுண்ணறிவு்த தி்றன ரவறுபொடு.

 • மைபபொன்மயில் ரவறுபொடு.
 • அ்்டவில் ரவறுபொடு்கள்.
 • இயக்க்த (ரமொட்டொர) தி்றனில் ரவறுபொடு.
 • பொலியல் ்கணககில் வி்ததியொ�ம்.
 • இை ரவறுபொடு.
 • எந்நொடடிைர என்ற ரவறுபொடு.
 • சபொருளொதைொர நி்்ல ்கொரணமொை ரவறுபொடு.
 • உணரச்சி ரவறுபொடு.
 • ஆளு்ம ரவறுபொடு.

தனி��ர் ரவறு�ொடுகளுக்கொன 
கொைணஙகள்

 • மரபு�ொரந்தை.
 • �ொதி, இைம் மற்றும் ரதை�்ததின ச�ல்வொககு.
 • பொலியல் ரவறுபொடு்கள்.
 • நுண்ணறிவு வயது.
 • மைச்ர�ொரவு மற்றும் உணரச்சி 

நி்்ல்ததைன்ம.
 • சபொருளொதைொர நி்்ல மற்றும் ்கல்வி
 • சூழ்நி்்ல

பெவிலியத்தின் தொக்கஙகள்
IQ நி்்ல மற்றும் புரிதைல், வலி்ய தைொஙகிக 

ச்கொள்ளும் தைன்ம, புதிய சூைல்்க்ளயும் 
சூழ்நி்்ல்க்ளயும் �மொளி்ததைல், �மூ்கம் மற்றும் 
உணரச்சி்க்ள �மொளி்ததைல் ரபொன்றவற்றின 
அடிபப்்டயில் ரநொயொளி்கள் மற்றும் ்கவனிபபின 
கீழ் உள்ள மக்களின விருபபு சவறுபபு்க்ள 
ச�விலியர்கள் ்கண்டிபபொ்க உணரநது 
அறிந்திருக்க ரவண்டும். இந்தை ரவறுபொடு்க்ள 
அவளது மைதில் ்கரு்ததில் ச்கொண்டு அவளது 
ச�விலிய ந்டவடிக்்க்க்ள திட்டமி்ட ரவண்டும்.

ச�விலியருககு தைனிநபர ரவறுபொடு்க்ளப 
பற்றிய அறிவொைது ஒவசவொரு நபருககும் 
தைனி்ததுவமொை ்கவனிப்ப வைங்க உதைவுகி்றது.

ஒவசவொரு ரநொயொளியும் 
தைனி்ததுவமொைவர்கள், ஒருவருககு ச்கொடுககும் 
சிகிச்்� மு்்ற்ய மற்்றர்கரளொடு ஒபபி்டககூ்டொது 
எனப்தை ச�விலியர்கள் தைங்கள் ரநொயொளி்கள் 
மற்றும் உ்றவிைர்களுககு புரிய ் வக்க ரவண்டும். 
அவர்கள் மற்்றவர்களின சிகிச்்�்க்ள 
சவறுமரை ந்கச்லடுக்கவும் முடியொது, எல்ர்லொரும் 
அரதை வழியில் பயை்்டயவும் முடியொது.

ச�விலியர்கள் தைங்கள் ்கவனிபபின கீழ்உள்ள 
உயரந்தை மற்றும் கு்்றந்தை சுயமரியொ்தை 
உ்்டயவர்க்ள புரிந்து வழிந்ட்ததுவர. 
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 3.5.   ்மனப்�ொன்ர்ம (Attitude)

்கல்வியின முககிய குறிகர்கொள், �முதைொய்ததின 
எதிரபபு்களுககு ஏற்ப ஒருவரின ந்ட்த்தை்ய மொற்றி 
அ்மபபதைொகும். ஒருவரது ந்ட்த்தை ஒரு சபொரு்ளப 
பற்றிய மைபபொன்ம, ரயொ�்ை, நபர அல்்லது 
அவரது சூைலில் உள்ள சபொருள் ஆகியவற்்்ற 
�ொரந்துள்ளது. ஒருவரது மைபபொன்ம அவரது முழு 
ஆளு்ம மற்றும் வளரச்சி்ய பொதிககி்றது. 

வரையரை
ஒரு மைபபொன்ம எனபது சபொருள்்கள் 

அல்்லது மக்க்ளப பற்றிய அறிவொற்்றல், ந்ட்த்தை 
அல்்லது உணரச்சி ரீதியொை ஒரு முன்கணிபபு 
அல்்லது ரபொககு.

்மனப்�ொன்ர்மயின் ப�ொருள்
ந்ட்த்தை்ய ஒரு குறிபபிட்ட நி்்லயில் 

ச�யல்படு்ததை எதிரவி்ையொற்்ற 
தையொரநி்்லபபடு்ததுவது (டிரொவரஸ 1973).

மைபபொன்ம எனபது முனகூடடிரய 
உள்ளது அல்்லது சபொரு்ததைமொை தூண்டுதை்லொல் 
முன தீரமொனிக்கபபட்ட மு்்றயில் பதி்லளிபபதைற்கு 
தையொரொ்க இருபபது. விடர்ட்கர, 1970.

்மனப்�ொன்ர்மயின் இயலபுகள்
ஒரு தைனிநபரின உ்றவு மைபபொன்மயொைது, 

குறிபபிட்டநபர்கள், குழுக்கள், மதிபபு்கள் அல்்லது 
அவரது சூைலு்டன சதைொ்டரபு்்டய சநறிமு்்ற்க்ளச் 
�ொரந்தைது.
 • அணுகுமு்்றயொைது ்கற்றுக ச்கொள்ளபபட்டதும் 

சப்றபபட்டதுமொகும்.
 • அ்வ ஒரு தைனிநபரின உள்ளொரந்தை மற்றும் 

இயல்பொை்வ்கள் அல்்ல.
 • ஒரு குறிபபிட்ட தூண்டுதைலுககு பதி்லளிக்க 

தையொரொை நி்்லயில் இருபபது.
 • திட்டவட்டமொை ஊககுவிபபு பண்பு்க்ள 

ச்கொண்டுள்ளது.
 • இதைன எல்்்ல வலுவொை ரநரம்்ற 

மைபபொன்மயில் இருந்து ்கடு்மயொை 
எதிரம்்ற மைபபொன்ம வ்ரச் ச�ல்லும்.

்மனப்�ொன்ர்ம வளர்ச்சிரய �ொதிக்கும் 
கொைணிகள்

மைபபொன்ம ்கற்றுகச்கொள்வதைொல் 
சப்றபபட்டது. மைபபொன்ம உருவொக்க்ததில் 

பொரம்பரிய்ததின பஙகு இல்்்ல. மைபபொன்ம 
உருவொக்க்ததில் சுற்றுசூைல் ஒரு முககிய பஙகு 
வகிககி்றது. மைபபொன்ம உருவொ்க தைனிமனிதை 
சிந்தை்ை மற்றும் சூழ்நி்்லககி்்டரயயொை 
இ்்டவி்ைரய ்கொரணமொகி்றது. ஆ்கரவ 
்கொரணி்க்ள 2 வ்்கயொ்க வ்்கபபடு்ததை்லொம். 
 • தைனிநபர ்கொரணி்கள்.
 • தைனிநபர சூழ்நி்்ல ்கொரணி்கள்.

தனி��ரின் கொைணிகள்

உடல வளர்ச்சி ்மறறும் முன்ரனறைம்
தைனிசயொருவனின ஆரரொககிய மற்்ற உ்டல் 

மற்றும் கு்்ற வளரச்சிரய அவரின கு்்றந்தை �மூ்க 
மற்றும் உணரவு �ொர புரிதைலுககு ்கொரணம். 
ரதைொலின நி்றம், உ்டல், எ்்ட, உ்டல்திசு மற்றும் 
திரவங்களின உயிரரவதியியல் மொற்்றங்கள். 
உதைொரணமொ்க, பொலியல் ஹொரரமொன்கள் ஒருவரின 
�மூ்க இணக்கம் சி்றந்தைொ்க மொற்்ற முககிய 
பங்கொற்றுகி்றது.

அறிவொறைல வளர்ச்சி
நுண்ணறிவு மைபபொன்ம உருவொக்க்ததில் 

முககிய பஙகு வகிககி்றது. நுண்ணறிவின 
கூறு்களொை நி்ைவ்கம், புரிதைல் சிந்தை்ை, 
மைபபொன்ம உருவொக்க்ததில் முககிய பஙகு 
வகிககின்றது.

உணர்ச்சி வளர்ச்சி
ரநரடியொை மற்றும் ம்்றமு்கமொை 

உணரவு்களின சவளிபபொடடில் முககிய 
பங்கொற்றுகி்றது. ந்ட்த்தை மைபபொன்ம்யச் 
�ொரந்தைது.

ெமூக வளர்ச்சி
�மூ்க்த சதைொ்டரபு மற்றும் குழு ச�யல்மு்்ற்கரள 

மனிதை வளரச்சியின மைபபொன்ம 
உருவொக்க்ததின முககிய பங்கொற்றுகி்றது. 
கு்்றந்தை �மூ்க இணக்கம் ச்கொண்்ட 
குைந்்தை்களுககு �மூ்க விரரொதை மைபபொன்ம 
அதி்கமொ்க இருககும் எை அறியபபடுகி்றது.

�ன்பனறி ்மறறும் ஒழுக்க வளர்ச்சி
ஒவசவொருவரும் தைன்ைப பற்றிய சி்ல 

சுய்கரு்ததுக்கள், மதிபபு்கள் மற்றும் 
சுய்கடடுபபொடு்க்ள வளர்ததுக ச்கொள்கி்றொர்கள். 
தைன சுயமரியொ்தை உணர்வ ரமம்படு்ததை, 
அவர்களு்்டய ச்கொள்்்க்களுககு சபொரு்ததைமொ்க 
மைபபொன்ம்ய வளர்ததுக ச்கொள்கின்றைர.
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தனி ��ர் சூழ்நிர்ல கொைணிகள்

வீடு ்மறறும் குடும்�ம்
ஆரரொககியமொை குடும்ப சூழ்நி்்ல மற்றும் 

சபற்ர்றொர்களுககும் பி்ற உறுபபிைர்களுககுமொை 
ரநரம்்றயொை அணுகுமு்்ற, விரும்ப்ததைக்க 
மைபபொன்ம்ய ரதைரந்சதைடுபபதில் 
குைந்்தை்களி்்டரய தைொக்க்த்தை ஏற்படு்ததுகி்றது. 
வீடடிலுள்ள தைவ்றொை வளரபபு மற்றும் விரும்ப்ததை்கொதை 
சுற்றுசூைலின வி்ளவொ்க ப்ல �மூ்கவிரரொதை 
மைபபொன்ம குைந்்தை்களி்டம் ரதைொனறுகி்றது.

ெமூக சூழல
மைபபொன்ம உருவொக்கம் மற்றும் அதைன 

மறுவடிவ்மபபில் தைொக்க்த்தை ஏற்படு்ததும். 
அண்்்ட அய்ல்க்ததைொர, பள்ளி, �முதைொயம், 
சநறிமு்்ற்கள், மரபு்கள் ஆகியவற்றில் உள்ள 
மக்களு்டன சதைொ்டரபு ச்கொள்வது ஆகிய்வ 
உதைொரணமொ்க ஆசிரியர்கள் மற்றும் அவர்களது 
ந்ட்த்தை்கள், வகுபபுரதைொைர்கள், பள்ளிரதைொைர்கள் 
மற்றும் அவர்களின ந்ட்த்தை்கள், ்கற்பி்ததைல் 
மு்்ற்கள் ரபொன்ற்வ பள்ளியில் ந்ல 
மைபபொன்ம உருவொக்க ்கொரணி்களொகும்.

்மனப்�ொன்ர்ம ்மொறைம்
மைபபொன்ம்ய மொற்்ற்லொம். அது 

நி்்லயொைது அல்்ல. புதிய அனுபவங்க்ள 
சபறுவதைன மூ்லம் மைபபொன்ம மொறுப்ட்லொம். 
மைபபொன்ம மொற்்ற்ததின வழி்கள் மற்றும் 
வழிமு்்ற்கள் பினவருமொறு.
 • மு்்றயொை ்கல்வி்ய வைஙகுதைல்.
 • பிரச்�ொர வழிமு்்ற்க்ள பயனபடு்ததுதைல். (எ.

்கொ: குடும்ப்கடடுபபொடு, சு்கொதைொரம், 
�ொ்்லபொது்கொபபு.)

 • பய்த்தை தூண்டும் யுகதி்ய பயனபடு்ததுதைல் 
(எ.்கொ: வரதைட�்ணககு எதிரொை 
�ட்டதிட்டங்கள், குைந்்தை திருமணம், குைந்்தை 
ப்லொ்த்கொரம்). 

 • மொ்டலிங நுடபங்க்ள பயனபடு்ததுதைல் (எ.்கொ: 
்கதைொநொய்கர்கள் மற்றும் ்கதைொநொயகி்களின 
ந்ட்த்தை்யப பினபற்றுதைல்.)

 • ரநரடி தைனிபபட்ட அனுபவம் (எ.்கொ: உ்டற்பயிற்சி 
இல்்லொதைதைொல் உ்டல் பருமன மற்றும் நீரிழிவு 
ரநொய் ஏற்பட்டதைொல், அவர உ்டற்பயிற்சி பற்றிய 
ரநரம்்றயொை அணுகுமு்்ற்ய 
உருவொக்க்லொம்.)

 • அறிவொற்்றல் சி்தைவு நுடப்த்தை பயனபடு்ததுதைல் 
(எ.்கொ: பு்்கபிடிபபதில், பு்்கபிடிபபதைற்்கொை 

எதிரம்்றயொை அணுகுமு்்ற்ய 
விமரசிபபதைற்குப பதி்லொ்க பு்்க்ததைல் �ொரந்தை 
பகு்ததைறிந்து சிந்தை்ை்ய உருவொக்க 
ரவண்டும்).

 • நம்பிக்்கமற்றும்மதிபபு்களில்புதியமொற்்றங்க
்ளகச்கொண்டுவருதைல்.

பெவிலியத்திறகொன தொக்கஙகள்
 • எண்ணங்கள் மற்றும் நபர்கள் மீது 

ரநரம்்றயொை மற்றும் விரும்பதைக்கதைொ்க 
அணுகுமு்்ற்ய உருவொக்க ரநொயொளி்களுககு 
ச�விலியர்களொல் உதைவ முடியும்.

 • ரநொயொளிககும் அவர்களது உ்றவிைர்களுககும் 
மைபபொன்ம்ய மொற்றுவதில் அவளொல் 
உதைவ முடியும்.

 • மைபபொன்ம்ய மொற்றும் யுகதி எபசபொழுது 
எஙகு பயனபடுரமொ அஙச்கல்்லொம் ச�விலியர 
பயனபடு்ததுகின்றைர.

 3.6.   உணர்ச்சிகள் (Emotions)

மனிதைர்கள் உணரச்சி பூரவமொைவர்கள். 
உணரவு்கரள நம் வொழ்க்்கககு மகிழ்ச்சி்ய 
ச்கொடுககி்றது. உணரச்சி்கள் உணரவு்களின 
சவளிபபு்ற சவளிபபொடு ஆகும். உணரச்சி சவளிபபு்ற 
தூண்்ட்லொல் தூண்்டபபடுகின்றை. உணரச்சி 
சூைலில் தூண்டுதைலிைொல் அதி்கபபடு்ததைபபடுகி்றது.

உணர்ச்சி – ப�ொருள்
உணரச்சி நம் மை்தையும் உ்டலி்ையும் 

கிளரச்சியு்றச் ச�ய்து சி்ல அல்்லது பி்ற ந்ட்த்தை 
�ொரந்தை ச�யல்்க்ள ச�ய்ய நம்்ம வழி 
ந்ட்ததுகின்றை. இது ஒரு அ்கநி்்ல சவளிபபொடு, 
இதைைொல் உ்டலியல் மொற்்ற்தது்டன ந்ட்த்தையில் 
மொற்்ற்த்தையும் ஏற்படு்ததுகி்றது.

உணர்ச்சிகளின் வரககள்
உணரச்சி்கள் ரநரம்்ற உணரச்சி்கள் 

மற்றும் எதிரம்்ற உணரச்சி்கள் எை 
வ்்கபபடு்ததைபபடுகின்றை

ர�ர்்மரை உணர்வுகள்
ரநரம்்ற உணரச்சி்களொவை சபொழுது 

ரபொககு, ்கொதைல், ஆரவம், �ந்ரதைொஷம் மற்றும் 
மகிழ்ச்சி வொழ்க்்க்ய இனி்மயொககுகி்றது. 
இ்வ தைனி மனிதைனின வளரச்சிககு சபரிதும் 
உதைவுகி்றது. இது ஒரு தைனிபபட்ட வளரச்சிககு 
உதைவி்கரமொைது மற்றும் அவசியமொைதைொகும்.
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எதிர்்மரை உணர்வுகள்
எதிரம்்றயொை உணரச்சி்கள் பயம், ர்கொபம், 

சபொ்றொ்ம ரபொன்ற விரும்ப்ததை்கொதை 
உணரவு்களொகும். இது ஒரு நபரின ந்ல வொழ்வு 
மற்றும் வளரச்சிககு தீஙகு வி்ளவிககும்.

ரநர அல்்லது எதிரம்்ற உணரவு அளவுககு 
அதி்கமொ்க சவளிபபட்டொல் அ்வ எதிரம்்றயொை 
வி்ள்வ ஏற்படு்ததும்.

உணர்ச்சிகளின் மூன்று அடிப்�ரட 
கூறுகள்

 • அறிவொறைல: உ்டற்கூறு மற்றும் ந்ட்த்தை�ொர 
உணரவு்கள்.

 • அறிவொறைல கூறுகள்: எண்ணங்கள் மதிபபு்கள் 
மற்றும் எதிரபொரபபு்கள் உணரச்சி்களின 
தீவிரம் மற்றும் வ்்க்ய தீரமொனிக்க உதைவும்.

 • உடறகூறியல கூறுகள்: இது ஒரு தூண்டுர்கொல் 
எைவும் அறியபபடுகி்றது. உணரச்சி 
சவளிபபடும் ரபொது உ்டலில் ஏற்படும் ஒரு 
உடபு்ற உ்டல் மொற்்றங்கள் ஆகும்.

 • �டத்ரத அல்லது பவளிப்�ரடயொன கூறுகள்: 
உ்டற்கூறியல் மற்றும் அறிவு �ொர நி்்லயின 
உணரச்சி சவளிபபொடு. ஒரு குைந்்தையின 
சிரிபபிைொல் பி்ணப்ப உருவொக்க்லொம்.

உணர்ச்சியினொல உடலில ஏற�டும் 
்மொறைஙகள்

ரநரம்்ற மற்றும் எதிரம்்ற உணரச்சி்களின 
ரபொது உ்டலில் மொற்்றங்கள் ஏற்படுகி்றது.
உட்புை உடல  ்மொறைஙகள் பின்வரும்  ்மொறைஙகள் 
ஏற�டுகின்ைன.
 • இதைய்ததின ச�யல்பொடு
 • இர்ததை ஓட்டம்
 • ச�ரிமொை மண்்ட்ல்ததின ச�யல்பொடு
 • �ரக்க்ர அளவு
 • இர்ததை சிவபபு அணுக்கள்
 • சவபபநி்்ல
 • நொள மற்றும் நொளமில்்லொ சுரபபி்களின சுரபபு
 • வியர்வ மற்றும் வியரக்க ்வ்ததைல்
 • தை்�்களில் மொற்்றம்
 • மூ்ளயின ச�யல்பொடு.
 • சவளிபபு்ற உ்டல் மொற்்றங்கள்: 
 • மு்கசவளிபபொடு
 • உ்டல் ரதைொற்்றங்கள்

 • குரல் சவளிபபொடு.

உணர்வுகளின் இணக்கம்
உணரவு இணக்கம் எனபது ஒருவரின 

உணரச்சி்கள் மற்றும் உணரவு்க்ள உணரதைல் 
மற்றும் மற்்றவர்களு்டன உ்றவு ச்கொள்ளும் ரபொது 
உணரச்சி்க்ளக ்கடடுபபடு்ததுவது.

தைனனு்டனும் சூழ்நி்்லயு்டனும் 
இணக்கமொவது்டன, தைன உணரவு்க்ள 
சவளிபபடு்ததைவும் ச�ய்கி்றொர. உணரவு இணக்கம் 
மிக்கவர ரநர மற்றும் எதிரம்்றயொை 
உணரவு்க்ள �ரியொை அளவில் �ரியொை 
ரநர்ததில் சவளிபபடு்ததுவொர.

உணர்ச்சி ரீதியொக ெரி பெய்யப்�ட்ட 
��ரின் சிைப்பியலபுகள்

 • அ்ை்தது உணரச்சி்க்ளயும் அவரில் 
எளிதைொ்க அ்்டயொளம் ்கொண்லொம்.

 • அவர / அவள் �மூ்கம் விரும்ப்ததைக்க மு்்றயில் 
உணரச்சி்க்ள சவளிபபடு்ததுகி்றொர்கள்.

 • அவர தைைது உணரச்சி்க்ள 
்கடடுபபடு்ததுகி்றொர.

 • அவர ப்கல் ்கைவு ்கொண்பவர அல்்ல
 • அவர உண்்மயில் இருந்து ஓ்டமொட்டொர.
 • அவர உணரச்சி்க்ள வி்ட அறிவின மூ்லம் 

வழி ந்ட்ததைபபடுபவர.
 • தைனனு்்டய தைவறு்களுககு பி்றர ரமல் 

சபொறுப்ப சும்ததை மொட்டொர.
 • அவருககு ரபொதுமொை சுய ்கரு்தது மற்றும் சுய 

மரியொ்தை உ்்டயவர.
 • அவர மற்்றவர்களுக்கொ்க சிந்திக்கக கூடியவர.
 • அவர ஒரு ரபொதும் �மூ்க விரரொதை 

ந்டவடிக்்க்களில் ஈடுப்ட மொட்டொர.
 • அவர �மூ்க உ்றவு்க்ள பரொமரிககி்றொர.
 • அவர உணரச்சி ஸதிர்ததைன்ம ச்கொண்்டவர.

உடல �்லம் ்மறறும் ர�ொய் உள்ள ர�ொது 
உணர்வுகள்

 • நொம் உயிர வொழ்வதைற்கு எல்்லொ உணரவு்களும் 
அவசியம்.

 • உணரச்சி்கள் தைனி நபரின ஆரரொககியம் 
மற்றும் மகிழ்ச்சியில் முககிய பஙகு வகிககும் 
தி்றன ச்கொண்்ட்வ.

 • உணரச்சி ரீதியொ்க இணக்கம் சபற்்ற நபர ஒரு 
நல்்ல ஆரரொககிய்த்தை ச்கொண்டிருபபொர, 
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ரநொயிலிருந்து அல்்லது இய்லொ்மயிலிருந்து 
விடுபடுவொர.

 • உணரச்சி ரீதியொ்க இணக்கமற்்றவர 
உ்டல்கு்்றவு்்டயவரொ்க இருபபரதைொடு 
ரநொயுற்்ற ஆளு்ம்யயும் ச்கொண்டிருபபொர.

 • ரநரம்்ற உணரச்சி்கள் ச்கொண்்ட நபர நல்்ல 
உ்டல் ந்ல்த்தை அனுபவிககி்றொர.

 • நொடபட்ட உ்டல் கு்்றவு்கள் மற்றும் ரநொய்்கள் 
உணரச்சி ரீதியொ்க இணக்கமற்்ற தைன்மயொல் 
ஏற்படுகி்றது.

 • உணரச்சி ரீதியொ்க இணக்கமற்்றவர்களுககு 
உ்டல் மற்றும் மை ரீதியொை ரநொய் தைொக்கம் 
அதி்கமொ்க இருககும்.

 3.7.   ஆளுர்ம ரகொளொறு

ஒரு தைனிநபரின ஆளு்ம, அவரது 
உ்ட்ல்மபபு, அறிவொற்்றல் மற்றும் ந்ட்த்தை 
ஆகியவற்றின அடிபப்்டயில் அவரது ச�ொந்தை 
மற்றும் சூைலுககு தைைது தைனிபபட்ட சூழ்நி்்ல்ய 
�மொளிககும் தி்ற்ை நிரணயிபபதைொகும்.

ஆளு்ம எனபது ஒரு குறிபபிட்ட நபரின 
விசி்ததிரமொை, உணரவு பூரவமொை மற்றும் 
ந்ட்த்தை �ொரந்தை பண்பு்களின சமொ்ததைமொகும். இது 
்கொ்லப ரபொககில் ஓரளவு உறுதியொைது மற்றும் 
்கணிக்கககூடியது.

ஆளுர்ம ரகொளொறுகளின் வரககள்
1. சித்தப்பிைர்ம ஆளுர்ம ரகொளொறு:- (ெந்ரதகம்) 

Paranoid  personality  disorder:  இந்தை 
நி்்ல்மயில் தைனிபபட்டவர்கள் 
மற்்றவர்களு்்டய அவநம்பிக்்கயு்டனும், 
�ந்ரதை்க்தது்டன ந்டந்து ச்கொள்வர. அவர்கள் 
யொ்ரயும் நம்பொதைவர்களும் மற்றும் நம்பிக்்க 
இல்்லொதைவர்களும் ஆவர.

2. ஸகிரெொயிட்  ஆளுர்ம  ரகொளொறு  (Schizoid 
personality  disorder):  இந்தை தைனிநபர்கள் 
சூழ்நி்்லயிலிருந்து தைனி்தது இருபப்தைக 
்கொடடுகின்றது. மனிதை்த சதைொ்டரபு்களில் ஏற்படும் 
அச�ௌ்கரியங்களொல் இவர்கள் �மூ்க விரரொதைச் 
ச�யல்்களில் ஈடுபடுவர.

3. ஸகிரெொரட�ல ஆளுர்ம ரகொளொறு (Schizotypal 
personality  disorder)  :  இதில் தைனிநபர்கள் 
மொயசிந்தை்ை, பிர்ம, மொயரதைொற்்ற 
ஆகியவற்றில் பொதிக்கபபட்டவர்கள்.

4. ெமூக விரைொத ஆளுர்ம ரகொளொறு  (Antisocial 
Perosnality  disorder): இந்தை நபர்கள் �ட்ட்த்தை 

மீறுபவர்கள், �மூ்க சபொறுபபற்்ற 
ந்டவடிக்்க்கள் மற்றும் மற்்றவர்களின 
உரி்ம்க்ள மீறுபவர்களொ்க இருபபொர்கள்.

5. எலர்லக்குட்�ட்டஆளுர்மரகொளொறு (Boderline 
personality disorder): இந்தை மக்கள் மொறுபொ்டொை 
மைபபொன்ம உ்்டயவரொ்கவும், தூண்டுதைல், 
சுய அழிவு ந்ட்த்தை, மற்றும் குைபபமொை 
உ்றவு்க்ள உ்்டயவர்கள்.

6. �டிப்புத்  திைனுரடய  ஆளுர்ம  ரகொளொறு 
(Histroonic  personality  disorder):  இந்தை வ்்க 
ஆளு்ம உ்்டரயொர உணரவு நொ்ட்கம் 
ரபொன்ற ந்ட்த்தை மற்றும் சவளிபப்்டயொை 
ந்ட்த்தையில் கிளரச்சியுற்றிருபபர. இவர்கள் 
உணரவு ரீதியொை மக்கள் ்கவை்த்தை 
ர்கொருபவர்கள், அதி்க ஆரவம் மற்றும் 
்கவரச்சியுள்ளவர்களொ்க இருபபர.

7. �ொர்சிஸசிஸடிக் ஆளுர்ம ரகொளொறு (Narcissistic 
personality  disorder):  சுயந்லமிக்கவர்கள் 
அடு்ததைவர்க்ள சுரண்டி தைங்கள் ரதை்வ்க்ள 
நி்்றரவற்றுபவர்கள். அவர்கள் தைங்க்ள 
உயரந்தைவர்களொ்க ்கருதுபவர்கள். அவர்கள் 
சி்றபபு உரி்ம்க்ளயும், �லு்்க்க்ளயும் சப்ற 
தைகுதியு்்டயவர்கள் எனறு நம்புகி்றொர்கள்.

8. தவிர்க்க  முடியொத  ஆளுர்ம  ரகொளொறு 
(Avoidant  personality  disorder):  �மூ்க 
சூழ்நி்்ல்களில் அவர்களது தீவிர கூச்�ம் 
மற்றும் பயம் அல்்லது நிரொ்கரிப்ப ப்லர 
கூடுமி்டங்களில் இருபப்தை விரும்பொதைவர்கள்.

9. ெொர்ந்துள்ள  ஆளுர்ம  ரகொளொறு  (Dependent 
personality  disorder):  இவர்கள் மற்்றவர்க்ள 
நம்புவர, மற்்றவர்கள் தைொங்கள் பற்றிய 
விஷயங்களில் தீரமொனிக்க அனுமதிககி்றொர்கள், 
கீழ்படிந்து மற்்றவர்கள் தைங்க்ள தைொம் தைொழ்்ததி 
ந்ட்ததும் ரபொது சபொறு்ததுக ச்கொள்கி்றொர்கள்.

10. துன்�கை்மொன  கட்டொய  ஆளுர்ம  ரகொளொறு 
(Obessive  compulsive  personality  disorder): 
இவர்கள் மி்கவும் தீவிரமொ்கவும், மு்்றயொ்கவும் 
உணரச்சி்க்ள சவளிபபடு்ததுவதில் மிகுந்தை 
சிரமம் ச்கொண்்டவர்கள். பரிபூரணவொதியொ்கவும 
விதி்க்ள கு்்றயொ்க பினபற்றுதைல் மற்றும் 
அதி்க ஒழுக்கம் உ்்டயவர்களொவும் இருபபர.

11. பெய்லறை  ஆக்கிைமிப்பு  ஆளுர்ம  ரகொளொறு 
(Passive  –  Aggressive  personality  disorder): 
இவர்கள் ஏமொற்்றபபடடு, மதிக்கபப்டொதைவர்களொ்க 
எண்ணுகி்றொர்கள். வொழ்க்்கயில் 
அவர்களுககு அநீதி இ்ை்ததிருபபதைொ்க 
அவர்கள் நம்புகி்றொர்கள். ரமலும் 
மற்்றவர்க்ளப புரிந்து ச்கொள்கி்ற சு்லபமொை 

Unit_3_Applied_psycology_Gen_Nur_TM.indd   103Unit_3_Applied_psycology_Gen_Nur_TM.indd   103 10-12-2021   15:33:5210-12-2021   15:33:52



104

வொழ்வில் அவர்கள் சபொ்றொ்ம மற்றும் 
சவறுப்ப சவளிபபடு்ததுவொர்கள்.

ஆளுர்ம ரகொளொறுகளுக்கொன 
கொைணஙகள்

 • மரபு�ொரந்தை
 • சபற்ர்றொர விரரொதைம் மற்றும் துனபுறு்ததுதைல்
 • நரம்பியல் ச�யலிைபபு
 • வறு்ம மற்றும் ரமொ�மொை �மூ்க சபொருளொதைொர 

நி்்ல்ம்கள்
 • தைவ்றொை சபற்ர்றொருககுரிய பொணி
 • அதி்கப படியொை ஒழுக்கம்
 • சபற்ர்றொர நிரொ்கரிபபு
 • சபற்ர்றொர அணுகுமு்்ற மற்றும் ந்ட்த்தை்கள்.

சிகிச்ரெ முரைகள்
உளவியல சிகிச்ரெ (Psychotherapy)

பயிற்சி சபற்்ற உளவியளொளரொல் மரு்ததுவர 
– ரநொயொளி இ்்டரயயொை உ்ற்வ 
வலுபபடு்ததுகின்றர.
சூழல  அல்லது  குழு  சிகிச்ரெ (Milieu or Group 
therapy)

சிகிச்்�யொளரி்டம் ரநருககு ரநர 
இ்்டவி்ை ச�ய்வ்தை வி்ட மனிதைனி்டம் சபறும் 
ஆதைரவும், பினனூட்டமும் ஏற்படு்ததும்.
அறிவொறைல�டத்ரதசிகிச்ரெ  (Cognitiue  Behavior 
therapy)

ந்ட்த்தை உ்ததி்கள் ரநரம்்ற மொற்்ற்த்தை 
ஏற்படு்ததுகி்றது. �மூ்க தி்றன்க்ளப பயிற்றுவிககும் 
பயிற்சி மற்றும் உறுதியொை பயிற்சி ஆகிய்வ 
ஏமொற்்ற்த்தை �மொளிக்க உதைவும் மொற்று வழி்களொகும்.
உள்மருந்தியல (Psychopharmacology)

ஏக்க அ்டககி்கள், மைஅழு்ததை எதிரபபு, 
உளபபிணிசயதிர்கள் ரபொன்ற மருந்து்கள் 
ஆளு்ம ர்கொளொறு உ்்டய நப்ர நிரவகிக்க 
பயனபடுகி்றது.

 3.8.    முைண்�ொடு ்மறறும் ்மனமுறிவு 
(Conflicts and frustration)

எல்்லொ நபரும் அவரது திை�ரி வொழ்க்்கயில் 
ஒனறு அல்்லது பி்ற ரநரங்களில் முரண்பொடு மற்றும் 
மைமுறிவு ச்கொண்டிருககின்றைர. சதைொ்டரச்சியொை 
முரண்பொடு மற்றும் மைமுறிவு சதைொ்டரச்சியொ்க நம் 
ந்லனில் எதிரம்்றயொை தைொக்க்த்தை ஏற்படு்ததும். 
மைமுறிவு தீரக்கபப்டொதை ரதை்வ்கள் மற்றும் 
ஆ்�்கள் மகிழ்ச்சியற்்ற நி்்ல்ய ஏற்படு்ததும்.

முைண்�ொடு என்�தன் ப�ொருள்
முரண்பொடு எனபது மைமடி்வ ச்கொடுககும் 

உணரவு நி்்ல, எதிரபு மற்றும் முரண்பொ்டொை 
சூைல் மைர�ொர்வ ஏற்படு்ததும்.

முரண்பொடு எனபது இரண்டு அல்்லது அதைற்கு 
ரமற்பட்ட எதிரபபொை ஆ்�்கள், ஏற்படு்ததும் 
பதைட்டநி்்ல எை பொரனி மற்றும் சவஹசைர 
வ்ரயறு்ததுள்ளொர.

ர�ொைட்டத்தின் வரககள்
 • அணுகுதல – அணுகுதல ர�ொைொட்டம் (Approach 

– Approach conflict)
இரண்டு அல்்லது அதைற்கு ரமற்பட்ட �ொதை்கமொை 

குறிகர்கொள்்களுககு இ்்டயில் அ்தை சதைரிவு ச�ய்வது 
எனபதில் சிக்கல் ஏற்பட்டொல் அதுரவ அணுகுதைல். 
உதைொரணமொ்க, ஒரு குைந்்தை சதைொ்்லக்கொடசியில் 
ப்டம் பொரபபது அல்்லது வி்ளயொடுவதைற்கு சவளிரய 
ச�ல்வ்தை ரதைரந்சதைடு்ததைல்.
 • தவிர்த்தல – தவிர்த்தல ர�ொைொட்டம் (Avoidance 

– Avoidance conlict)
ஒரு நபர இரண்டு எதிரம்்ற படிபபு்களுககு 

இ்்டரய ஒன்்ற ரதைரவு ச�ய்ய ரவண்டிய 
்கட்டொய்ததில் உள்ளொர. உதைொரணமொ்க, படிக்க 
விரும்பொதை ஒரு குைந்்தை, அரதை ரநர்ததில் பரீட்�யில் 
ரதைொல்வியுற்று தைன சபற்ர்றொ்ர �ந்ரதைொஷக 
கு்்றவொக்க விரும்பவில்்்ல எனபரதை 
ரபொரொட்டமொகும்.
 • அணுகுதல – தவிர்த்தல ர�ொைொட்டம் (Approach 

– Avoidance conflict)
ஒரு நபர எந்தை ச�ய்்ல ரதைரந்சதைடுபபது எந்தை 

ச�ய்்ல தைவிரபபது எனறு புரியொமல் தைவிககும் 
நி்்ல.

முைண்�ொட்டின் ஆதொைஙகள்:-
இந்தை முரண்பொடு வீடடில், பள்ளியில், சதைொழில்�ொர, 

நிறுவைங்களில் �மூ்க மற்றும் ்க்லொச்�ொர சூைலில் 
எழுகி்றது. குைந்்தை்ய வீடடில் மு்்றயற்்ற விதை்ததில் 
பரொமரி்ததைல், ஆரரொககியமற்்ற உ்றவு, அதீதை பொது்கொபபு, 
ஆகிய்வ குடும்ப சூைலில் முரண்பொடு ரதைொன்ற 
்கொரணமொ்க உள்ளது. விரும்ப்ததை்கொதை பள்ளி அல்்லது 
்கல்லூரி சூைல், ஆசிரியர்களின பஙகு, தைவ்றொை 
ரபொதை்ை மு்்ற, சுய சவளிபபொடடிற்்கொை வொய்ப்ப 
மறு்ததைல் மற்றும் வகுபபு ரதைொைர்களி்டம் வொய்பபு்கள் 
மறுக்கபபடுவது ஆகிய்வ இ்ளஞர்களுக்கொை 
ரமொதைல்்களில் சி்லவொகும். ஒழுங்கற்்ற பணிச்சூைல், 
ரவ்்ல நி்்ல்ம்களில் அதிருபதி, திருபதியற்்ற 
உ்றவு்கள் மற்றும் கு்்றவொை ஊதியங்கள் ஆகிய்வ 
சதைொழில் சூைலில் உள்ள முரண்பொடடின ஆதைொரங்கள் 
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ஆகும். பொலியல் முரண்பொடு்களின ்கொரணங்கள், 
தைொக்கங்கள், தை்்ட்கள் ஆகியவற்றின தைொக்க்ததைொல் 
இ்ளஞர்களி்்டரய பொலியல் சதைொ்டரபொை 
எதிரம்்றயொை அணுகுமு்்ற எண்ணம் 
ரதைொனறுகி்றது.

முைண்�ொட்டிறகொன தீர்வு
 • ரபச்சுவொர்த்தையொைது முரண்பொடடிற்்கொை 

தீரவு்களில் முககியமொை ஒனறு.
 • தீரபபு அல்்லது எதிரபபு அற்்ற ஒவசவொரு 

விருபப்த்தையும் ஏற்றுக ச்கொள்ளுங்கள்.
 • முரண்பட்ட ஆ்�்களில் ஒன்்ற 

ரதைரந்சதைடுககும் ரபொது ஏற்படும் தை்்ட அல்்லது 
எதிரப்பயும் நீககுங்கள்.

 • வொழ்க்்க இ்லககு்க்ள ரதைரந்சதைடுங்கள் 
அவற்றில் எந்தை ஆ்� வொழ்க்்க இ்லக்்க 
அ்்டய உதைவியொ்க இருககும் எனறு 
சிந்தியுங்கள்.

 • ஒரு விருபப்த்தை்த ரதைரந்சதைடு்தது அ்தை முழு 
உற்�ொ்க்தது்டன பினபற்்றவும்.

விைக்தி (Frustration)
விரகதி (அ) சவறுபபு எனபது ஆ்� அல்்லது 

அவசிய்த்தை தைடுபபதைன வி்ளவொ்க ஏற்படும் 
உணரச்சிக ச்கொந்தைளிபபு ஆகும் (குட , 1959)

பொரனி மற்றும் சவஹசைரின கூற்றுபடி, (1953) 
தைனிபபட்ட அல்்லது சவளிபபு்ற தை்்ட்கள் 
ஆகியவற்றின ்கொரணமொ்க அடிபப்்ட ரதை்வ்ய 
பூர்ததி ச�ய்வதில் ஏற்படும் ரதைொல்வி ஏமொற்்ற்த்தை 
ஏற்படு்ததும்.

விைக்திக்கொனகொைணஙகள்
பவளிப்புை கொைணஙகள்:

உடல  கொைணிகள்: இயற்்்க ரபரழிவு்கள், 
சவள்ளங்கள், வ்றடசி, பூ்கம்பங்கள், தீ மற்றும் 
விப்தது்கள் ஒரு தைனி நபரின வொழ்வில் விரகதி்ய 
ஏற்படு்ததும்.

ெமூக ்மறறும் ெமூகம் ெொைொ கொைணிகள்: �மூ்க 
சநறி்கள் மற்றும் மதிபபு தைனிபபட்ட ரதை்வ்க்ளப 
பூர்ததி ச�ய்வதில் தை்்டயொ்க இருககி்றது. இது 
விரகதி்ய ஏற்படு்ததுகி்றது.

ப�ொருளொதொை  ்மறறும்  நிதி  கொைணிகள்: 
ரவ்்லயில்்லொ்த திண்்டொட்டம் மற்றும் பணம் 
இல்்லொ்ம ஒரு தைனிநபரின வொழ்வில் விரகதி்ய 
ஏற்படு்ததுகி்றது.
உள்கொைணிகள்

உடல  குரை�ொடுகள்: குட்்டயொ்க அல்்லது 
உயரமொ்க இரு்ததைல் உ்டல் பருமைொ்க அல்்லது 
சமல்லிய உ்டல்வொகு உ்்டயவரொ்க, அை்கற்்றவரொ்க 
மற்றும் நி்றம் கு்்றவொ்க இரு்ததைல் ரபொன்ற்வ 
விரகதி்ய ஏற்படு்ததுகின்றது.

முைண்�ொடொன  ஆரெகள்  அல்லது  ர�ொக்கம்: 
ஒரு நபருககு முரண்பட்ட ஆ்�்கள் இருந்தைொலும் 
கூ்ட அவர விரகதிய்்டகி்றொர. உதைொரணமொ்க, ஒரு 
ச�விலியர சவளிநொடடில் ரவ்்ல ச�ய்ய 
விரும்புவொர ஆைொல் தைைது குடும்ப்த்தை தைன 
நொடடில் விடடு ச�ல்்ல விரும்பவில்்்ல இதைைொல் 
விரகதி ஏற்படுகி்றது.

தனி��ரின்  அைப�றி  ்மறறும்  உயர் 
இ்லட்சியஙகள்: ஒரு தைனிநபரின தைொரமீ்க 
எண்ணங்கள், சநறிமு்்ற்கள் மற்றும் உயரதைரக 
ர்கொடபொடு்கள் ஆகிய்வ ஒருவ்ர விரகதியில் 
ஆழ்்ததிவிடுகி்றது.

அபி்லொரைகளின்  நிர்ல: தி்ற்மயற்்ற, 
ஒருவர தைன தி்றனுககு மீறி ஆ்�பபடுவது மனிதை 
வரம்பு உயரந்தைவரொ்க ஆ்�பபடுவது விரகதி்ய 
ஏற்படு்ததும்.

முயறசி  ்மறறும்  ர�ர்ர்ம  �றைொக்குரை: 
சதைொ்டரச்சியொ்க, வி்டொமுயற்சியு்டனும், 
ஆரவ்தது்டனும், முடி்தது வி்ட ரவண்டும் என்ற 
எண்ண்தது்டன முயற்சி ச�ய்யொமலிருந்தைொல் 
விரகதி உண்்டொகும்.

விைக்தியின் பிைதி�லிப்பு:
இ்தை எளிய எதிரவி்ை்கள் மற்றும் 

வனமு்்ற எதிரவி்ை்கள் எை வ்்கபபடு்ததை்லொம்.

எளிய எதிர்விரனகள்: இது,
 • அதி்கரி்தது வரும் பொ்தை்கள் அல்்லது 

முயற்சி்க்ள ரமம்படு்ததுதைல்.
 • கி்்டபபதில் �மர�ம் ச்கொள்வது.
 • சூழ்நி்்லயிலிருந்து வி்லகுதைல்.
 • தைொழ்்ம உணரவு்டன இருபபது.
வன்முரை எதிர்விரனகள்:

 3.9.    அவெைகொ்ல குறுக்கீடு (Crisis 
intervention)

மை அழு்ததை சூழ்நி்்ல்கள் திை�ரி 
வொழ்க்்கயின ஒரு பகுதியொகும். இறுக்கமொை 
சூழ்நி்்லயும் சநருக்கடி்ய்த ரதைொற்றுவிககும். 
சநருக்கடியிைொல் வொழ்வில் �மநி்்ல இைபபு 
ஏற்படும் ப்ல ரநரங்களில் சநருக்கடியில் ஆடபட்ட 
நபர்க்ள மீட்க உதைவி ரதை்வபபடுகி்றது.

Unit_3_Applied_psycology_Gen_Nur_TM.indd   105Unit_3_Applied_psycology_Gen_Nur_TM.indd   105 10-12-2021   15:33:5310-12-2021   15:33:53



106

ப�ருக்கடியின் ப�ொருள்
ஒருவரது வொழ்க்்கயில் திடீசரை ஏற்பட்ட 

நி்கழ்வு. வொழ்வின �மநி்்ல்ய மொற்றுகி்றது. 
அச்சூழ்நி்்ல்ய வைக்கமொ்க �மொளிககும் 
வழிமு்்ற்களொல் சிக்க்்ல தீரக்க முடியொது. 
(ர்ல்கரகுவிஸட , 2001)

ப�ருக்கடியின் சிைப்பியலபுகள் 
(Characteristics of crisis)

 • ஒரர ரநர்ததில் அல்்லது இனசைொரு �மய்ததில் 
அ்ை்தது தைனிநபர்களுககும் சநருக்கடி 
ஏற்படுகி்றது.

 • அ்வ குறிபபிட்ட ஒருவருககு சநருக்கடியொ்க்த 
ரதைொனறும் ச�யல் அ்்டயொளம் ்கொணககூடிய 
நி்கழ்வு்களொல் துரிதைபபடு்ததைபபடுகின்றை. 
மற்்றவருககு சநருக்கடியொ்க்த 
ரதைொனறுவதில்்்ல. சநருக்கடி உணரவு 
மனிதைருககு மனிதைர மொறுபடும்.

 • சநருக்கடி தீவிரமொைது, ்கடு்மயொைது அல்்ல, 
குறுகிய ்கொ்ல்ததிற்குள் ஒரு வழியில் அல்்லது 
ரவறு வழியில் சநருக்கடியொை சூைலில் 
தீரக்கபப்ட்லொம்.

 • ஒரு சநருக்கடி நி்்ல்ம உளவியல் வளரச்சி 
அல்்லது �ரிவிற்கு தீஙகு வி்ளவிககும்.

ப�ருக்கடிக்கொன கொைணஙகள்
கீழ்்கண்்ட சூைல் நி்்ல்களில் வி்ளவொ்க 

சநருக்கடி ஏற்ப்ட்லொம்,
 • மை அழு்ததைம் அல்்லது சூைலில் இருந்து
 • வொழ்க்்க மொற்்றங்கள்.
 • சநருஙகிய உ்றவிைரின இ்றபபு, விப்தது்கள் 

ரபொன்ற வொழ்க்்கயில் ஏற்படும் 
அதிரச்சி்கரமொை அனுபவம்.

 • வொழ்க்்க அச்சுறு்ததும் ரநொய்்கள்
 • உயர பதைவி்களிலிருந்து அழு்ததைம்
 • மைந்ல பிரச்�்ை்கள்.

ப�ருக்கடி குறுக்கீடு
சநருக்கடி்ய அனுபவிககும் நபர்களுககு 

அவ�ர உதைவி ரதை்வ, சநருக்கடி தை்்லயீடடில் 
சிகிச்்� அளிபபவர அல்்லது பி்ற குறுககீடு, ச�ய்பவர 
தைனிபபட்ட நபரின வொழ்க்்கயில் ஒரு பகுதியொ்க 
மொறுகின்றைர. தைனிநபரின உணரச்சிநி்்ல 
்கொரணமொ்க அவரொல் பிரச்�்ை்ய தீரக்க 
முடியவதில்்்ல. எைரவ சிக்க்்ல தீரக்க 
ரதை்வயொை ஆதைொரங்க்ள திரட்ட, மற்ச்றொரு 
உதைவியொளரின வழி்கொட்டல் ரதை்வபபடுகி்றது.

ப�ருக்கடி குறுக்கீட்டின்இ்லக்குகள்:-
 • சநருக்கடியொை பிரச்�்ைககு உ்டைடி 

தீரமொைம் அளி்ததைல்.
 • தைைது முந்்தைய சநருக்கடி நி்்ல 

ச�யல்பொடடிற்கு, தைனிநபரின மறு சீர்மபபு 
அவசியம்.

ப�ருக்கடி குறுக்கீட்டின்நிர்லகள்
நிர்ல  1,  ்மதிப்பீடு: சநருக்கடி்ய அளிககும் 

நப்ரப பற்றிய விபரங்க்ளக ்கண்்டறிந்து 
சநருக்கடி தை்்லயீடடு சிகிச்்�யொள்ர அணு்க 
ரவண்டிய அவசிய்த்தை அறிதைல். இது உ்டல் 
மற்றும் மைநி்்ல மதிபபீடு, மு்்ற்கள், ஆதைரவு, 
அ்மபபு்கள், தைனிநபரின தைனிபபட்ட ப்லம் மற்றும் 
வரம்பு்கள் ஆகியவற்்்ற மதிபபீடு ச�ய்தைல் இதில் 
உள்ள்டஙகும்.

நிர்ல  2,  சிகிச்ரெதர்லயீடுதிட்டமிடல:  
குறிகர்கொள்்கள் நிரணயிக்கபபடடு அதைற்்கொை 
ச�யல்பொடு்க்ள வடிவ்ம்தது தைனிநபரின 
ரதை்வ்களும் அவரின ப்லம் �ொரந்தை குறிகர்கொ்ள 
அடிபப்்டயொ்க ச்கொண்டு மற்றும் ப்லங்களின 
அடிபப்்டயில் இ்லககு்க்ள பூர்ததி ச�ய்ய 
திட்டமி்டபபடடுள்ளது.

நிர்ல 3, குறுக்கீடு: இந்தை சநருக்கடி்ய எதிர 
ச்கொள்ளும் நபரின ச�யல்தி்றன ஒரு சநருக்கடி்ய 
�மொளிக்க / நிரவகிக்க உதைவுகி்றது. இது தைனிபபட்ட 
ஆதைரவுககு ஆதைரவு அ்மபபு்கள் மற்றும் வழி்கொடடு 
ர�்வ்க்ள பயனபடு்ததுவ்தை உள்ள்டககியது.

நிர்ல  4,  ப�ருக்கடி  தீர்்மொனம்  ்மதிப்பீடு: 
ரமற்குறிபபிட்ட ரநொக்கங்கள் நி்்றரவற்்றபபட்டதைொ 
எனறு மறுமதிபபீடு ச�ய்தைல். கீழ்்கொணும் கூறு்கள் 
வொயி்லொ்க மறுமதிபபீடு ச�ய்யபபடுகி்றது. அ்வ 
ரநரம்்றயொை ந்ட்த்தை மொற்்றம், �மொளிககும் 
உ்ததி்க்ள ரதைரந்சதைடு்ததைல்., வளரச்சி மற்றும் 
சநருக்கடியில் இருந்து ்கற்்றல் மற்றும் இ்தை ஒ்ததை 
சநருக்கடியில் சிககும் ரபொது ச�ய்ய ரவண்டிய 
ச�யல்பொடு்க்ள வடிவ்மககும் தி்றன சபறுதைல். 
்க்்டசியொ்க சிகிச்்�யொளரின முடிரவ இறுதியொைது 
ரதை்வபபடின ச�விலியர சதைொ்டரபு்்டய பரிந்து்ர 
தை்கவல்்க்ள வைஙகுவர.உங்கள் வகுபபு ரதைொைர்களி்்டரய 

்கொணபபடும் தைனிபபட்ட ரவறுபொடு்க்ள உயரம், 
எ்்ட, BMI, ரதைொல்நி்றம், IQ, ்கல்வி �ொதை்ை 
ரபொன்றவற்்்ற ஆய்வு ச�ய்து அறிக்்க 
தையொரிக்க.

்க்டந்தை வொரம் அனுபவி்ததை பல்ரவறு 
உணரச்சி்க்ள நி்ைவுபடு்ததிக 
ச்கொள்ளுங்கள், ்கொரண்த்தை அறிக்்கயொ்க 
�மரபிக்கவும்.

பெயல�ொடு 1
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ஆககிரமிபபு - விரரொதைம் அல்்லது வனமு்்ற ந்ட்த்தை வி்ளவொ்க ர்கொப்த்தை உணரதைல்.
ஏக்க அ்டககி்கள் - ்கவ்்ல்ய கு்்றக்க பயனபடு்ததைபபடும் மருந்து.
மைஅழு்ததை எதிரபபு - துனபம் மற்றும் ்கவ்்ல்ய தீரபபதைற்கு பயனபடு்ததைபபடும் மருந்து.
உளபபிணி எதிரபபு - மைந்ல கு்்றபொடு்க்ள நிரவகிக்க பயனபடு்ததைபபடும் மருந்து.
மைஅழு்ததைம் - மைந்ல அல்்லது உணரச்சி திரிபு நி்்ல.

கர்லச்பெொறகள்

 � உளவியல் எனபது சூைலின சதைொ்டரபொை தைனிபபட்ட ந்டவடிக்்க்கள் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு (படிபபு) 
ஆகும்.

 � மொஸர்லொவின ரதை்வக்கொை படி நி்்லயொைது 1943ல் ஆபிர்கொம் மொஸர்லொவொல் முன சமொழியபபட்ட 
ஒரு உளவியல் ர்கொடபொ்டொகும்.

 � இந்தை ர்கொடபொடு சபரிய பிரமீடு வடிவ்ததில் சபரும்பொலும் சி்ததைரிக்கபபடுகி்றது. அடிபபொ்க்ததில் மி்க அடிபப்்ட 
ரதை்வ்கள் மற்றும் ரமல்பொ்க்ததில் சுய இயல்பொக்கம் ரதை்வ உள்ளது.

 � தைனிநபர ரவறுபொடு எனபது இது நபர்களி்்டரய உள்ள ரவறுபொடு்கள் எை வ்ர்யறுக்கபபடுகி்றது. 
அது ஒருவ்ரசயொருவர ரவறுபடு்ததி அல்்லது பிரி்தது, தைனியொ்க ஒரு தைனி்ததுவமொை தைனிநபரொ்க 
உருவொககுகி்றது. தைனிபபட்ட ரவறுபொடு்களுககு மரபுரி்ம அல்்லது சுற்றுசூைல் அல்்லது இரண்டும் 
்கொரணமொகும்.

 � ந்ட்த்தையொைது ஒரு குறிபபிட்ட தி்�யில் ச்கொடுக்கபபட்ட ஒரு வழி்யப பிரதிபலிககும் ஒரு 
மைநி்்லயொகும்.

 � உணரச்சி்கள் நம் மை்தையும் உ்டலி்ையும் கிளரச்சியு்றச் ச�ய்து சி்ல அல்்லது பி்ற ந்ட்த்தை �ொரந்தை 
ச�யல்்க்ள ச�ய்ய நம்்ம வழி ந்ட்ததுகின்றை. உணரச்சி்களின ரநரம்்ற உணரச்சி்கள் மற்றும் 
எதிரம்்ற உணரச்சி்கள் எை வ்்கபபடு்ததைபபடுகின்றை. உணரச்சி்களின கூறு்கள் சதைரிதைல், உணரதைல், 
ச�ய்தைல்.

 � ஆளு்ம எனபது ஒரு குறிபபிட்ட நபருககு விசி்ததிரமொை, உணரவு பூரவமொை மற்றும் ந்ட்த்தை �ொரந்தை 
பண்பு்களின சமொ்ததைமொகும், இது்கொ்லப ரபொககில் ஓரளவு உறுதியொைது மற்றும் ்கணிக்கககூடியது.

 � தைனிபபட்ட அல்்லது சவளிபபு்ற தை்்ட்கள் ஆகியவற்றின ்கொரணமொ்க அடிபப்்ட ரதை்வ்க்ள பூர்ததி 
ச�ய்வதில் ரதைொல்வியொைது ஏமொற்்ற்த்தைக குறிககி்றது.

 � ரமொதைல் எனபது இரண்டு அல்்லது அதைற்கு ரமற்பட்ட எதிரபொை ஆ்�்கள், தைனிநபரொல் ச்கொண்டு வரும் 
பதைட்ட நி்்ல ஆகும். வீடடு சூைல், பள்ளி சூைல், சதைொழில்சூைல் மற்றும் �மூ்க மற்றும் ்க்லொச்�ொரம் சூைலில் 
ரமொதைல் ரதைொனறுகி்றது.

 � மை அழு்ததை சூழ்நி்்ல்கள் திை�ரி வொழ்க்்கயின ஒரு பகுதியொகும். எந்தை இருக்கமொை சூழ்நி்்லயும் 
சநருக்கடி்ய்த ரதைொற்றுவிககும்.

 � �கிபபு்த தைன்ம ்கொரணமொ்க ப்ல நபர்க்ள மீட்க உதைவி ரதை்வபபடுகி்றது.
 � சநருக்கடி்ய அனுபவிககும் நபர்களுககு அவ�ர உதைவி ரதை்வ, சநருக்கடி தை்்லயீடடில் சிகிச்்� 

அளிபபவர அல்்லது பி்ற குறுககீடு, தைனிபபட்ட நபரின வொழ்க்்கயில் ஒரு பகுதியொ்க மொறும்.
 � சநருக்கடியின உ்டைடி தீரமொைம் மற்றும் தைை முந்்தைய சநருக்கடி நி்்ல ச�யல்பொடடிற்கு தைனிநபரின 

மறுசீர்மபபு ஆகிய்வ சநருக்கடி தை்்லயீடடின இ்லககு ஆகும்.

பொ்டச்சுருக்கம்

1. சிகமண்ட பிரொய்ட உளவியலின தைந்்தை எை அ்ைக்கபபடுகி்றொர.
2. ரதைசிய மைந்ல சு்கொதைொர திட்டம் 1982 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அர�ொங்க்ததைொல் 
சதைொ்டங்கபபட்டது.

3. ஒவசவொரு ஆண்டும் அகர்டொபர 10ம் ரதைதி உ்ல்க மைந்ல திைமொ்க அணு�ரிக்கபபடுகி்றது.
4. கீழ்பொக்க்ததில் உள்ள மைந்ல சு்கொதைொர நிறுவைம் 1794 ஆம் ஆண்டில் பிரிடடிஷொரொல் நிறுவபபட்டது.
5. எந்தை குைந்்தையும் துயர்ததில் இருககும் ரபொது பயனபடு்ததி உதைவி சப்ற்லொம். குைந்்தை உதைவி 

அ்ைபபு எண்: 1098.
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I. ெரியொன விரடரய ரதர்ந்பதடுக்கவும்
1. மொஸர்லொவின உந்துதைல் ர்கொடபொடு 

முனசமொழியபபட்டது, 
அ) ஆபிர்கொம்மொஸர்லொ
ஆ) ஆபிர்கொம்மொரர்லொ
இ) ஆபிர்கொம்மனர்றொ
ஈ) ஆபிர்கொம்முல்்லர.

2. பினவரும் ரதை்வ்களில் எது ரதை்வ 
ர்கொடபொடடின படி நி்்லயில் இல்்்ல?
அ) சுவொ�ம்
ஆ) தைண்ணீர
இ) உணவு
ஈ) ச�ொந்தைம்.

3. கீழ்்கண்்டவற்றில் சுயமரியொ்தை ரதை்வ்களில் 
ஒனறு
அ) உ்டலியல்ரதை்வ ஆ) தைகுதிரதை்வ
இ) பொது்கொபபுரதை்வ ஈ) ்கவை்தரதை்வ.

4. கீழ்்கண்்டவற்றில் எது மைபபொன்ம 
மொற்்ற்த்தை �ொரந்்தது அல்்ல
அ) மு்்றயொை ்கல்வி வைஙகுதைல்
ஆ) மொ்டலிங நுடபங்க்ள பயனபடு்ததுதைல்
இ) ரநரடி தைனிபபட்ட அனுபவம்
ஈ) தைவிர்ததைல் / பு்றக்கணி்ததைல்.

5. ரநரம்்றயொை உணரவுக்கொை உதைொரணம்
அ) பயம் ஆ) ர்கொபம்
இ) மகிழ்ச்சி ஈ) சபொ்றொ்ம.

6. பினவருவைவற்றில் எது உணரச்சி்களின 
கூறு அல்்ல.
அ) சதைரிதைல் ஆ) பிடி்ததைல்
இ) உணரவு ஈ) ச�ய்தைல்.

7. கீழ்க்கண்்டவற்றில் எது ஆளு்ம ர்கொளொறு 
ச்கொண்்ட நபர்களின சிகிச்்� ந்்டமு்்ற 
அல்்ல.
அ) உளவியல்சிகிச்்�
ஆ) சூைல்சிகிச்்�
இ) அறிவொற்்றல்ந்ட்த்தைசிகிச்்�
ஈ) ்ஹடரரொசிகிச்்�.

II ஓரிரு வரிகளில விரடயளிக்கவும்
8. பினவருவைவற்்்ற வ்ரயறுக்க.

a) உளவியல் b) தைனிநபரரவறுபொடு
c) அணுகுமு்்ற d) ஆளு்ம
e) உணரச்சி f) ரமொதைல்

g) ஏமொற்்றம் h) உணரச்சி�ரிச�ய்தைல்
i) சநருக்கடிதை்்லயீடு.

9. தைனி ரவறுபொடு்கள் நொனகி்ை படடியலிடு்க.
10. மைநி்்லயின தைன்ம்ய படடியலிடு்க.
11. உணரச்சி்க்ள்த சதைொ்டரந்தை நொனகு உ்டல் 

மொற்்றங்க்ள படடியலிடுங்கள்.
12. ஏமொற்்ற்ததின நொனகு ்கொரணங்க்ளக 

குறிபபிடு்க.
13. ஆளு்ம ர்கொளொறு்களின நொனகு 

்கொரணி்க்ளப படடியலிடு்க.
14. ரமொதைலின வ்்க்க்ள விளககு்க.

III குறுகிய குறிப்புகரள எழுதுக
15. உளவியலின முககிய்ததுவம்.
16. அணுகுமு்்ற மற்றும் மைபரபொககு 

மொற்்றங்க்ள ரமம்படு்ததும் ்கொரணி்கள்.
17. உணரவு்களின வ்்க்கள் மற்றும் கூறு்கள்.
18. உணரவு பூரவமொ்க �ரி ச�ய்யபபட்ட நபர்களின 

சி்றபபியல்பு்கள்.
19. ஏமொற்்றம் மற்றும் ஏமொற்்ற எதிரவி்ை 

்கொரணங்கள்.
20. ரமொதைல் மற்றும் அதைன தீரமொை்ததின வ்்க்கள் 

மற்றும் ஆதைொரங்கள்.

IV விரிவொன விரடயளிக்கவும்
21. மொஸச்லொவின ரதை்வ்க்ளப பற்றி விரிவொ்க 

விளககுங்கள்.
22. தைனிநபர ரவறுபொடு்கள்.
23. ஆளு்ம ர்கொளொறு்கள் மற்றும் வளரச்சி்ய 

விளககுங்கள்.
24. சநருக்கடி மற்றும் சநருக்கடி தை்்லயீட்்ட 

விவரிக்கவும்.

விரடகள்
1) அ 2) ஆ
3) ஆ 4) ஈ
5) இ 6) ஆ
7) ஈ.

்மதிப்பீடு
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Publishers (P) Ltd.

2. Gorman LM & Sultan DF (2009) Psychosocial 
Nursing for General Patient care 3rdedn,  Jaypee 
Brothers Medical Publishers (P) Ltd.
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Academia Publishers 
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• �டி 1 :  கீழ்க்கொணும்  உரலி/வி்ரவுககுறியீட்்டப பயனபடு்ததி இச்ச�யல்பொடடிற்்கொை இ்ணயப 
பக்க்ததிற்குச் ச�ல்்க.

• �டி 2 :  ‘START’ சபொ்ததைொ்ை அழு்ததி ச�யல்பொடடி்ை்த சதைொ்டங்கவும்.  
• �டி 3 :  சுடடி்யப பயனபடு்ததி ப்டவுருக்க்ளச் ச�வவ்கப சபட்ட்க்ததினுள் ்வக்கவும். 
• �டி 4:  ரமற்்கண்்ட ச�ய்்ல்த சதைொ்டரந்து ச�ய்து பிரமி்்ட நி்்றவு ச�ய்யவும்.

இச்ச�யல்பொடடின மூ்லம் மொஸர்லொவின ரதை்வ 
படிய்மபபுக ர்கொடபொட்்ட அறிய்லொமொ?

உரலி : http://planeta42.com/psychology/maslow/

*ப்டங்கள் அ்்டயொள்ததிற்கு மடடுரம .
*ரதை்வசயனில் Adobe Flash ்ய அனுமதிக்க.

இரணயச் பெயல�ொடு பெயலமுரை உளவியல

�டிநிர்லகள்
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 முன்னுரை 

சமூகவியல் என்பது சமூகம் மற்றும் சமூகத் 
த�ொடர்புகள் சொர்்ந� முறையொன கற்ைலொகும்.  
லத்தின தமொழியில் சசொசியஸ் (Socius) மற்றும் 
கிசேகக தசொல் சலொகஸ் (logos) இறை்நது 
சமூகவியல் (Sociology) எனை தசொல் 
உருவொககப்படடது. ஆகஸ்சட கொமடசட (Auguste 
comete) எனை பிதேஞ்ச் �த்துவவியலொளர் 
சமூகவியலின �்நற� எனறு அறைககப்படுகிைொர்.

 4.1   வரையரை

சமூகவியல் என்பது சமூகம் சொர்்ந� அறிவியல் 
நிகழ்வு, இயற்றக மற்றும் மொைொ� சடடஙகளுககு 
உட்படடு கண்டுபிடிபபுகளுககு உள்ளொன அறமபபு.

ஆகஸ்சட கொமடசட

வையத்துள் ைாழைாங்கு ைாழ்பைன் ைான்உவையும்
 தெயைத்துள் வைக்கப் ்படும்.
இவ்வுலகத்தில் இல்லைத்தில் வொை சவண்டிய முறைப்படி வொழ்்பவர் வொனுலகில் உள்ள ச�வர்களுள் 

ஒருவேொக றவத்து மதிககப்படுவொர்

இப்பாடதரதைக் கறைபின் மபாணவரகள் அறிந்து ககபாள்ளும் திைன்கள்
 ➢ சமூகவியலின் வரையரை
 ➢ சமூகவியலின் முக்கியததுவம் மறறும் ககபாட்பாடுகரை ்டடியலிடுதைல்
 ➢ குடும்்ம் மறறும் திருமணம் ்றறி விைக்குதைல்
 ➢ சுகபாதைபாை கமலபாணரமக்கு சமூகவியலின் ்ங்கு குறிதது விவபாதிததைல்

கறைல் க�பாக்கங்கள்

சமூகவியல் என்பது மனி�ன மற்றும் மனி� 
சூைல் இறடசய ஒருவருகதகொருவர் உள்ள உைவு 
குறித்� ஆய்வு ஆகும்.

�காதார 
அ��ய�

ச�க
�ர�சைனகைள

ஒ��த�

ஒ
	�ைண�த 
நல ேசைவ

ெச��ய�
க����

ச�க�ய��
���ய��வ 

�ற
தா�க	கைள

அ�த�

பய��ைல 
தகவ��காக

ஒ��ேபாத��கான
���கைள அ�த�

அலகு

4 சமூகவியல்
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கென்றி ஃக்ரரசல்ட
�காதார
க��

உட�நல�
க��

�காதார�
ேசைவ

உண�ட�ய�
ேசைவ

அ	�ைர ப��த�
(மன�ய� ம��� ச�க��யாக)

ஆேரா��யமான
ப�� �ழ�

ஆ��ய�க��
நல பராம���

���ப� ம���
ச�க��� ஈ�பா�

 4.2   சமூகவியலின் க�பாக்கங்கள்

சமூகவியலின் ககபாட்பாடுகள்
ஹிர்ஸகமனின் சமூகவியல் ககபாட்பாடுகள்
 • சமூக கடடறமபபில் த்பொருடகள் அறனத்தும் 

உண்றம.
 • சமூகம் என்பது �னித்�னியொன துண்டுகளின 

ஒருஙகிறைபபு மடடும் அல்ல. அ�ொவது 
�னிமனி�ன, சமூகம் ச�ொனறுவ�ற்கு  
முனனொனவனஅல்ல 

 • உலகம் குறித்� நமது கருத்துகள் உலகத்ற� 
மொற்றுகிைது.

 • உலகத்ற� விளகக ்பயன்படுத்தும் தமொழி 
உலறக மொற்றுகிைது.

 • சமூகத்ற� �னி மனி�றன மடடுசம றவத்து 
புரி்நது தகொள்ள இயலொது. �னி மனி�னுடன 
சசர்்ந� த�ொடர்புகள் மற்றும் சூைல் த�ொடர்கள் 
மிக முககியமொனறவ.

 • த்பொருளொ�ொேம் என்பது அேசியல் அல்லது சமூக 
உலகத்திலிரு்நது �னித்து இருப்பது அல்ல.

சமூகவியலின் இயறரக
 • இது ஒரு சமூகம் சொர்்ந� அறிவியல் ,  சமூக 

ஏற்்பொடு மற்றும் சமூகம் சொர்்ந� கற்ைல் 
நறடத்பறுகிைது.

 • சமூகத்தின அறனத்து உைவுகள் சொர்்ந� த்பொது 
அறிவியல்

 • இது ஒரு ்பகுப்பொய்வு அறிவியல்
 • சமூகவியலொளர்களின கருத்துப்படி மனி�ன 

ஒரு சமூக விலஙகு
 • விரிவொன சநொககமுறடயது.
 • இது மனி�னின  நனவு நிறல மற்றும் நனவிலி 

மனத்தின தசயல்்பொடுகள் குறித்� ஆய்வு.

 4.3    கசவிலியததில் சமூகவியலின் 
முக்கியததுவம்

த்பொது இலககொன சநொய் �டுபபு மற்றும் 
சுகொ�ொே மறுசீேறமபபில் சுகொ�ொே அறிவியல், 
மருத்துவம் மற்றும் தசவிலியத்தின சமூகவியல் 
மிக முககிய ்பஙகு ஆற்றுகிைது.

தசவிலியர் சமூகவியல் கற்்ப�ொல் ஏற்்படும் 
நனறம
 • சநொயொளிகறள அதிகம் �ொககும் சமூக 

அழுத்�ம் மற்றும் சமூக உ்நது�ல்கறள புரி்நது 
தகொள்ள சமூகவியல் உ�வுகிைது.

 • தசவிலியர்கள் ்பணியிடத்தில் �ஙகளுடன சக 
்பணியொளர்களின நடத்ற�, கருத்து 
சவறு்பொடுகள், மற்ைவர்களுடனொன 
நல்லுைவுகள், ்பணி்படிநிறலகள், குழுககள், 
்பற்றி புரி்நதுக தகொள்ள சமூகவியல் உ�வுகிைது.

 • சநொயொளிகளின சமூக கலொச்சொே வொழ்றவ 
புரி்நது தகொள்ள சமூகவியல் உ�வுகிைது.

 • குடும்்ப கடடறமபபு ்பற்றியும், வொழும் குழுககள் 
மற்றும் சமூகம் ்பற்றியும் அறிய சமூக அறிய 
உ�வுகிைது

 • தசவிலியர்கள் சுகொ�ொே ்பணியில் சமூக உைவு 
்பற்றியும் அ�ன சிககல்கள் ்பற்றியும் 
சுகொ�ொே்பேொமரிபபு ்பற்றியும் அ�ன �ொககம் 
்பற்றியும் புரி்நது தகொள்ள சமூகவியல் உ�வுகிைது.

 • சமூக பிேச்சறனகறள புரி்நது தகொள்ளவும் 
அற� நீககவும் தசவிலியர்களுககு சமூகவியல் 
்பயன்படுகிைது.

 4.4.   குடும்்ம்

குடும்்பம் சமூக அறமபபின அடிப்பறட பிரிவு 
ஆகும். குடும்்பம் இல்லொமல் மனி� சமு�ொயம் 
தசயல்்படுவது கடினம். குடும்்பம் உலகளொவிய 
சமூக அறமப்பொகவும் மனி� சமு�ொயத்தின ஒரு 
�விர்கக முடியொ� ்பகுதியொகவும் அறம்நதுள்ளது.

வரையரை
குடும்்பம் என்பது ”திருமை உைவு, இேத்�ம் 

உைவு ஆகியவற்றுடன ஒனறிறை்ந� ந்பர்களின 
குழுவொகும். அககுடும்்பம் ஒரு த்பொதுவொன 
க ல ொ ச் ச ொ ே த் ற � 
உருவொககும் கைவர் 
மற்றும் மறனவி, �ொய் 
மற்றும் �்நற�, 
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குடும்்ததின்  சந்தைதி:  ஒரு மனி�ன 
திருமைத்திற்கு பிைகு ஏற்கும் குடும்்பசம அவனின 
ச்ந�திறய த�ொடஙகும் குடும்்பமொகிைது.

திருமணததின் அடிப்ரட
ஒருதைபாை குடும்்ம் (Monogamous Family): இ்ந� 

வறக குடும்்பம் ஒரு கைவன, மறனவி மற்றும் 
குை்நற�கள் ஆகிசயொறே உள்ளடககியது.

்லதைபாை  குடும்்ம்  (Polygynous  Family): இ்ந� 
வறக குடும்்பம் ஒரு கைவன, அவருககு ஒனறுககு 
சமற்்படட மறனவிகள், அறனத்து 
மறனவிகளுககும் பிை்ந� குை்நற�கள் அல்லது 
�த்த�டுககப்படடவர்கள் ஆகிசயொறே 
உள்ளடககியது.

்ல  கணவர  குடும்்ம்  (Polyandrous  Family): 
இவ்வறக குடும்்பம் ஒரு மறனவி, ஒனறுககு 
சமற்்படட கைவர் மற்றும் இருவேது 
குை்நற�கறளயும் உள்ளடககியது.

குடியிருபபு அடிப்ரட
1. மறனவியின இன மேபுக குழுசவொடு �ம்்பதியர் 

மறனவியின வீடடில் �ஙகுவற� வொழ்�ல் 
(Family of Matrilocal Residence)

2. கைவனின இன மேபுக குழுசவொடு வொழ்�ல் 
(�ம்்பதியர் கைவன வீடடில் �ஙகுவற�) 
(Family of Patrilocal Residence)

3. வசிபபிடத்ற� மொற்றும் குடும்்பம் (Family of 
Changing Residence)
குறிபபிடட கொலத்திற்கு கைவன வீடடிலும், 

பினனர் குறிபபிடட கொலம் மறனவியின வீடடிலும் 
வசிப்பது.பின கைவன த்பற்சைொருடசன வசிப்பது  
அல்லது �னியொக வசிப்பது.  இவ்வொறு வசிபபிடத்ற� 
மொற்று்பவேொக குடும்்பசம வறககிசைொம். 

சசகொ�ேன மற்றும் சசகொ�ரி.” - புர்தகஸ் மற்றும் 
லொக

”கைவன மறனவி குை்நற�கள் உடசனொ 
குை்நற�கள் இல்லொமசலொ அல்லது ஓர் ஆசைொ 
த்பண்சைொ �னியொக குை்நற�கள் உடன 
இருப்பச� குடும்்பம்.”  - நிம்கொப

குடும்்ததின் ்ணபுகள்
க்பாதுரம: குடும்்பமொனது �ொய், �்நற� மற்றும் 

அவர்களின ச்ந�தி ஆகியவற்றை உள்ளடககிய 
ஒரு குழு என தமசனொஸ்கி குடும்்பம் ்பற்றி 
குறிபபிடுகிைொர்.

உணரச்சி: குடும்்பமொனது அனபு, ்பொசம், 
அனு�ொ்பம், ஒத்துறைபபு மற்றும் நடபு உைர்வொல் 
உருவொககப்படடது.

வரையறுக்கப்டட  அைவு: சிறிய குடும்்பம் 
சமூ�ொயத்தின ஒரு சிறிய அலகு.

்ணபு  உருவபாக்கம்: ஒரு மனி�னின 
ஆளுறமத் திைறனயும குடும்்ப உறுபபினர்களின 
்பண்புகறளயும் சீேறமககிைது.

க்பாறுபபு: குடும்்ப உறுபபினர்களுககு சில 
த்பொறுபபுகளும், கடறமகளும் உள்ளன.

சமூக  ஒழுங்குமுரை: சமூகம் குடும்்ப 
அறமபற்ப உறடயொமல் ்பொதுகொகக உரிய 
முனதனரிச்சரிகறக எடுககிைது.

குடும்்ததின் வரககள்
பிைபபின் அடிப்ரட

குடும்்ததின்  அறிமுகம்:  ஒரு மனி�ன எ்ந� 
குடும்்பத்தில் பிைககினைொசனொ அதுசவ அவனின 
அறிமுக குடும்்பமொகிைது.
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்பேம்்பறே அல்லது வம்சொவளிறய 
அடிப்பறடயொக தகொண்டு குடும்்பம் இேண்டொகப 
பிரிககப்படுகிைது.
1. தைபாயவழி குடும்்ம் (Matrilineal Family): இவ்வறக 

குடும்்பத்தில் ்பேம்்பறே அல்லது வம்சொவளி 
�ொயின வழிறய அடிப்பறடயொக தகொண்ட�ொக 
இருககும்.

2. தைந்ரதைவழி  குடும்்ம்  (Patrilineal  Family): இது 
�்நற�யின ்பேம்்பறே அல்லது வம்சொவளிறய 
அடிப்பறடயொக தகொண்ட�ொகும்.  இவ்வறக 
குடும்்பத்தின ்பேம்்பறே அல்லது வம்சொவளி 
என்பது �்நற�யின வழியில் வருசவொறே 
தகொண்டது.

அதிகபாைததின்  அடிப்ரடயில்  குடும்்ம்  2 
வரகயபாக பிரிக்கப்டுகிைது.
1. தைபாய  வழி  குடும்்ம்  (Matriarchal  Family): 

இவ்வறக குடும்்பத்தில் த்பண் குடும்்ப 
�றலவேொகவும் மற்றும் குடும்்பத்தில் அதிகொேம் 
தகொண்டவேொகவும் இருப்பொர்.

2. தைந்ரதைவழி  குடும்்ம்  (Patriarchal  Family): 
இவ்வறகயில் ஆண் குடும்்ப �றலவேொகவும் 
மற்றும் குடும்்பத்தில் அதிகொேம் தகொண்டேொகவும் 
இருப்பொர்.

உைவின் தைன்ரம அடிப்ரடயில் குடும்்ம் 
இரு வரகயபாக பிரிக்கப்டுகிைது.
1. கபாஞ்சுகல்  குடும்்ம்  (Conjugal  Family): 

கைவன, மறனவி மற்றும் திருமைமொக� 
குை்நற�கறள உள்ளடககிய குடும்்பம். இது 
ஒரு சிறிய குடும்்பம்.

2. இைததை  கதைபாடரபு  (சம்்ந்தைம்)  உள்ைவரகள் 
கசரந்து  அரமக்கும்  குடும்்ம்  (Consanguine 
Family) எ.கொ. த்பற்சைொர், குை்நற�கள் மற்றும்  
அவர்களது. உைவினர்கள் அடஙகிய குடும்்பம்.

அைவு (அ) கடடரமபபின் அடிப்ரட
1. தைனிக்குடும்்ம்  (Nuclear  Family):  கைவன, 

மறனவி மற்றும் குை்நற�கள் மடடுசம 
உள்ளடககிய குடும்்பம்  சிறு குடும்்பம் ஆகும்.

2. கூடடுக்  குடும்்ம்  (Joint  Family): கூடடுக 
குடும்்பம் என்பது மூனறு �றலமுறைகறள 
தகொண்டது.  ஒசே கூறேயின கீழ் ஒனைொக 
வொழ்்நது, ஒசே சறமயறலயும் மற்றும் 
த்பொருளொ�ொே தசலவினஙகறளயும் ்பகிர்்நது 
தகொள்வர்கள் இது மூனறு சிறு குடும்்பஙகள் 
சசர்்நது அறமககப்படட கூடடுக குடும்்பம்.

 4.5   குடும்்ததின் கசயல்்பாடுகள்

ஆர�பகால
��மண �ைலஇளைம

��மண�
வய 20 – 40

��மண�

�த� �ழ�ைத
�ற��

�ழ�ைத��
இள� ப�வ�

�ழ�ைத ��ைட
�� ெவ�ேய�வ

வா��ைக�� இ��
ஓ�� ெப�� �ைல

ந��தர வயதான
��மண�

வய 40 - 60

����த
��மண�
வய 60

ஆர�பகால
ெப�ேறா� �ைல

ெப�ேறா��கான
�ைல

ெவ�� �� �ைல

ஓ�� �ைல

இற��

���ப வா��ைக �ழ��

 4.6.   குடும்்ததின் கதைரவ

ஆபேஹொம் மொஸ்சலொவின கூற்று்படி, 
குடும்்பத்தின ச�றவகள் பினவருமொறு 
பிரிககப்படடுள்ளது.

அடிப்ரட  கதைரவகள்: உைவு, உறட, 
உறைவிடம் மற்றும் குடி �ண்ணீர் ஆகியறவ 
அடிப்பறட ச�றவகளொக உள்ளன.  இறவகள் 
இல்லொமல் மனி�ன உயிர்வொை முடியொது. 
இத்ச�றவகள் மனி�ர்கள் உயிர்வொை கடடொயமொக 
இருப்ப�ொல் இறவகறள அடிப்பறட ச�றவகள் 
எனறு அறைககிசைொம்.
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உடலியக்கவியல்  கதைரவகள்: 
உடலியககவியல் ச�றவகள் உடல் உறுபபின 
தசயல்்பொடுகளுடன த�ொடர்புறடயது.

்பாதுகபாபபு  கதைரவகள்: ஒருவரின அடிப்பறட 
ச�றவகள் கிறடத்�பின ்பொதுகொபபு ச�றவகள் 
முககியத்துவம் த்பறுகிைது. உறட மற்றும் 
்பொதுகொப்பொன இடம் ்பொதுகொபபு ச�றவகளொக 
அறமகிைது.

கூடுதைல் கதைரவகள்: இேண்டொம் நிறல மனி� 
ச�றவகள், த�ொழில் வளர்ச்சியுடனும் இை்ந� 
வொழ்கறகத் �ேத்துடனும் த�ொடர்புறடயது.  
மனி�ன வொழ்வ�ற்கு கவனிபபு, ்பொசம், மரியொற�, 
சு�்நதிேம் மற்றும் �ன நிறைவு ஆகியன கூடு�ல் 
ச�றவகளொகும்.

 4.7.   திருமணம்

முன்னுரை
திருமைம் என்பது 

மனி� நொகரிகத்தின 
த�ொடககத்தில் இரு்நச� 
நிலவுகினை மிக 
்பைறமயொன, முககியமொன, உலகளொவிய மற்றும் 
�விர்கக முடியொ� சமூக கூைொகும்.

திருமணததின் வரையரை
1.  எனறசகசளொபீடியொ பிரிடொனிகொ வின 

கூற்றுப்படி திருமைம் என்பது குடும்்பத்ற� 
அறமகக ஒரு ஆண் மற்றும் த்பண் இறடசய 
ஏற்்படும் உடல் சடடம் ரீதியொன மற்றும் ஒழுகக 
ரீதியொன இறைவு.

2.  மலிசநொஸ்கியின கூற்றுப்படி, திருமைம் 
என்பது குை்நற�கறள உற்்பத்தி தசய்யவும் 
அ�றன ்பேொமரிககவும்  உருவககப்படட 
ஒப்ப்ந�ம்.

திருமணததின் ்ணபுகள்
1.  திருமைம் என்பது ஒரு நிறலயொன ்ப்ந�ம் 

ஆகும். இது எல்லொ வறகயொன சமூகத்திலும் 
மற்றும் அறனத்து வளர்ச்சி நிறலகளிலும் 
கொைப்படுகிைது.

2.  திருமைம் என்பது கைவன 
மறனவிககிறடயிலொன ஒரு நிறலயொன 
்ப்ந�ம்.  திருமைம் சமூக, உளவியல், உயிரியல் 
மற்றும் ம� சநொககஙகறள நிறைசவற்றும் 
வண்ைம் வடிவறமககப்படடுள்ளது.

3.  திருமைம் என்பது இேண்டு எதிதேதிர் 
்பொலினத்திற்கும் இறடசய நிலவும் குறிபபிடட 
உைவு, ்பேஸ்்பே உரிறமகள் மற்றும் 
கடறமகறள அடிப்பறடயொக தகொண்ட�ொகும்.  
திருமைம் ஒரு நீடித்� உைவொகும்.

4.  திருமைத்திற்கு சமூக அஙகீகொேம் ச�றவ.  
சமூக அஙகீகொேம் இல்லொமல் திருமைம் 
தசல்லு்படியொகொது.

5.  திருமைம் குடும்்பத்ற� உருவொககுகிைது.  
குை்நற�ப ச்பற்றிற்கும் அவர்கறள 
்பேொமரிககவும் வசதி வைஙகுவதில் குடும்்பம் 
முககிய ்பஙகொற்றுகிைது.

6.  திருமைமொனது கைவன, மறனவி இறடசய 
்பேஸ்்பே கடறமறய உருவொககுகிைது. சடடம் 
மற்றும் கலொச்சொேம் வொயிலொக �ஙகள் 
கடறமகறள நிறைசவற்றுகினைன.

7.  திருமைம் எபத்பொழுதுசம சில சமூக மற்றும் 
ம� விைொககளுடன த�ொடர்புறடய�ொகும்.  
நீதிமனைத்தில் நடத்�ப்படுகினை நவீன 
திருமைத்தில்கூட சில ம� அல்லது ்பைகக 
வைககஙகள் கறடபபிடிககப்படுகிைது.  
திருமைம் ்பொலியல் உைறவ 
ஒழுஙகுப்படுத்துகிைது.

8.  திருமைத்திற்கொன அறடயொளஙகள் 
சமொதிேம், குஙகுமம், சிைபபு துணி மற்றும் ்பல 
அறடயொளம்.

குை்நற� திருமைம் �டுபபு 
சடடத்தின ்படி த்பண்ணின 
திருமை வயது 18 மற்றும் ஆணின 

திருமை வயது 21ஆக உள்ளது

திருமணததின் கசயல்்பாடுகள்
1.  ்பொலியல் வொழ்கறகறய ஒழுஙகுப்படுத்து�ல் 

மற்றும் குை்நற�பச்பற்றை அறட�ல்
2. திருமைம் குடும்்பத்ற� உருவொககுகிைது.
3.  திருமைம் த்பொருளொ�ொே ஒத்துறைபற்ப 

ஏற்்படுத்துகிைது.
4.  �ம்்பதியர் இறடசய உைர்வு மற்றும் அறிவு 

சொர்்ந� இறைபபிற்கு திருமைம் 
உறுதுறையொக தசயல்்படுகிைது.

5.  திருமைத்தின முககிய சநொககம் 
ஒற்றுறமறய உருவொககுவச�.
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திருமணததின் சமூக �ன்ரமகள்
திருமணம் மறறும் ஆகைபாக்கியம்
 • திருமைமொனவர்கள் திருமைம் 

ஆகொ�வர்கறளவிட ஆசேொககியமொன, 
மகிழ்ச்சியொன, இனிறமயொன வொழ்றவ 
அனு்பவிககினைனர்.

 • திருமைம் ஆண்களுககு அதிக உடல்நல 
நனறமகள் த்பறுவ�ற்கு உ�வுகிைது. ஆனொல் 
திருமை முறிவு ஏற்்படின உடல்ரீதியொக 
்பலபிேச்சிறனறய எதிர்தகொள்வர்.

 • திருமைமொன த்பண்கள் அறனத்து 
தசயல்்பொடுகளில் உைர்ச்சி பூர்வமொன 
ஆ�ேறவயும் குடும்்பத்தினரிடமிரு்நது 
த்பறுகிைொர்கள்.  �னியொக இருககும் த்பண்கள் 
விட குடும்்பத்துடன இருககும் த்பண்களுககு 
ஏற்்படும் மன�ளர்ச்சி விகி�ம் குறைவு.

திருமணம் மறறும் கசல்வம்
 • திருமைமொன �ம்்பதிகள்  

திருமைமொகொ�வர்கறள விடவும் அதிக 
தசல்வத்ற� த்பற்று இருககினைனர்.

 • திருமைமொன ஆண்கள் திருமைமொகொ� 
ஆண்கறள விட இவ்விருவருறடய 
கல்வித்�குதியும் , ்பணி அனு்பவம் சமமொக 
இரு்ந� ச்பொதிலும் அதிக ்பைம் 
சம்்பொதிககினைனர்.

 • திருமைமொன த்பண்கள், திருமைம் தசய்து 
தகொள்ளொ� த்பண்கறள விட த்பொருளொ�ொே 
ரீதியொக சிைப்பொனவர்களொக இருககிைொர்கள்.

திருமணம் மறறும் குழந்ரதைகள்
 • ஏழ்றம மற்றும் சமூக ்பொதுகொபபு குறை்பொடு 

ஏற்்படொது.
 • ்பள்ளி கல்வி, கல்லூரி கல்வி முடித்து ஒழுககம் 

மற்றும் ்பண்புகள் சமம்்படும்.நடத்ற� 
குறை்பொடுறடசயொர் மிகக குறைவு.

 • உைர்வு சிககல்கள், மனஅழுத்�ம், �ற்தகொறல 
எண்ைம் ஏற்்படுவற� �டுககும்.

 • குடும்்பம் மற்றும் திருமைம் மீது சநர்மறை 
எண்ைஙகள் உருவொககும்.

திருமணம்  மறறும்  குறைங்கள்  /  குடும்் 
வன்முரை
 • திருமைமொன த்பண்களுககு குடும்்ப 

வனமுறை ஏற்்படும் வொய்பபு குறைவு.
 • பிரி்ந� �ொய், �்நற� வளர்ககும் பிள்றளகள் 

குற்ைஙகளில் ஈடு்படுவது அதிகம்.

 • திருமைமொனப த்பண் குடும்்ப 
வனமுறைகளினொல் அதிகம் 
்பொதிககப்படுவதில்றல. திருமைமொன த்பண்  
வனமுறைகளில் ஈடு்படுவது குறைவு.

திருமணம் மறறும் சமூகம்
 • திருமை ்ப்ந�ம் நல்ல த்பற்சைொேொக தசயல்்பட 

சமு�ொயம் த்பொருளொ�ொே உைர்வுசொர் 
கூறுகறள சொர்்நதிருகக சவண்டும்.

 • திருமைம்  ஒரு சமூக மு�லீடு. திருமைத்தின 
வொயிலொக உருவககப்படட ்ப்ந�ம் குடும்்பத்திற்கு 
மடடும் நனறமறய ஏற்்படுத்துவ�ொகும்.

 • இது சமூகத்ற� வளர்ச்சி அறடய தசய்கிைது.  
அ�ன உறுபபினர்கறள ்பயன அறடய 
தசய்கிைது. மொைொக சமு�ொயத்திற்சக நனறம 
ஏற்்படுகிைது.

கசவிலியததில்  சமூகவியலின் 
்யன்்பாடுகள்
 • சமூகவியல் மருத்துவ கல்வி ்பொடத்திடடத்திற்கு 

சமீ்பத்தில் சசர்ககப்படட ஒரு ்பொடபபிரிவு ஆகும். 
அறனத்து மருத்துவபபிரிவினரும் சமூகவியல் 
்பற்றி கற்்பது மிகவும் அவசியமொகிைது..

 • கொேைம் சமூக நிறலறமகள் சில சநேஙகளில் 
உடல் நலபபிேச்சறனகளுககு கொேைமொகிைது.  

 • சமூகவியல் சநொய் மற்றும் சமூக நிறலககும் 
உள்ள த�ொடர்ற்ப புரி்நது தகொள்ள உ�வுகிைது.

சமூக சூழலின் முக்கியததுவம்
 • உடல் ஊனமுற்ை ஒரு சநொயொளி, அவருறடய 

சமூகசூைல் சொர்்நது புரி்நது தகொள்ளப்பட 
சவண்டும்.

 • உளவியல், சமூக மற்றும் த�ொழில் சொர்்ந� 
ஊனமுற்சைொர் த்பரும்்பொலும் மககளின 
�வைொன மனப்பொனறமயுடன 
த�ொடர்புப்படுத்�ப்படுகினைனர்.

 • சநொயொளியின உடல்நிறலறய சமம்்படுத்� 
சமூக சூைறல தசவிலியர் புரி்நது தகொள்ள 
அவசியமொகிைது.
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lV. விரிவபான விரட 
வரைக.
1. குடும்்பத்ற�ப ்பற்றி 

விரிவொக விளககுக.
2. திருமைம் ்பற்றி 

விவொதிககவும்.
3. சுகொ�ொே முகொறமத்துவத்தில் சமூகவியல் 

்பயன்பொடு ்பற்றி விளககவும்.
4. குடும்்பத்தின ்பண்புகறள விவரிககவும்.

 கமற்பாரரவ நூல்கள் 

1) K.Madhavi, (2018), A textbook of psychology 
& sociology., Vijayam publications.

2) Clement. I, (2010) Sociology For Nurses.,  
Pearson Education India

3) I.Clement (2015), “Sociology for Nurses” 
2ndedition, Published by PearsonIndia 
Education Service Pvt. Ltd., Noida, India, 

4) K.P.Neeraja (2010), “Text book of Sociology 
for Nursing Students” 1stedition, Jaypee 
Brothers  Medical Publishers Pvt. Ltd. New 
Delhi, India,

l.  சரியபான விரடகய கதைரந்கதைடுதது எழுதுக.
1. ஆண் குடும்்ப �றலவேொகவும் மற்றும் அதிகொேம் 

தகொண்டவேொகவும் உள்ள குடும்்பம்
அ) �ொய்வழி குடும்்பம்
ஆ) �்நற�வழி குடும்்பம்
இ) ்பல�ொே குடும்்பம்

2. சமூகஙகளின முககிய கடடறமபபு?
அ) திருமைம்
ஆ) குடும்்பம்
இ) (a) மற்றும் (b)

ll.  ஓரிரு வரிகளில் ்தில் அளிததைல்.
1. சமூகவியல் வறேயறு.
2. குடும்்பம் வறேயறு.
3. திருமைம் வறேயறு.
4. புைமைத்�றட எனைொல் எனன?
5. திருமைத்தின நனறமகறளப ்படடியலிடுக.

lll. சிறு குறிபபு வரைக.
1. சமூகவியலின முககியத்துவத்ற� ்படடியலிடுக.
2. சமூகவியலின தகொள்றககறள விளககுக.
3. குடும்்ப வறககறள ்படடியலிடுக.
4. திருமைத்தின தசயல்்பொடு ்பற்றி விவொதிககவும்.
5. குடும்்பத்தின தசயல்்பொடுகறள விவரிககவும்.

சமூகவியல் (Sociology) மனி� சமு�ொயஙகளின ஆய்வு மற்றும் வறகப்பொடு
த்பொதுறம (Universality) உலகளொவிய இருப்பது
இனபத்பருககம் (Procreation) கருத்�ரித்�ல் மற்றும் ச்ந�திகளின ்பொலியல் தசயல்்பொடு
த்பொருள்மு�ற் சகொட்பொடு நனதனறி (அ) ஆனமீக கொரியத்தில் தசல்வத்துககும் 

த்பொருளுறடறமககும் ஆர்வத்ற�த் தூண்டும் விருப்பம்

கரலச்கசபாறகள்

சமூகவியல் தசவிலியமும், உளவியலும் மிகவும் முககியமொன ்பொடபபிரிவுகளொகும். சமூகவியல் 
்பொலின, சமூக வகுபபுகள், சமூக ்படிநிறலகறள, குடும்்பம் மற்றும் த்பொருளொ�ொே தகொள்றககள் அறவகளின 
�ொககஙகள் எப்படி சுகொ�ொே சசறவ மற்றும் தசவிலியத்ற� �ொககம் ஏற்்படுத்துகிைது என்பற� ஆய்கிைது

்பொடசுருககம்

மதிபபீடு
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5) G.S.Purushothama (2014), “Sociology for 
Nursing and Health Sciences” 2ndedition, 
Jaypee Brothers  Medical Publishers Pvt. 
Ltd. New Delhi, India.

 இரணயவைங்கள் 

1) https://www.nursingtimes.net/roles/nurse-
educators/sociology-in-practice-1-can-
sociolog

2) https://onlinelibrar y.wi ley.com/doi/
pdf/10.1111/j.1447-0349.2008.00571.

3) h t t p s : / / w w w. e l s e v i e r. c o m / b o o k s /
sociology-in-nursing-and-healthcare/
cooke/978-0-443-10155-
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 முன்னுரை 

“சாப்பிடுவது ஒரு அவசியம், ஆனால் 
புத்திசாலித்்தனமாக சாப்பிடுவது ஒரு கலை”.

4 ஆம் நூற்ாண்டில் மு்தன் மு்தலில் 
ஹிப்்பாகி்ேட்ஸ் மருத்துவ உணவூட்்டவியலை 
அல்டயாளம் காட்டினார். உணவு என்் வார்த்ல்த 
கி்ேகக வார்த்ல்தயான ல்டட்்டா (data) விலிருந்து 
உருவானது. ஆ்ோககியமான வாழ்வு சரியான 
உணவின் பிேதிபலிப்பாகும். உ்டல், ஊட்்டசசத்ல்த 
எல்வாறு லகயாளுகி்து என்பது பறறிய ஆய்வு 
உணவூட்்ட அறிவியல் எனப்படும்.

உணவூட்்டவியல் என்பது ஊட்்டமளிககும் 
அல்ைது ஊட்்டமளிககும் சசய்முல். குறிப்பாக உயிர் 
உணவு உட்சகாளவ்தன் மூைம் சசயல்படுத்்தப்படும் 
திசுககளின் வளர்சசி மறறும் திசுககளின் மாறறு 
ஆகும்.

 5.1.  ச�ொல்லியல்

1. உணவூட்டவியல்: உணவூட்்டவியல் என்பது 
உ்டல்்நைம் மறறும் உணவு ச்தா்டர்பான 
அறிவியல். இது உ்டல்வளர்சசி, வளர்்தல் மறறும் 
போமரிப்பில் முககிய பங்கு வகிககி்து.

2. உணவு விதிமுரை (Dietetics): ஊட்்டசசத்து 
சகாளலககளின் ்நல்டமுல் பயன்பாடு 
உணவு விதிமுல் எனப்படும். இது 
ஆ்ோகககியமானவர்களுககும் மறறும் 
்்நாய்வாய்ப்பட்்டவர்ககுமான உணவு 
திட்்டமிடு்தலை உளஅ்டங்கியது ஆகும்.

3. ஊட்டச�த்து: உ்டல் வளர்சசி, போமரிப்பு, 
்வலைகள மறறும் சசல்கள அல்ைது 
உயிரினங்கள இனப்சபருககத்திறகு 
்்தலவயான அளவுளள சபாருட்க்ள 

இப்பா்ட இறுதியில் மாணவர்கள அறிந்து சகாளபலவ
 ➢ உணவு வலககள
 ➢ ஐ.சி.எம்.ஆர் பரிந்துலேத்்த உணவு பிேமிடு
 ➢ கார்்பாலைட்்ேட், சகாழுப்பு மறறும் புே்தத்தின் உணவு ஆ்தாேம்
 ➢ லவட்்டமின்கள மறறும் ்தாது உப்புகள
 ➢ உயர் இேத்்த அழுத்்தம், வயிறறுப்புண், சிறுநீேக சசயலிழப்பு மறறும் நீரிழிவு ்்நாய்களுககான 

உணவு சிகிசலச முல்
 ➢ உணவு ்சர்கலககள

5  உணவூட்டவியல்
அலகு

கறைல் ந�ொககஙகள்

மொறுபொடு இல்லொத உண்டி மறுத்துண்ணின் 
ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு.

மொறுபட்ட தன்ரமகள் இல்லொத உணவிரை மைம் விரும்பிய அளவு உண்ணொமல் அளவறிந்து 
உண்பொைொைொல் அவன் உயிர்ககு ந�ொயகளொல் துன்பம் ஏறப்டொது.
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ஊட்்டசசத்துகள என்று அலழககப்படுகின்்ன. 
கார்்பாலைட்்ேட், சகாழுப்பு, புே்தம், 
லவட்்டமின்கள மறறும் ்தாதுஉப்புகள 
ஆகியலவ ஊட்்டசசத்துககள எனப்படுகின்்ன.

4. நபரூட்டச�த்துககள்: கார்்பாலைட்்ேட், 
புே்தம், மறறும் சகாழுப்பு ஆகியலவ 
்பருட்்டசசத்துகள. இலவ உ்டலுககுப் 
சபருமளவில் சகதி அளித்து திசுககலள 
உருவாககுகி்து.

5. நுண்ணூட்டச�த்துகள்: லவட்்டமின்கள 
மறறும் ்தாது உப்புகள நுண்ணூட்்டசசத்துகள 
ஆகும். இலவ உ்டலுககு சிறிய அளவில் 
்்தலவப்பட்்டாலும் அலவ உ்டலியககத்ல்தக 
கட்டுப்படுத்துவதில் முககிய பங்காறறுகின்்ன.

6. ஊட்டச�த்து குரைபொடு: ஊட்்டசசத்து குல்பாடு 
என்பது அதிகப்படியான (அ) 
குல்வான ஊட்்டசசத்்தால் ஏறபடும் உ்டல் 
்நை குல்ப்பாடு ஆகும். எ.கா ஊட்்டககுல்வு 
(under nutrition) மறறும் அதிக ஊட்்டம் (over 
nutrition).

7. வளர்சிரத மொறைம்: உயிரினத்தின் உ்டலில் 
ஏறபடும் வளர்மாற்ம் (anabolism) மறறும் 
சில்தமாற்ம் (catabolism) ஆகியவறறின் 
ச்தாகுப்பு ஆகும்.

 5.2.  உணவு வரககள்

1. ்்தாற்ம் மூைம் வலகப்படுத்்ததுல்
 • விைங்குகளிலிருந்து கில்டககும் உணவு
 • ்தாவேங்களிலிருந்து கில்டககும் உணவு

2. ்வதிச்தவிகி்த இலயபின் அடிப்பல்டயிைான 
வலகப்பாடு
 • புே்தங்கள
 • சகாழுப்புகள
 • கார்்பாலைட்்ேட்டுகள
 • லவட்்டமின்கள
 • ்தாது உப்புகள

3. முககிய சசயல்பாடு மூைம் வலகப்படுத்து்தல்
 • உ்டலை வளர்ககும் உணவுகள: பால், 

இல்சசி, ்காழி, மீன், முட்ல்ட, பருப்பு, 
்வர்கக்டலை மறறும் பை.

 • சகதி அளிககும் உணவுகள: 
்தானியவலககள, சர்ககலே, கிழங்கு 
வலககள, சகாழுப்பு மறறும் எண்சணய் 
வலககள.

 • உ்டலை பாதுகாககும் உணவுகள காய்கறி, 
பழங்கள மறறும் பால்.

 5.3.   ஆநைொககியத்ரத பைொமரிபபதில் 
உணவூட்டவியலின் பஙகு

உணவூட்்டவியல் சுகா்தாேத்தின் ஒரு 
அடிப்பல்ட அைகு ஆகும். உணவூட்்டம் பி்ப்பு மு்தல் 
இ்ப்பு வலே உ்டல் ்நைத்ல்த பாதிககி்து.
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வளர்சசி மறறும் வளர்தல் (Growth and 
development)
 • கரு வளர்சசி மறறும் குழந்ல்த பருவத்தில் 

சரியான வளர்சசி மறறும் வளர்்தலுககு ்நல்ை 
ஊட்்டசசத்து அவசியம். ஊட்்டசசத்து 
குல்பாடுகளால் உ்டல் வளர்சசி, அறிவாற்ல் 
வளர்சசி, கற்ல் மறறும் ்ந்டத்ல்த ஆகியலவ 
பாதிககப்படுகி்து.

 • முதியவர்களுககு உ்டலியல் மறறும் காைவயது 
மாற்ங்கள காேணமாக சி்ப்பு ஊட்்டசசத்து 
்்தலவ. கர்ப்பிணி மறறும் பாலூட்டும் 
்தாய்மார்களுககு சபாதுவாக ஏறபடும் 
குல்பாடுகளான கருககலைப்பு, கருவளர்சசி 
குன்று்தல் மறறும் குல்ந்்த பி்ப்பு எல்ட 
குழந்ல்த பி்த்்தலை ்தடுகக கூடு்தல் புே்தங்கள 
மறறும் சத்துககள ்்தலவ.

குறிபபிட்ட குரைபொடு ந�ொயகள்
 • புே்தசசகதி குல்பாடு, பார்லவகுல்பாடு, 

முன்கழுத்து கழலை, இேத்்தச்சாலக, 
சபரிசபரி மறறும் ரிககட்ஸ் ்பான்்லவ 
இந்தியாவில் காணப்படும் மிகவும் சபாதுவான 
குல்பாடுகள ஆகும்.

 • ஊட்்டசசத்து குல்பாடு உல்டய கருவுற் 
்தாய்மார்களுககு, கருககலைப்பு, பிேசவ 
நிகழ்வின் ்பாது இ்ந்்த குழந்ல்த, குல்வான 
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பி்ப்பு எல்ட குழந்ல்த ்பான்்க குல்பாடு 
ஏறப்ட வாய்ப்புளளது.

 • ஊட்்டசசத்து குல்பாடு ்்நாய்கலளத் ்தடுகக, 
சுகா்தாேத்ல்த ்மம்படுத்்த மறறும் குல்பாடு 
்்நாய்ககளுககான சிகிசலசககு ்நல்ை 
ஊட்்டசசத்துளள உணவு அவசியமாகி்து.

ந�ொயசதொறறுககு எதிர்பபு
 • சமசசீோன ஊட்்டசசத்து காச்்நாய் ்பான்் 

ச்தாறறு ்்நாலயத் ்தடுககி்து. ்நல்ை 
ஊட்்டசசத்து காயங்கள குணப்படுத்துவல்த 
துரி்தமாககுகி்து மறறும் ்்நாய் எதிர்ப்பு 
சகதிலய ்மம்படுத்துகி்து.

இைபபு மறறும் பிைபபு விதம்
 • ஊட்்டசசத்து குல்பாட்டினால், இ்ப்பு விகி்தம் 

மறறும் குழந்ல்த இ்ப்பு விகி்த அதிகரிப்பு, 
பிேசவ நிகழ்வின் ்பாது இ்ந்்த குழந்ல்த 
மறறும் குல்பிேசவம் ஆகியலவ ஏறபடுகி்து. 

 • அதிக ஊட்்டசசத்து காேணமாக உ்டல் பருமன், 
நீரிழிவு, உயர் இேத்்த அழுத்்தம், இ்தய மறறும் 
சிறுநீேக ்்நாய்கள ்பான்்லவ ஏறபடுகி்து.

 5.4.   உணவு மறறும் ஊட்டச�த்ரத 
பொதிககும் கொைணிகள்

பின்வரும் காேணிகள உணலவயும், 
ஊட்்டசசத்ல்தயும் பாதிககி்து.

 • அடிப்பல்ட வளர்சில்த மாற் விகி்தம்
 • வயது
 • எல்ட
 • பாலினம்
 • காைநிலை மறறும் 

சுறறுச சூழல்
 • உ்டல் சசயல்பாடுகள
 • உ்டலியல் நிலை
 • சமூக சபாருளா்தாே 

காேணிகள
 • கைாசசாே காேணிகள:

 • வாழ்கலக முல் 
மறறும் உணவு 
பழககம்

 • உணவு பறறிய 
்தவ்ான கருத்து

 • சலமயல் முல்கள
 • குழந்ல்த வளர்ப்பு 

்நல்டமுல்கள
 • ம்தம்
 • பாேம்பரிய காேணிகள
 • உணவு உறபத்தி மறறும் 

விநி்யாகம்.

உணவு பிைமிடு
இந்திய மருத்துவ ஆோய்சசிக கழகத்தின் 

பரிந்துலேயின் படி, உணவு குழுககளாக 
பிரிககப்பட்டு, ஆ்ோககிய ்்தலவககு ஏறப உணவு 
பிேமிடு அலமககப்பட்டுளளது.

ஒவசவாரு உணவு வலககளும் சவவ்வறு 
ஊட்்டசசத்துககலள சகாண்டுளளது. அலனத்து 
உணவு குழுககளும் ்சர்த்து சமநிலை உணவு 
ஆகி்து.

 5.5.  கொர்நபொரைடநைடடுகள்

்நமது உ்டலின் சபரும்பான்லமயான 
சசயல்பாடுகளுககு ஆ்தாேமான சகதி 
கார்்பாலைட்்ேட் ஆகும். கார்்பாலைட்்ேட், 
குல்ந்்த விலையில், மிகுந்்த அளவில் 
கில்டககககூடிய, எளிதில் வாங்கககூடிய மறறும் 
உ்டனடியாக ஜீேணிககககூடிய ஊட்்டசசத்து ஆகும்.

கொர்நபொரைடநைடடின் நவதி �கவிகித 
இரயபு

கார்்பாலைட்்ேட்டில், கார்பன், லைட்ேஜன் 
மறறும் ஆகஸிஜன் 2:1 என்் விகி்தத்தில் உளளன. 
இ்தன் வாய்பாடு சபாதுவாக ்தாவேங்களில் C6H12O6 
பேவைாக காணப்படுகின்்ன. அலவ 
ஒளிச்சர்கலகயின் மூைம் கார்பன்-ல்ட-
ஆகலசல்ட உருவாககுகின்்ன. 
கார்்பாலைட்்ேட்ல்டக சகாண்்ட உணவு, ஆற்ல் 
உணவுகள என்று அலழககப்படுகி்து.

�� �ைற�த ப�ச� 8 க� ெகா��, எ
ெண� ம��� 
இ�� �ைற�த அள��

இைற��, ேகா� க, ��, 
கா��த ���, ��ைட ம��� 

ெகா�ைடக� 2 �த� 3 ப�மா�ற�

ெரா��, தா�யவைகக� 
ம��� அ�� 6 �த� 11 

ப�மா�ற�

பா�, த�� ம��� பாலாைட  க�� 
2 �த� 3 ப�மா�ற�

கா�க வைகக� 
3 �த� 5 ப�மா�ற�

பழவைகக� 
2 �த� 4 ப�மா�ற�

உணவு பிேமிடு
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கொர்நபொரைடநைட அன்ைொ்ட 
பரிந்துரைககபபட்ட அளவு
அட்டவரண – 2

வயது
கொர்நபொரைநைட 
பரிந்துரைககபபட்ட 
அளவு கிைொம்/ �ொள்

சபரியவர்கள் 50-70
கருவுறை மறறும் 
பொலூடடும் 
தொயமொர்கள்.

40-60

குழந்ரதகள் (1-12 
மொதஙகள்

40-50

மழரலயர் 
(1-5 வரு்டஙகள்)

40-60

பள்ளி வயது 
குழந்ரதகள் மறறும் 
வளரிளம் பருவத்திைர்.

50-70.

கொர்நபொரைடநைடடுகளின் வரககள்
கார்்பாலைட்்ேட்டுகள, அலவ 

சகாண்டுளள சாகலேடுகளின் (சர்ககலே) 
எண்ணிகலகலயப் சபாருத்து 
வலகப்படுத்்தப்படுகின்்ன. இலவ எளிய 
கார்்பாலைட்்ேட்டுகள, சிககைான 
கார்்பாலைட்்ேட்டுகள என இரு சபரும் 
பிரிவுகளாக வலகப்படுத்்தப்பட்டுளளது. எளிய 
கார்்பாலைட்்ேட்டுகள ஒறல் சர்ககலே 
(்மா்னாசாகலேடு) மறறும் இேட்ல்டச சர்ககலே 
(ல்டசாகலேடு) ஆகும். ஸ்்டார்ச, கிலள்காஜன் 
மறறும் ்நார்சசத்து ்பான்்லவ சிககைான 
கார்்பாலைட்்ேட்டுகளாகும் (பாலிசாகலேடு).

கார்்பாலைட்்ேட்டுகளின் வலககலள 
கீழ்ககாணும் ப்டம் மூைம் விளககப்படுகி்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
கார்்பாலைட்்ேட் நில்ந்்த முககிய உணவு 

ஆ்தாேங்கள, ்தானியங்கள, கம்பு, கிழங்கு வலககள, 
பருப்பு வலககள, சர்ககலே மறறும் சவல்ைம்.

உணவுத் சதொகுதிகள் ஊட்டச�த்துககள்
1. தொனியஙகள், திரை வரககள் மறறும் பயறுகள்
• ்தானியங்கள மறறும் திலனவலககள: அரிசி, 

்காதுலம,்கழ்வேகு, மககா்சாளம், பார்லி கம்பு, அவல் 
சபாரி, ்காதுலம மாவு, ்தானிய வலககள

• பருப்பு மறறும் பயிறுகள: சகாண்ல்டக க்டலை, உளுத்்தம் 
பருப்பு, பாசிப்பயிறு, துவலே, காோமணி, உைர்ந்்த பட்்டாணி, 
ோஜமா, ்சாயா மறறும் சமாசலச.

சகதி, புே்தம், கண்ணுககு புைப்ப்டா்த சகாழுப்பு, 
லவட்்டமின் ‘B1’ லவட்்டமின் B2 ஃபாலிக 
அமிைம், உயிர்சத்துககள, ்பாலிக அமிைம் 
இரும்புசசத்து,  ்நார்சசத்து.
சகதி, புே்தம், கண்ணுககு புைப்ப்டா்த சகாழுப்பு, 
B1, B2 உயிர்சத்து ஃ்பாலிக அமிைம், கால்சியம், 
இரும்பு மறறும் ்நார்சசத்து.

2. பால் மறறும் மாமிச உணவுகள
• பால் மறறும் ஆல்ட நீககப்பட்்ட  பால், பாைால்டககட்டி, ்தயிர். 

்காழி, இல்சசி, ஈேல், மீன் முட்ல்ட மறறும் ஆட்டில்சசி.

புே்தம், சகாழுப்பு, B1, B2 உயிர்சத்து கால்சியம் 
மறறும் இரும்புசசத்து.

3. காய்கறிகள மறறும் பழங்கள
• பழங்கள: மாம்பழம், சகாய்யா, ்தககாளி, பப்பாளி, ஆேஞ்சு, 

சாத்துககுடி, ்தர்பூசணி.
• கீலே வலககள: ்தண்டுககீலே, பசலை, புளிசசககீலே, 

முருங்லகககீலே, சகாத்துமல்லி,  சவந்்தயககீலே.
• காறகறிகள: காேட், சவங்காயம், கத்திரிககாய், 

சவண்ல்டககாய், பீன்ஸ், குல்டமிளகாய், காலிப்பிளவர், 
முருங்லகககாய்.

க்ோட்டினாய்டுகள, லவட்்டமின் ‘சி’,
்நார்சசத்து கண்ணுககு புைப்ப்டா்த சகாழுப்பு, 
லவட்்டமின் ‘சி2’, ஃ்பாலிக அமிைம், ்நார்சத்து, 
இரும்புசசத்து.
க்ோட்டினாய்டுகள.லவட்்டமின் ‘பி2’, 
ஃ்பாலிக அமிைம், கால்சியம், ்நார்சசத்து, 
இரும்புசசத்து.
க்ோட்டினாய்டுகள மறறும் ்நார்சசத்து.

4. எண்சணய், சகாழுப்பு மறறும் சகாட்ல்ட வலககள
• எண்சணய் மறறும் சகாழுப்பு: சவண்சணய், ச்நய், சகாழுப்பு, 

சலமயல் எண்சணய், ்வர்க்டலை, கடுகு, சூரியகாந்தி 
எண்சணய்.

• சர்ககலே மறறும் சவல்ைம்.
• சகாட்ல்ட வலககள, எள.

சகதி, சகாழுப்பு சகதி இன்றியலமயா்த 
சகாழுப்பு அமிைம், மறறும் உயிர்சத்துகள.
சகதி.
புே்தம் மற்ம் ஒ்மகா 3 சகாழுப்பு அமிைங்கள.

அட்டவரண 1: �மீபத்தில் ICMR (2011) அடிபபர்ட �ொன்கு உணவுத் சதொகுதிரய அறிமுகபபடுத்தியுள்ளது
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உணவு கொர்நபொரைடநைட 
கி / 100கி

1)  ்தானியங்கள மறறும் 
கம்பு (அரிசி, ்சாளம்)

63-79

2)  பருப்பு வலககள 
(சகாண்ல்டக கட்லை, 
துவலே)

50-60

3)  சகாட்ல்ட வலககள 
மறறும் எண்சணய் 
வித்துகள

10-25

4)  கிழங்கு வலககள 22-39
5) கிழங்குவலக மாவு 85-87
6) கரும்பு 99
7) சவவரிசி 87-89
8) ்்தன் 79-80
9) சவல்ைம் 94-95
10) பால் 4-5
11) உைர்ந்்த பழங்கள 67-77
12) புதிய பழங்கள 10-25

கொர்நபொரைடநைடடுகளின் நவரலகள்
1. உ்டல் சசயல்பாடுககு ்்தலவயான சகதிலய 

வழங்குகி்து 1 கிோம் கார்்பாலைட்்ேட் 
4 கி்ைா க்ைாரி சகதிலய வழங்குகி்து.

2. சகாழுப்புகளின் வளர்சில்த மாற்த்திறககு 
கார்்பாலைட்்ேட் அவசியமானது.

3. கார்்பாலைட்்ேட் புே்தப் பயன்பாட்ல்ட 
சிககனமாககுகி்து.

4. கார்்பாலைட்்ேட்டுகள, உ்டலில் இன்றியலம 
அல்ைா்த அமி்னா அமிைங்கள உருவாகக 
கார்பன் மூைககூறுகலள வழங்குகின்்ன.

5. கார்்பாலைட்்ேட்டுகள உணவுககு சுலவ 
்சர்ககின்்ன.

கொர்நபொரைடநைடடின் ச�ரிமொைம், 
உறிஞ்சுதல், ந�மிபபு மறறும் வளர்சிரத 
மொறைம்

மு்தல் கட்்ட சசரிமானம், உணவு 
சமல்லும்்பாது வாயில் ்நல்டசபறுகி்து. உமிழ் 
நீரில் உளள ல்டயலின் என்்லழககப்படும். 
ஆல்ஃபா – அமி்ைஸ் (Alpha amilase enzyme) 
ச்நாதி (Ptyalin) மாவுசசத்து (Starch) மீது 
சசயல்படுகி்து. இந்்த ச்நாதி மாவுசசத்ல்த 
ச்டகஸ்ட்ரின் (Dextrin) மறறும் மால்்்டாஸ் (Maltose) 
ஆக பிரிககி்து. வாயில் சசரிககப்பட்்ட உணவு 
வயிறறுககு வந்்தவு்டன், அது இலேப்லப 
அமிைத்து்டன் கைககி்து. அ்தன் பின் முககிய 
சசரிமானம் கு்டல் பகுதியில் ்நல்டசபறுகி்து.

கார்்பாலைட்்ேட் சசரிமானத்தின் இறுதி 
சபாருட்கள, குளுக்காஸ், ஃபிேக்்டாஸ் மறறும் 
்கைக்்டாஸ் ஆகும். இலவ கு்டல் பகுதியில் 
உறிஞ்சப்படுகி்து. உணவில் உளள சசரிமானமாகா்த 
கார்்பாலைட்்ேட்டுகளான சசல்லு்ைாஸ் 
(Cellulose), சைமிசசல்லு்ைாஸ் (Hemicellulose), 
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கொர்நபொரைடநைடடின் வரகபபொடு 

அட்டவரண: 3. 
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சபண்்்டாசன் (Pentosans), ்கைக்்டன்ஸ் 
(Galactans), ஃபேக்்டாசன் (Fructosans) ஆகிய 
அலனத்தும் சபருங்கு்டலில் ஒன்று ்சர்ந்து மைமாக 
சவளி்யறுகின்்து.

கொர்நபொரைடநைடடின் ந�மிபபு மறறும் 
வளர்சிரத மொறைம்

கு்டலில் உறிஞ்சப்பட்்ட குளுக்காஸ், 
்கைக்்டாஸ் மறறும் ஃபர்க்்டாஸ் இேத்்த ்நாளங்கள 
வழியாக கல்லீேலிலனச சசன்்ல்டகின்்ன. 
கல்லீேலில் ் ்தலவககு அதிகமாக உளள குளுக்காஸ் 
மறறும் ஃப்ேக்்டாஸ் மறறும் ்கைக்்டாஸ் முழுவதும் 
கிலள்ஜான்னாக மாற்ப்படுகி்து. குளுக்காஸின் 
ஒரு பகுதி இேத்்த ஓட்்டத்தின் மூைம் திசுககலள 
சசன்்ல்டத்து ஆற்ைாக மாற்ப்படுகி்து. 
குளுக்காஸின் ஒரு சிறிய பகுதி, கல்லீேல் மறறும் 
்தலசகளில் கிலள்காஜன்களாக ்சமித்து 
லவககப்படுகி்து. ஒரு பகுதி குளுக்காஸ் 
சகாழுப்பாக மாற்ப்பட்டு சகாழுப்புத்திசுககளில் 
்சமிககப்படுகி்து. திசுககளில் குளுக்காஸின் 
ஆகசிஜன்்ற்ம் கீ்ழ குறிப்பி்டப்பட்டுளளபடி 
இேண்டு நிலைகளில் ஏறபடுகி்து.
1) கிலள்காஜன் குளுக்காஸ் 

லபருவிக அமிைம் ைாகடிக அமிைம்.

2) லபருவிக அமிைம்  CO2 + H2O.

மு்தல் நிலை கிலளககாலைசிஸ் என்று 
அலழககப்படும் லபருவிக அமிைத்தின் 
ஆகஸிஜ்னற்ம் ச்தா்டர்சசியான விலளவுகளின் 
மூைம் ்நல்டசபறுகி்து. இது ட்லேகார்பாகஸிலிக 
அமிை சுழறசி (கிசேப்ஸ் சுழறசி) என்று 
அலழககப்படுகி்து.

டீ மறறும் காபி அருந்துவதினால் 
உ்டலில் உயிர்சத்துககள மறறும் 

்தாதுஉப்புகள உறிஞ்சும் ்தன்லம குல்கி்து

கொர்நபொரைடநைட குரைபொடு
உ்டலில் கார்்பாலைட்்ேட் குல்பாடு 

இருப்பின், சகதிலய சபறுவ்தறகு உ்டல் சகாழுப்புகலள 
உப்யாகப்படுத்துகி்து. சகாழுப்புககளின் 
ஆகசிஜ்னற்ம் காேணமாக கீட்்்டான் மூைககூறு 
உருவாகும். இது உ்டலுககு ்கடு விலளவிககும்.

அதிகபபடியொை கொர்நபொரைடநைட
அதிகப்படியான கார்்பாலைட்்ேட் 

உட்சகாளளுவ்தால், இரு்தய ்்நாய், நீர்ழிவு மறறும் 
உ்டல் பருமன் ஆகியவறறிறகு வழிவகுககி்து.

ஆகஸிஜ்னற்ம்

 5.6.  சகொழுபபுகள்
சபரும்பாலும் பழங்கள மறறும் காயகறிகளில் 

சகாழுப்பு சத்து இல்லை. பி் உணவுகளில் 
சகாழுப்பு சத்து காணப்படும் எண்சணய், 
சகாட்ல்டகள, சவண்லணய் மறறும் 
மாட்டில்சசியில் சகாழுப்பு ஒரு கிோமுககு 9kcal 
ஆற்ல் அளிககி்து. ்தாவேம் மறறும் விைங்கு 
திசுகளில் காணககூடிய கூட்டுப்சபாருளகள. இது 
நீரில் கலேயாது இது கரிம கலேப்பான்களாகிய 
ஈ்தர், கு்ளா்ோஃபார்ம் மறறும் சபன்சீன் 
ஆகியவறறில் கலேயும் ்தன்லம சகாண்்டது.
சகொழுபபுகளின் நவரலகள்
1. பட்டினி அல்ைது பி் அவசே காைங்களில் 

உ்டலுககு ்்தலவயான சகதிலய சகாடுககும் 
முககிய ஆற்ல் லமயமாக சகாழுப்பு 
சசயல்படுகி்து.

2. சகாழுப்பில் கலேயும் லவட்்டமின்களான A, D, 
E மறறும் K ்பான்்லவ சசரித்்தல், 
சத்துககலள உறிஞ்சுவ்தறகு சகாழுப்புகள 
உ்தவுகி்து.

3. சசல் சவவின் உருவாககத்திறகும் சவவூடு 
பேவல் ்நல்டசபறுவ்தறகும் உ்தவுகி்து.

4. ்்தாலின் அடியில் உளள சகாழுப்பானது கவசம் 
்பால் காத்து உ்டலின் சவப்பநிலைலய சீோக 
லவகக உ்தவுகி்து.

5. சசல்களின் வளர்சில்தமாற் ஒழுங்கலமவிறகு 
சகாழுப்புகள முககியமானலவ. (ஸ்டீோய்டு 
ைார்்மான் மறறும் பு்ோஸ்்டாகிளாண்டின்).

6. 1 கிோம் சகாழுப்பு 9 கி்ைா க்ைாரிலய 
ஆற்லை (37 kg) அளிககி்து. இது 
கார்்பாலைட்்ேட் (4 kcal) அல்ைது புே்தம் 
(4kcal) அளிககககூடிய சகதிலய வி்ட இேண்டு 
ம்டங்கு அதிகமானது.

சகொழுபபுககளின் வரகபபொடு
சகாழுப்புகள கீழ்காணும் அடிப்பல்டயில் 

்நான்கு வலககளாக பிரிககைாம்

1) நவதி �தவீத இரயபின் அடிபபர்டயில்

Fats and oils 1. Sterols
2. Fatty acids

«õF êîiî Þ¬òH¡ Ü®Šð¬ìJ™

âO¬ñò£ù ªè£¿Š¹ Ã†´ ªè£¿Š¹ ªðøŠð´‹ ªè£¿Š¹

ð£v«ð£ LŠH´èœ A¬÷‚«è£ 
LŠH´èœ

LŠ«ð£ ¹«ó£†¯¡
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2) சகொழுபபு அமிலஙகளின் அடிபபர்டயில்

3) நதரவயின் அடிபபர்டயில்
சகாழுப்பு அமிைங்கள இேண்டு வலகயாக 

பிரிககப்படுகின்்ன.
1. இன்றியரமயொத சகொழுபபு அமிலஙகள்: மனி்த 

உ்டைால் ்தயாரிகக இயைா்த, உணவிலிருந்து 
மட்டு்ம சப்ககூடிய சகாழுப்பு அமிைங்கள. 
(உ.ம்.) லி்னாலிக, லிசனாசைனிக மறறும் 
அோகி்்டானிக அமிைங்கள.

2. இன்றியரம அல்லொத சகொழுபபு அமிலஙகள்எ: 
இவவலகக சகாழுப்பு அமிைங்கலள ்நமது 
உ்ட்ை ்தயாரிகக இயலும் என்வ உணவின் 
மூைம் சகாடுகக அவசியமில்லை. (உ.ம்.) 
பால்மிட்டிக அமிைம், ஓலியக அமிைம் மறறும் 
பியூட்ரிக அமிைம் ்பான்்லவ.

4) உணவு ஆதொைஙகளின் அடிபபர்டயில்
சகாழுப்புகள உணவு ஆ்தாேங்களின் 

அடிப்பல்டயில் கண்ணிறகு புைப்ப்டககூடிய 
சகாழுப்பு மறறும் புைப்ப்டா்த சகாழுப்பு என இேண்டு 
வலகயாகப் பிரிககப்படுகின்்து.

ச�ரிமொைம், உறிஞ்சுதல் ந�மிபபு மறறும் 
வளர்சிரத மொறைம்

சகாழுப்பின் சசரிமானம் வயிறறில் 
்நல்டசபறுவதில்லை. சகாழுப்பு சசரிமானமாக 
்தாம்தமாகி்து. கு்டல் பகுதியில் கலணய மறறும் 

கு்டல் லைப்்பஸ் மூைமாக சகாழுப்பு நீ்ேற்ப்பட்டு 
ல்டகிலளலசலேடு, ்மா்னாகிலளலசலேடு 
மறறும் சகாழுப்பு அமிைமாக பிரிககின்்து. சகாழுப்பு 
சசரிமானம் மறறும் உறிஞ்சு்தலுககு பித்்தநீர் 
அவசியமாகி்து.

சகொழுபபு ந�மிபபு
சகாழுப்பு அடிப்்பாஸ் திசுககளில் 

்சமிககப்படுகி்து – சமாத்்த உ்டல் எல்டயில் 10 – 
15 ச்தவீ்தம் அடிப்்பாஸ் திசுவாகும்.

சகொழுபபு வளர்சிரத மொறைம்
திசுககளில் சகாழுப்பு அமிைங்கள, சிை 

என்லசம்கள மூைம் ஆகஸிஜ்னற்ம் அல்டந்து 
கார்பன்-ல்ட-ஆகலஸைடு மறறும் நீோக 

æ«ñè£ - 3 - ªè£¿Š¹ ÜIô‹

Eicosapentanoic acid (EPA)
e¡,CŠH

Docosahexaenoic acid (DHA)
e¡,CŠH

alpha-linolenic acid (ALA)

ªè£¿Š¹ ñŸÁ‹ 
ªè£¿Š¹ ÜIôƒèœ

º¿¬ñªðŸø ªè£¿Š¹èœ 
(Môƒ° ªè£¿Š¹ ªõ‡ªíŒ)

º¿¬ñªðø£î‚ªè£¿Š¹èœ

º¿¬ñªðø£î ð£L 
ªè£¿Š¹èœ

º¿¬ñªðø£î «ñ£«ù£ 
ªè£¿Š¹èœ

æñè£ - 6 - ªè£¿Š¹ ÜIô‹ 
«ê£÷ â‡ªíŒ, 

ÅKòè£‰F â‡ªíŒ.

å«ñè£ - 9 - ªè£¿Š¹ ÜIô‹ 
ÝLš â‡ªíŒ, 

Üõªè£«ì£, 
«õ˜èì¬ô Ü™ñ£‡† M¬îèœ 

 çH÷‚v M¬îèœ, 
«ê£ò£, õ£™ï†, 

«óŠM¬î â‡ªíŒ.
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சவளிவருகி்து. இந்்த ஆகஸி்னற்ம் 
ட்லேகார்பாகஸிலிக அமிை சுழறசியில் ்நல்டசபறுகி்து.

குரைபொடுகள்
1. உைர், சசதில் சருமம்
2. முடி சகாட்டு்தல்
3. குல்ந்்த உ்டல் 

எல்ட
4. குளிர் ்தாங்க 

முடியாமல் இருத்்தல்
5. சிோய்ப்பு

6. வளர்சசி குல்பாடு
7. ச்தாறறுககு குல்ந்்த 

எதிர்ப்பு
8. காயம் சரியாக 

ஆ்ாமல் இருத்்தல்
9. மா்தவி்டாய் சுழறசி 

இழப்பு

அதிகமொக உண்ணுதல்
1. அதிக உ்டல் எல்ட
2. உ்டல் பருமன்
3. இரு்தய ்்நாய்
4. புறறு ்்நாய்
5. சகாைஸ்டீோல், அளவு அதிகரித்்தல்

 5.7.  புைதஙகள்

சபட்ல்டடு இலணப்பு மூைம் 
இலணககப்படு்த்ை புே்த அமி்னா அமிைங்கள 
என்பலவ பாலிமர் சங்கிலிகள ஆகும். அமி்னா 
அமிைங்கள இேண்்டாக பிரிககப்படுகி்து. அலவ 
அத்தியாவசியம் அமி்னா அமிைங்கள மறறும் 
அத்தியாவசியம் அல்ைா்த அமி்னா அமிைங்கள. 1 
கிோம் புே்தம் மறறும் கார்்பாலைட்்ேட் 9 கி்ைா 
க்ைாரி சகதிலய சகாடுககி்து.

புைதஙகளின் கூட்டரமபபு
கார்்பாலைட்்ேட் மறறும் லிப்பிடுகலளப் 

்பாை்வ புே்தங்களும் கார்பன் (C), லைட்ேஜன் 
(H) மறறும் ஆகஸிஜன் (O2) அணுககலளக 
சகாண்்ட ்வதிச்சர்மங்கள எனைாம். ஆனால் 
புே்தங்களில் ல்நட்ேஜன் (N) அணுககள உளள்தால் 
இலவ ்வறுபடுகின்்ன. இந்்த ல்நட்ேஜன் 

அணுககள இருப்ப்தால் ‘அமி்னா’ அமிைங்கள என 
அலழககப்படுகின்்ன.

புைதஙகளின் வரககள்
புே்தங்கள பை அமி்னா அமிைங்களால் 

உருவான சபரிய மூைககூறுகள ஆகும். 
ஏ்ககுல்ய 20 வலகயான அமி்னா அமிைங்கள 
கண்்டறியப்பட்டுளள. இலவ மனி்த உ்டலுககு 
்்தலவயான ஊட்்டசசத்திலனத் ்தருகி்து. 
அமி்னா அமிைங்கள கீழ்வருமாறு 
வலகப்படுத்்தப்பட்டுளளன.
அட்டவரண 5

ஊட்டச�த்துககளின் அடிபபர்டயிலொை 
அமிநைொ அமிலஙகளின் வரககள்

இன்றியலமயா்த பகுதி 
இன்றியலமயா்த

இன்றியலம 
அல்ைா்த

ஹிஸ்டில்டன்
லைசின்
டிரிப்்்டா்பன்
பிலனல் அைலனன்
மீத்தி்யாலனன்
திசே்யாலனன்
லுயூசின்
ஐ்சாலுயூசின்
வாலைன்

அர்ஜிலனன்
த்லே்யாலசன்
சிஸ்ல்டன்
கிலளலசன்
சசலேன்

குளு்டாமிக 
அமிைம்
அஸ்பார்டிக 
அமிைம்
அைாலணன்
பு்ோலைன்
லைடிோகசி 
பு்ோலைன்

புைதஙகளின் உணவு ஆதொைஙகள்
 • சி்ந்்த உணவு ஆ்தாேங்கள: டுனா மீன், இ்ால், 

வான்்காழி, மறறும் காட் மீன்.
 • மிகவும் ்நல்ை உணவு ஆ்தாேங்கள: மான்கறி, 

ைாலிபட் மீன், சாைமான் மீன், ்நத்ல்த, ் காழிககறி, 
ஆட்டுககறி, மாட்டு இல்சசி, பசு கன்றின் கல்லீேல், 
பசலைக கீலே, கடுகு கீலே, கிர்பிமீன் காளான், 
்சாயாபீன்ஸ், பாைால்டக கட்டி.

 • ்நல்ை உணவு ஆ்தாேங்கள: முட்ல்ட, பால், 
காலிஃபளவர், பருப்பு வலககள. (துவேம் பருப்பு, 
்தட்ல்ட பயிறு, உளுந்து).

அட்டவரண 4
நவதியியல் அடிபபர்டயில் புைதஙகள் வரகபபொடு

எளிரமயொை கொன்ஜீநக்டட சபைபபட்டரவ
குநளொபுலர் புைதம் ஸசகநலொநைொ புைதம் •  நியூகளி்யா 

புே்தங்கள
• கிலள்கா 
புே்தங்கள
• பாஸ்்்டா புே்தங்கள
•  சமட்்டர்லி்யா 

புே்தங்கள

முதல் நிரல இைண்்டொம் நிரல
• அல்புமின்கள
• கு்ைாபுலின்
• குளுடின்கள
• பு்ோலமன்
• ஹிஸ்்்டான்
• பு்ோட்்்டாலமன்

• சகா்ைசஜன்கள
• எைாஸ்டின்கள
• ்கேடின்கள

•  சகாயாகு்ை்டட் 
புே்தங்கள

• பு்ோட்டீயன்
•  சமட்்டா 

பு்ோட்டீயன்

• பு்ோடி்யாஸ்
• சபட்்்டான்
•  பாலி 

சபப்ல்டடுகள
• சபப்ல்டடு
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புே்த உணவு ஆ்தாேம் 

புைதஙகளின் நவரலகள்
1. கட்டுமான புே்தங்களின் உறபத்தி மறறும் 

போமரிப்பு
2. என்லசம்கள மறறும் ைார்்மான்கள உறபத்தி 

சசய்்தல்

3. இ்டம்சபயரும் புே்தம் மறறும் சகாழுப்புப்புே்தம் 
உறபத்தி

4. ்்நாய் எதிர்ப்பு சகதிலய உறபத்தி சசய்்தல்
5. சரியான திேவ சமநிலைலய போமரிகக 

உ்தவுகி்து.
6. சரியான அமிைகாேத் சமநிலைலய போமரிகக 

உ்தவுகி்து.
அட்்டவலண 6

 5.8.  ரவட்டமின்கள்

லவட்்டமின்கள அத்தியாவசிய கரிம 
்சர்மங்கள ஆகும். அலவ உணவில் சிறிய அளவில் 
்்தலவப்படுகின்்ன. லவட்்டமின், குல்பாடு 
்்நாய்கலளத் ்தடுககவும் உகந்்த ஆ்ோககியத்ல்த 
அளிககவும் உ்தவுகின்்ன. லவட்்டமின் (vital 
amines) என்் வார்த்ல்த காஸ்மீர் ஃபங்க 
என்பவோல் உருவாககப்பட்்டது.

அட்டவரண 6
புைத்ததிறகொை பரிந்துரைககபபட்ட ஊட்டச�த்து அளவுகள்

சதொகுதி விவைஙகள்
புைதத் நதரவ

கி கி.கி �ொள் கி �ொள்

ஆண் (60 கி.கி)
எளி்தான ்வலை

்நடுத்்தேமான ்வலை
கடினமான ்வலை

1 60.0

சபண் (60 கி.கி)

எளி்தான ்வலை
்நடுத்்தேமான ்வலை
கடினமான ்வலை

1 50.0

கர்ப்பிணி சபண் 1 +15.0
பாலூட்டும் ்தாய்

 (0-6 மா்தம்)
1 +25.0

குழவிப்பருவம்
(Infant)

0-3 மா்தங்கள
3-6 மா்தங்கள
6-9 மா்தங்கள
9-12 மா்தங்கள

2.3
1.8

1.65
1.5

குழந்ல்த பருவம்
1-3 வயது
4-6 வயது
7-9 வயது

1.83
1.52
1.46

22.0
30.0
41.0

இளலம பருவம்

ஆண்
10-12 வயது
13-15 வயது
16-18 வயது

சபண்
11-12 வயது
13-15 வயது
16-18 வயது

1.46
1.40
1.31

1.45
1.33
1.21

54
70
78

57
65
63
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ரவட்டமின் பண்புகள்
 • லவட்்டமின்கள ஒரு முககிய, கரிம, 

உணவுப்சபாருள ஆகும். இது வளர்சில்த 
மாற் சசயல்பாடு (அல்ைது) பற்ாககுல் 
்்நாயிலன ்தடுகக மிக சிறிய அளவில் 
்்தலவப்படுகி்து. 

 • லவட்்டமின்கள உ்டலில் உறபத்தி 
சசய்யப்ப்டவில்லை ஆ்தைால் உணவின் 
மூைம் வழங்கப்ப்ட ்வண்டும்.

ரவட்டமின்களின் ச�யல்பொடு
ஒவசவாரு லவட்்டமின்களுககும் ஒரு 

குறிப்பிட்்ட வளர்சில்த மாற் சசயல்பாடு உளளது. 
லவட்்டமின்களின் சபாதுவான சசயல்பாடுகள சிை
1. சசல்லின் வளர்சில்த மாற்ங்கலளக 

கட்டுப்படுத்துகி்து.
2. இலவ உ்டல் – திசு கட்டுமானத்தின் கூறுகள 

ஆகும்.
3. இலவ சசல்லின் வளர்சில்த மாற்த்தில் 

முககிய பங்காறறி குறிப்பிட்்ட ஊட்்டசசத்து 
குல்பாடு ்்நாலய ்தடுககின்்ன.

ரவட்டமின் வரகபபொடு
லவட்்டமின் இருவலகப்படும். அலவ நீரில் 

கலேயும் மறறும் சகாழுப்பில் கலேயும் 
லவட்்டமின்கள.

அட்டவரண 7
சகொழுபபில் 

கரையும் 
ரவட்டமின்கள்

நீரில் கரையும் 
ரவட்டமின்கள்

லவட்்டமின்  
‘ஏ’ (A)

லவட்்டமின்  
‘டி’ (D)

லவட்்டமின்  
‘இ’ (E)

லவட்்டமின்  
‘்க’ (K)

லவட்்டமின் – ‘சி’ (C)
லவட்்டமின் – ‘பி’ (B)
்தயாமின் (thiamine) B1
ரி்பாஃவி்ளவின் (B2)
நியாசன் (B3)
லபரி்டாகஸின் (B6)
ஃ்பா்ைட் (B9)
லசய்னா்காபாைலமன் (B12)
ப்யாடின் (Biotin)
்பன்்்டாதினிக அமிைம்
(Pantothenic acid)

சகொழுபபில் கரையும் ரவட்டமின்கள்
சகாழுப்பில் கலேயககூடிய லவட்்டமின்கள 

A, D, E, மறறும் K ஆகும். இலவ உணவில் சகாழுப்பு 
பகுதியில் உளளது. இலவ உணவிலிருந்து 

எளிதில் இழககப்படுவதில்லை மறறும் ்தண்ணீர், 
சவப்பம், காறறு (அ) ஒளி ஆகியவற்ால் 
பாதிககப்படுவதில்லை.

ரவட்டமின் A (சைடடிைொல் மறறும் 
பிட்டொ கநைொடடின்) 

லவட்்டமின் A மறறும் க்ோட்டின் ்தாவே 
மறறும் மாமிச உணவுகளிலிருந்து சப்ப்படுகி்து. 
விைங்குகளிலிருந்து சப்ப்படும் லவட்்டமின் A 
இேண்்டாக பிரிககப்படுகி்து. அலவ சேட்டினால் 
மறறும் டிலைட்்ோ்ேட்டினால் ஆகும். 
்தாவேத்திலிருந்து சப்ப்படும் லவட்்டமின் A 4 
வலககளாக பிரிககப்படுகி்து. அலவ ஆல்பா, 
பீட்்டா, காமா, கிர்ப்்்டா க்ோட்டின்கள ஆகும். 

ச�யல்பொடுகள்
உ்டலில் ரவட்டமின் ‘A’ யின் ச�யல்பொடுகள்
1. லவட்்டமின் ’A’ ்ோபாப்சின் (Rhodopsin) 

மறறும் கண்ணில் ஒளி – ஏறபி நி்மிகலள 
்தயாரிப்ப்தறகு ்்தலவப்படுகி்து ஆலகயால் 
இது பார்லவககு மிக அவசியம். 

2. லவட்்டமின் ’A’ உ்டலில் இயல்பான வளார்சசி 
மறறும் அபிவிருத்தி ்நல்டசப் மறறும் எலும்பு 
மறறும் குருத்ச்தலும்பு உருவாவ்தறகு 
்்தலவப்படுகி்து. 

3. ்்தால் மறறும் பு்த் ்்தால் திசுககள 
ஆ்ோககியமாக இருகக உ்தவி புரிகி்து.

4. லவட்்டமின் ‘A’ இனப்சபருககம், வளர்சசில்த 
மாற்ம் மறறும் ்்நாய் எதிர்ப்பு சகதி 
ஆகியவறறில் முககிய பங்கு வகிககி்து. 

ச�ரிமொைம் மறறும் உறிஞ்சுதல்: 
உணவில் உளள சேட்டினால் எஸ்்டர், 

கலணயம் மறறும் கு்டலில் அமிைத்தினால் 
நீ்ேற்ப்பட்டு சேட்டினாைாக உருவாகி்து இந்்த 
சேட்டினால் உறிஞ்சப்பட்டு இேத்்ததிறகுள 
இ்டம்சபயறகி்து. 

க்ோட்டின் கு்டல் பகுதியில் பிரிந்து 
சேட்டினால்டிலகடுகளாக உருவாகி்து. இது ் மலும் 
குல்ககப்பட்டு சேட்டினால் உருவாகி்து. சிை 
க்ோட்டின் கல்லீேலில் மறறும் சிறுநீேகத்தில் 
உறிஞ்சப்பட்டு லவட்்டமின் ‘A’ ஆக மாற்ப்படுகி்து 
லவட்்டமின் ’A’ மறறும் க்ோட்டின் உறிஞ்சு்தலுககு 
பித்்த நீர் அவசியமாகி்து கு்டலிலுளள லவட்்டமின் 
‘E’ லவட்்டமின்’A’ ஆகஸிஜ்னற்த்ல்த ்தடுககி்து. 
கனிம எண்சணய் லவட்்டமின் ‘A’ ஐ 
கலேத்துவிடுவ்தால் லவட்்டமின் ‘A’ உறுஞ்சு்தலைத் 
்தடுககி்து. 
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உணவு ஆதொைஙகள்
கல்லீேல், பால், முட்ல்ட, மஞ்சள கரு, காேட் 

கீலேகள மறரும் மஞ்சள நி் பழங்களில், 
லவட்்டமின் A மறறும் பீட்்டா க்ோட்டின் 
நில்ந்துளளது. 

லவட்்டமின் A ஆ்தாே உணவுகள
குரைபபொடு
 • பை மா்தங்களாக லவட்்டமின் A குல்பாடு 

இருந்்தால் மாலைககண் ்்நாய் மறறும் ்்தால் 
கடினமாகி, வ்ண்டு சசதில் சசதிைாக மாறும் 

 • நீண்்டகாை லவட்்டமின் A குல்பாடு 
(Xerophthalmia) வழிவகுககி்து. இந்்த 
நிலையில் சிகிசலச அளிககப்ப்டாவிடில் 
்ச்தங்கள முன்்னற்ம் அல்டந்து கருவிழி 
சவண்ப்டைம் ்மலும் சுருங்கி சமன்லமயாகி 
குருட்டுத் ்தன்லமலய ஏறபடுத்தும்

 • லவட்்டமின் A குல்ப்பாட்டிறகு 
ஆேம்பகட்்டத்தில் சிகிசலச அளிப்ப்தன் மூைம் 
குருட்டுத்்தன்லம ஏறபடுவல்தத் ்தவிர்ககைாம். 

ரவட்டமின்D (கொல்சிசபைொல்) calciferol 
மனி்த ்்தாலில் உளள சகாழுப்புகளிலிருந்து 

லவட்்டமின்’ D’ ்தயாரிகக முடியும் சூரிய ஒளியில் 
உளள பு் ஊ்தாக கதிர்கள ்நம் ்்தாலின் மீது 
படுவ்தால் பு்ோ லவட்்டமின் D (Pro vitamin D) 
உருவாகி்து. ்்தாலில் உருவாகின்் சசயைற் 
லவட்்டமின் D உணவிலிருந்து உறிஞ்சப்பட்்ட 
லவட்்டமின் D ஆகிய இேண்டும் இேத்்ததின் மூைம் 
கல்லீேலை சசன்்ல்டந்து அங்கு அலவ ்சமித்து 
லவககப்படுகி்து. 
ச�யல்பொடுகள் 
1. கால்சியம் உறிஞ்சு்தல் மறறும் 

இ்டம்சபயர்்தலுககு லவட்்டமின் ’D’ உ்தவுகி்து. 
2. உ்டல் எலும்புகள வளர்வ்தறகும் 

ஒ ரு ங் கி ல ண க க ப் ப டு வ ்த ற கு ம் 
ஆ்ோககியமான பல் உருவாவ்தறகும், 
லவட்்டமின் D அவசியம்.

3. உ்டலில் உளள பாஸ்பேஸ் அளலவ 
ஒழுங்குப்படுத்்தவும் மறறும் ஆ்ோககியமான 
இ்தய, ்நேம்பு மண்்டை உருவாககத்திறகும் 
லவட்்டமின் ’D’ உ்தவுகி்து. 

உணவு ஆதொைஙகள்: 
லவட்்டமின் ‘D’ சகாழுப்பு மீன்களான மத்தி, 

சாைமன், டுனா (tuna), மறறும் கானங்சகளுத்தி, 
கல்லீேல், முட்ல்ட மஞ்சள கரு மறறும் சவண்சணய் 
ஆகியவறறில் உளளது. கீலே வலககளில் சிறிய 
அளவில் லவட்்டமின் D உளளது. 

உறிஞ்சுதல்
உணவில் உளள லவட்்டமின் ‘D’ சிறுகு்டலில் 

உணவு சகாழுப்பு உறிஞ்சப்பட்டு ்சர்ந்து நிணநீர் 
பால்தககு சிை ்வலளகளில் சசல்கி்து. பித்்த நீர் 
இந்்த லவட்்டமின் உறிஞ்சு்தலுககு அவசியம். 
்்தலவககு அதிகமான லவட்்டமின் உ்டலில் 
்சமித்து லவககப்படுகி்து. 

குரைபொடு
 • லவட்்டமின் D குல்பாடு எலும்பு மறறும் 

பறகள பைப்படு்தலை பாதிககி்து.
 • ரிகசகட்ஸ் (Rickets), எலும்புசமலிவு 

(osteomalacia).

ரவட்டமின் ‘E’ ந்டொநகொஃசபைொல்
்்டா்காஃசபோல் மறறும் 

்்டா்காடிரினால் ஆக பிரிககப்பட்டுளளது.
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இது ஒரு இன்றியலமயா்த சகாழுப்பில் 
கலேயககூடிய லவட்்டமின், இது 
ஆகிஸிஜ்னறறியாக சசயல்பட்டு சசல்சுவரில் 
கலேயக கூடிய எதிர் ஆகசிஜன் மறறும் 
சசல்சுவருககு நிலைத்்தன்லம சகாடுககக 
கூடியது.

பணிகள்
1. லவட்்டமின் ‘E’ சகதிவாய்ந்்த எதிர் 

ஆகஸிஜ்னறறியாகும்.
2. இ்தன் எதிர் ஆகஸிஜ்னற் தி்ன் சில்தவு 

்்நாய்கலள ்தடுகக உ்தவுகி்து.
3. லவட்்டமின் ‘E’ இேத்்த உல்்தலைத் ்தடுககும் 

மறறும் கருவுறு்தலை ஊககுவிககி்து.
4. பசிலயத்தூண்டுவது்டன், நிலைப்புத் 

்தன்லமலய (Enduance) ்மம்படுத்துகி்து.
5. லவட்்டமின் ‘E’ ் ்தால் சிகிசலசககு ் மல்பூசசாக 

பயன்படுத்்தப்படுகி்து.
குரைபொடு

லவட்்டமின் ‘E’ குல்பாடு சபாதுவாக 
காணப்படுவதில்லை இ்தன் அறிகுறிகள 
ச்தளிவாக அறியப்ப்ட வில்லை இ்தன் 
குல்பாட்டின் சிை அறிகுறிகள ்சார்வு, இேத்்த 
்நாளங்கள வீங்கி பருத்்தல், காயம் சமதுவாக 
குணமா்தல், இளலம பருவத்தில் முதுலம 
அல்ட்தல் (Premature ageing) மறறும் குல்ந்்த 
இனப்சபருககத் ்தன்லம (Subfertility).

ரவட்டமின் ‘K’.
லவட்்டமின் ‘K’ கு்டல் பகுதியில் உறபத்தி 

சசய்யப்படுகி்து. இ்தறகு உணவில் உளள 
பண்பட்்ட பால் (்தயிர்) உ்தவுகி்து.

பணிகள்
1. லவட்்டமின் ‘K’ காயம் ஏறபடின் இேத்்த 

உல்்தலை ் மம்படுத்துகி்து. இேத்்தககசிலவ 
்தடுப்பத்தில் முககிய பங்காறறுகி்து.

2. லவட்்டமின் ‘K’ பு்ோத்ோம்பின் (prothrombin) 
உருவாககத்தில் பங்்கறகி்து. (பு்ோத்ோம்பின் 
ஒரு சசயைற் த்ோம்பினின் வடிவமாகும்).

3. இது பு்ோத்ோமின் உருவாக ் ்தலவப்படுகி்து.
4. இது எலும்பு உருவா்தலுககும் ் ்தலவப்படுகி்து.
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நீரில் கரையும் ரவட்டமின்கள்
லவட்்டமின் B எளிதில் நீரில் 

கலேயககூடியலவ. நீரில் கலேயககூடிய 
லவட்்டமின்கள லவட்்டமின் ‘C’ மறறும் 
லவட்்டமின் ‘B’ நியாசின், லபரி்டாகசின், 
ஃ்பா்ைட், லசய்னா்காபாைலமன், 
ப்யாட்டின் மறறும் பான்்்தானிக அமிைம் 
ஆகியலவ அ்டங்கும். இலவ சபரும்பாலும் 
நிலையற்லவ. இது ்தண்ணீர், சவப்பம், காறறு 
மறறும் ஒளி ஆகியவறறின் ்சர்கலகயால் எளிதில் 
அழிககப்படும் சிறுநீரில் எளிதில் கலேயக கூடியது.

ரவட்டமின் ‘C’
பை பழங்கள மறறும் காய்கறிகளில் லவட்்டமின் 

‘C’ நில்ந்திருககி்து. இது அஸ்கார்பிக அமிைம் 
என்று அலழககப்படுகி்து. லவட்்டமின் ‘C’ உகந்்த 
உ்டலியல் சசயல்பாட்ல்ட உறுதிசசய்வ்தறகும் 
மறறும் உ்டறகூறு குல்பாடுகலளத் ்தடுப்ப்தறகும் 
உ்தவுகி்து. ஒவசவாரு ்நாளும் லவட்்டமின் ‘C’ 
நில்ந்்த உணலவ எடுத்துக சகாளள ்வண்டும். 
ஏசனனில் சிறிய அளவு மட்டு்ம உ்டலில் ்சமித்து 
லவககப்படுகி்து.

லவட்்டமின் C ஆ்தாே உணவுகள

பணிகள்
 • இலணப்புத்திசுவில் சகால்ைஜன், ஊகக 

ைார்்மான்கலளயும், கார்னிட்டின் 
்பான்்வறல் உருவாகக பயன்படுகின்்து.

 • சகாழுப்லப பித்்த அமிைமாக மாறறுவ்தறகு 
லவட்்டமின் ‘C’ ்்தலவப்படுகின்்து.

 • இரும்புசசத்தின் உயிர்ப்பேவலை 
(bioavailability) ஊககவிககி்து.

 • இது ஒரு மிகசசி்ந்்த ஆகஸ்ஜ்னற் 
்தடுப்பானாக இருந்து உ்டலை மாசுகளில் 
இருந்து பாதுகாககி்து.
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ரவட்டமின் ச�யல்பொடுகள் திை�ரி சகொடுபபளவு

லவட்்டமின் ‘C’

Collagen,nor epinephrine
சகா்ைாஜன் மறறும் ்நார் எபிச்நஃப்ரின் 
்பான்்வறல் உருவாககவும் ்்நாய் எதிர்ப்பு 
மண்்டைத்தின் சசயல் -பாட்ல்ட உயர்த்்தவும்ஆன்டி 
ஆகஸிச்டன்்டாக சசயல்படுகி்து (Anti oxidant).

60-70 மி.கிோம்

்தயாமின் இந்்த இலணச்நாதி (துலண ஊககி) வளர்சில்த 
மாற்ம் சசய்து ஆற்லை உருவாககுகி்து.

ரி்பாப்ைாவின்
(Riboflavin)

இந்்த இலணச்நாதி பை ஆற்லை உருவாககும் 
பால்தகளில் சசயல்படுகின்்து.

ஆண் 1.4 - 1.9 மி.கி
சபண் 1.1 – 1.5 மி.கி

Niacin
நியாசின்

இந்்த இலணச்நாதியும் பை ஆற்லை 
உருவாககும் பால்தகளில் சசயல்படுவது மறறும் 
சகாழுப்லப உல்டப்பது மறறும் உருவாககு்தல்

ஆண் 16 - 12 மி.கி.
சபண் 12-16 மி.கி.

Pyridoxine
லபரி்டாகஸின்

இந்்த இலணச்நாதி புே்தம், மறறும் அமி்னா 
அமிைம் உருவாககப் பயன்படுகின்்து 2.0 மி.கி

Folate
ஃ்பா்ைட்

இந்்த இலணச்நாதி அமி்னா அமிைத்தின் 
வளர்சில்த மாற்ம் மறறும் டி.என்.ஏ. (DNA) 
உருவாககுவ்தறகும்

100 லமக்ோ கிோம்

cyanocobalamine
லசய்னா்காபாைலமன்

பல்்வறு வலகயான இலணச்நாதிகளு்டன் 
்சர்ந்து வளர்சில்த மாற்த்திறகு உ்தவி ஆற்லை 
சகாடுககி்து சமத்தி்யாஃலன்பா்ைட்டு்டன் 
்சர்ந்து ச்தாகுகக சசயல்படுகின்்து (methionince)

20-10 லம.கி

Biotine
ஃலப்யாட்டின்

இந்்த இலணச்நாதி கார்்பாலைட்்ேட் மறறும் 
சகாழுப்புச சத்து வளர்சில்த மாற்த்திறகும், 
ஃபியூரின் (Purine) கட்்டலமப்பு உருவாகவும் 
லூசின் (Leucine) வளர்சில்த மாற்த்திறகும்(glueo 
neogenisis), குல்க்காநி்யாசஜனிஸிஸ் மறறும் 
சகாழுப்பு அமிைம் உருவாகவும் உ்தவுகின்்து.

30-100 லமகி.

Pantothenic acid
ஃ்பணி்்டாச்தனிக 
அமிைம்.

இந்்த இலணச்நாதி கார்்பாலைட்்ேட், 
சகாழுப்பு, புே்தம் ்பான்்வறறின் வளர்சசில்த 
மாற்த்திறகு உ்தவுகின்்து.

4-7 மி.கி

அட்டவரண – 9
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ஆதொைஙகள் குரைபொடு ந�ொயககுறி �சசுத் தன்ரம
சிைந்த உணவு ஆதொைஙகள்
சிட்ேஸ் பழங்கள மறறும் அ்தன் சாறுகள, 
பசலச மறறும் வால் மிளகு, பேங்கி 
ஸ்ட்ோசபப்ரி, கிலளக்காசுகள (Brussels 
sprouts) பப்பாளி (காலிப்பிளவர்) பூக்காசு, 
�ன்ரம உணவு ஆதொைஙகள்
உருலள, ்தககாளி, பட்்டாணி, ஆஸ்போகஸ் 
முட்ல்ட்காஸ்

ஸ்கர்வி, ்சார்வு, ஈரில் இேத்்தப்்பாககு 
பசியின்லம, சமதுவாக காயம் ஆறு்தல், 
்தலச்கார்வு.

ஒப்பிட்டு பார்த்்தால் சபாதுவாக 
்நசசுத் ்தன்லம கில்டயாது 
அதிகமாக எடுத்்தால் வயிறறுப் 
்பாககு ஏறபடும்.

ஆண் 1.2 – 1.6 mg
சபண் 1.1-1.5மிக
சிைந்த உணவு ஆதொைஙகள்
பன்றி இல்சசி, சூரியகாந்தி வில்த, சசறி 
முலளகட்டிய ்தானியவலககள, பட்்டாணி,
�ன்ரம உணவு ஆதொைஙகள்
பருப்பு வலககள, முழு மறறும் முலளகட்டிய 
்தானியங்கள

சபரிசபரி, ்தலச பைவீனம் உ்டல்வீககம் இரு்தய 
சசயல்பாடு மாறு்தல்

ஊசி மருந்தின் அளவு 
அதிகமானால் ்தவிே ்நசசுத் 
்தன்லம இல்லை.

சிைந்த உணவு ஆதொைஙகள்
கல்லீேல், பால் மறறும் பால் சபாருட்கள
�ன்ரம உணவு ஆதொைஙகள்
சிப்பி காளான், பசலச காய்கறிகள

Ariboflavinosis
ரைநபொபிநளவின் �த்துககுரை
்நாககு மறறும் வாயில் சிவந்்த வலி வீககம், உ்தடு 
மறறும் வாயின் ஓேத்தில் சவடிப்புகள 
இேத்்சாலக ்்தால் அழறசி, கண்களில் 
்காளாறு.

்நசசு ்தன்லம இல்லை

சிைந்த உணவு ஆதொைஙகள்
்காழி இல்சசி, கல்லீேல், மாட்டு இல்சசி, 
முலளகட்டிய ்தானியங்கள
�ன்ரம உணவு ஆதொைஙகள்
காளான், முழு ்தானியங்கள.

வ்ட்டுத் ்்தால் வயிறறுப் ்பாககு ்்தால் அழறசி 
டிசமன்டியா (dementia) இ்ப்பு(HDS) ஆப்பிரிகக 
மறறும் ஆசியாவில் சபரும்பாைாக காணப்படும்.

நிக்காடினிக ஆசிட் 
அசா்தாேணமான உளவு எடுத்துக 
சகாண்்டால் (>100மி.கி) முகம் 
சிவந்து்பா்தல் கல்லீேல் சில்தவு 
இேத்்தத்தில் குளுக்காஸ் மறறும் 
யூரிக ஆசிட் அதிகமா்தல் (>3கி).

சிைந்த உணவு ஆதொைஙகள்
 ஈேல், உருலள, வாலழ, ரூ்னா ேசம் 
(Prunejuice) ்நாட்டுக்காழி, சசறிவூட்டிய 
்தானியங்கள.
�ன்ரம உணவு ஆதொைஙகள்
சர்ககலே உருலளககிழங்கு ்தர்ப்பூசணி.

வலிப்பு ்்தால் அழறசி, சிவந்்த ்நாககு இேத்்த 
்சாலக, குடிப்பழககம் இருப்பவர் மறறும் 
கருத்்தல்ட மாத்திலே எடுககும் ்பாதும் 
வய்தானவர்களுககும் குல்ப்பாடுகள வேைாம்.

>1கி/்நாள இருந்்தால் ்நசசு 
்நேம்பனு சில்தவு ்தலச 
குல்பாடு.

சிைந்த உணவு ஆதொைஙகள்
அவலே, ஈேல், பசலைகீலே, நூல்்கால் 
கீலே, உண்கிழங்கு (artichoice)
�ன்ரம உணவு ஆதொைஙகள்
்தண்ணீர் விட்்டான் சபாடி, ஆேஞ்சு, 
பசலசப்பட்்டாணி, ப்்ோக்காலி, கிழங்கு, 
பீன்ஸ், மககாச்சாளம்.

்மக்ோலசப்டிக சமக்ைா பிளாஸ்டிக அன்மியா, 
வயிறறுப் ்பாககு, மனஅழுத்்தம், மன்சார்வு, 
கலளப்பு

்நசசு இல்லை.

சிைந்த உணவு ஆதொைஙகள்
பால் மறறும் பால் சபாருட்கள கிளிஞ்சல் பூசசி 
இல்சசி

்நசசு இேத்்த்சாலக (pernicious anaemia) 
்மக்ோலசட்டிக சமக்ைாபிளாஸ்டிக 
இேத்்த்சாலக உ்டன் ்நேம்பணு சில்தவு 
இன்ட்ரின்சிக ்பக்டர் குல்வ்தால் உறிஞ்சும் 
்தன்லம குல்கி்து.

்நசசு இல்லை.

சிைந்த உணவு ஆதொைஙகள்
கல்லீேல், ்சாளமாவு, முட்ல்ட உட்கரு
�ன்ரம உணவு ஆதொைஙகள்
்தானியங்கள
உணவு அல்லொத பாகடீரியாவால் 
கு்டல்பால்தயில்
உருவாககப்படுகின்்து.

பசியின்லம, குமட்்டல் ்நாககுபுண் மன்சார்வு, 
சவளிரிப்்பா்தல் முடி உதிர்்தல் ்்தால் உைர்்தல் 
இேத்்தத்தில் சகாழுப்பின் அளவு அதிகரித்்தல்.Aw

்நசசு இல்லை.

சிைந்த உணவு ஆதொைஙகள்
 ஈேல், சிறுநீேகம் முட்ல்டயின் மஞ்சளகரு
�ல்ல உணவு ஆதொைஙகள்
இல்சசி, பருப்பு, முழு்தானியம்.

இந்்த இலணச்நாதி குல்வினால் சபரிய 
பாதிப்பு எதுவும் இல்லை. ஊட்்டசசத்து குல்பாடு 
உளளவர்களுககு கால்சபருவிேல் மறறும் 
உளளங்காலில் உணர்சசி அதிகமா்தல், 
உளளங்கால் எரிசசல், கலளப்பு, தூககமின்லம, 
மன்சார்வு ்பான்்லவ வேைாம்.

்நசசு இல்லை.
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 • லவட்்டமின் ‘C’ அணுககளின் ஆ்ோககியமான 
வளர்சசிககு உ்தவுகின்்து.

 • ்மலும் இலவ அணுககளின் உள்ள உளள 
முககிய சபாருட்களான எலும்பு மஜலஜ (bone 
matrix) குருத்ச்தலும்பு பன்மு்தல் (cartilage 
dentine) இலணப்பு திசு உருவாககத்திறகு 
உ்தவுகி்து.

 • லவட்்டமின் ‘C’ ்்நாய்த்ச்தாறறுகளுககும் 
எதிோக ஈறுகலள பாதுகாககவும் 
பயன்படுகின்்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
பசலச காய்கறிகள, சிட்ரிக பழங்கள, சகாய்யா, 

்தககாளி, பப்பாளி, சபஃர்ரிஸ், முைாம்பழம் 
்பான்்வறறில் அதிக அளவு உளளது.

குரைபொடுகள்
இது குழந்ல்தகளுககு குல்வாக இருந்்தால் 

எலும்பு உருவாகுவதில் இல்டயூறு ஏறபட்டு 
வளர்சசிலய குல்ககி்து.

‘B’ சதொகுபபு ரவட்டமின்
‘B’ ச்தாகுப்பு லவட்்டமினில் சமாத்்த 8 

லவட்்டமின்கள உளளன. அலவ ல்தயமின் 
thiamine (B1) riboflavin (B2) ரி்பாஃபி்ளவின், 
நியாசின் (Niacin B3), ஃலபரி்டாகஸின் (Pyridoxine 
B6), லசய்னா்காபாைலமன் (Cyanocobalamine 
B12) ஃ்பாலிக அமிைம் (folicacid), ஃலப்யாட்டின் 
(biotin B7) மறறும் ஃ்பன்்்டாச்தனிக அமிைம் 
ஆகியலவ ஆகும். இந்்த ‘பி’ லவட்்டமின்கள 
சலமககும்்பாது அழிந்துவிடுகி்து ஏசனன்்ால் 
இலவ நீரில் எளிதில் கலேந்துவிடும். நியாசிலன 
்தவிே மற் அலனத்தும் ச்நருப்பு, ஆகஸிஜன், 
சவளிசசம் மறறும் அமிைம் இவறறில் பட்்டால் அலவ 
்தன் சசயல்படும் தி்லன இழந்துவிடும்.

Thiamine (ரவட்டமின் B1)
ல்தயமிலன லவட்்டமின் B1 என்று 

அலழககைாம். இது ்நமது உ்டலில் பல்்வறு 
வலகயான சசயல்பாடுகளுககு உ்தவுகின்்து. ்நமது 
உ்டலில் மிகவும் குல்ந்்த அள்வ ்சமிககப்படுகி்து. 
என்வ 14 ்நாட்களில் லவட்்டமின் B1 அளவு உ்டலில் 
இருந்து குல்ந்து விடும். இ்தன் இலண ச்நாதி 
கார்்பாலைட்்ேட் வளர்சில்த மாற்த்தில் 
பங்குசபறறு ஆற்லை ்நமது உ்டலுககு அளிககின்்து.

பணிகள்
 • ்நேம்பு மண்்டைத்தின் ஆ்ோககியத்திறகு 

இலவ ்்தலவப்படுகின்்ன.

 • லைட்்ோகு்ளாரிக அமிைத்ல்த உருவாககி 
சசரிமானத்தில் முககிய பங்கு வகிககின்்து.

 • குழந்ல்தகளுககு பசிலய தூண்டி வளர்சசிககு 
உ்தவுகின்்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
சூரியகாந்தி வில்த, நிைகக்டலை, ்காதுலம 

்தவிடு, மாட்டில்சசி, கல்லீேல், பன்றி இல்சசி, 
க்டல் உணவு, முட்ல்ட மஞ்சள கரு, முழு 
்தானியங்கள, பீன்ஸ் மறறும் ஈஸ்ட் ஆகியவறறில் 
ல்தயமின் நில்ந்துளளது.

லவட்்டமின் B ஆ்தாே உணவுகள
குரைபொடு (Deficiency)

சபரிசபரி காய்ந்்த (dry), சபரிசபரி ஈேமான (wet) 
என்று சபரிசபரி இேண்டு வலககளாக பிரிககைாம். 
இ்தலன முககியமான அறிகுறிகள மாறுபடும்.

ரிநபொஃபிநளவின் (ரவட்டமின் B2)
இலவ இலணச்நாதி கார்்பாலைட்்ேட், 

புே்தம் மறறும் சகாழுப்பு ் பான்்வறறின் வளர்சில்த 
மாற்த்திறகு உ்தவுகின்்து. ஒரு மனி்தனின் 
தினசரி ்்தலவப்படும் குல்ந்்தப்பட்ச 1.2 மிகி 
ரி்பாஃபி்ளவின் ்நமது உ்டலில் தினமும் 
உருவாககப்படுகின்்து.

பணிகள்
 • கார்்பாலைட்்ேட், புே்தம் மறறும் சகாழுப்பின் 

வளர்சில்த மாற்த்திறகு ்்தலவயான 
ஆகஸிஜலன சகாடுககின்்து.

 • ்மலும் இது இேத்்த சிவப்பணுககள, ்்நாய் 
எதிர்ப்பு சசல் (Antibody) திசுககளின் சுவாசம் 
மறறும் வளர்சசிககு உ்தவுகின்்து.

 • இது கண்புலே்்நாலய ்தடுககவும், சிகிசலச 
அளிககவும் உ்தவுகின்்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
இல்சசி, முட்ல்ட, பால், பாைால்டககட்டி, 

வில்தகள, சமல்லிய சல்தகள ்பான்்வறறில் 
ரி்பாஃபி்ளவின் அதிக அளவில் உளளன மறறும் 
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பசலச கீலே, காய்கறி, மீன், பருப்புவலககள 
முழு்தானியங்கள, ்தயிர் ஆகியவறறிலும் உளளன.

குரைபொடு
இந்்த சத்து குல்வினால் 

ஏரி்பாஃபி்ளவி்னாஸிஸ் என்் ்்நாய் 
வருவ்தறகு வாய்ப்புளளது.

நியொசின் (B3)
நியாசின் ்நமது உ்டலில் ்்தலவயான அளவு 

உருவாககப்படுகி்து. இதில் இேண்டு ச்தாகுப்புகள 
உளளது. அலவ,

 • நிக்காடினிக அமிைம் (nicotinic acid)
 • நியாசின் லமடு (niacin amide)

பணிகள்
 • நியாசின் ஒரு இலணச்நாதியாக இருந்து 

கார்்பாலைட்்ேட் புே்தம் மறறும் சகாழுப்பு 
மது ்பான்்வறறில் இருந்து ஆற்லை 
சகாடுககி்து.

 • திசு சுவாசத்திறகு இது முககிய பங்கு 
வகிககின்்து.

 • எளிய சகாழுப்பு உணலவ உல்டத்து 
ஆற்லை உருவாககி ஆ்ோககியமான 
்்தாலை போமரிகக உ்தவுகின்்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
ஈேல், சமல்லிய இல்சசி, மீன், சகாட்ல்டகள, 

்தானியங்கள, பருப்பு, அஸ்பாேகஸ் (asparagus) 
பால், பசலச காய்கறிகள, கீலேகள. ஒரு ்டம்ளர் 
காப்பியில் 3 மிகி நியாசின் உளளது.

குரைபொடுகள்
வ்ட்டுத்்்தால் – சசா்சசா்ப்பான ்்தால்
சபல்ைாகோ → சபல்லி + ஆகோ.
Pellagra என்பது இத்்தாலி சசால். சபல்லி 

என்்ால் ்்தால், ஆகோ என்்ால் சசாேசசாேப்பு 
ஆகும்.

ஃரபரி்டொகஸின் (Pyridoxine (B6))
நீரில் கலேயும் லவட்்டமினில் ஒரு 

வலகயானது இது உ்டல் மறறும் மன 
ஆ்ோககியத்திறகு முககியமானது.

பணிகள்
 • சபண்களுககு வரும் ைார்்மான்கள 

மாற்த்ல்த சமநிலைப்படுத்்த 
்்தலவப்படுகின்்து.

 • கார்்பாலைட்்ேட், புே்தம் மறறும் 
சகாழுப்புகளில் வளர்சில்த மாற்த்திறகு 
உ்தவுகின்்து.

 • இேத்்தத்தில் ்சாடியம் மறறும் சபாட்்டாசியம் 
்பான்் ்தாது உப்புகள அளலவ போமரிகக 
உ்தவுகி்து.

 • இேத்்த சிவப்பணுககள உருவாக உ்தவுகி்து.
 • புறறு்்நாலய எதிர்ககும் எதிர்ப்பு சகதிலய 

உருவாககி அ்தனு்டன் ்சர்ந்து ்நசசுத் 
்தன்லமயுளள ்வதியியல் ்ைா்மாசிஸ்டீன் 
உருவாகுவல்த எதிர்ககி்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
லபரி்டாகஸின் அதிக அளவில், வடிப்புச்நாதி 

(brewer’s yeart) முட்ல்ட, ்காழி இல்சசி, காேட், 
மீன், கல்லீேல், சிறுநீேகம், பட்்டாணி, ்காதுலம 
வால்்நட் (walnuts) ்பான்்வறறில் உளளது.

முட்ல்ட்காஸ் பருப்புவலககள, 
முழு்தானியங்கள, ்வர் மறறும் கிழங்குகள, 
சவல்ைப்பாகு ்பான்்வறறில் குல்ந்்த அளவில் 
உளளது.

குரைபொடு
எரிசசல் (Irritability), ப்தற்ம் (nervousness), 

தூககமின்லம (Insomnia), இேத்்த்சாலக, சபாது 
பைவீனம் (general weakness), ்்தால் அழறசி 
்பான்் ்்நாய்கள வரும். 

ஃநபொலிக அமிலம் (Folic acid) 
(ரவட்டமின் B9) – ஃநபொலிஸின், 
ஃநபொநலட

இ்தலன ஃ்பாைஸின், ஃ்பா்ைட் என்றும் 
அலழககைாம். இது ்நமது உ்டலில் சுேந்து 
கல்லீேலில் ்சமித்து லவககப்படுகின்்து. இ்தன் 
்வதிப்சபயர் ச்ட்ோகு்ளாட்்டமிக அமிைம். 
இவலவட்்டமின் உ்டலில் உருவாககப்படுகி்து. 
கல்லீேலில் ்சமித்து லவககப்படுகி்து.

ச�யல்பொடுகள்
DNA, இேத்்த சிவப்பணுககள, அமி்னா அமிைம் 

்பான்்வறல் உருவாககவும், ஆற்லை 
சகாடுககவும் ்்தலவப்படுகின்்து.

Heme (ஹீம்) உருவாகக முககியமாக 
அலமகின்்து. ஹீம் இேத்்தத்தில் 
ஹீ்மாகு்ளாபினில் இரும்புச சத்ல்த காககவும், 
ஆகஸிஜலன எடுத்துசசசல்ைவும் பயன்படுகி்து.
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்மலும் சிசு வளரும்்பாது ்நேம்பு மண்்டைம் 
வளர்சசியல்டய மிகவும் முககியமாக 
அலமகின்்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
பழங்கள, பீன்ஸ், பசலைககீலே (Spinach), 

முழு்தானியங்கள, ஈேல், ஃபிோக்காலி (broccoli), 
ஆட்டின் சிறுநீேகம், முட்ல்ட, ஈஸ்ட், ஸ்்டார்ச 
காய்கறிகள ்பான்்வறறில் ஃ்பாலிக அமிைம் 
உளளது.

குரைபொடு
்மக்ோலசட்டிக, சமக்ைாஃபிளாஸ்டிக 

இேத்்த ்சாலக, வயிறறுப்்பாககு, ்சார்வு, 
மன்சார்வு மறறும் மன குழப்பம் ்பான்்லவ 
ஏறபடும்.

ர�யநைொஃநகொபொலரமன் 
(Cyanocobalamin) (ரவட்டமின் B12)

லசய்னா்காபாைலமன் என்ப்தலன 
்காபாைலமன் என்றும் ஆற்ல் லவட்்டமின் 
என்றும் அலழககைாம். இது சபரும்அளவில் 
ஆோய்சசி சசய்யப்பட்டு அதிக அளவில் ்நமது 
உ்டலுககு ்்தலவயான லவட்்டமின் எனக 
கண்்டறியப்பட்டுளளது.

பணிகள்
 • கார்்பாலைட்்ேட், புே்தம், சகாழுப்பு 

்பான்்வறறின் வளர்சில்த மாற்த்திறகு 
்்தலவப்படுகின்்து.

 • இேத்்த சிவப்பு அணுககள உருவாககத்திறகும், 
போமரிப்புககும் ்்தலவப்படுகின்்து.

 • இது பசிலய தூண்டி வளர்சசிலய 
அதிகரிககின்்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
கல்லீேல், இல்சசி, ்தலச இல்சசி, shell fish, 

முட்ல்ட, பாைால்டககட்டி, மீன் ்பான்்வறறில் 
அதிக அளவில் உளளது. ்நமது உ்ட்ை இ்தலன 
்தயாரித்துக சகாளகி்து. பாலில் லவட்்டமின் B12 
இருந்்தாலும் பாலை சசயல்முல் படுத்தும் ்பாது 
இது அழிககப்படுகின்்து.

குரைபொடு
லவட்்டமின் B12 குல்பாடு ்பால் 

்மக்ோலசட்டிக மறறும் சமக்ைா ஃபிளாஸ்டிக 
இேத்்த்சாலகலய உருவாககுகி்து.

ஃரபநயொடடின் (Biotin) ரவட்டமின் B7
ஃலப்யாட்டின் முட்ல்ட சவளலளககருலவ 

அழிககும் காேணி என்றும் அலழப்பர்.

உணவு வலககளில் காணப்படும் 
லப்யாட்டின் ஒளியினால் கு்டலில் காணப்படும் 
பாகடீரியாவால் லப்யாட்டின் உறபத்தி 
சசய்யப்படுகி்து.

பணிகள்
 • கார்்பாலைட்்ேட் மறறும் சகாழுப்பு 

வளர்சில்த மாற்த்திறகு உ்தவுகின்்து.
 • ஆ்ோககியமான ்்தால், முடி, வியர்லவ 

்வர்லவ சுேப்பி, ்நேம்புத் திசு, எலும்பு 
மஞ்லச ்பான்்வறறிறகு காேணமாக 
அலமகின்்து.

 • ்நமது உ்டலில் இேத்்தத்தில் சர்ககலே அளலவ 
கட்டுககுள லவகக உ்தவுகி்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
்தாவேங்கள மறறும் விைங்கு உணவுகளில் 

சபருமளவு காணப்படுகின்்து. ஈேல், ஆட்டின் 
சிறுநீேகம், முட்ல்ட, மஞ்சள கரு, பால், ்தககாளி 
்பான்்வறறில் அலமந்துளளது.

குரைபொடுகள்
லப்யாட்டின் குல்பாடு- பசியின்லம, 

வாந்தி, ்நாககில் வீககம், மன அழுத்்தம், முடி 
உதிர்்தல்.

 ஃநபன்ந்டொதினிக அமிலம் (Pantothenic 
acid) ரவட்டமின் B6

இ்தலன “மனஅழுத்்தத்திறகு எதிோன 
லவட்்டமின்” என்றும் அலழககைாம். இது ்நமது 
சிறு கு்டலில் உளள உயிரினங்களால் லவட்்டமின் 
B6 உறபத்தி சசய்யப்படுகின்்து.

பணிகள்
 • அட்ரினல் சுேப்பி, ைார்்மான் கார்டி்சன் 

சுேத்்தல் மறறும் ைார்்மான் சுேத்்தலுககு 
உ்தவுகி்து.

 • கார்்பாலைட்்ேட், புே்தம், சகாழுப்பு 
்பான்்வறறின் வளர்சில்த மாற்த்திறகு 
உ்தவி ஆற்லை சகாடுககின்்து.

 • சகாழுப்புகள, ்நேம்புகக்டத்திகள மறறும் 
ஹீ்மாகு்ளாபின் உருவாககத்தில் 
உ்தவுகி்து.
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 5.9  தொதுஉபபுகள்

அத்தியாவசிய ்தாதுஉப்புகள, பரிந்துலேந்்த 
உட்சகாளளும அளவுககு ஏறப இேண்டு 
வலககளாகப் பிரிககப்படுகி்து. ஒரு ்நாளில் 100 
மி.கி. அளவுககு அதிகமாக ்்தலவ உளள 
்தாதுஉப்புககலள சபரும (அ) முககிய என்றும், 
்தாதுஉப்புகள எனப்படும். ஒரு ்நாளுககு 100 மி.கி. 
அளவுககு குல்வாக ்்தலவப்படும் ்தாது 
உப்புககலள நுண் ்தாது உப்புகள என்றும் 
வலகப்படுத்்தப்படுகி்து.

அட்டவரண: 10. ்தாதுஉப்புகளின் வலகப்பாடு
சபரும தொதுஉபபுகள் 

(> 100 மி.கி/�ொள்)
நுண் தொதுஉபபுகள் 
(<100 மி.கி/ �ொள்)

கால்சியம்
பாஸ்பேஸ்

சமகனீசியம்
சல்பர்

்சாடியம்
சபாட்்டாசியம்
கு்ளாலேடு

இருப்பு
துத்்த்நாகம்

காப்பர் (்தாமிேம்)
அ்யாடின்
ஃபுளுலேடு
மாங்கனீசு
சசலினியம்
கு்ோமியம்

்மாலிப்டினம்
்நாள ஒன்றுககு பரிந்துலேந்்த உட்சகாளளும் 

அளவு 100 மி.கி. அளவுககு (அல்ைது) குல்வாக.

சபரும தொதுஉபபுகள்
சபரும ்தாதுஉப்புகள உ்டலின் சமாத்்த 

எல்டயில் 0.01 ச்தவீ்தமாகும். கால்சியம், பாஸ்பேஸ், 
சமகனீசியம், சல்பர், ்சாடியம், சபாட்்டாசியம் 
மறறும் கு்ளாலேடு ஆகியலவ சபரும 
்தாதுஉப்புகள ஆகும். ஒரு ்நாளுககு 100 மி.கிககு 
்மல் சபரும ்தாதுஉப்புகள ்்தலவப்படுகின்்ன.

கொல்சியம்
உ்டலில் அதிகமாக காணப்படும் ்தாதுஉப்பு 

கால்சியம். 1200 கிோம் கால்சியம் ்தாதுஉப்பில் 
98% உ்டல் எலும்பில் காணப்படுகி்து. 1% 
கால்சியம் சவளிப்பு்சசல் திேவம், உட்சசல் மறறும் 
சசல் கட்்டலமப்பில் காணப்படும்.

ச�யல்பொடு
1. எலும்புகளின் வளர்சசிககும் வலிலமககும் 

கால்சியம் ்்தலவப்படுகி்து.
2. ்தலச சுருககம் அல்டய ்்தலவப்படுகி்து.
3. இேத்்த உல்்தலுககு ்்தலவப்படுகி்து.

4. ்நேம்பியகக்டத்திகள சசயல்படுவ்தறகு 
்்தலவப்படுகி்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
பால் மறறும் பால் சபாருட்கள, சி்ந்்த உணவு 

ஆ்தாேமாக விளககுகி்து. கீலேகள, சிறிய மீன் 
மறறும் மீன் வலககளில் கால்சியம் உளளது.

குரைபொடு
கால்சியம் குல்பாட்டினால் குழந்ல்தகளுககு 

ரிகசகட்ஸ் மறறும் சபரியவர்களுககு 
ஆஸ்டி்யாம்ைசியா (எலும்பு சமலிவு) ஏறபடும்.

பொஸபைஸ
உ்டலில் உளள 700 கிோம் பாஸ்பேஸில் 85 

ச்தவீ்தம் எலும்பில் உளளது எலும்பில் கால்சிய 
பாஸ்பேஸ் விகி்தம் 2:1 ஆக உளளது. கால்சியத்துககு 
அடுத்்தப்படியாக உ்டலில் காணப்படும் ்தாதுஉப்பு 
பாஸ்பேஸ் ஆகும்.

பணிகள்
 • பாஸ்பேஸ் உ்டலில் ்ந்டககும் பல்்வறு 

இேசாயன எதிர்விலனககு ்்தலவப்படுகி்து. 
குறிப்பாக சகதி வளர்சசில்த மாற்த்தில் 
பாஸ்பேஸின் பங்கு முககியமாக உளளது.

 • எலும்பு மறறும் பல் ்தாது ஏற்ம்
 • சகதி பரிமாற்த்ல்த ஊககுவிககி்து.
 • ஊட்்டசசத்து உறிஞ்சு்தல் மறறும் க்டத்து்தலுககு 

பயன்படுகி்து.
 • புே்தங்களின் சசயல்பாட்ல்ட ஒழுங்குப்படுகி்து.
 • உ்டலின் அத்தியவாசிய கூறுகளில் உளளது.

உணவு ஆதொைஙகள் 
 • புே்த உணவு ஆ்தாேங்கள அலனத்திலும் 

பாஸ்பேஸ் அதிகமாக காணப்படும்.
 • மாமிசம், மீன் மறறும் முட்ல்ட
 • பால் மறறும் பால் சபாருட்கள, சகாட்ல்டகள, 

பருப்புவலககள, ்தானியங்கள

பொஸபைஸ குரைபொடடின் அறிகுறிகள்.
• ்தளர்சசி • பசியின்லம
• மயககம் • ்தலச வலி

சமகனீசியம்
உ்டல் எலும்பில் 60 ச்தவீ்தம் சமகனீசியம் 

உளளது. மீ்தமுளள சமகனீசியம் ்தலச மறறும் 
திசுககளில் உளளது. 1% சமகனீசியம் சவளிப்பு் 
சசல் திேவத்தில் உளளது.
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பணிகள்
 • நுறறுககணககான உ்டல் என்லசம்களின் 

சசயல்பாடுகள சமகனீசியம் சார்ந்துளளது.
 • இேத்்தத்தில் கால்சியம் மறறும் 

சபாட்்டாசியத்தின் அளலவ சமன்ப்படுத்்த 
உ்தவுகி்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
சகாட்ல்டகள, பருப்பு வலககள, கீலேகள, 

்சாயா பீன்ஸ் மறறும் பால்.

குரைபொடு சமகனீசிய குரைபொடடின் 
அறிகுறிகள்
 • ்தளர்சசி
 • குழப்பம்
 • பசியின்லம
 • குமட்்டல்
 • ஒருங்கிலணப்பு குல்பாடு.

�ல்பர்
அத்தியாவசிய அமி்னா அமிைம் 

(மீத்்யாலனன்) மறறும் அத்தியாவசியம் இல்ைா்த 
அமி்னா அமிைம் (சிஸ்ல்டன்) ஆகியவறறில் முககிய 
பகுதியாக சல்பர் உளளது. இது உ்டல் புே்தங்களில் 
உளளது. புே்தங்களின் அலமப்பு முக்காண வடிவம் 
அலமய உ்தவியாக இருப்பது சல்பர் ஆகும்.

மின்பகு சபொருள்கள் (Electrolytes)
சபரும ்தாதுஉப்புகளில் ்சாடியம், சபாட்்டாசியம் 

மறறும் கு்ளாலேடு ஆகியலவ முககிய 
மின்பகுனிகளாகும். மின்பகு சபாருட்களின் முககிய 
பணி சசல்லின் உட்பு்ம் மறறும் சவளிபு்ம் 
இல்ட்யயான நீர் பகிர்மானமாகும். நீர் சமநிலை 
சரியாக இல்லைசயனில் சசல்கள சுருககமல்டயும் 
அல்ைது வீககமல்டயும். ்சாடியம் மறறும் கு்ளாலேடு 
சசல்லின் சவளிப்பு் திேவத்தில் காணப்படும். 
சபாட்்டாசியம் சசல்லின் உட்பு்த்தில் காணப்படும்.

ந�ொடியம்
சசல்லின் சவளிப்பு் திேவத்தில் முககிய எதிர் 

மின்னாக இருப்பது ்சாடியம். உ்டலில் சோசரியாக 
1 கி.கி. உ்டல் எல்டககு 1.8 கிோம் ் சாடியம் உளளது. 
சவளிப்பு்சசசல் திேவத்தில் ் சாடியத்தின் அளலவ 
உ்டல் சரியான கட்டுககுள லவககி்து.

பணிகள்
1. உ்டலின் நீர் சமநிலைலய போமரித்்தல்.
2. சசல்லின் சவளிப்பு் திேவ அளலவ 

போமரித்்தல்.

3. உ்டலின் அமிை-காே ்தன்லம சமநிலைலயக 
கட்டுபடுத்து்தல்.

உணவு ஆதொைஙகள்
்சாடியத்தின் முககிய உணவு ஆ்தாேம் – 

்சாடியம் கு்ளாலேடு. இது சா்தாேண உப்பு ஆகும். 
1 டீஸ்பூன் உப்பு/2132 மி.கிோம் ்சாடியத்ல்த 
்தருகி்து.

குரைபொடு
அதிகமான ் சாடியம் இழப்பு, ் சாடியம் குல்ந்்த 

உணவு உட்சகாளளுவ்தால் ஏறபடுவதில்லை. 
நீண்்ட காை வயிறறுப்்பாககு, வாந்தி மறறும் 
சிறுநீேக ் ்நாய் ஆகியலவ அதிகப்படியான ் சாடியம் 
இழப்புகளுககு வழிவகுககும். இலவ்ய 
குல்பாட்டிறகு முககிய காேணமாகும். ்சாடியம் 
பற்ாககுல் உ்டன் நிலையான அல்ைது அதிகரித்து 
வரும் திேவ அளவு, சசல்சவளிப்பு் ்சாடியத்தின் 
அளலவ குல்கக வழிவகுககி்து. இ்தனால் நீர் 
சசல்லுள உட்புகுந்து, நீர் ்நசசுத்்தன்லமககு (Water 
intoxication) வழிவகுககி்து. நீர் ்நசசுத்்தன்லம, 
பசியின்லம, ்தலசப்பிடிப்பு, மனநில்வு, ்காமா 
மறறும் வலிப்பு ஆகியவறல் விலளவிககும்.

சபொட்டொசியம்
மின்பகுளி சபாட்்டாசியம் சசல்லின் உட்பு் 

திேவத்்தல் உளளது.

பணிகள்
1. ்சாடியத்ல்த ்பாை்வ சபாட்்டாசியமும், திேவ 

சமநிலைலய போமரிககி்து.
2. இயல்பான இ்தய துடிப்லப போமரிகக 

சபாட்்டாசியம் ்்தலவப்படுகி்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
பழங்கள மறறும் காய்கறிகள – சபாட்்டாசியம் 

நில்ந்்த உணவு ஆ்தாேங்கள.

குரைபொடு
்சாடியம் ்பாை்வ, சபாட்்டாசியம் 

குல்பாடுகளும் சபாதுவாக அதிக இழப்புகளால் 
ஏறபடுகின்்ன. இழப்புகள மு்தன்லமயாக சிறுநீர் 
வழியாக ஏறபடுகின்்ன. குல்வான அளவு 
வியர்லவயில் இழககப்படுகி்து சிறுநீேகங்கள 
வழியாக அதிகப்படியான சபாட்்டாசிய இழப்புகள ஏறப்ட 
காேணம் சபாட்்டாசியத்ல்த குல்ககும் ல்டயூரிடிகஸ் 
பயன்படுத்துவ்தால் ஆகும். இது சபரும்பாலும் உயர் 
இேத்்த அழுத்்த சிகிசலசககு பரிந்துலேககப்படுகி்து. 
அதிக அளவிைான சசயல்பாடுகள வியர்லவ வழியாக 
அதிகப்படியான சபாட்்டாசியம் இழப்லப ஏறபடுத்தும். 
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நீண்்ட காை வாந்தி அல்ைது வயிறறுப்்பாககு மூைமும் 
சபாட்்டாசியம் இழப்பு ஏறப்டைாம்.

அறிகுறிகள்
பைவீனம், பசியின்லம, குமட்்டல், உறுதியற் 

்தன்லம, அசசம், ்சார்வு, பகுத்்தறிவற் ்ந்டத்ல்த, 
்தலச பைவீனம் மறறும் ்தலசப்பிடிப்பு ஆகியலவ 
அ்டங்கும். கடுலமயான குல்பாடு அசா்தாேணமான 
இ்தய துடிப்பு மறறும் மேணத்ல்த 
ஏறபடுத்்தககூடியது.

குநளொரைடு
கு்ளாலேடு மு்தன்லமயாக சசல்சவளிப்பு் 

திேவத்தில் காணப்படுகி்து.

பணிகள்
1. கு்ளாலேட்டின் முககிய சசயல்பாடுகள 

உ்டலின் நீர் மறறும் மின்பகு சபாருளகளின் 
சமநிலைலய போமரிப்பது ஆகும்.

2. கு்ளாலேடு முககியமாக வயிறறில் சுேககும் 
லைட்்ோகு்ளாரிக அமிைத்தின் ஒரு 
பகுதியாகும். இது புே்தம் சசரிமானத்திறகு 
உ்தவுகி்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
கு்ளாலேட்டின் முககிய உணவு ஆ்தாேங்கள 

்சாடியம் – கு்ளாலேடு, அ்தாவது உப்பு. ்மலும் 
உப்பு சகாண்டிருககும் ப்தப்படுத்்தப்பட்்ட 
உணவுகளில் கு்ளாலேடு காணப்படுகி்து.

குரைபொடு
்சாடியம், சபாட்்டாசியம் ்பாை்வ கு்ளாலேடு 

குல்பாடு குல்வாக உட்சகாளளுவ்தால் அரி்தாக 
ஏறபடுகி்து. மா்ாக கு்ளாலேடு குல்பாடு 
சபாதுவாக வயிறறுப்்பாககு அல்ைது வாந்தி, அதிக 
வியர்லவ அல்ைது சிறுநீேக ் ்நாய் காேணமாக அதிக 
இழப்பு ஏறபடுகின்்ன.

நுண் தொதுஉபபுகள்
்நாசளான்றுககு 100 மில்லிகிோம் அளவுககு 

குல்வாக ்்தலவப்படும் ்தாதுஉப்புகள, நுண் 
்தாதுஉப்புகள ஆகும். இரும்பு, துத்்த்நாகம், ்தாமிேம், 
அ்யாடின், மாங்கனீசு ஃபுளுலேடு, கு்ோமியம், 
சசலினியம் மறறும் ்மாலிப்படினம் ஆகியலவ 
நுண் ்தாதுஉப்புகள ஆகும்.

இரும்பு
உ்டலில் சுமார் 30% இரும்புச சத்து, கல்லீேல் 

மறறும் எலும்பு மஜலஜயில் ்சமிககப்படுகி்து. 
இரும்பானது ஹீ்மாகு்ளாபின் மறறும் 

லம்யாகு்ளாபின் ஆகியவறறில் ஒரு 
அங்கமாகும். இது இேத்்த சிவப்பணுககள மறறும் 
்தலசகளில் காணப்படும் இரும்பு பிலணப்பு 
புே்தங்கள ஆகும். இரும்பு பை ச்நாதிகளுககு ஒரு 
இலணப்பாளோகவும் சசயல்படுகி்து மறறும் 
அவறறின் சசயல்பாட்டிறகும் ்்தலவப்படுகி்து.

குரைபொடு
இரும்பு குல்பாடு பல்்வறு நிலைகளில் 

ஏறபடுகி்து. கல்டசி நிலை இரும்பு குல்பாடு 
இேத்்த ்சாலக ஆகும்.

துத்த�ொகம்
உ்டலில் உளள சபரும்பாைான துத்்த்நாகம் 

எலும்புகள மறறும் ்தலசகளில் காணப்படுகி்து. 
இது பை ச்நாதிகளின் உகந்்த சசயல்பாட்டிறகும் 
மறறும் பல்்வறு உ்டல் சசயல்பாடுகளுககும் 
்்தலவப்படுகி்து. அவறறின் சசயல்கள 
பின்வருமாறு,

1. புே்தவளர்சில்த மாற்ம், காயம் 
குணப்படுத்து்தல் மறறும் வளர்சசி

2. டி.என்.ஏ.வின் வளர்சில்த மாற்ம் 
3. பாலியல் உறுப்புகள மறறும் எலும்புகலள 

உருவாககு்தல்
4. ்்நாய்த்்தடுப்பு
5. நிலனவக உருவாககம்
6. ஆல்கைால் வளர்சில்த மாற்ம்
7. குறிப்பாக வளர்சசி மறறும் அபிவிருத்திககு 

துத்்த்நாகம் மிகவும் அவசியம்.

உணவு ஆதொைஙகள்
இல்சசி, மீன், முட்ல்ட, பால் மறறும் 

சகாட்ல்டகள ஆகியலவ வளமான ஆ்தாேங்கள 
ஆகும்.

குரைபொடு
துத்்த்நாக குல்பாடு, உ்டலில் புே்தம் 

ஒருங்கிலணப்பு, சகாைாஜன் உருவாககம், ஆற்ல் 
உறபத்தி மறறும் மது சகிப்புத்்தன்லம ஆகியவறல் 
குல்ககி்து.

கொபபர்
உ்டலில் இரும்பு மறறும் சிை ச்நாதிகளின் 

சசயல்பாட்டிறகு காப்பர் ்்தலவப்படுகி்து. இது 
இலணப்பு திசு, இேத்்த ்நாளங்கள, 
பாஸ்்பாலிப்பிடுகள மறறும் சமைனின் நி்மி 
உறபத்திககும் உ்தவுகி்து.
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உணவு ஆதொைஙகள்
சசம்பு அ்டங்கிய பிே்தான உணவு மூைங்கள, 

சிப்பி, முழு ்தானியங்கள, பருப்புவலககள மறறும் 
சகாட்ல்டகள.

குரைபொடு
 • இேத்்ததில் சசம்பின் அளவு குல்வு
 • குல்வான இேத்்த சவளலள அணுககள
 • இேத்்த ்சாலக
 • எலும்பில் கனிம நீககம்
 • ்நேம்பு மண்்டைத்தின் சரிவு.

அநயொடின் 
ல்தோய்டு சுேப்பி (ல்தோகஸின் மறறும் ட்லே 

அ்யா்்டா ல்த்ோலனன்) ்தயாரிககும் இேண்டு 
ைார்்மான்களுககு, அ்யாடின் அவசியமான ஒரு 
கூறு ஆகும். உ்டலின் வளர்சில்த மாறறு 
விகி்தத்ல்த ஒழுங்குப்படுத்துவதில் ல்தோய்டு 
ைார்்மான்கள முககியப் பங்கு வகிககி்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
அ்யாடின் சத்து அ்டங்கிய சூழ்நிலையில் 

வளர்ககப்படும் உணவு அ்யாடின் சத்து 
அ்டங்கிலவயாக இருககும் சூழ்நிலையில் 
உணவிலன வழங்கும். க்டல் ்நண்டு, சிப்பிகள, 
மத்தி மீன் ஆகியலவ சி்ந்்த உணவு 
ஆ்தாேங்களாகும்.

குரைபொடு
அ்யாடினின் நீண்்ட காை குல்பாடு, 

முன்கழுத்து கழலை (ல்தோய்டு சுேப்பி சபரி்தாகு்தல்) 
உண்்டாகி்து.

ஃபுளுரைடு
ஃபுளுலேடு ஒரு அத்தியாவசிய ஊட்்டசசத்்தாக 

கரு்தப்படுகி்து. இ்தன் முககிய சசயல்பாடு எலும்புகள 
மறறும் பறகலள வலிலமயாககுவது ஆகும்.

உணவு ஆதொைஙகள்
ஃபுளுலேடு நீர், க்டல் உணவு, க்டறபாசி, 

்்தநீர் மறறும் சிை இயறலக நீர் ஆ்தாேங்களில் 
ஃபுளுலேடு அதிகமாக உளளது.

குரைபொடு
ஃபுளுலேடு குல்பாடு பல் சசாத்ல்தலய 

ஏறபடுத்தும்.

மொஙகனீசு
இயல்பான மூலள சசயல்பாட்டிறகும் எலும்பு 

வளர்சசி மறறும் புே்த சசரிமானத்திறகும் மாங்கனீசு 

்்தலவப்படுகி்து. சகாைசஜன், யூரியா, 
சகாைஸ்டிோல் உருவாககத்திறகும் உ்தவுகி்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
மாங்கனீசு பை காய்கறி உணவுகளில் 

உளளது.

குரைபொடு
மாங்கனீசு குல்பாடு மனி்த உயிரினங்களில் 

காணப்ப்டவில்லை

ச�லினியம்
சசலினியம், ச்நாதி அலமப்புகளில் முககிய 

பங்கு வகிககி்து. இது சசல் சவவுகலள 
ஆகஸிஜ்னற் ்ச்தத்திலிருந்து பாதுகாககி்து. 
சசலினியம், லவட்்டமின் ‘இ‘ ்பான்் எதிர் 
ஆகசிஜ்னறறியாக சசயல்படுகி்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
சசலினியம் மாமிசம் மறறும் ்தாவே 

உணவுகளில் பேவைாக உளளது.

குரைபொடு
உணவு ஆ்தாேங்கள பேவைாக இருப்ப்தால் 

குல்பாடு குல்வாக்வ உளளது.

குநைொமியம்
கு்ோமியம், குளுக்காஸ் மறறும் இேத்்த 

லிப்பிடுகளின் இயல்பான பயன்பாடு மறறும் 
இன்சுலின் சசயல்பாட்டில் ஈடுப்பட்டுளளது. உ்டல் 
சசயலில் இருககும் கு்ோமியம், குளுக்காஸ் 
சகிப்புத்்தன்லம காேணி (GTF) என்று 
அலழககப்படுகி்து.

நமொலிபடிைம்
உ்டலில் பை ச்நாதி அலமப்புகளுககு 

்மாலிப்டினம் ்்தலவப்படுகி்து. யூரிக அமிைம் 
உருவா்தலில் ்மாலிப்டினம் முககிய 
பங்குவகிககி்து. புே்த வளர்சசில்த மாற்த்தின் 
கழிவு சபாருளாக யூரிக அமிைம் உருவாகி்து. இது 
சிறுநீர் வழியாக சவளி்யற்ப்படுகி்து.

உணவு ஆதொைஙகள்
்தாவேங்களில் உளள ்மாலிப்டினம் அலவ 

வளர்ககப்படும் மண்ணின் வலககலள 
சார்ந்துளளது.

குரைபொடு
்மாலிப்டினம் குல்பாடு மனி்த அல்ைது 

்வறு எந்்த உயிரினங்களிலும் காணப்ப்டவில்லை.
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 நுண்சுவடு தொதுஉபபுகள் (Ultra trace 
Minerals)

மனி்த உ்டலில் காணப்படும் 7 வலக 
அத்தியாவசிய ்தாதுககள விைங்குகளி்டமும் 
காணப்படுகி்து. இலவ மனி்தனுககு மிகவும் 
்்தலவயான ்தாதுககள. அ்்தசமயம் இவவலக 
்தாதுககள மனி்தனுககு ்்தலவப்படும் அளவு 
அறியப்ப்டவில்லை. அ்தனால் இவவலக ்தாது 
குழுககள நுண்சுவடு ்தாது உப்புகள என்று 
அலழககப்படுகி்து. ஆர்சசனிக, ்பாோன், 
்காபால்ட், நிககல், சிலிககான், டின் மறறும் 
சவனடியம் ஆகியலவ அல்ட்ோ ட்்ேஸ் 
்தாதுஉப்புகள ஆகும்.

அட்டவரண: 11. – நுண்சுவடு தொதுஉபபுகளின் 
ச�யல்பொடுகள் மறறும் உணவு ஆதொைஙகள்

சசயல்பாடுகள மறறும் உணவு ஆ்தாேங்கள.

 5.10.  உணவு சிகிசர� முரை
உணவு சிகிசர� முரையில் ந�ொயொளியின் 
ஊட்டச�த்து மொறறியரமபபு

ஊட்்டசசத்து ச்தா்டர்பான சகாளலககள 
சுகா்தாே ்மம்பாட்டு மறறும் ்்நாயினால் 
பாதிககப்பட்்டவர்களுககு சிகிசலச அளிககப் 
பயன்படுகி்து. ்்நாயாளியின் முழுலமயான 
கவனிப்பின் ஒரு பகுதியாக ் ்நாயாளியின் உணவு 
திட்்டமி்டப்ப்ட ்வண்டும்.

்்நாயின் ்தன்லம மறறும் ்்நாயாளியின் 
நிலைலயப் சபாறுத்து ஊட்்டசசத்து முல்யில் பை 
மாற்ங்கள சசய்யப்படும். ்மலும் சிை சபாதுவான 
சகாளலககள அ்தறகு வழிகாட்டியாக உளளன.

தொதுஉபபுகள் அத்தியொவசியம் ச�யல்பொடுகள் உணவு ஆதொைஙகள்
ஆர்சசனிக விைங்குகள 

(மனி்தர்களுககும் 
இருககைாம்)

இயல்பான வளர்சசி, இரும்பு பயன்பாடு, 
மீத்்யாலனனிலிருந்து சிஸ்டின் 
மாற்த்திறகு ்்தலவப்படுகி்து.

பழங்கள, காய்கறிகள, மீன், 
க்டல் ்நண்டு, 
்தானியங்கள.

்பாோன் ்தாவேங்களுககு 
(விைங்குகளுககும் 
இருககைாம்)

கால்சியம் பயன்பாட்ல்ட பாதிககி்து. 
சமகனீசியம், காப்பர் மறறும் புே்த 
வளர்சில்த மாற்த்திறகுத் 
்்தலவப்படுகி்து. சிறுநீேக மறறும் 
மூலளயின் கைலவயாக உளளது; சவவு 
சசயல்பாட்டிறகு ்்தலவ; மா்தவி்டாய் 
சுழறசி நின்் சபண்களுககு 
எலும்பிலிருந்து ஏறபடும் கால்சிய 
இழப்லப ்தடுககி்து.

புளிப்பற் பழங்கள, 
கீலேகள, சகாட்ல்டகள, 
்தானியங்கள, திோம்லச 
ேசம் (wine), குளிர் 
மதுபானம்(bear)

்காபால்ட் விைங்குகளுககு 
(மனி்தர்களுககு 
இருககைாம்)

இது லவட்்டமின் பி12 –ன் ஒரு பகுதி 
ஆகும். இது இேத்்த சிவப்பு அணுககள 
உருவாககத்திறகு ்்தலவப்படுகி்து.

கல்லீேல் மறறும் 
மாட்டில்சசி.

நிககல் ்காழி, எலி, பன்றி 
மறறும் ஆடு. 
(மனி்தர்களுககு 
இருககைாம்)

இரும்பு உறிஞ்சு்தல், கால்சியம், 
துத்்த்நாகம் மறறும் லவட்்டமின் ‘பி12’ 
பயன்பாடு, மேபணு வளர்சில்த மாற்ம் 
ஆகியவறறில் ச்தா்டர்புல்டயது.

சகாட்ல்டகள, 
சிறு்தானியங்கள, 
முழு்தானியங்கள.

சிலிகான் விைங்குகள
(மனி்தர்களுககும் 
இருககைாம்)

்தாதுஉப்புகள உ்டலில் படி்தலுககு 
்்தலவப்படுகி்து. சபாதுவாக எலும்பில் 
கால்சியம் படி்தலுககு, சகாைாஜன் மறறும் 
எைாஸ்டீன் உருவாககத்திறகும் 
்்தலவப்படுகி்து.

முழு ்தானியங்கள, பருப்பு 
வலககள, கிழங்கு 
வலககள. (எ.கா: உருலள 
்கேட்)

டின் எலிகள இயல்பான வளர்சசிககு ்்தலவ சகாழுப்புகளில் உளளது.

சவனடியம் ்சா்தலன 
விைங்குகள

அ்யாடின் மறறும் குளுக்காஸ் 
வளர்சில்த மாற்த்தில் ச்தா்டர்புல்டயது.

முழு ்தானியங்கள, 
இல்சசி (ஆடு மறறும் 
்காழி) மீன்.
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உணவு சிகிசர� முரையின் 
சகொள்ரககள்

1. கார்்பா லைட்்ேட்டுகள சபாதுவாக உ்டலில் 
்நன்கு சகிப்புத் ்தன்லம சகாண்்ட்தாக உளளது. 
்மலும் கல்லீேலில் கிலளக்காஜன் ்சர்த்து 
லவத்து போமரிகக கார்்பாலைட்்ேட் 
்்தலவப்படுகி்து.

2. சகாழுப்புகளின் சகிப்புத்்தன்லம ஒவசவாரு 
்நபர்கலளப் சபாறுத்து மாறுபடுகி்து. ்மலும் 
குமட்்டல் மறறும் வாந்தி இருந்்தால் சகாழுப்பு 
சத்து நில்ந்்த உணலவ எடுத்துகசகாளள 
கட்்டாயப் படுத்்தககூ்டாது.

3. உ்டல் நிலை சரியில்ைா்த ்்நேத்தில் இழப்பின் 
காேணமாக உ்டலுககு புே்தங்களின் ்்தலவ 
அதிகமாகி்து. இந்நிலையில் பால், முட்ல்ட, 
்காழி மறறும் மீன் ்பான்் எளிதில் 
சசரிககககூடிய வடிவங்களில் புே்தங்கள 
சகாடுககப்ப்ட ்வண்டும்.

4. ்்நாயின் ்பாது கால்சியம் மறறும் இரும்புச 
சத்துவின் ்்தலவயான அளவு போமரிப்பு 
அவசியம் என்ப்தால் அ்தன் அளலவ இேத்்தப் 
பரி்சா்தலன மூைம் கண்்டறிய ்வண்டும்.

5. நீண்்ட காைமாக சகாழுப்பு கட்டுப்படுத்்தப்பட்்ட 
உணவு உட்சகாளளும் முல்யில் இருககும் 
்்நாயாளிககு சகாழுப்பில் கலேயககூடிய 
லவட்்டமின்கள சபரும்பாலும் ்சர்த்து 
சகாடுககப்ப்ட ்வண்டும். காய்சசலின் ்பாது 
லவட்்டமின் ‘c’ நில்ந்்த உணவு ்்தலவப்படும் 
மறறும் அறுலவ சிகிசலசககு பி்கு காயங்கள 
எளிதில் ஆறறுவ்தறகு லவட்்டமின் ‘c’ 
்்தலவப்படுகி்து.

6. ்நார்சத்து மிகக உணவு (Rouphage): ஊடுருவி 
அதிகபடியான ்நார்சத்துளள சபாருட்கள 
இருப்பின் இலேப்லப சுேப்பு நீர் ஊடுருவி 
சசயைாற் முடியாது. ஆனால் குறிப்பிட்்ட அளவு 
்நார்சத்துமிகக உணவு எடுத்துக 
சகாளளவில்லை எனில் உணவு சசரிமான 
குல்வு ஏறப்ட வாய்ப்புளளது.

7. ்தாவே உணவு இ்தன் அதிகபடியான சபருககம் 
சசரிமான சாறு ஊடுருவலைத் ்தடுககி்து. 
ஆனால் தினசரி கு்டல் இயககத்திறகுத் 
்்தலவயான மி்தமான உயர் எசசம் 
்பான்்வறல் உணவு்டன் ்சர்கக 
உ்தவுகி்து.

8. திேவங்கள உ்டலுககு மிகவும் முககியம் 
சபாதுவாக காய்சசல், வாந்தி, வயிறறுப்்பாககு 
்பான்் சமயத்தில் திேவங்கள உ்டல் 
வ்ட்சிலய ்தடுகக உ்தவுகி்து. இந்்த நிலையில் 
2500 – 3000 மி.லி திேவத்ல்த பல்்வறு 
்்தாற்த்தில் முடிந்்தவலே பல்்வறு வலககளில் 
24 மணி ்்நேத்தில் சகாடுகக ்வண்டும்.

நீரிழிவு ந�ொய
கலணயத்தில் உளள ைாங்கர்ைார்னில் 

(islets of Langerhans) இன்சுலின் சுேப்பு குல்வ்தால் 
(அ) இல்ைாமல் ்பாவ்தால் ஏறப்டககூடிய ்்நாய் 
நீரிழிவு ்்நாய் எனப்படும். நீரிழிவு ்்நாயில், 
இேத்்தத்தில் குளுக்காஸ் அளவு அதிகமாகவும் 
மறறும் சிறுநீரில் குளுக்காஸ் சவளி்யறியும் 
காணப்படும். இதில் அதிகபடியான சிறுநீர் 
சவளி்யற்ம், அதிகப்படியான ்தண்ணீர் ்தாகம் 
மறறும் அதிகப்படியான உணவு உட்சகாளளு்தல் 
்பான்் அறிகுறிகள இருககும்.
 அட்டவரண: 12
ர�வம் உண்பவர்கள் அர�வம் உணபவர்கள்

காலை
்்தநீர் (அ) காப்பி 
(சர்ககலே இல்ைாமல்)

்்தநீர் (அ) காப்பி  (சர்ககலே 
இல்ைாமல்)

கொரல உணவு
்சாள அவல் – பாலு்டன் 
்சர்த்து
பாைால்டககட்டி
சவண்லண கைந்்த 
சிறறுண்டி (வாட்்டப்பட்்ட 
சோட்டி)
்்தநீர் (ம) காப்பி.

்சாள அவல் – பாலு்டன் 
்சர்த்து
்வகலவத்்த முட்ல்ட
சவண்சணய் கைந்்த 
வாட்்டப்பட்்ட சோட்டி 
்்தநீர் (அ) காப்பி.

�ண்பகல்
்்தநீர் (அ) காப்பி 
(சர்ககலே இல்ைாமல்).

்்தநீர் (அ) காப்பி (சர்ககலே 
இல்ைாமல்).

மதிய உணவு
சலமத்்த அரிசி சா்தம் (அ) 
சப்பாத்தி (அ) சோட்டி.
சலமத்்த சூப்.
காய்கறி சூப்.
அப்பளம்.
்தயிர்.
வறுத்்த ்வர்க்டலை (அ) 
முந்திரிப்பருப்பு.
பழங்கள (பாதி ஆப்பிள 
(அ) ஒரு துண்டு பப்பாளி 
(அ) மாம்பழம்).

சலமத்்த அரிசி சா்தம் 
(அ) சப்பாத்தி (அ) சோட்டி.
சலமத்்த பருப்பு வலககளில் 
ஒன்று.
ஆட்டில்சசி (அ) மீன் கறி.
அப்பளம்.
்தயிர்.
வறுத்்த ்வர்க்டலை 
(அ) முந்திரிப் பருப்பு.
பழங்கள (அலே ஆப்பிள 
(அ) ஒரு துண்டு பப்பாளி 
(அ) மாம்பழம்).

நதநீர் ந�ைம் உணவு (மொரல ந�ைம்)
உப்பு பிஸ்கட்கள.
வறுத்்த சகாட்ல்டகள.
்்தநீர் (அ) காப்பி 
(சர்ககலே இல்ைாமல்).

உப்பு பிஸ்கட்டுகள
வறுத்்த சகாட்ல்டகள
்்தநீர் (அ) காப்பி (சர்ககலே 
இல்ைாமல்).

இைவு உணவு
பகலுணவு ்பான்்து.

Unit_5_Applied_nutrition_Gen_Nur_TM.indd   141Unit_5_Applied_nutrition_Gen_Nur_TM.indd   141 10-12-2021   15:35:5610-12-2021   15:35:56



142

உயர் இைத்த அழத்தம்
சிை காேணங்களால் இேத்்த ஓட்்டத்தின் 

சா்தாேண சுழறசிககு எதிர்ப்பு அதிகரிககும் ்பாது 
உயர் இேத்்த அழுத்்தம் உருவாகி்து. இது உ்டற 
பயிறசி, கர்ப்பம், இறுதி மா்தவி்டாய் ்்நேத்தில் 

்தறகாலிகமாக ஏறப்டைாம். இது நிேந்்தேமாக 
சபருந்்தமனி ்தடிப்பு, இ்தய சசயலிழப்பு (அ) 
நீண்்டகாை சிறுநீேக ்்நாய் ்பான்்வற்ால் 
ஏறப்டைாம்.

குறிபபு
 • சலமயலில் உப்பு ்சர்ககக கூ்டாது.
 • தினசரி லவட்்டமின்கள ்்தலவலய பூர்த்தி 

சசய்ய அத்தியாவசிய லவட்்டமின்கள அ்டங்கிய 
பன்முக லவட்்டமின் (Multi vitamin) மாத்திலே
உண்வாடு ்சர்ககப்ப்ட ்வண்டும்.

 • வலுவான (தி்டமான) காஃபி அருந்்த 
அனுமதிககக கூ்டாது.

அட்டவரண: 14. உயர் இைத்த அழுத்தத்திறகொை 
திை�ரி உணவுப படடியல்

உணவு சபொருடகள் ர�வம் அர�வம்
• திலண ்தானியங்கள.
•  சவண்லண எடுககப்பட்்ட 

பால் (திேவம்).
•  பருப்பு வலககள.
• பாைால்டக கட்டி.
• இல்சசி அல்ைது மீன்.
• கீலே வலககள.
• மற் காய்கறிகள.
• பழங்கள.
•  காய்கறி எண்சணய்கள. 

(சூரியகாந்தி வில்த 
எண்சணய்).

• சர்ககலே மறறும் ஜாம்

200
1000

60
60
-

100
100
300
60

40

200
1000

40
20
20

100
100
300
60

40

இதய இைத்தககுழொய ந�ொய
இ்தய இேத்்தககுழாய் ்்நாய், இேத்்த 

்தமனிசசுவர் பாதிப்பு மறறும் சபருந்்தமனி ்தடிப்பு 
ஆகியவற்ால் ஏறபடுகி்து. இதில் இேத்்த 
குழாய்களின் உட்பு்த்தில் சகாழுப்பு படிந்திருப்பல்த 
குறிககி்து. க்ைாரிகள – 1850 – 2000 கி்ைா 
க்ைாரி; சகாழுப்பு (அத்தியாவசியமான சகாழுப்பு 
அமிைங்கள அதிகம் அ்டங்கிய) – 60 கிோம்; புே்தம் 
50 கிோம்

குறிபபு
உ்டலுககு ்்தலவயான லவட்்டமின்கள 

்்தலவலய பூர்த்தி சசய்ய ஒரு அத்தியாவசிய 
லவட்்டமின்கள அ்டங்கிய பன்முக லவட்்டமின் 
(Multi vitamin) மாத்திலேலய தினசரி உண்வாடு 
்சர்த்து சகாளள ்வண்டும்.

 அட்டவரண: 13
உயர் இைத்த அழுத்தத்திறகொை திை�ரி 

உணவுப படடியல்
லசவம் அலசவம்

காலை
கருப்பு ்்தநீர் – 1 ்கப்லப கருப்பு ்்தநீர் – 1 

்காப்லப
கொரல உணவு

சோட்டி (அ) சவண்லண 
எடுககப்பட்்ட பாலு்டன் (அ) 
இட்லியு்டன் கைந்்த ்சாள 
அவல் – 1 பரிமாறு்தல் 
(சர்ககலேயு்டன் மறறும் 
ஜாம்) – உப்பு இல்ைாமல்.
பழங்கள – 1 பரிமாறு்தல்.
கருப்பு ்்தநீர் – 1 
்காப்லப.

சோட்டி (அ) 
சவண்லண 
எடுககப்பட்்ட பாலு்டன் 
(அ) இட்லியு்டன் 
கைந்்த்சாள அளவு – 
1 பரிமாறு்தல்.
பழங்கள – 1 
பரிமாறு்தல்.
கருப்பு ்்தநீர் – 1 
்காப்லப.

்நண்பகல்
பழசசாறு – 1 ்காப்லப 
(குவலள)

பழசசாறு – 1 
்காப்லப.

மதிய உணவு
சலமத்்த அரிசிசா்தம் – 1 
பரிமாறு்தல்.
சலமத்்த பருப்பு – அலே 
்காப்லப.
்தயிர் – 2 ்காப்லபகள.
சலமத்்த காய்கறிகள 
மறறும் உருலள கிழங்கு 
– 1 பரிமாறு்தல்.
பழங்கள – 1 பரிமாறு்தல்.
சவண்லண எடுககப்பட்்ட 
பாலில் சசய்்த களி (பிட்டு) 
– 1 ்காப்லப.

சலமத்்த அரிசி (அ) 
சப்பாத்தி – 1 
பரிமாறு்தல்.
இல்சசி (அ) மீன் கறி 
– பாதியளவு 
்தயிர் – 1 ்காப்லப
சலமத்்த காய்கறிகள 
(அ) உருலள கிழங்கு 
– 1 பரிமாறு்தல்.
பழங்கள – 1 
பரிமாறு்தல்.
சவண்லண 
எடுககப்பட்்ட பாலில் 
சசய்்த களி – 1 
்காப்லப.

மொரல உணவு
பிஸ்கட்டுகள – 2.
பழசசாறு – 1 குவலள 
(glass).

பிஸ்கட்டுகள – 2.
பழசசாறு – 1 குவலள.

இைவு உணவு
மதிய உணவு ்பான்்து.
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அட்டவரண: 15. இதய இைத்தககுழொய ந�ொயிைொல் 
பொதிககபபட்டவர்களுககொை திை�ரி உணவு 
படடியல்

கொரல
கருப்பு ்்தநீர். கருப்பு ்்தநீர்.

கொரல உணவு
சவண்லண எடுககப்பட்்ட 
பாலு்டன் கைந்்த ்சாள 
அவல் (அ) சோட்டி (அ) 
இட்லி – 1 பரிமாறு்தல்.
பாைால்டககட்டி – 2 
துண்டுகள.
பழங்கள – 1 பரிமாறு்தல்.
கருப்பு ்்தநீர் – 1 
்காப்லப.

சவண்லண 
எடுககப்பட்்ட பாலு்டன் 
கைந்்த ்சாள அவல் (அ) 
சோட்டி (அ) இட்லி – 1 
பரிமாறு்தல்.
பாைால்டககட்டி – 2 
துண்டுகள.
பழங்கள – 1 
பரிமாறு்தல்.
கருப்பு ்்தநீர் – 1 
்காப்லப.

 மதிய உணவு
்வகலவத்்த சா்தம் (அ) 
சப்பாத்தி 
– 1 பரிமாறு்தல்.
பருப்பு சூப் – 1 ்காப்லப.
்வகலவத்்த காய்கறிகள 
–1 பரிமாறு்தல்.
பாைால்டககட்டி – 2 
துண்டுகள.
்தயிர் – 2 ்காப்லப.
பழங்கள – 1 பரிமாறு்தல்.
சவண்லண எடுககப்பட்்ட 
பாலில் சசய்யப்பட்்ட களி 
(பிட்டு) – அலே ்காப்லப.

்வகலவத்்த சா்தம் (அ) 
சப்பாத்தி 
– 1 பரிமாறு்தல்.
ஆட்டில்சசி சூப் – 1 
்காப்லப.
ஆட்டில்சசி (அ)மீன் 
கறி – 1 பரிமாறு்தல்.
்தயிர் – 1 ்காப்லப.
பழங்கள – 1 
பரிமாறு்தல்.
சவண்லண 
எடுககப்பட்்ட பாலில் 
சசய்யப்பட்்ட களி (பிட்டு) 
– அலே ்காப்லப.

நதநீர் ந�ைம்
பிஸ்கட்டுகள – 2.
பழங்கள – 1 பரிமாறு்தல்.
கருப்பு ்்தநீர் – 1 
்காப்லப.

பிஸ்கட்டுகள – 2.
பழங்கள – 1 
பரிமாறு்தல்.
கருப்பு ்்தநீர் – 1 
்காப்லப.

இைவு உணவு
மதிய உணவு ்பான்்து.

�ொள்பட்ட சிறுநீைக ச�யலிழபபு
க்ளாமரூைர் அழறசி மறறும் ்நாளபட்்ட 

லப்ைா ச்நப்லேட்டிஸ் ஆகியவற்ால் ்நாளபட்்ட 
சிறுநீேக சசயலிழப்பு ஏறபடுகி்து. இந்்த நிலையில் 
க்ளாமரூலை மறறும் சிறுநீேக குழாய்கள சபரிதும் 
்ச்தம் அல்டகின்்ன.

உணவு
உணவில் புே்த உட்சகாளளல் அளவு 

அதிகரிககும் ்பாது இேத்்தத்தில் யூரிக அமிை உப்பு 
அதிகரிககும். 
அட்டவரண: 16

்நாளபட்்ட சிறுநீேக சசயலிழப்பு ்்நாயால் 
பாதிககப்பட்்ட சபரியவருககு ்்தலவயான 
உணவு. (க்ைாரி – 1500 – 200 கி்ைா க்ைாரி; 
புே்தம் – 15 – 20 கிோம்; கார்்பாலைட்்ே்ட 300 – 
400 கிோம்; உப்பு இல்ைாமல்) 

உணவு சபொருடகள் கிைொம்/தரல/�ொள்

்தானியங்கள
காய்கறிகள (உருலள 
கிழங்கு, ்கேட்)
பால்
முட்ல்ட
சவண்லண மறறும் 
காய்கறி சகாழுப்புகள‘
சர்ககலே
குளுக்காஸ்
பழசசாறு

200
100
200
30

40-50
50

200
1000 மி.லி

அட்டவரண:17.
�ொள்பட்ட சிறுநீைக ச�யலிழபபுககு திை�ரி 

உணவு படடியல்
கொரல குளுக்காஸ் கைந்்த பழசசாறு – 1 ்டம்ளர்

கொரல 
உணவு

சோட்டி – 2 துண்டுகள
சவண்சணய் – 2 ்்தககேண்டி
ஜாம் – 2 ்்தககேண்டி
குளுக்காஸ் கைந்்த பழசசாறு – 1 
்காப்லப

மதிய 
உணவு

்வகலவத்்த சா்தம் அல்ைது சோட்டி – 1 
பரிமாறு்தல்
சவண்சணய் அல்ைது ச்நய் – 2 
்்தககேண்டி
உருலள அல்ைது ்கேட் குழும்பு – 1 
பரிமாறு்தல்
்தயிர் – 1 கப்
குளுக்காஸ் கைந்்த பழசசாறு – 1 ்டம்ளர்

நதநீர் 
ந�ைம்

பிஸ்கட்கள – 3
சவண்சணய் – 1 ்்தககேண்டி
குளுக்காஸ் கைந்்த பழசசாறு – 1 ் காப்லப

இைவு 
உணவு

மதிய உணவு ்பான்்து
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குறிபபு
ஒரு லவட்்டமின் ‘c’ (மாத்திலே 100 மி.கிோம்) 

தினமும் எடுத்துக சகாளள ்வண்டும்.

அட்டவரண 18
உணவின் சபயர் மூலபசபொருடகள்

i.  சிப்பியின் உணவு 
மறறும் அ்தனின் 
மாறறியலமப்பு 
(sippy’s diet by 
Hurst)

ii.  சைன்ைார்ட்ஸ் 
உணவு (Lenhartz 
diet)

iii.  மியூசைன்கிோம் 
உணவு 
(Neulengracht Diet)

அமிை நீககி (ஆன்்டசிட்) 
மருந்து்டன் கைந்்த பால், 
கரீம் (பா்ைடு) மறறும் 
ஆலிவ எண்சணய் ஒரு 
மணி ்்நேத்திறகுள ஒரு 
முல் சகாடுத்்தல்.

பால் மறறும் முட்ல்டகள 
சார்ந்்த திேவு உணவு.

இேண்டு மணி ்்நேத்திறகு 
ஒரு முல் பால், முட்ல்ட, 
இல்சசி மற்ம் மீன் 
(வடிகட்டிய மற் அலேத்்த/
துண்டு துண்்டாக சவட்டிய) 
கைந்்த சமன்லமயான 
உணவு.

சிப்பியின் உணவில் பால் மறறும் ஆலிவ 
எண்சணய் கைந்்த உணவு அதிகபடியாக 
உப்யாகப் படுத்்தப்படுகி்து. ஆனால் இது 
்பாதுமான அளவு க்ைாரிலய பூர்த்தி சசய்யாது. 
என்வ அதிக அளவு பால் அ்டங்கிய சமன்லமயான 
உணவு அ்தறகு பதிைாக பயன்படுத்்தைாம்.

அட்டவரண: 20
ர�வம் அர�வம்

கொரல 6 மணிககு
பால் – 2 ்காப்லப (2 
்்தககேண்டி சர்ககலேக 
கைந்்தது)

பால் – 2 ்காப்லப (2 
்்தககேண்டி சர்ககலேக 
கைந்்தது)

கொரல உணவு – 8 மணி
சோட்டிகள – 2
சவண்சணய் – 2 
்்தககேண்டி
பாைால்டககட்டி – 2 
துண்டுகள
பால் – 1 ்காப்லப

சோட்டிகள – 2 
துண்டுகள
சவண்சணய் – 2 
்்தககேண்டி
அவித்்த முட்ல்ட – 1
பால் - 1 ்காப்லப

காலை – 10 மணி
பால் – 2 ்காப்லப 
(சர்ககலேயு்டன்)

பால் – 2 ்காப்லப 
(சர்ககலேயு்டன்)

�ண்பகல் – 12 (மதிய உணவு)

குறிபபு
உணவு சலமககும் ்பாது அல்ைது சலமத்்த 

பி்கு சா்தாேண உப்பு உணவில் ்சர்கக கூ்டாது. 
தினசரி உ்டலின் லவட்்டமின் ்்தலவ பூர்த்தி 
சசய்ய பன்முக லவட்்டமின் மாத்திலே தினமும் 
உட்சகாளள சவண்டும்.

வயிறறு புண்
இலேப்லப சாறு, இலேப்லப சளிப்ப்டைத்து்டன் 

்்நேடியாக ச்தா்டர்பு சகாளளுவ்தால் இலேப்லப 
கு்டல் பால்தயில் உருவாகும் ்நாள பட்்ட புண் வயிறறு 
புண் உருவாக காேணமாகி்து. இத்்தலகய புண்கள 
சபாதுவாக முன்சிறுகு்டல் மறறும் வயிறறில் 
இலேப்லப புண் ஏறபடுகின்்ன. முன் சிறுகு்டல் 
புண் அதிகபடியான அமிை ்தன்லமயு்டன் 
ச்தா்டர்புல்டயது. இலேப்லப புண் அப்படி அல்ை.

வயிறறுபபுண் உணவு முரை
வயிறறுப் புண் சரி சசய்வதில் உணவு ஒரு 

முககிய காேணியாக விளங்குகி்து. மூன்று 
முககிய உணவு வலககள இதில் 
பயன்படுத்்தப்படுகின்்து.

அட்டவரண: 19
வயிறறுப் புண்ணால் பாதிககப்பட்்ட 

சபரியவர்களுககுகான உணவு முல் (கிோம்/
்தலை/்நாள)

உணவு சபொருடகள் ர�வம் அர�வம்
•  அலேககப்பட்்ட அரிசி 

மறறும் சுத்திகரிககப்பட்்ட 
்காதுலம மாவு அல்ைது 
சோட்டி மறறும் பிஸ்கட்.

•  பருப்பு வலககள(உல்டத்்த 
பருப்பு வலககள)

• பால்
• பாைால்டககட்டி
• முட்ல்டகள
•  இல்சசி அல்ைது 

சமல்லிய மீன் வலக
•  சகாழுப்பு மறறும் 

எண்சணய்கள. (2/3 
அளவு அத்தியாவசிய 
சகாழுப்பு அமிைம் 
அ்டங்கிய காய்கறி 
எண்சணய்கள)

• சர்ககலே
• இளம் (பிஞ்சு) காய்கறிகள
• உருலள கிழங்கு
•  சல்தப்பிடிப்பான பழங்கள 

(வாலழப்பழம், ஆப்பிள 
மறறும் மாம்பழம்)
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 5.11  உணவு கலபப்டம்

ஊட்்டசசத்து அல்ைா்த சபாருலள 
உள்்நாககத்து்டன் உணவு சபாருளு்டன் சிறி்தளவு 
கைந்து அ்தன் ்்தாற்ம், சுலவ, அளவு அல்ைது 
்சமிப்பு குணங்கலள அதிகரிகக சசய்வது உணவு 
கைப்ப்டம் எனப்படும். உணவு கைப்ப்டம் இேண்டு 
வலகயாக பிரிககப்படும்.
கலபப்டம் �ொர்ந்த முதல் வரக:
 • சாயம் ஏறறும் காேணிகள: (எ.கா) குங்குமப்பூ, 

மஞ்சள சபாடி.
 • சுலவ கூட்டிகள (எ.கா) சவண்ணிைா சாேம்.
 • இனிப்புகள (எ.கா) சசயறலகச சர்ககலே.
 • ப்தப்படுத்்தப்படும் முல் (எ.கா) அஸ்கார்பிக 

அமிைம், ்சாடியம் சபன்்சா்வட்,
 • அமிைத்்தன்லம சகாடுககும் காேணிகள (எ.கா) 

சிட்ரிக அமிைம், அசிட்டிக அமிைம் ்பான்்லவ.
இலவகள சபாதுவாக உ்டலுககு ்நன்லம 

சசய்யககூடியலவகளாக கரு்தப்படுகின்்ன. 
கைப்ப்டம் பறறிய இேண்்டாவது வலகயானது பூசசி 
மருந்து உப்யாகத்தின் ்பாது, சசயல்படுத்தும் 
்பாது, அல்டப்பான்களில் அல்டககும் ்பாது 
மறறும் சுறறுப்பு் சூழல் ்பான்்வற்ால் 
்தறசசயைாக கைப்ப்டம் ்ந்டப்ப்தாகும்

அளவுககு அதிகபடியான உணவு கைப்ப்டம் 
சபாருட்கள சாப்பிடுவ்தால் உ்டல் நிலை 
பாதிககப்படுகி்து. (எ.கா) சிை ப்தப்படுத்்தப் 
பயன்படும் ல்நட்லேட் மற்ம் ல்நட்்ேட் 
்பான்்லவ ்நசசுத் ்தன்லமலய உருவாககுகி்து. 
(எ.கா) ப்தப்படுத்்தப்பயன்படும் ல்நட்்ோஸ்லமன்ஸ் 
புறறு்்நாய் உருவாக காேணமாகி்து.

உணவு வலுவூட்டல்
உணவு வலுவூட்்டல் என்பது ஒரு சபாது 

சுகா்தாே ்ந்டவடிகலகயாகும். இ்தன் ்்நாககம் 
வழககமான உணவு உட்சகாளளு்தலில் 
்்தலவயான ஊட்்டசசத்து ்சர்த்்தல் அல்ைது சிை 
ஊட்்டசசத்து ் காளாறுகலள கட்டுபடுத்து்தல் ஆகும்.

ஒரு குழு, சமூகம் அல்ைது மககள ச்தாலகயின் 
இல்டயில் உப்யாகப் படுத்்தப்படும் உணவு 
முல்யில் சிறி்தளவு சத்துககலள ்சர்த்து அந்்த 
உணவின் ்தேத்ல்த உயர்த்துவது உணவு 
வலுவூட்்டல் என்று உைக சுகா்தாே அலமப்பு 
வலேயறுககி்து.(எ.கொ)
 • சசயறலகயான முல்யில் லவட்்டமின் ‘டி’ 

உணவு வலுவூட்்டல்
(எ.கா) பால், சசயறலக சவண்சணய், 

வனஸ்பதி மறறும் குழந்ல்த உணவு.
 • லவட்்டமின் ‘ஏ’ உணவு வலுவூட்்டல்

சலமத்்த அரிசி அல்ைது 
சோட்டி – 1 பகிர்மானம்
பிலசந்்த பருப்பு – 1 
்காப்லப
பாைால்டககட்டி – 2 
துண்டுகள
அவித்்த 
உருலளகிழங்கு – 2 
பால் கைந்்த களி (பிட்டு) 
– 1 ்காப்லப

சலமத்்த அரிசி அல்ைது 
சோட்டி – 1 பகிர்மானம்
பிலசந்்த பருப்பு – 1 
்காப்லப
சலமத்து அலேத்்த 
இல்சசி – 1 பகிர்மானம்
அவித்்த 
உருலளகிழங்கு – 2 
பால் கைந்்த களி (பிட்டு) 
– 1 ்காப்லப

மதியம் – 2 மணி
பால் – 1 ்காப்லப பால் – 1 ்காப்லப

4 மணி
பிஸ்கட்டுகள – 2 
பால் (சர்ககலேக 
கைந்்தது) – 1 ்காப்லப

பிஸ்கட்டுகள – 2 
பால் (சர்ககலேக 
கைந்்தது) – 1 ்காப்லப

6 மணி
பால் (சர்ககலேக 
கைந்்தது) – 2 ்காப்லப

பால் (சர்ககலேக 
கைந்்தது) – 2 ்காப்லப

8 மணி இைவு உணவு மதிய உணவு நபொன்று
10 மணி
பால் – 1 ்காப்லப பால் – 1 ்காப்லப

அட்டவரண: 21
வயிறறுப் புண்ணுககு அனுமதிககக கூடிய 

மறறும் அனுமதிகக கூ்டா்த உணவுகள.

அனுமதிககக கூடியரவ அனுமதிககக கூ்டொதரவ
1) அலேத்்த ்தானியங்கள 

(அலேத்்த அரிசி, 
சுத்திகர்ககப்பட்்ட 
்காதுலம மாவு 
மறறும் ேலவ)

2) பருப்பு (உல்டத்்த 
பருப்புகள)

3) பால்
4) முட்ல்டகள
5) இளம் காய்கறிகள ்நார் 

சபாருள இல்ைா்தது
6) குல்வான அளவு 

இல்சசி மறறும் மீன் 
வலககள

7) ்நார் சபாருள இல்ைா்த 
பழங்கள

8) சகாழுப்பு மறறும் 
எண்சணய்

9) சர்ககலே

1) முழு ்தானியங்கள மறறும் 
முழு திலன வலககள.

2) உமியு்டன் கூடிய 
பருப்புகள (க்டலை பருப்பு, 
பீன்ஸ், காோமணி பருப்பு, 
உைர்ந்்த பட்்டாணி, 
்மலும்…)

3) ்நார் சபாருள அ்டங்கிய 
காய்கறிகள, 
சலமககப்ப்டா்த 
சவங்காயம், பூண்டு 
்மலும்…

4) காேத்்தன்லம மறறும் 
்நறுமணப் சபாருளகள 
மறறும் ஊறுகாய்

5) இல்சசி, சூப் மறறும் 
அதிலிருந்து பிரித்்தலவ

6) வறுத்்த உணவுகள
7) மதுபானம் மறறும் அலவ 

அ்டங்கிய பானங்கள
8) சவறறிலை சாப்பிடு்தல் 

மறறும் புலகயிலை.
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உணவு கலபப்டம்:
உணவு கைப்ப்டம் என்பது ஒரு நீண்்டகாை 

பழகக வழககம். இது ஒரு சபரிய எண்ணிகலகயில் 
்நல்டமுல்யில் சசய்யப்படுகி்து.
 • கைககு்தல்
 • பதிைாக
 • உணவு சாோம்சம் சவளி்யறறு்தல்
 • ்தேம் மல்த்்தல்
 • சில்தந்்த உணவு 

சபாருலள விறபலனககு 
லவத்்தல்

 • ்தே அல்டயாளம் இல்ைா்த
 • ்தவ்ான அல்டயான 

அட்ல்ட ஒட்டு்தல்
 • அதிகபடியான ்நசசு்தன்லம 

கூட்டு்தல்.
 • உணவு கைப்ப்ட சசயல் ்நாட்டின் 

ஒவசவாரு பகுதிககும் காைத்திறகு காைம் 
மாறுபடுகி்து.

 • இந்தியாவில் காணப்படும் பை வலக 
உணவு கைப்ப்டங்கள

1) பொல்: ்தண்ணீர் கைப்பது, சகாழுப்பு நீககு்தல் 
மறறும் ஸ்்டார்ச ்சர்த்து பாலின் சகட்டி 
்தன்லமலய அதிகரிப்பது ்பான்் 
கைப்ப்டங்கள பாலில் சசய்யப் படுகி்து.

2) ச�ய: ்டால்்டா மறறும் பன்றிக சகாழுப்பு ் பான்் 
விைங்குகளின் சகாழுப்லப ்சர்ப்பது.

3) அரிசி மறறும் நகொதுரம: கல் சில்லுகள மறறும் 
மண் ்பான்்வறல் கைந்து அ்தன் அளலவ 
அதிகரித்து காட்டு்தல்.

4) மொவு: ்காதுலம மாவு்டன், ்சாப்பு தூள மறறும் 
சிங்காே மாவு, மலிவான மாவு கைத்்தல்.

5) பருபபு வரககள்: பலழய பருப்பு வலககளு்டன் 
ேசாயனம் கைந்து அ்தன் ்்தாற்த்ல்த மிலகப் 
படுத்து்தல்.

6) நதநீர் மறறும் கொஃபி: பலழய ்்தயிலை 
இலைலய புது ் ்தயிலையு்டன் கைத்்தல், ் ்தால் 
மறறும் இேப்பர் தூள, காஃபி தூளு்டன் சிககரி 
கைத்்தல். 

7) நதன்: சர்ககலே அல்ைது சவல்ைப்பாகு 
்்தனு்டன் ்சர்த்்தல்.

8) மொத்திரைகள்: மருந்துகளிலும் கைப்ப்டம் 
உளளது.

உணவு கலபப்ட தடுபபுச �ட்டம் 1954.
ஒரு உணவில் குல்ந்்த பட்ச ்தேம் இல்லை 

என்்ால் அல்த கைப்ப்ட நிலையில் உளள உணவு 

என்பர். பல்்வறு உணவுகள இந்்த சட்்டத்தின் கீழ் 
அ்டங்கும்.

1954 ஆம் ஆண்டு இந்திய அேசாங்கத்தினால், 
மத்திய உணவு கைப்ப்ட ்தடுப்பு சட்்டம் இயற்ப்பட்்டது. 
இந்்த சட்்டம் பல்்வறு முல் திருத்்தப்பட்்டது. 
சமீபத்திய திருத்்தம் 1976 – ல் மறறும் 1986 – ல் 
கண்டிப்பான முல்யில் இயற்ப்பட்்டது.

்மலும் இது ஒரு மத்திய சட்்டம். இது சபரிய 
அளவில் உளளூர் மறறும் அேசாங்கத்்தால் 
சசயறபடுத்்தப்படுகி்து.

உணவு தை நியமம்.
உணவு மறறும் ்வளாண்லம அலமப்பு / 

உைக சுகா்தாே அலமப்பு இேண்டும் சர்வ்்தச 
சந்ல்த அளவில் உணவு ்தேத்ல்த 
முல்படுத்துகி்து.

்காச்டகஸ் அளிசமன்்டரிஸ் கமிஷன் என்பது 
உணவு மறறும் ்வளாண்லம அலமப்பு / உைக 
சுகா்தாே அலமப்பு ஆகிய இேண்டு திட்்டத்தின் 
முககிய உறுப்பாக உளளது. ்காச்டகஸ் 
அளிசமன்்டரிஸ் கமிஷன் நிர்ணயித்்த ்தே்ம 
இந்திய அேசால் ஏறறுக சகாண்்ட ்தேமாகும்

உணவு கலபப்ட தடுபபு �ட்டம் நியமம்.
உணவு கைப்ப்ட ்தடுப்பு சட்்டத்தின் கீழ், 1954 

– ல் ்தேநிலைகள நிறுவப்பட்்டன, இலவ உணவு 
்தேத்திறகான மத்திய குழுவில் முல்யாக 
திருத்்தப்பட்்டலவ.

இந்தியாவின் சபாருளா்தாே நிலையின் 
அடிப்பல்டயில் மககள, குல்ந்்த அளவாவது ்தேம் 
மிகக உணலவ சப் ்வண்டும் என்ப்்த உணவு 
கைப்ப்ட ்தடுப்பு சட்்டத்தின் ்்நாககம்.

அகமொர்க தைநிரல
இந்்த ்தேநிலை அலமப்பு இந்திய 

அேசாங்கத்தின் சந்ல்த மறறும் ஆய்வு இயககுனோல் 
இயற்ப்பட்்டது.

நுகர்்வாருககு, அகமார்க முத்திலே உணவு 
்தேமானது என்் ்நம்பிகலகலய அளிககி்து.

இந்திய தைநிரலகளின் ஆரணயம்
இந்திய ்தேநிலைய ஆலணயத்்தால் 

வழங்கப்பட்்ட இந்திய ்தேநிலைய நிறுவன 
முத்திலே அ்டங்கிய உணவுப் சபாருள ்தேமிககது 
என்் உத்திேவா்தம் உல்டயது.
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 � உணவூட்்டவியல் என்பது உ்டல்்நைம் மறறும் உணவு ச்தா்டர்பான அறிவியல் பறறியது. இது 
உ்டல்வளர்சசி, அபிவிருத்தி மறறும் போமரிப்பு ஆகியவறறில் ஊட்்டசசத்துகளின் முககிய பங்கு பறறி 
விளககுகின்்ன.

 � கருவளர்சசி மறறும் குழந்ல்த பருவத்தில் சரியான வளர்சசி மறறும் ஆககவளம் அல்டவ்தறகு ்நல்ை 
ஊட்்டசசத்து அவசியம். உ்டல் வளர்சசி, அறிவாற்ல் வளர்சசி மறறும் ்ந்டத்ல்த ஆகியலவ ஊட்்டசசத்து 
குல்பாடுகளால் பாதிககப்படுகின்்ன.

 � வயதுவந்்்தாரின் சுகா்தாேம் மறறும் சசயல்தி்ன் போமரிப்புககு ்பாதுமான ஊட்்டசசத்து 
்்தலவப்படுகி்து.

 � ்நமது உ்டலின் சபரும்பான்லமயான சசயல்பாடுகளுககு ஆ்தாேமான சகதி கார்்பாலைட்்ேட் ஆகும். 
கார்்பாலைட்்ேட், குல்ந்்த விலையில், மிகுந்்த அளவில் கில்டககக கூடிய, எளிதில் வாங்கக கூடிய 
மறறும் உ்டனடியாக ஜீேணிககககூடிய ஊட்்டசசத்து ஆகும்.

 � லிப்பிடுகள (சகாழுப்புகள) என்பலவ ்தாவேம் மறறும் விைங்கு திசுககளில் காணப்ப்டககூடிய 
கூட்டுப்சபாருளகள ஆகும். இது நீரில் கலேயாது. இது கரிம கலேப்பான்களாகிய ஈ்தர், கு்ளா்ோஃபாேம் 
மறறும் சபன்சீன் ஆகியவறறில் கலேயும் ்தன்லம சகாண்்டது.

 � புே்தங்கள பாலிமர் சங்கிலிகளால் ஆனலவ. இலவ லபப்ல்டட்டுகளால் இலணககப்பட்்ட அமி்னா 
அமிைங்கள ஆகும். அமி்னா அமிைங்கள இேண்்டாக பிரிககப்படுகி்து. அலவ அத்தியாவசிய அமி்னா 
அமிைங்கள மறறும் அத்தியாவசியம் அல்ைா்த அமி்னா அமிைங்கள ஆகும். 1 கிோம் புே்தம் மறறும் 
கார்்பாலைட்்ேட் 4 கி்ைா க்ைாரி சகதிலய சகாடுககி்து. ஆனால் 1 கிோம் சகாழுப்பு 9 கி்ைா 
க்ைாரி சகதிலய சகாடுககி்து.

 � லவட்்டமின்கள அத்தியாவசிய கரிம ்சர்மங்கள ஆகும். இலவ உணவுப்பழககத்தில் சிறிய அளவில் 
்்தலவப்படுகின்்ன. குல்பாடு ் ்நாய்கலளத் ்தடுககவும், மறறும் உகந்்த ஆ்ோககியத்ல்த ஆ்தரிககவும் 
லவட்்டமின்கள உ்தவுகின்்ன. லவட்்டமின் (vital + amines) என்் வார்த்ல்த காஸ்மீர் ஃபங்க (casmir 
Funk) என்பவோல் உருவாககப்பட்்டது. இதில் லவட்்டல் (vital) என்பது வாழ்கலகககு அத்தியாவசியமானது 
என்றும், அலமன் (amines) என்பது இககைலவயில் அலமன் என்் சசயல்பாட்டு குழுலவ சகாண்டுளளது 
என்பல்தயும் குறிககி்து.

 � சகாழுப்பில் கலேயககூடிய லவட்்டமின்கள A, D, E மறறும் K ஆகும். இலவ உணவில் சகாழுப்பு 
பகுதியில் உளளன. இலவ உணவிலிருந்து எளிதில் இழககப்படுவதில்லை மறறும் ்தண்ணீர், சவப்பம், 
காறறு (அ) ஒளி ஆகியவற்ால் பாதிககப்படுவதில்லை.

 � நீரில் கலேயககூடிய லவட்்டமின்கள: லவட்்டமின் ‘C’ மறறும் லவட்்டமின் ‘B’ – நியாசின், லபரி்டாகசின், 
ஃ்பா்ைட், லசய்னா்காபாைலமன், ப்யாட்டின் மறறும் பான்்்டா்்தானிக அமிைம் ஆகியலவ 
அ்டங்கும். இலவ சபரும்பாலும நிலையற்லவ. இது ்தண்ணீர், சவப்பம், காறறு மறறும் ஒளி 
ஆகியவறறின் ்சர்கலகயால் எளிதில் அழிககப்படும்.

 � உைக சுகா்தாே அலமப்பு (WHO) படி, உணவு வலுவூட்்டல் என்பது ஒரு குழு, சமூகம், அல்ைது மககள 
ச்தாலகயின் இல்டயில் உப்யாகப்படுத்்தப்படும உணவு முல்யில் சிறி்தளவு சத்துககலள ்சர்த்து 
அந்்த உணவின் ்தேத்ல்த உயர்த்துவது ஆகும்.

பா்டசுருககம்

Assimilates ்தன்மயமாககு
Organic கரிம
Inorganic கனிம
Resistance எதிர்ப்பு
Metabolism வளர்சில்த மாற்ம்
Heterogenous பைவலகப்பட்்ட
Steroid ஊகக மருந்து
Bruising சிோய்ப்பு
Sedantary 
work

உ்டல் உலழப்பு 
்்தலவப்ப்டா்த

Pigment நி்மி

Flaking சசதில் சசதிைாக
Degenarating சகாஞ்சம் சகாஞ்சமாக சீேழிந்்த
enzyme ச்நாதிகள
Goiter முன்கழுத்துக கழலை ்்நாய்
Fortification வலுவூட்்டல் / ஊட்்ட்மறறு்தல்
Adulteration கைப்ப்டம்
Additives ்சர்கலகப் சபாருட்கள
Anabolism வளர்சில்த மாற்ம்
Lactation பாலூட்டும்
Pastries மாவுப்பண்்டம்/்கக

கரலசச�ொறகள்
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10. மன அழுத்்தத்திறகு எதிோன லவட்்டமின்.
அ) ்பன்்்டா்தனிக அமிைம்
ஆ) ப்யாடின்
இ) நியாசின்
ஈ) லசய்னா்காபாைலமன்

II. குறுகிய பதில் அளிககவும்:-
1. ஊட்்டசசத்துகலள பாதிககககூடிய 

காேணிகலள குறிப்பிடுக.
2. உயர் இேத்்த அழுத்்தம் வலேயறு.
3. வயிறறுப்புண் உள்ளார் எடுத்துகசகாளள 

்வண்டிய மறறும் எடுத்துகசகாளள கூ்டா்த 
உணவுகலள அட்்டவலணப்படுத்துக

4. சுலவககூட்டிககு இேண்டு எ.கா. ்தருக?
5. உணவு வலுவூட்்டல் என்்ால் என்ன?
6. லவட்்டமின் சசயல்பாடுகலள குறிப்பிடுக.
7. கால்சிசபோல் பறறி குறிப்பு வலேக.
8. லவட்்டமின் ‘பி12’ குறிப்பு வலேக.
9. லவட்்டமின் ‘பி6’ உணவு ஆ்தாேங்கலள 

எழுதுக.

III. சிறுகுறிபபு வரைக
1. உணவு மறறும் ஊட்்டசசத்துகலள 

பாதிககககூடிய காேணிகலள குறிப்பிடுக.
2. ICMR உணவு பிேமிடு பறறி எழுதுக.
3. கார்்பாலைட்்ேட்டின் சசயல்பாடுகலள பறறி 

சிறு குறிப்பு வலேக.
4. கிலளக்காலைஸிஸ் என்்ால் என்ன?
5. ரி்பாபி்ளவின் சசயல்பாடுகள குறிப்பிடுக?
6. நுண்்தாது உப்புகள குறிப்பு வலேக.
7. உ்டலில் துத்்த்நாகத்தின் பயன்பாடு என்ன?
8. ்பாோன், ்காபால்ட், நிககல் மறறும் சிலிகான் 

சசயல்பாடுகலள அட்்டவலணயிடுக.

IV. விரிவொை விர்டயளிககவும்:-
1. சகாழுப்பு மறறும் அ்தன் வலகப்பாடுகலள 

விவரிககவும்.
2. நீரிழிவு ்்நாய்ககான உணவு பட்டியலை 

எழுதுக.
3. 4 முககிய ்தாதுஉப்புகலள பறறி விவரிககவும்.
4. உணவு கைப்ப்டம் பறறி விவரிககவும்.

l.  �ரியொை விர்டரய நதர்ந்சதடுத்து எழுதுக.
1. புே்தம், கார்்பாலைட்்ேட் மறறும் சகாழுப்பு 

ஆகியலவ .
அ) நுண்ணூட்்டசசத்துகள
ஆ) ்பரூட்்டசசத்துகள
இ) பாதுகாப்பு உணவுகள
ஈ) உணவு

2. ஊட்்டசசத்து வலகப்பாடு இ்தலன சபாருத்து 
அல்ை.
அ) உ்டலை வளர்ப்பலவ
ஆ) சகதி அளிப்பலவ
இ) உ்டலை பாதுகாப்பலவ
ஈ) ஆ்ோககிய உணவு

3. நீரில் கலேயககூடிய 
லவட்்டமின் .
அ)  லவட்்டமின் ‘A’ ஆ)  லவட்்டமின் ‘B’ 
இ)  லவட்்டமின் ‘K’ ஈ)  லவட்்டமின் ‘D’

4. சோ்டாப்சின் உருவாககத்தில் பங்கு சபறும் 
லவட்்டமின் .
அ) லவட்்டமின் ‘B’ ஆ) லவட்்டமின் ‘A’
இ) லவட்்டமின் ‘D’ ஈ) லவட்்டமின் ‘K’

5. சுருள சிலே ்நேம்பு வீககம் எந்்த லவட்்டமின் 
குல்பாட்டினால் ஏறபடுகி்து.
அ) லவட்்டமின் ‘K’ ஆ) லவட்்டமின் ‘E’
இ) லவட்்டமின் ‘D’ ஈ) லவட்்டமின் ‘B’

6. சிசுவின் ்நேம்பு மண்்டை வளர்சசிககு 
சபாறுப்புல்டய லவட்்டமின்
அ) ்பாலிக அமிைம் ஆ) நியாசின்
இ) லபரி்டாகஸின் ஈ) லசய்னா 

்காபாைலமன்
7. 1 கிோம் கார்்பாலைட்்ேட் வழங்கும் ஆற்ல்.

அ) 2 கி.க்ைாரி ஆ) 4 கி.க்ைாரி
இ) 6 கி.க்ைாரி ஈ) 8 கி.க்ைாரி

8. விைங்குகளில் கார்்பாலைட்்ேட் எந்்த 
வடிவத்தில் ்சமிககப்படுகி்து.
அ) மாவுசசத்து (ஸ்்டார்ச) ஆ) கிலள்காஜன்
இ) மால்ட் சர்ககலே ஈ) இேட்ல்ட சர்ககலே

9. 1 கிோம் சகாழுப்பு வழங்கும் ஆற்ல்.
அ) 40 கி.ஜீல் ஆ) 50 கி.ஜீல்
இ) 35 கி.ஜீல் ஈ) 37 கி.ஜீல்

மதிபபீடு
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 நமறபொர்ரவ நூல்கள் 

1. Sheila John D.Jasmine Jenifer (2015), 
“Essentials of Nutrition and Dietetics for 
Nursing” 2nd edition, Wolters Kluwer 
Publications Pvt. Ltd., New Delhi, India. 

2 B.Srilakshmi (2016), “Human Nutrition” 
2nd edition, Newage International 
Publications Pvt. Ltd., New Delhi, India.

3. Queen Mary Machendar (2011), “Text Book 
on Food & Nutrition for Nurses” 1st edition, 
EMMESS Medical Publishers., B, India.

4. TK.Indrani (2008), “Nursing Manual of 
Nutrition & Therapeutic Diet” 1st edition, 
Jaypee Brothers Medical Publishers Pvt. 
Ltd. New Delhi, India.

5. Dr.Shrinandan Bansal (2014), “Food & 
Nutrition” 2nd edition, Aitbs Medical 
Publishers., Delhi, India.

6. Deepti Chauhan (2011), “Nutrition” 1st 
edition, Lotus Publishers., Jalandhar city, India.

 இரணயவளஙகள் 

1. seafood.ucdavis.edu/sanitation/Ch5points.rtf 
2. www.fda.gov/oc/history/historyoffda/

default.htm - 8k 
3. www.itrcindia.org/services2.html - 13k
4. http://www.perstorp.se/pnet/ext/septp370.

nsf/EnvRep/ 
5. http://people.cornellcollege.edu/cliberko/

OrgLabManual

• படி 1 :  கீழ்ககாணும்  உேலி/விலேவுககுறியீட்ல்டப் பயன்படுத்தி இசசசயல்பாட்டிறகான இலணயப் 
பககத்திறகுச சசல்க.

• படி 2 :  ‘START’ சபாத்்தாலன அழுத்தி சசயல்பாட்டிலனத் ச்தா்டங்கவும்.
• படி 3 :  சுட்டிலயப் பயன்படுத்தி ப்டவுருககலளச சசவவகப் சபட்்டகத்தினுள லவககவும். 
• படி 4:  ் மறகண்்ட சசயலைத் ச்தா்டர்ந்து சசய்து பிேமில்ட நில்வு சசய்யவும்.

இசசசயல்பாட்டின் மூைம் உணவூட்்டத்தின் 
வலகப்பாட்ல்ட புரிந்து சகாளவர் 

உேலி : https://www.brainpop.com/games/sortifynutrition/
*ப்டங்கள அல்டயாளத்திறகு மட்டு்ம .
*்்தலவசயனில் Adobe Flash லய அனுமதிகக.

இரணயச ச�யல்பொடு உணவூட்டவியல்

படிநிரலகள்

படி 1 படி 2 படி 4படி 3
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 அறிமுகம் 

இந்திய மக்கள்தொக்கக ்்கொளக்க, 
வலியுறுத்தும் ்கருத்து “வளர் இளம் 
பருவத்தினரிகையய பொது்கொப்பில்ொ 
உைலுறவினொல ஏறபடும் ஆபத்து்ககளப் பறறிய 
்கலவி அவசியமொனது. துரதிஷைவசமொ்க இந்திய 
பளளி்களில பொலியல ்கலவிகய ஓர் வழக்கமொன 
பொைப் பகுதியொ்க அறிமு்கப்படுத்தவிலக்”.

உ்்கசு்கொதொர நிறுவனம் த்கவல 
்வளியீட்டினபடி, பொலியல ்கலவி 12 வயதுககு 
யமல, உளள குழந்கத்களுககு 
வழங்கப்பையவண்டும் எனறு கூறப்படுகிறது.

 6.1   வரையரை

பொலியல ்கலவி எனபது பொலியல ்தொைர்பொன 
பிரசசகன்கள பறறி அறிவுறுத்தும் 
உணர்வுபூர்வமொன ்சொந்தமொன ்பொறுப்பு்கள, 
மனிதபொலியல உைலியல, பொலியல ்சயலபொடு, 
இனப்்பருக்கம், ஒப்புதல அளிககும் வயது, 

இனப்்பருக்க ஆயரொககியம், இனப்்பருக்க உரிகம, 
பொது்கொப்பொன உைலுறவு, பிறப்பு ்கட்டுப்பொடு, பொலியல 
்தொைர்பு தவிர்த்தல இகவ்கள பறறிய அறிவுறுத்தல 
ஆகும். பொலியல ்கலவி இகவ அகனத்கதயும் 
உளளைககியயத முழுகமயொன பொலியல ்கலவி.

பாலியல் கல்வியின் ந�ாககஙகள்
 • இகளஞர்்ககள வளரிளம் பருவநிக் 

மொறறங்களுககு தயொர்படுத்துவதுைன, 
இயறக்கயொன உைல மறறும் உைலியல 
்சயலமொறறங்ககள அகமதியொ்கவும், 
இயறக்கயொ்கவும், உணர்சசி ரீதியி்ொன 
தீர்ப்பு்கள எதுவும் இல்ொமல 
ஏறறுக்்கொளவதற்கொன திறகன உருவொககுதல.

 • பொலியல மறறும் குடும்ப வொழகக்கககு உளள 
்தொைர்பு்ககள வளர்இளம்பருவத்தினர் 
புரிந்து்்கொளள உதவுதல மறறும் பயம் குறற 
உணர்வு அவமதிப்பு இல்ொமல மனிதஉறவு்ககள 
விரும்புவதறகு தயொர்படுத்தயவண்டும்.

 • வயதுமுதிர்சசி இகையிலுளள ்தொைர்பு்கள 
மறறும் பொலியல வொழகக்க பறறிய 
எண்ணங்ககள ஏறறு ்்கொளளுவதறகு வளர் 

இப்பொைத்கதக ்கறறபின மொணவர்்கள ்பறும் திறன்கள
 ➢ பொலியல ்கலவி பறறிய புரிதல
 ➢ நல் மறறும் ்்கட்ை ்தொடுதல்ககள யவறுபடுத்தக ்கறறுக்்கொளளல 
 ➢ பொலியல ்தொந்தரவு மறறும் குழந்கத பொது்கொப்புத் திட்ைங்களின அடிப்பகை்ககள  

விவரித்தல.

6
அலகு பாலியல் கல்வி  

மற்றும் குடும்ப 
வாழகரக

கற்ைல் ந�ாககஙகள்

ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்்பப ்படும்.

ஒழுககம், ஒருவர்ககு உயர்ரவத் தருவதால், அஃது உயிரைவிட நமலானதாகும்.
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இளம்பருவத்தினருககு உதவுதல யவண்டும். 
அவரவரின ்சொந்த ஆளுகமககு ஏறறவொறு 
வொழ ்கறறுக ்்கொளள யவண்டும்.

 • உணர்சசி மறறும் பொலியல முகற்ககள தொயம 
யதர்வு ்சயவதறகு உதவுதல.

 • பொலியல உறவு்ககள மதித்தல மறறும் 
்பொறுப்பின முககியத்துவத்கத வலியுறுத்தல.

ப ாலியல் கல்வி   ப ற் ை ா க குரைய ா ல் 
உருவாகும் பிைச்சிரனகள்
 • விரும்பத்த்கொத ்கர்ப்பம்
 • பொலியல யநொய்கள பரவுதல
 • பொலியல துஷபிரயயொ்கம்
 • பொலியியல யநொய பறறிய அறியொகம
பாலியல் பிைச்சிரனகரை எதிர்்காள்ளும் 
அறியாரம
 • நல்்தொடுதல மறறும் ்்கட்ை்தொடுதல எனற 

வொர்த்கத்கள, ்பொதுவொ்க ஏறறுக்்கொளளக 
கூடியகவ எகவ எனறும் ஏறறுக 
்்கொளளககூைொதகவ்கள எகவ எனறும் 
விளககுவதறகு பயனபடுகிறது.

 • எந்த சூழநிக்்களில உதவி ய்கட்்கயவண்டும் 
மறறவர்்ககள எப்படி நைத்தயவண்டும் 
எனபகத புரிந்து்்கொளள உதவுதல.

 • நல்்தொடுதல அல்து பொசம் எனபகவ 
குழந்கத்களுைன பிகணப்பு ஏறபடுத்த உதவும் 
ஒரு அறபுமொன வழியொகும்.

 6.2   �ல்ல்தாடுதல் (Good Touch)

 • நீங்கள விரும்பியவர்்ககள ்கட்டியகணத்து 
முத்தமிடுதல நல்து.

உதாைணமாக.
 • நீங்கள விழித்்தழும்யபொது அம்மொ 

்கட்டியகணத்து முத்தமிடுதல.
 • நீங்கள தூஙகுவதறகு முன அப்பொ 

்கட்டியகணத்து முத்தமிடுதல.
 • தொத்தொ மறறும் பொட்டி உங்ககள பொர்க்கவரும் 

யபொது ்கட்டியகணத்து முத்தமிடுதல.

 6.3   ்கடட்தாடுதல்

நீங்கள சங்கைமொ்க உணரும் எந்த்வொரு 
்தொடுதலும் ்்கட்ை்தொடுத்ொகும்.

உஙகளுககு ்தரியுமா ்கடட ்தாடுதல் என்பது.
 • உங்களுககு ்தொந்தரவொ்க இருந்தொல.
 • நீங்கள ்தொைவிரும்பொத உங்கள உைல 

பொ்கங்ககள மறறவர் ்தொட்ைொல.
 • உங்கள உளளொகை்ககள மறறவர்்தொடுதல. 

உங்கள ஆகை்களுககு கீழ்தொடுதல அல்து 
ஆகை்களுககு கிசுகிசு மூட்ைல.

 • நீங்கள சங்கைமொ்க உணரும் வக்கயில 
்தொடுதல 

 • ்தொடுதல உங்களுககு பயமொ்கவும், தப்பொ்கவும் 
யதொனறினொல.

 • ஒரு நபர் உங்ககள ்கட்ைொயபடுத்தி 
அவகர்தொைச ்சயதல.

 • ஒரு நபர் ்தொடுதக்ப் பறறிய விவரங்ககள 
யொரிைமும் ்சொல்யவண்ைொம் எனறு ய்கட்டுக 
்்கொண்ைொல.

 • யொரிைமும் ்சொல்ககூைொது எனறு 
பயமுறுத்தினொல.

�ல்ல ்தாடுதல் ்கடட ்தாடுதல்

1. ்பறயறொர்்கள ்கட்டியகணத்தல மறறும் முத்தம் 
்்கொடுத்தல.

பயமொ்க, பதட்ைமொ்க மறறும் ்வட்்கப்படுமொறு 
உணர்தல

2. தொத்தொ, பொட்டியின அனபு. ்கட்ைொயப் படுத்துதல

3. ஆசிரியர் உங்கள தக்யில க்க கவத்து நனறொ்க 
்சயதிருககிறொய எனறு உங்ககளப் பொரொட்டுதல.

்கொயப் படுத்துதல 
சம்பவங்ககள இர்கசியமொ்க கவக்கச ்சொலவது

4. குடும்ப உறுப்பினர்்கள நட்பொ்க ்கட்டியகணத்தல. நீசசல உகையில மூைப்பட்ை பொ்கங்ககள ்தொடுதல 
அல்து தட்டுதல.

5. குடும்ப உறுப்பினர்்கள ்கனனம் மறறும் ்நறறியில 
முத்தம் ்்கொடுத்தல. வொயில முத்தம் ்்கொடுத்தல

6. க்ககுலுககுதல மறறும் க்க்்கொடுத்தல. புட்ைத்கத ்தொடுதல

7. பயமுறுத்தல அல்து யமொசமொ்க உணர்தல இல்ொ 
்தடுதல.

தொககுதல, அகறதல, துப்புதல, தளளுதல மறறும் 
குத்துதல.
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இைம் பருவத்தினருககான பாதுகாப்பு விதிகள்
உஙகள்  பிள்ரைகளுககு  பின்வரும்  பாதுகாப்பு 
விதிகரை கற்றுக்காடுஙகள்
இது சரி இல்ரல
 • மறறவரின தனிப்பட்ை உைலபொ்கங்ககள 

்தொடுவது.
 • ஒருவர் தனனுகைய தனிப்பட்ை உைல 

பொ்கங்ககள உங்களுககு முனனொல 
்தொடுவது.

 • ஒருவர் தனனுகைய தனிப்பட்ை 
உைலபொ்கங்ககள ்தொடுமொறு உங்ககளக 
ய்கட்ைல.

 • ஒருவர் உங்கள ஆகை்ககள அ்கறறுமொறு 
ய்கட்குதல. (மருத்துவகர தவிர).

 • யொரொவது உங்ககள உைம்பில துணி 
இல்ொமல புக்கப்பைங்கள அல்து 
வீடியயொக்கள எடுத்தல.

எ�ைன
ெதாடாேத!

ச�த��வத�� அ�சாேத
எ�ைன ெதாடாேத

எ�� 
�

உ்்களவில 15 முதல 19 
வயது வகரயுளள 15-19 
மிலலியன இளம்்பண்்கள தம் 

வொழநொளில ்கட்ைொயம் பொலியல 
வன்்கொடுகம்ககள அனுபவித்துளளனர்.

 6.4   பாலியல் துன்புறுத்தல்

பொலியல துனபுறுத்தல எனபது ஒருவரது 
பணியிைத்தில அல்து ்தொழிலதுகறயில அல்து 
சமூ்கத்தின பலயவறு சந்தர்ப்பங்களில ஏறபடும் 
விரும்பத்த்கொத மறறும் ்பொருத்தமறற பொலியல 

்கருத்து்கள அல்து வயது வரம்பறற உைலரீதியொன 
துனபுறுத்தல ஆகும்.

(பாலியல்  குற்ைஙகளிலிருந்து 
குழந்ரதகரை பாதுகாககும் சடடம்)

குழந்கத்களுககு எதிரொன பொலியல 
விசயங்ககளப் பறறி விசொரிக்க சிறப்புச சட்ைம் 
(POCSO Act protection of children from 
sexual offences) 14.11.12 அனறு இயறறப்பட்ைது. 
இசசட்ைம் 14 வது நவம்பர் 2012 விதி்ககள 
உைன இகணத்து அமலுககு வந்தது. 
விதி்களின கீழ்கட்ைகமக்கப்பட்ைது
1. குழந்கத்களுககு பொது்கொப்பு ்்கொடுப்பதில 

இது ஒரு முழுகமயொன சட்ைமொகும்.
2. பொலியல வனமுகற, பொலியல துனபுறுத்தல 

மறறும் ஆபொசபைம் எடுத்தல யபொனறக 
குறறங்களில ஈடுபடுதல.

3. ஒவ்வொறு நீதித்துகற ்சயலமுகறயின 
சட்ைத்தில குழந்கதயின ந்ன்ககள 
பொது்கொத்தல. குழந்கதயின சரியொன 
வளர்சசி பொது்கொப்பு மறறும் உரிகம எனபது 
அவரது தனியுரிகம மறறும் இர்கசியத்கதப் 
பொது்கொத்தல ஆகும்

பாலியல்  துன்புறுத்தல்கள்  பலவழிகளில் 
�ரட்பறுகிைது. அரவயாவன
1. ்சொற்கள மூ்ம் பொலியல துனபுறுத்தல.
2. சமிககச வழி பொலியல துனபுறுத்தல.
3. உைல ரீதியொன பொலியல துனபுறுத்தல
I. வாயவழி பாலியல் துன்புறுத்தல்
1. வயது வந்த ்பண்கண 

்பொம்கம, குழந்கத, யதன 
எனறு குறிப்பிடுவது.

2. ஒரு நபகர விசில அடித்து 
அகழப்பது.

3. ஒரு நபரின உைறகூறு பறறி 
பொலியல ்கருத்து்கள 
உருவொககுதல.

4. பொலியல ்கருத்துக்கள அல்து குத்தியபசுதல
5. பணி விவொதங்ககள பொலியல விஷயங்களில 

திரும்பி யபசுவது.
6. பொலியல நக்கசசுகவ அல்து ்ககத்கள 

்சொலவது.
7. பொலியல ்கறபகன, விருப்பம் அல்து வர்ொறு 

பறறி ய்கட்ைல.
8. சமூ்க அல்து பொலியல வொழகக்க குறித்து 

தனிப்பட்ை விதத்தில ய்களவி ய்கட்ைல.
9. ஒருவரின ஆகை, உைறகூறு மறறும் யதொறறம் 

பறறிய ்கருத்து்ககள பொலியல ரீதியில 
்சொலவது.
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10. விருப்பமில்ொத ஒருநபகர மீண்டும் மீண்டும் 
ய்கட்பது.

11. பொலியலில ஈடுபொைறற நபரிைம் திரும்பத் 
திருப்பப் பொலியல ்கருத்துக்ககளப்பறறி 
யபசுவது.

இந்தியொவில ஒரு வலுவொன 
தடுப்புசசட்ைம் உளளது. ்கவனிப்பு 
மறறும் சிகிசகசயும் இசசட்ைத்தில 

உளளைஙகும்.
நொம் 0.31 சதவீதம் ்தொறறு யநொய்களொல 

பொதிக்கப்பட்டுளயளொம். இகத நம்மொல 
்கட்டுப்படுத்த முடியும். இதனொல ஒருவருைத்தில 
50% சதவீதம் புதிய ்தொறறுயநொய்கள 
குகறந்துளளன.

II. சமிகரக வழி பாலியல் துன்புறுத்தல்
1. ஒரு நபகர யமலிருந்து கீழவகர ்கண் 

இகம்ககள உயர்த்தி பொர்ப்பது.
2. யொயரொ ஒருவர் பொர்த்துக்்கொண்யை இருப்பது.
3. ஒருவர் நைககும் யபொது பொகதகய தடுத்து 

நிறுத்துவது 
4. ஒருவகர பின்தொைர்வது.
5. தனிப்பட்ைமுகறயில பரிசு்ககள வழஙகுவது.

்பண்்கள பணியிைத்தில 
பொலியல துனபுறுத்தல்களுக்கொன 
(தடுப்புமுகற, தகை்சயதல, 

குகறநிவர்த்தி்கொன) சட்ைம் 2013.
(சட்ைஎண் 14 – ன 2013.) இந்த சட்ைத்தில 

்பண்்களின பணியிைத்தில ்பண்்களுககு 
பொலியல துனபுறுத்தல்களுககு எதிரொன 
தடுப்புமுகற்கள பொலியல துனபுறுத்தல 
குறறங்கள மறறும் அதன ்தொைர்பொன 
நி்கழவு்களில குகறநிவர்த்தி்கள ்சயவது.

III. உடல்ரீதியான பாலியல் துன்புறுத்தல்:
1. ்கழுத்து அல்து யதொளபட்கைகயச சுறறி தைவி 

விடுதல
2. ஒரு நபரின ஆகை்கள, முடி அல்து உைலபொ்கம் 

்தொடுதல.
3. ்கட்டிப்பிடித்தல, முத்தமிடுதல, தட்டிக்்கொடுத்தல 

அல்து வருடிவிடுதல.
4. ஒருவர் யதயத்தல யபொனற பொலியல 

்தொந்தரவு்ககள மற்றொருவருககுத் தருதல.
5. ஒரு நபருககு எதிரில மி்கவும் ்நருக்கமொ்க 

நினறு கிளர்சசிகய ஏறபடுத்துதல.

1. கு ழ ந் க த ்க ளி ன 
துஷபிரயயொ்கத்திற்கொ்க Pocso 
சட்ைத்தின கீழபதிவு ்சயயப்பட்ை 

வழககு்களின எண்ணிகக்க 
அதி்கரித்துளளது. 2014ல 8904, 2015ல 
14913 குறறங்களும் பதிவொகியுளளது.

2. 18 வயதிறகுட்பட்யைொருககு எதிரொன 
குறறத்தில 81% பொலியல குறறங்கள 
மறறும் குழந்கத ்கைத்தல குறறங்கள 
ஆகும்.

3. அந்நியர்்கள நுகழவகத தடுப்பதற்கொ்க 
வடிவகமக்கப்பட்ை தடுப்பு நைவடிகக்க்கள 
பயனுளளதொ்க இருககும். (CCTV ய்கமரொ 
நிறுவுதல மறறும் சுயபொது்கொப்பு பயிறசி 
அளித்தல. குழந்கத்கள தங்களுககு ்தரிந்த 
உறவினர்்கள, பணியிை மூத்தவர்்கள 
மறறும் அவர்்கள நம்புகிறவர்்களிைமிருந்து 
யதகவயறற பொலியல வனமுகற்கள, 
குறறங்களிலிருந்து எப்படி தப்பித்துக 
்்கொளவது எனறு ்தரியொது.

POCSO: மாநில வாரியான வழககுகள்
குழந்கத துஷபிரயயொ்க வழககு்கள 

அதி்கப்படியொ்க உளள மொநி்ம் உத்திரபிரயதசம் 
(13078 வழககு்கள), அடுத்தபடியொ்க 
மத்தியபிரயதசம் (1687 வழககு்கள), தமிழநொடு 
(1544 வழககு்கள), ்கர்நொை்கொ (1480) மறறும் 
குஜரொத் (1416 வழககு்கள).

பணியிை வழககு்களுைன 
்கறபழித்தவர்்கள, ்கறபழிப்பு வழககு்களில 
94.8% குழந்கத்ககள ்கறபழித்தவர்்கள 
அகனவரும் குழந்கத்களுககு 
அறிமு்கமொனவர்்கயள அந்நியர்்கள அல்.

 அண்கை வீட்ைொரொல பொலியல ப்ொத்்கொரம் 
்சயயப்பட்ை வழககு்கள (3149) ஆகும். இவர்்கள 
மி்கப்்பரிய துஷபிரயயொ்கம் ் சயதவர்்கள. (10% 
வழககு்கள குழந்கத்கள தங்கள ்சொந்த குடும்ப 
உறுப்பினர்்கள மறறும் உறவினர்்களொல 
பொலியல ப்ொத்்கொரம் ்சயயப்படுகிறொர்்கள)

குழந்கத பொலியல ப்ொத்்கொரம் 
வழககு்களில 10% வழககு்களுககு 
்கொரணமொனவர்்கள தங்கள ்சொந்த குடும்ப 
உறுப்பினர்்கள மறறும் உறவினர்்கள ஆவொர்்கள.

 6.5    குழந்ரதகள் பாதுகாப்பிற்கான 
திடடஙகள்

இந்திய அரசொங்கம் ப்வக்கயொன 
திட்ைமுயறசி்களின மூ்ம் குழந்கத்களின 
பிரசசகன்ககள ்கண்ைறிந்து அவறகற தடுக்க 
ப் திட்ைங்ககள ்சயலபடுத்துகிறது. ஒரு 
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சி்திட்ைங்களின திட்ைவகரவு 
கீழ்்கொடுக்கப்பட்டுளளது.
1. ஒருஙகிரணந்த  குழந்ரதகளின்  ஆகக 

வைநசரவகள் (Integrated Child Development 
Services).
இது மத்திய அரசொங்கத்தொல ஆதரவு 

அளிக்கப்பட்ை திட்ைம். இதில 6 வயதிறகுகீழ உளள 
குழந்கத்கள மறறும் ்கர்ப்பிணி ் பண்்கள. பொலூட்டும் 
தொயமொர்்களுக்கொன 6 வக்கயொன ்தொகுப்பு 
யசகவ்களுைன கூடுதல சத்துணவு்ககளயும் 
இகையிகையய இகணத்து வழஙகுகிறது.
2. ஒருஙகிரணந்த குழந்ரதகள் பாதுகாப்புத் 

திடடம்: (Integrated Child Protection Scheme)
2009 மறறும் 2010 ஆம் ஆண்டு்களில 

இத்திட்ைம் அறிமு்கப்படுத்தப்பட்ைது. இதன யநொக்கம் 
்கடினமொன சூழநிக்யில வொழும் குழந்கத்களின 
ந்கன யமம்படுத்தவும், அத்துைன பொதிக்கப் 
பைககூடிய குழந்கத்ககள அதன சூழநிக்யில 
தவறொ்க பயனபடுத்துதல, புறக்கணித்தல, சுரண்ைல, 
க்கவிடுதல மறறும் தங்கள குடும்ப 
உறுப்பினர்்களிைமிருந்து பிரித்தல யபொனறவறகற 
குகறத்து அவர்்களின எல்ொ ந்ன்ககளயும் 
யமம்படுத்துவதொகும்.
3. உரழககும்  குழந்ரதகளின் 

்பாது�லபைாமரிப்பு  நதரவ  மற்றும் 
பாதுகாப்பிற்கானத் திடடம் (Scheme for Welfare 
of Working children):
உகழககும் குழந்கத்களுககு ்கலவியில 

நுகழய மறறும் திரும்ப நுகழவதற்கொன முகறயறற 
்கலவி (non-formal education) மறறும் ்தொழிற்கலவி 
பயிறசி வழஙகுதல மறறும் உகழககும் குழந்கத்கள 
முகறசொர் ்கலவியில இகணய வொயப்பளித்தல.
4. வைர்  இைம்்பணகளின்  அதிகாைமளிப்பதற்கான 

ைாஜீவகாந்தி திடடம் (Rajiv Gandhi Scheme  for 
empowerment of Adolescent Girls):
11 முதல 18 வயதி்ொன வளர்இளம்்பண்்களின 

ஒருஙகிகணந்த ஆளுகமகய வளர்க்க, 
சுயசொர்புகையவர்்களொ்க மொறற, ஆயரொககியம், 
்கலவி, ்தொழிறபயிறசி மறறும் ப்வொயப்பு்களின 
மூ்ம் எல்ொவித ஆக்கவளத்கதயும் வழங்க 
வழிவக்க ்சயகிறது. குழந்கத திருமணம் எனற 
பிரசசகனகய எதிர்்்கொளள திறனளிககிறது.
5. இந்திைாகாந்தி மாடரிடவா ஷகயாக நயாஜனா 

(Indira  Gandhi  Matritva  Sahyog  yojana): இது 
2010 ஆண்டு அறிமு்கப்படுத்தப்பட்ை திட்ைம். 
இதன மூ்ம் நிபந்தகனயொன 
பணபரிமொறறத்தொல ்கர்பிணிப்்பண்்கள 
மறறும் பொலூட்டும் தொயமொர்்களின 

உைலந்கனயும், ஊட்ைசத்து பழக்கத்கதயும் 
யமம்படுத்த்ொம்.

6. கடத்தல்உஜாவாலா – (Ujjawala):
வர்த்த்க பொலியல சுரண்ைலில 

பொதிக்கப்பட்ைவர்்ககள மீட்டு, புனர்வொழவு அளித்து 
மறுஒருஙகிகணப்பு மறறும் மீளதிருத்தப்படுதல 
வழங்கவும் அவர்்கள ்கைத்தப்படுவகத தடுக்கவும் 
்சயலபடும் விரிவொனதிட்ைம் ஆகும்.
7. பாலியல் குற்ைஙகளில் இருந்து குழந்ரதகரை 

பாதுகாககும் சடடம் (POCSO Act )
இசசட்ைம் 18 வயதிறகுட்பட்ை குழந்கத்ககள 

பொலியல ரீதியொன ்தொந்தவு்களில இருந்தும் 
வன்்கொடுகம்களில இருந்தும் பொது்கொக்க 
உதவுகிறது. 18 வயதிறகு உட்பட்ை குழந்கத்கள 
்கரு்கக்ப்பிறகு மருத்துவகர அணுகினொல, 
்கொவல நிக்யத்தில பொலியல ்்கொடுகமக்கொன 
பு்கொர் அளிக்கயவண்டும்.
8. குழந்ரத ்தாழிலாைர்களின் புனர்வாழவு 

(Rehabilitation of Child Labour):
யதசிய குழந்கத ்தொழி்ொளர்்கள திட்ைம் (NCLP) 

குழந்கத ்தொழி்ொளர்்ககள அவர்்களின ்தொழில்கள 
மூ்ம் ஏறபடும் பிரசசகன்களிலிருந்தும் அதன 
்சயலமுகற்களிலிருந்தும் திரும்பப்்பறறு 
அவர்்களுககு முகறயொன ்கலவிகய வழஙகுவயத 
இத்திட்ைத்தின யநொக்கம் ஆகும். 9 முதல 14 
வயதிறகுட்பட்ை எல்ொ குழந்கத ் தொழி்ொளர்்ககளயும் 
்தொழிறபயிறசிநிறுவனங்களில பணிபுரியும் 
குழந்கத்ககளயும் மீட்டு, அவர்்களின ்கறறல திறகன 
யமம்படுத்த யவண்டும். ்தொழிறபயிறசி, மதிய உணவு 
சு்கொதொரபரொமரிப்பு மறறும் உதவித்்தொக்கயும் வழஙகி 
்தொைர் ்கலவிகய அளிப்பதற்கொன திட்ைம் ஆகும். 
இத்துைன கூடுத்ொ்க இந்திய அரசொங்கம் 
சி்வக்கயொன சட்ைமுகற்ககளயும் இத்திட்ைத்தில 
அறிமு்கப்படுத்தி ்சயலபடுத்துகிறது.
1. குழந்கத்கள பொலியல குறறங்களிலிருந்து 

பொது்கொக்கப்படுவதற்கொன சட்ைம் (POCSO Act 
2012).

2. குழந்கதத் திருமணத் தடுப்பு சட்ைம் (PCMA - 
2006).

3. ஒழுக்ககய்கைொன ்கைத்தல தடுப்பு சட்ைம் (Act - 
1956).

4. குழந்கத்கள ்தொழி்ொளர் தடுப்பு சட்ைம் (Act 
-1986).

5. இ்வச மறறும் ்கட்ைொய குழந்கத்கள ்கலவி 
உரிகமசட்ைம் (Act - 2009).

6. பட்ைகற்கள ்கருத்தரஙகு்கள சட்ைவிழிப்புணர்வு 
மு்கொம்்கள மறறும் ஆய்ொசகன்கள ஆகியகவ 
அரசொங்கம் மறறும் அரசுசொரொஅகமப்பு்கள 
மறறும் மறற பஙகுதொரர்்களிலிருந்து விரிவொன 
்பொதுந்விழிப்புணர்வு ஏறபடுத்துதல.
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I குறுகிய குறிப்புகரை எழுதுக
1. ஆயரொககியம் வகரயகற.
2. நல்்தொடுதக் விளககு்க.
3. ்்கட்ை்தொடுதக் விவரிக்கவும்.
4. துனபுறுத்தக் விளககுதல.

 நமற்பார்ரவ நூல்கள் 

1. Swarnkar k. Community health nursing, 2nd ed 
2008, N.R. Brothers, indore, page no.639-642

2.  ® Park k., essentials of community health 
nursing, 4th ed, 2004,m/s Banarasidas Bhanot 
Publishers, Jabalpur, page no. 225-226 ® 
Kumari Neelam, essentials of community health 
nursing, 1st ed, 2011,

3. PV books, Jalandhar, page no.-225-227 
4.  ® Chalkey A. M., A text book for the health 

worker, 1st ed, 1985, N.A, I. Limited, publishers, 
New Delhi, page no.- 330-340.

5.  ® Basavanthappa BT, Community health 
nursing, 1st ed , 1998, jaypee brothers, delhi,page 
no.-319 -321. ®BIBLIOGRAPHY

மதிப்பீடு

  இரணயவைஙகள் 

1. h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / 
watch?v=1JUk2_bkHHs

2. https:// sexdrescure.com/sex.education-
videos/#sexed

3. https://www.youtube.com /watch?v=WYr_
Bp53PcQ

உ்கிய்யய முதனமுத்ொ்க 
1952-ஆம் ஆண்டு இந்தியொவில 
குடும்பக ்கட்டுப்பொட்டு திட்ைம் 

நகைமுகறப்படுத்தப்பட்ைது. 2011-ஆம் ஆண்டு 
குடும்ப ந்வொழவு திட்ைத்தின ்வறறி்களொவன:

ஒனறு அல்து அதறகு யமறபட்ை ்கருத்தகை 
சொதனங்ககளப் பறறிய விழிப்புணர்கவ 
ஏறபடுத்துதல.

்கருத்தகை சொதனங்ககள பயனபடுத்த 
ஆரம்பித்தல.

Unit_6_Sex_education_and family_life_Gen_Nur_TM.indd   155Unit_6_Sex_education_and family_life_Gen_Nur_TM.indd   155 11-12-2021   00:35:0411-12-2021   00:35:04



156

உரலி :  http://owensborohealthse3.adam.com/content.aspx?productId = 147&isArticleLink =  
false&pid=17&gid=000087&Category=Interactive%20Tool

• படி 1 :  கீழக்கொணும்  உரலி/விகரவுக குறியீட்கைப் பயனபடுத்தி இச்சயலபொட்டிற்கொன 
இகணயப் பக்கத்திறகுச ்சல்வும்.

• படி 2 :  திகரயின கீயழ ்கொணப்படும்  நழுவிப் பட்கைகயச ்சொடுககிச ்சயலபொட்கைத் 
்தொைங்கவும். 

• படி 3 :  மொதவிைொய சுழறசியின யபொது ஏறபடும் மொறறங்ககள, ‘ Temperature change, Hormonal 
change, Folicular change, Uterine lining change எனறு தக்ப்பிட்ை ்கட்ைங்களுககுள 
்கொணவும்.

• படி 4 :  28 நொள சுழறசியில ஏறபடும் மொறறங்ககள உறறு யநொககி ஒரு நொளொடு மற்றொரு 
நொகள ஒப்பிட்டுப் பொர்க்க நழுவிப் பட்கைகயப் பயனபடுத்திக ்்கொளளவும்.

இச்சயலபொட்டின மூ்ம்  மொதவிைொய 
சுழறசியின யபொது ஏறபடும் பலயவறு 

மொறறங்கள பறறி அறிதல. 

பாலியல் கல்வி

படி 1 படி 2 படி 4படி 3

இரணயச் ்சயல்பாடு

*பைங்கள அகையொளத்திறகு மட்டுயம.
*யதகவ்யனில Adobe Flash கய அனுமதிக்க.

படிநிரலகள்
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 முன்னுரை 

இன்றைய காலத்தில் மகப்பேறு பேராமரிபபு 
எனபேது உயர்தரம் வாய்ந்த த்தாழில் மற்றும் 
்தாய்சேய போதுகாபபோகும். ்மலும் இசதசேயலால் 
குடும்பேத்தில் ஒரு்மபபோடு உருவாகிறைது. 
தசேவிலியரின முக்கிய பேணி, கரபபேகாலத்்்த 
்மற்போர்வயிடுவ்்தாடு தபேண்ணின கரபபே 
காலம் பிரசேவத்தின ்போதும் அ்தற்கு பினபும் 
ஆ்லாசே்ை கூறு்தல். தசேவிலியர எனபேவர 
முழுபதபோறுபபுடன பிரசேவம் போரத்து பிறை்ந்த 
பேசசிளங்குழ்ந்்த்ய பேராமரிபபேவரும் ஆவர.

போதுகாபபு மு்றையில் ்�ாய த்தாற்றுவராமல், 
்�ாய்தடுபபு �டவடிக்்ககள் ்மற்தகாள்ளு்தல் 
்தாய்சேய ஆ்ராக்கியத்தில் அசோ்தாரணநி்ல்ய 
கண்டுபிடித்்தல் ்்த்வயாை மருத்துவ 
உபேகரணங்க்ள வாங்கு்தல் மருத்துவர இல்லா்த 

்�ரத்தில் அவசேரகால �டவடிக்்கக்ள 
்மற்தகாள்ளு்தல், மருத்துவ ஆ்லாசே்ை கூறு்தல் 
மற்றும் மகப்பேறு த்தாடரபு்டய கல்வி்ய 
கற்பித்்தல் ்போனறைவற்றிலும் பேங்குதகாள்கிறைாரகள்.

 7.1.   வரையரை

மகப்பேறு மருத்துவ பேணி எனபேது 
மகளிருக்காை கரபபே காலம் மற்றும் 
பிள்்ள்பேற்றுடன கூடிய க்ல �லத்துடன கூடிய 
அறிவியல் ஆகும்.

சாதாைண கர்ப்பம்:
சோ்தாரணமாக தமாத்்த கரபபேக் காலத்்்த 

மும்மூனறு மா்தங்களாக பிரிக்கலாம் .
மு்தல் மூனறு மா்தங்கள் (0 – 12 வாரங்கள்)

இபபோடத்்்த கற்றைபின மாணவரகள் தபேறும் திறைனகளாவை
 ➢ மகப்பேறு தசேவிலியத்்்தபபேற்றி வ்ரயறுக்க.
 ➢ மகப்பேறின ்போது ஏற்பேடும் உடலியல் மாற்றைங்க்ள விவரிக்க முடியும்.
 ➢ சோ்தாரண கரபபே காலத்்்தப பேற்றி  விரிவாக விவாதிக்க முடியும்.
 ➢ பிரசேவத்தின நிகழ்வுக்ளப பேற்றி விவரிக்கமுடியும்.
 ➢ பிரசேவகால கவனிபபி்ைபபேற்றி கணக்தகடுக்க முடியும்.
 ➢ இைபதபேறுக்க கால கவனிபபு மற்றும் குடும்பே கட்டுபபோடு மு்றைக்ளப பேற்றி விவரிக்கமுடியும்.

கறைலில் ந�ாககஙகள்

பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த
ப்தயவத்துள் ்வக்கப் ெடும்.

அறிவுரைய குழநரத சசல்வதரதத தவிை பிை சசல்வதரத சசல்வமாக மதி்ப்பதில்ரலை.

7 மக்பந்பறு சசவிலியம்
அலைகு
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இரண்டாவது மூனறு மா்தங்கள் (13 – 24 
வாரங்கள்)

மூனறைாவது மூனறு மா்தங்கள் (25 வாரம் 
மு்தல் பிரசேவிக்கும் காலம் வ்ர)

முதல் மூன்று மாதததின் நிகழ்வுகள் (0-12 
வாைஙகள்)
 • கருத்்தரித்்தல்.

 • கருத்்தரித்்த முட்்ட, தசேல் பேகுபபிற்கு பின 
பே்நது்போனறை வடிவம் தகாண்ட 
பிளாஸ்டாசிஸட் (Blastocyst) ஆக மாறுகிறைது.

 • பேனிகுட சிசுப்பே உருவாக்கத் த்தாடங்குகிறைது.

 • மூ்ள மற்றும் முதுகு ்தண்டுவடம் உருவாகத் 
த்தாடங்குகிறைது.

 • இ்தயம் மற்றும் தபேரிய இரத்்த �ாளங்கள் 
உருவாகத் த்தாடங்குகிறைது.

 •  ்க மற்றும் கால்கள் வளரத் த்தாடங்குகிறைது.

 • எலும்பு மற்றும் ்த்சேகள் உருவாகிறைது.

 • சிறுநீரகம் ்வ்ல தசேயய ஆரம்பிக்கிறைது.

 • அ்ைத்து உறுபபுகளும், முழு்மயாக 
உருவாகிவிடுகிறைது.

இைணைாவது  மூன்று  மாதஙகள்:  (13-24 
வாைஙகள்)
 • சிசுவின போலிைத்்்த அ்டயாளம் 

கண்டுபிடிக்க முடியும்.

 • சிசுவின அ்சே்வ, ்தாயால் உணரமுடியும்.

 • ்த்ல மற்றும் ் ்தாலில் முடி வளர ஆரம்பிக்கிறைது.

 • கண்புருவம் மற்றும் இ்மகளில் முடி 
்்தானறுகிறைது.

 • �ஞ்சுதகாடி முழு்மயாக உருவாகிறைது.

 • கரபபிணி தபேண்ணின எ்ட அதிகரிக்கிறைது.

 • மூனறைாவது மூனறு மா்தங்கள் 
(25-வாரத்திலிரு்நது பிரசேவிக்கும் காலம் 
வ்ர)

 • சிசு சுறுசுறுபபுடனும், அடிக்கடி சுழனறு ்தன 
நி்ல்ய மாற்றிக்தகாண்டிருத்்தல்.

 • நு்ரயீரல் த்தாடர்நது முதிரசிய்ட்தல்.

 • சிசுவின ்த்ல பிரசேவபோ்்த ்�ாக்கி �கர்தல்.

 7.2.    தாயின் கர்ப்பகாலை உைலியல் 
மாறைஙகள் 

கரபபேகால உடலியல் மாற்றைங்கள்

பிை்பபு உறு்பபு மாறைஙகள்:
ச்பணணின்  கருவாய்: வீக்கமாக இருத்்தல், 

்லபியா ்ம்ைாரா, தபேரிய்தாகவும், நிறைமாற்றைம் 
அ்ட்நதும் காணபபேடும்.

நயானி (Vagina): ்யானி அல்லது கருபபோ்்த 
வீக்கமாக இருத்்தல்.  அதிகமாை இரத்்த ஒட்டத்தின 
காரணமாக, ்யானியின உள்பேகுதி நீலநிறைத்தில் 
இருத்்தல்.

கர்ப்பர்ப: கரபபேத்திற்கு முன கரபபேப்பேயின 
எ்ட 60 கிராம், நி்றைமா்த கரபபேத்தின ்போது, 
அ்தன எ்ட 10-12கி்லாவாக விரிவாகு்தல்.
கர்ப்ப்பர்ப வாய்

6வது வாரத்தில் கரபபேப்பேவாய 
தமன்மயாக மாறுகிறைது.  அதிக இரத்்த ஓட்டத்தின 
காரணமாக fibrous திசுக்களில் நீர ்சேகரம் 
ஆவ்தால் இம்மாற்றைம் �்டதபேறுகிறைது. 

சாதாரண க��ைப
வா�

க���ற க��ைப
வா� 

பிை உறு்பபுகள்: 
கருமுட்்ட குழாய (Fallopian tube): நீளம்  

மற்றும் இரத்்த தசேரிவு (congestion) அதிகமாகிறைது.
சி்ைப்பே (Ovary): சி்ைப்பே மற்றும் 

கருப்பேயில் ஏற்பேடும்  மா்தவிடாயின நிகழ்வுகள் 
நினறுவிடும்.

மார்பகததில் ஏற்படும் மாறைம்:
 • கரபபேத்தின ஆரம்பே காலத்தில், மாரபேகம் 

தபேரிய்தாகவும், அதிக எ்டயுடன 
இருபபே்தாகவும் உணர்தல், கரபபேத்தின 
மா்தங்கள் அதிகமாகும் ்போது, மாரபேகத்தின 
அளவு அதிகமாகு்தல்.
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 • மு்லகாம்பின கருபபுபேகுதி நிறைம் மாற்றைம் 
அ்ட்நது அ்தன விட்டம் அதிகரித்்தல்.

 • மாரபேக தகாழுபபு சுரம்பிகள் (Montgomery 
tubercle) தபேரிய்தாகவும்,பு்டத்துக் தகாண்டு  
த்தளிவாக த்தரி்தல்.

 • அதிக இரத்்த ஓட்டத்தின காரணமாக, 
மாரபேகத்தின ்மற்புறைத்தில் இரத்்த �ாளங்கள் 
தவளிபபே்டயாக த்தரியும்.  16-வது 
வாரத்திலிரு்நது மாரபேகத்தில் சீம்போல் சுரக்க 
த்தாடங்குகிறைது. கரபபே கால மா்தங்கள் 
அதிகரிக்கும்்போது சீம்போலின ்தன்ம ்தண்ணீர 
்போனறை கு்றை்ந்த அடர்நதிலிரு்நது மஞ்சேள் நிறைம்  
கல்ந்த அதிக அடரத்திக்கு மாறுகிறைது. சில 
சேமயங்களில் சீம்போல் கசிவு ஏற்பேடலாம்.

நதால்களில் ஏற்படும் மாறைஙகள்
பிட்யூட்டரி சுரபபியில் இரு்நது அதிகமாக 

சுரக்கும் தமல்ைா்சேட்டு ஹார்மான 
தூண்டு்தலின காரணமாக ்்தாலில் மாற்றைங்கள் 
ஏற்பேடுகிறைது.

முகம்: கனைம் த�ற்றி மற்றும் கண்்ண 
சுற்றிலும், அதிகபபேடியாை  நிறைமாற்றைம் ஏற்பேடுகிறைது. 
இ்்த கரபபேகால முகமூடி எனறும் அ்ழக்கி்றைாம் 
(Chloasma gravidarum).

வயிறு: வயிற்றில் பேழுபபு நிறைம் கல்ந்த கருபபு 
நிறைமாற்றைம் ்காடுகள்  வயிற்றின ்மல் 
பேகுதியிலிரு்நது கீழ்  வயிறு வ்ர த்தரியும். 
(Xiphisternum – Symphysis pubis) பிரசேவத்திற்கு 
பினபு இ்ந்த மாற்றைம் ்தாைாக்வ ம்றை்நதுவிடும்.  
இ்்த லீனியா �யகரா (Linea nigra) எனறு 
அ்ழக்கி்றைாம்.

ஸட்ரியாகிராவிடம் Striae gravidarum: இ்ந்த 
மாற்றைம், கரபபேப்பே ்வகமாக விரிவ்டவ்தால் 
ஏற்பேடுகிறைது. மு்தல் கரபபேத்தில் இளம்சிவபபு 
நிறைமாகவும்  அடுத்்தடுத்்த கரபபே காலத்தில் 
இளஞ்சிவபபு தவள்்ள நிறைமாகத் த்தரியும்.

தாயின் எரை அதிகரி்பபு:
கரபபேத்தில் ஒரு குழ்ந்்த ஒரு 

கருத்்தரித்திருபபின (Single baby), கரபபே காலத்தின 
க்டசியில் கரபபேத்திற்கு முன உள்ள எ்டயுடன 
கு்றை்ந்த பேட்சேம் 11 கி்லா எ்ட அதிகரித்்தால் 
ஆ்ராக்கியமாை வளரசசியாகும்.

கர்ப்ப  காலைததின்  எரை  அதிகரி்பபு  என்்பது 
ச்பணணின்  கர்ப்பததின்  முன்பு  உள்்ள  உைல் 
நிரை குறியீடரை ச்பாறுததது. (body mass index)

மா்தங்கள் / கால 
இ்டதவளி

_ எ்ட அதிகரிபபு

மு்தல் மூனறு மா்தம் _ 1 கி்லா
இரண்டாவது மூனறு மா்தம் _ 5 கி்லா
மூனறைாவது மூனறு மா்தம் _ 5 கி்லா

சாதாைண ச்பணணின் எரை அதிகரி்பபு    என்்பது 
உைல் நிரை குறியீடரை ச்பாறுததது

உடல் நி்றை 
குறியீடு (BMI)

_ எ்ட அதிகரிபபு

20 லிரு்நது 26 
வ்ர (Normal)

_ 11 மு்தல் 16 கி்லா

29.க்கு ்மல் 
(Obese)

_ 17கி்லாவுக்கு கு்றைவாக
7 கி்லாக்கு மிகக் கூடாது

19-க்கு கு்றைவாக 
(Underweight)

_ 18 கி்லா வ்ர 
இருக்கலாம்

கர்ப்ப காலைததில் தாயின் எரை அதிகரி்பபு – 6 கிநலைா 
அதில்

உடலளவிலாை 
மாற்றைங்கள்

_ அதிகரிக்கும் 
எ்டயின அளவு

இரத்்த அளவு 
அதிகரிபபே்தால்

_ 1 – 3 கி்லா

தசேல்லிற்கு தவளியில் 
இருக்கும் நீரின அளவு 
அதிகமாகு்தலால்

_ 2 கி்லா (ECF)

தகாழுபபு மற்றும் புர்தம் 
்சேரவ்தால்  அதிகமாகும்  
எ்ட

_ 3 – 5 கிகி

ச்பாதுவான எரை அதிகரி்பபு – 6 கிநலைா அதில்

உடலளவிலாை 
மாற்றைங்கள்

_ எ்ட அதிகரிபபு

சிசு / குழ்ந்்த _ 3.3 கிகி
�ஞ்சுக்தகாடியின 
அளவிைால்

_  0.6 கிகி

பேனிக்குட நீரிைால் _ 0.8 கிகி
கரபபே்பே 
விரிவ்டவ்தால்

_ 0.9 கிகி
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மாரபேக அதிகரிபபு _ 0.4 கிகி

உைல் அரம்பபில் ஏற்படும் மாறைஙகள்
சுவாச மணைலைம்

கரபபே்பே விரிவ்டவ்தன காரணமாக 
மூனறைாவது மூனறு மாத்த்தில் உ்தரவி்தாை ்த்சே 
்மல் ்�ாக்கி ்தள்ளபபேடுவ்தால், சோ்தாரண சுவாசேம் 
உ்தரவி்தாை சுவாசேமாக மாறுகிறைது. ்மல் சுவாசேக் 
குழாயின உள்பேகுதியில் உள்ள ் கா்ழபபேடலத்தில் 
இறுக்க உணரவு (congestion) ஏற்பேடுகிறைது. 
அ்தைால் சிசுவின ்்த்வக்கு ஏற்பே ்தாயின சுவாசே 
விகி்தம் 18 – 20 ஆக உயரகிறைது.

கரபபே்பே உ்தரவி்தாை ்த்சே்ய 
அழுத்துவ்தால் நு்ரயீரலின ்வ்ல தசேயயும் 
திறைன 1.7 மு்தல் 1.35 லிட்டராக கு்றைகிறைது.

இைதத ஓடை மணைலைம்:
இ்தய சுவர ்தடிமைவ்தாலும் சி்ர ்வகமாக 

நிரபபுவ்தாலும் இரு்தயத்தில் இரத்த்தின தகாள்ளவு 

70 – 80 மில்லி லிட்டர (ml) ஆக மாறுகிறைது. 
இ்தயத்திலிரு்நது தவளிசதசேல்லும் இரத்்த அளவு 
4.5 மு்தல் 6 லிட்டர/நிமிடம் அதிகரிக்கிறைது. ஆக்வ 
இ்தயத்துடிபபு கரபபேத்திற்கு முன 70/நி கரபபே 
காலத்தின 20 வாரக்ளில் 78நி கரபபே கால 
க்டசியில் 85/ நி ஆக அதிகரிக்கிறைது.

இைததவியல் மாறைஙகள்
30 – 32 வார கரபபே காலத்தில் இரத்்த தசேல்கள் 

கு்றைவாகவும் 40-50 இரத்்த அளவு அதிகரிபபே்்த  
(Haemodilution) இரத்்த நீரபபு ்தன்ம்ய 
அ்டகிறைது.  அத்்்தாடு ்�ாய த்தாற்்றை ்தடுக்கும் 
தவள்்ள அணுக்களின எண்ணிக்்க சேற்று 
அதிகரிக்கிறைது, இரத்்த பிளாஸமா-வின அளவு 
(Glomerular filtration rate) 2.5 லிட்டரிலிரு்நது – 
3.750 லிட்டர அதிகரிக்கிறைது.

சிறுநீர மணைலைததின் மாறைஙகள்
கு்ளாதமருலர வடிகட்டு்தலின விகி்தம் கரபபே 

காலம் முழுவதும் 50 % அதிகரிக்கிறைது.  இடுபபு 
பேகுதியில் உடற்கூறியலில் ஏற்பேடும் மாற்றைத்திைால் 
கரபபேத்தின ஆரம்பே காலத்தில், அடிக்கடி சிறுநீர 
கழித்்தல் ஏற்பேடுகிறைது.  பு்ராதெஸடிரான 
ஹார்மான சுரபபே்தால், சிறுநீரகத்தின 
தமன்மயாை ்த்சேகளின தசேயல்திறைன 
கு்றை்நது. சிறுநீரகம் மற்றும் சிறுநீர குழாயகளில் 
சிறுநீர ்சேகரமாகிறைது. அ்தைால் எ்ட அதிகரித்்த 
கரபபேப்பே சிறுநீர குழா்ய அழுத்துவ்தால் ்மலும் 
்மாசேமாகிறைது.

தவசிக்்காயூரிடரிக் எதுக்கு்தல் அதிகரிபபே்தால் 
சிறுநீர போ்்தயில் த்தாற்று ஏற்பேட வாயபபுள்ளது. 
சிறுநீரில் சேரக்க்ர தவளி்யறு்தலின அளவு 35 % 
மு்தல் 50 % வ்ரயில் அதிகரித்்தாலும் மீண்டும் 
அ்வ உறிஞ்சேபபேடுகினறைது.

சசரிமான மணைலைம்.
 • ஈறுகள் அதிக த�ரிசேலுடன இருபபே்தாலும், 

பேஞ்சு்போனறு இருபபே்தாலும், இரத்்தக் கசிவு 
ஏற்பேட வாயபபு அதிகமாக உள்ளது.

 • உணவுக்குழாயின அடிபேகுதியின ்த்சே, 
்தளர்ந்த நி்லயில் இருபபே்தால், உணவு 
தபோருட்கள் ்மல் ்�ாக்கி தவளி்ய 
்தள்ளுபபேடுவ்தால், த�ஞ்தசேரிசசேல் ஏற்பேடுகிறைது.

 • இ்ரப்பேயின சுரபபு சேற்று கு்றைவ்தாலும், 
இ்ரப்பேயின தசேரிமாைம் கு்றைவ்தாலும் 
குமட்டல் ஏற்பேடுகிறைது.

 • தபேருங்குடல் இயக்கம் கு்றை்தல் மற்றும் நீர 
உறிஞ்சு்தல் ்தன்ம அதிகரிபபோல் மலசசிக்கல் 
ஏற்பேட வாயபபு உள்ளது.
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�ைம்பியல் மணைலைம்
 • ்வட்டமின B (்தயமின) கு்றைவின 

காரணமாக ்நயூ்ரட்டிஸ �ரம்பு சேம்பே்ந்தமாை 
கு்றைபோடு ஏற்பேட வாயபபு உள்ளது.

 • மணிக்கட்டில் உள்ள காரபேல் ்த்சே�ார கீழ் 
பேகுதியில் உள்ள மீடியன �ரம்்பே 
அழுத்துவ்தால் இ்தைால் ்ககளில் வலி 
ஏற்பேடுகிறைது.  இ்்த காரபேல் டைல் சிண்ட்்ராம்  
(carpal tunnel syndrome) எனறு 
அ்ழக்கபபேடுகிறைது. 

 • குமட்டல், வா்நதி, மை உளசசேல் எரிசசேல் மற்றும் 
தூக்கமின்ம இ்வ யாவும் உளவியல் 
ரீதியாக ஏற்பேடக்கூடிய்வயாகும்.

 7.3.    Diagnosis of Pregnancy 
(கர்ப்பதரத கணைறிதலுககான 
அறிகுறிகள்)

முதல்  மூன்று  மாத  காலைம்:  உதநதசமான 
அறிகுறிகள் (Presumptive sing)
 • மா்தவிடாய இல்லாதிருத்்தல் (Amenorrhea)
 • கா்ல சுகவீைம் (Morning sickness), 

கா்லயில் குமட்டல், வா்நதி ஏற்பேடு்தல், 
பேசியின்ம.

 • அடிக்கடி சிறுநீர கழித்்தல்.

 • மாரபேகத்தில் ஊசி குத்துவது ்போனறும், அதிக 
எ்ட இருபபே்தாகவும் உணர்தல்.

 • மு்லக்காம்புக்ள சுற்றியுள்ள கருத்்த பேகுதி 
்மலும் மாற்றைம் தபேறு்தல்.

 • உடல் ்சோரவு
சாததியமான அறிகுறிகள் (Probable sign)
 • மாரபேகத்தில் ஏற்பேடும் மாற்றைங்கள்: 6 மு்தல் 8 

வாரங்களில் மாரபேக அளவு அதிகரித்்தல்.
 • ்யானியில் ஏற்பேடும் மாற்றைங்கள்: ்யானியின 

சுவர தமன்மயாகவும், நீல நிறைமாக 
மாறுகிறைது.  இ்லசோை எரிசசேல் இல்லா்த 
மியூகஸ ்போனறை கழிவு தவளி்யற்றைம்.

 • ஓசியாண்டர அறிகுறி (Osiander’s sign): 8 வது 
வாரம் மு்தல் ்யானியின பேக்கவாட்டில் 
அதிகமாக �ாடித்துடிபபு உணர்தல் (Lateral 
fornices).

 • Jacquemier’s or Chadwicks sign அறிகுறி: 
கரபபப்பே வாய, ்யானி மற்றும் ்லபியா 
நீலநிறைமாக மாறு்தல். 

 • ்ஹகார அறிகுறி (Hegar’s sign): கரபபே்பே-
யின ்மல் பேகுதியில், கருத்்தரித்்த முட்்ட 
வளரவ்தால் கரபபே்பே விரிவ்டகிறைது.  
கரபபே்பேயின கீழ்பேகுதி காலியாகவும், 
தமன்மயாகவும் இருக்கும்.

சாதகமான அறிகுறிகள் (Positive Signs)
 • சிசுவின இ்தய துடிபபு
 • சிசுவின அ்சேவு



162

 • சிசுவின உடற் போகங்கள் ்தட்டுபபேடும்
கர்ப்பதரத கணைறியும் நசாதரன
 • இரத்்தம் மற்றும்  சிறுநீர பேரி்சோ்த்ைகள்  
 • பீட்டா  HCG ஹார்மான ்சோ்த்ை  (Beta 

HCG)
 • ஸ்கன (USG Abdomen - Ultra sonogram) 

இைணைாவது மூன்று மாத காலைம்: (13 – 28 
வாைஙகள்)
 • 18 – 20 வாரங்கள் உயிரபபிக்கும் அளவு 

(Quickening) 18 – 20 ்தாயிைால் சிசுவின 
அ்சே்வ உணர முடியும். 18 – 28 கரபபே 
வாரத்தில்.

 • சிசு வளரசசியால் த்தாடரசசியாக வயிற்றின 
அடிபேகுதி விரிவ்டகிறைது.

 • முகம் மற்றும்  ்்தால் மாற்றைங்கள் ஏற்பேடு்தல் 24 
வாரம் மு்தல்

 • 18 வாரத்திற்கு பின Braxton hick’s contraction: 
கரபபே்பே ்த்சே இறுக்க 1 அல்லது 2 நிமிடம் 
ஏற்பேடுகிறைது. இ்ந்த ்த்சே இறுக்கும் பிரசேவ 
வலி்போல் ்தாயால் உணர்தல்.

 • கரபபே்பே பேலாட்தமண்ட் (Ballottment)
 • 20வது வாரம் மு்தல் சிசுவின இரு்தய துடிப்பே, 

Foetoscope கருவி மூலம் 20 வது வாரம் மு்தல் 
்கட்கலாம்

 • 16 வது வாரம் மு்தல், டாபலர சிசுவின இ்தய 
துடிப்பே கருவி மூலம் இ்தய துடிப்பேக் 
்கட்கலாம் (Doppler)

மூன்ைாவது மூன்று மாத காலைம் (29 முதல் 
40வது வாைம்)
அறிகுறிகள்
 • மா்தவிடாய ்த்டபேடு்தல் (அமி்ைாரியா)
 • வயிறு பேகுதி விரிபே்ட்தல்
 • Lightening (சிசுவின ்த்ல, இடுபபு எலும்பு கீழ் 

்�ாக்கி �கர்தல்)
 • அடிக்கடி சிறுநீர கழித்்தல்

சவளிபுை மாறுதல்கள்
 • ்்தாலில் ஏற்பேடும் மாற்றைங்கள் அதிகமா்தல்
 • கரபபே்பேயின வடிவ உரு்ள வடிவத்தில் 

இரு்நது ்காள வடிவமாக மாறு்தல்
 • பிராக்ஸடன கிக் கனராக்ஸசேன
 • சிசுவின அ்சே்வ மிக எளி்தாக உணரலாம்.
 • சிசுவின உடல் போகங்க்ள த்தாட்டு உணர்தல்
 • சிசுவின இரு்தய துடிப்பே ்கட்க முடியும்.

எதிர்ப்பாரகக்ப்படும்  பிைசவ  நததிரய 

கணககிடுதல்
1. Naegle’s Formula:

 • க்டசி மா்தவிடாயின மு்தல் �ாள் + 7 
�ாட்கள் + 9 காலண்டர மா்தம்.

 • Gestational age: (கருவளரசசியின வயது)
 • முழு்மயாை நி்றைவ்ட்ந்த வாரங்க்ள 

கணக்கிடு்தல்.

 • கரபபேகாலத்தில் தமலனின 
அதிகமாக சுரபபே்தைால் 10-ல் 9 
தபேண்கள் ்்தாலில் நிறை மாற்றைம் 

ஏற்பேடுவ்தாக உணரகிறைாரகள் ஏற்பேடுகிறைது.
 • கருவுற்றை காலத்தில் சிசுவின உடல்  முடி 

உருவாகும். அ்்த லானு்கா (Lanugo) 
எனறை்ழக்கி்றைாம்.  இ்ந்த முடி சிசு 
பிறைபபே்தற்கு முனபு உதிர்நது விடும்.

 • ்பேரிக்காய வடிவத்தில் இரு்ந்த கரபபேப்பே, 
விரிவ்ட்நது, கரபபேத்தின க்டசியில் 
்தரபூசேணி வடிவத்தில் மாறிவிடும்.

 • கா்ல சுகவீைம், மூனறு மா்தத்திற்கு 
பிறைகு பேடிபபேடியாக கு்றை்நதுவிடும்.  
குமட்டல், வா்நதி இருக்கும் ்போது, 
சோதுவாை(Bland)  உண்வ அ்தாவது 
வா்ழபபேழம், சோ்தம் ்போனறை்வக்ள 
சோபபிட்வண்டும். அதிக எண்தணய, 
வறுத்்த உணவுகள் அதிக காரம் உள்ள 
உணவுக்ள இரவில் ்தவிரபபேது �ல்லது.

கர்ப்பகாலை கவனி்பபு (Antental Care)
வரையரை: கரபபேகால கவனிபபு எனபேது, 

கருத்்தரித்்த �ாள் மு்தல், பிரசேவம் ஆரம்பிக்கும் 
வ்ர உள்ள காலகவனிபபு ஆகும். இதில் 
அடங்குபே்வ,
 • ்தாயின ஆ்ராக்கியத்்்த பேரி்சோதித்்தல்
 • சிசுவின ஆ்ராக்கியம் மற்றும் வளரசசி்ய 

மதிபபீடு தசேய்தல்.
 • அபோயகரமாை கரபபேத்்்த ்�ாய தி்ரயீடல்  
 • கரபபே காலத்தில் ஏற்பேடும் சிக்கல்க்ள 

கருத்தில் தகாண்டு சிகிச்சே தசேய்தல்.
 • அறிவு்ர வழங்கு்தல் மற்றும் �ல கல்வி்ய 

கற்பித்்தல்.

ந�ாககம்
 • ்தாய மற்றும் ்சேயின ஆ்ராக்கியத்்்த 

உறுதிதசேய்தல்.
 • தபேண்ணிற்கும், அவள் குடும்பேத்திைரக்கும் 

மைரீதியாை ஆ்தரவு வழங்கு்தல்.
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 • கரபபே காலத்தில் உடல் பேராமரிபபி்ையும் 
ஆ்ராக்கியத்்்தப பேற்றியும் கற்பபித்்தல்.

 • கரபபே காலத்தில் ்தாய மற்றும் குழ்ந்்தயின 
முன்ைற்றைத்்்த கண்காணித்்தல்.

 • அசோ்தாரணத்்்த அ்டயாளம் கண்டு, அ்தற்கு 
மு்றையாை சிகிச்சே அறித்்தல்.

 • பிரசேவம், ்பேறுகாலம், குழ்ந்்த வளரபபு மற்றும் 
பேராமரிபபு ஆகியவற்றிற்கு உடல் ரீதியாகவும், 
மைரீதியாகவும் ்தயார தசேய்தல்

 • பிறைவி கு்றைபோடுக்ள ்தடுபபே்்தபபேற்றி 
கற்பித்்தல்: பு்கபபிடித்்தல், ்போ்்த மரு்நது 
தபோருட்க்ள பேயனபேடுத்து்தல் மற்றும் 
்்த்வயில்லா்த மரு்நதுகள் உட்தகாள்ள 
கூடாது எை உறுதிதசேய்தல்.

கர்ப்பகாலை ்பரிநசாதரன (Antenatal visit)
 • கரபபேகால ஆரம்பேநி்ல மு்தல் பேரி்சோ்த்ை 

எனபேது (எதிரபோரத்்த மா்தவிடாய ்தவறியவுடன 
தசேயவ்தாகும்)

 • மா்தத்திற்கு ஒரு மு்றை – 7 மா்தங்கள் வ்ர.
 • இரண்டு வாரத்திற்கு ஒருமு்றை 9 மா்தங்கள் 

வ்ர
 • வாரம் ஒருமு்றை பிரசேவம் ஆகும் வ்ர

ஒவசவாரு  ்பரிநசாதரனயின்  ந்பாதும் 
சசய்ய நவணடியரவ
1. வரலாறு ்சேகரிபபு (History collection)
2. பேரி்சோ்த்ை
3. விசோர்ண (ஆரம்பேத்தில் பேரி்சோ்த்ை தசேயய 

்வண்டிய்வ)

வைலைாறு நசகரி்பபு
1. சமூக  ச்பாரு்ளாதாை  நிரலை: கு்றை்ந்த 

தபோருளா்தாரத்தில் பின ்தங்கிய நி்லயில் 
உள்ள தபேண்களுக்குத்்தான ்�ாயுற்றை ்தன்ம 
மற்றும் இறைபபிற்காை ஆபேத்து அதிகம்.

2. வயது: கருவுற்றை ்தாயின வயது 20 க்கும் 
கு்றைவாக இருபபின கு்றைமா்த பிரசேவம், 
எ்ட கு்றைவாை குழ்ந்்த, கரபபே்பே 
தசேயலிழபபு, சிசு இறை்நது விடு்தல் மற்றும் 
பேசசிளங்குழ்ந்்த இறை்நதுவிடும் ஆபேத்து ஏற்பேட 
வாயபபுகள் அதிகமாக உள்ளது.
கருவுற்றை தபேண்ணின வயது 35 க்கு ்மல் 

இருபபின, மு்தல் மூனறு மா்தத்தில் கருசசி்்தவு, 
மரபேணு அசோ்தாரண குழ்ந்்த உருவா்தல் மருத்துவ 
சிக்கல்கள் (இரத்்த தகாதிபபு, சேரக்க்ர்�ாய, 
்பேறுகால வலிபபு ்�ாய), இரண்டு குழ்ந்்தக்கு 

்மல் கருத்்தரித்்தால், சிசுவின ்�ாயுயின ்தன்ம 
மற்றும் இறைபபு விகி்தத்திற்காை ஆபேத்து அதிகம்.

மாதவிைாய்  வைலைாறு  ்பறறி  சதரிநது 
சகாள்ளுதல்
1. மு்தல் மா்தவிடாய வ்ந்த வயது.
2. மா்தவிடாய சுழற்சி: வழக்கமாை / வழக்கமற்றை
3. மா்தவிடாயின ் போது ஏற்பேடும் இரத்்த ் போக்கின 

அளவு / காலம்
4. மா்தவிடாய வ்ந்த க்டசி ்்ததி
5. எதிரபபோரக்கபபேடும் பிரசேவ ்்ததி

கருததரை முரைகர்ள ்பறறிய வைலைாறு
 • காபபேர டி, அல்லது மாத்தி்ர பேயனபோடு

கைநத மக்பந்பறு ்பறறிய வைலைாறு
 • மு்ந்்தய கருசசி்்தவு
 • மு்ந்்தய ஆ்ராக்கியமாை குழ்ந்்த ்பேறு
 • இறை்நது பிறை்ந்த குழ்ந்்த /பேசசிளங்குழ்ந்்த 

இறைபபு
 • மு்ந்்தய பிரசேவித்்த மு்றை
 • கரபபேத்தின வயது / குழ்ந்்தயின போலிைம் / 

எ்ட
 • கரபபேகால சிக்கல்கள் / ்பேறுகால சிக்கல்கள் 

அல்லது குழ்ந்்த பிறை்ந்த பின சிக்கல்கள்
முநரதய மருததுவ வைலைாறு
 • சேரக்க்ர ்�ாய
 • இரு்தய ்�ாய
 • இரத்்தக் தகாதிபபு
 • சிறுநீரக ்�ாய
 • த்தாற்று ்�ாயகள் (எச.ஐ.வி, மஞ்சேட் காமா்ல 

B அல்லது C)
சுய வைலைாறு
 • சிகதரட் பிடித்்தல்
 • பு்கத்்தல்
 • மது அரு்நது்தல்
 • ்போ்்த தபோருள் துஷ்பிர்யாகம்

குடும்்ப வைலைாறு
 • சேரக்க்ர ்�ாய
 • இரத்்தக் தகாதிபபு
 • காசே்�ாய
 • இரட்்ட குழ்ந்்த
ச்பாது சுகாதாை நிரலை ்பரிநசாதரன 
கட்ட்மபபு :  பேருமைாக / சேராசேரி / 

தமல்லிய
ஊட்டசசேத்து நி்ல :  �ல்ல / சேராசேரி / கு்றை்ந்த
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�்ட :  சோ்தாரண / மாறுபேட்ட �்ட
்்தார்ணகள் :  ் க்போசிஸ / 

ஸ ் க ா லி ் ய ா சி ஸ /
லார்டாசிஸ

உயைம்: உயரம் கு்றைவாக உள்ள 
தபேண்ணிற்கு (145 தசே.மீ கு்றைவாக), இடுபபு எலும்பு 
சிறிய்தாக இருபபே்தால், பிரசேவம் கடிைமாக 
இருக்கும்.

எரை: கரபபேகாலத்தில் 11 – 12 கி.கி  மு்றையாை 
எ்ட அதிகரிபபு
 • ்போதுமாை எ்ட அதிகரிபபு இல்லாதிரு்ந்தால், 

எ்ட கு்றைவுள்ள குழ்ந்்த, வளரசசி 
கு்றைவுள்ள குழ்ந்்த மற்றும் பிறைபபு சோர்ந்த 
வி்ளவுகள் ஏற்பேட வாயபபுகள் அதிகம்.

 • அதிகபபேடியாை எ்ட அதிகரிபபு,  உடம்பில், நீர 
்தங்கு்தல், கரபபேகால இரத்்தக் தகாதிபபு, 
இரண்டிற்கும் ்மற்பேட்ட குழ்ந்்தகள் (Twins), 
பேனிகுட நீர அதிகமாக இருத்்தல் (கரபபேகாலத்தில்) 
ஆகியவற்றைால் ஏற்பேடுகினறைது.
நிைமிழ்பபு: நிறைமிழபபு இரு்ந்தால் அது இரத்்த 

்சோ்கக்காை அறிகுறி.
கணைறிய்ப்படும் இைம்: தவண்பேடலம், �ாக்கு, 

மற்றும் �கங்கள் 
மஞசடகாமாரலை: கண் விழி, ்மல் ்தா்ட 

மற்றும் ்்தாலில் மஞ்சேள் நிறைமாற்றைம் மாறுவ்தன  
மூலம் கண்டறியலாம்.

நீரககடடு (Oedema): கால்களின நீரக்கட்டி்ை 
அறிய (மீடியல், மாலி்யாலஸ) கணுக்கால் மற்றும் 
போ்தங்களில் பேரி்சோ்த்ை தசேயய ்வண்டும்.

மார்பகம்  மறறும்  காம்புகள்: மாரபேகத்தில் 
்்தாலில் மாற்றைங்கள் இருக்கிறை்தா எனறு போரக்க 
்வண்டும். சிறிய கட்டி இருக்கிறை்தா எனறு 
மாரபேகத்்்த த்தாட்டு ்சோ்த்ை தசேயய ்வண்டும்.  
காம்புகளில், விரிசேல், அல்லது உள்்�ாக்கி 
இருக்கிறை்தா எனறு போரக்க ்வண்டும்.

்பறகள்  மறறும்  ஈறுகள்: ஈறுகளில் வீக்கம், 
தசோத்்்தபபேல், வாயவழி சுகா்தரமின்ம.  
இருபபின மருத்துவரிடம் த்தரிவிக்க ்வண்டும்.

சுருள்  சிரை  �ா்ளஙகள்: காலில் சுருள் சி்ர 
இருக்கிறை்தா எனறு கவனிக்க ்வண்டும் 
(வாரி்காஸ தவயின)

உயிர  ஆதாை  அறிகுறிகள்  (Vital  Signs): 
�ாடித்துடிபபு, சுவாசேம், தவபபேநி்ல, இரத்்த 
அழுத்்தம் இவற்றின ஏ்்தனும் அசோ்தாரணம் 
இரு்ந்தால் மருத்துவரிடம் த்தரிவிக்க ்வண்டும்.

வயிறு  ்பரிநசாதரனகள்: ஒவதவாரு மு்றை 
வரு்கயின ்போது வயிறு பேரி்சோ்த்ை 
தசேயய்வண்டும்.

வயிறு ்பரிநசாதரனயின் ்படிகள்: 
 • போர்வயிடல் 
 • பேரி்சோ்த்ை (த்தாட்டு போரத்்தல்) 
 • ஒலிச்சோ்த்ை

்பாரரவயிைல்
 • வயிற்றின அளவு, ்காள வடிவம், உரு்ள 

வடிவம், த்தாங்குகிறைது்போல், தபேரி்தாக அல்லது 
சிறிய்தாக.

 • ்்தால் ஸட்ராய கிராவிடம், லினியா ்�யகரா
 • மு்ந்்தய அறு்வ சிகிச்சேயின ்தழும்பு
 • ்்தால் த்தாற்று ்�ாயக்காை ஆ்தாரங்கள் 

மற்றும் பு்டத்்த சி்ரகள்.
 • த்தாபபுள் – ்தட்்டயாக மற்றும் உள்புறைமாக 

இருத்்தல்.
கர்ப்ப்பர்ப அ்ளவு:
12 வது வாரம் → சிம்்பேசிஸ பூபிஸ
16 வது வாரம் →  சிம்்பேசிஸ பூபிஸ-க்கும், 

த்தாபபுளுக்கும் �டுவில்
22 வது வாரம் → த்தாபபுள் அளவில்
28 வது வாரம் →  த � ஞ் சு கு ழி க் கு ம் , 

த்தாபபுளுக்கும் �டுவில்
32 வது வாரம் → த�ஞ்சுகுழிக்குக் கீழ்
வது வாரம் → த�ஞ்சுகுழி அளவில்
40 வது வாரம் →  த�ஞ்சுக்குழிக்குக் கீழ் 

கரபபேப்பே இருத்்தல், 
குழ்ந்்தயின ்த்ல ்தாயின 
இடுபபு எலும்புக்குள் நு்ழ்நது 
இருக்கிறை்தா எனறு த்தாட்டு 
போரத்்தல் (பேரிசே பேரி்சோ்த்ை)

சதாடடு ்பாரதது ்பரிநசாதரன சசய்தல்

A. �த� நடவ��ைக C. ��றா நடவ��ைக D. நா�கா நடவ��ைகB. இர�டா நடவ��ைகA. �த� நடவ��ைக C. ��றா நடவ��ைக D. நா�கா நடவ��ைகB. இர�டா நடவ��ைக

A. �த� நடவ��ைக C. ��றா நடவ��ைக D. நா�கா நடவ��ைகB. இர�டா நடவ��ைகA. �த� நடவ��ைக C. ��றா நடவ��ைக D. நா�கா நடவ��ைகB. இர�டா நடவ��ைக
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 • சிம்்பேசிஸ பூபிஸ ஃபேண்டஸ உயரத்்்த 
அளவிடல் (SFH) (18 – 34 வாரம் – அளவிட்டு, 
SFH அளவீட்்ட கரபபேகால வாரத்துடன 
ஒபபிடு்தல்)

வயிறு ்பரிச ்பரிநசாதரன (வயிரை சதாடடு 
்பாரதது ்பரிநசாதரன சசய்தல்)
 • ஃபேண்டஸ உயரத்்்த அளவிடல் (லி்யாபோல்டு 

(Leopald’s)  பேடிகள்)
 • ஃபேண்டஸ பேரிசே பேரி்சோ்த்ை (த்தாட்டு 

போரத்்தல்) (மு்தல் பேடி )
 • பேக்கவாட்டின பேரிசே பேரி்சோ்த்ைகள் 

(இரண்டாம் பேடி)
 • தபேல்விக் கிரிப – 1
 • தபேல்விக் கிரிப – 2  

குழநரதயின் நிரலை அறிதல்
குழ்ந்்த அமர்நதிருக்கும் நி்ல (நீளவாக்கில் 

உள்ள கரபபேப்பேக்குத் ்தகு்ந்தாற்்போல்)

 • கரபபேப்பேயின கீழ்பேகுதியில் குழ்ந்்தயின 
எ்ந்த உறுபபின பேகுதி உள்ளது எனபே்்த 
அறி்தல்.

 • குழ்ந்்தயின ்த்ல கீ்ழ இறைங்கியுள்ள்தா 
எைப போரத்்தல்.

ஒலிசநசாதரன
குழ்ந்்தயின இரு்தய துடிப்பே டாபளர 

ஸ்கன மூலம் 12 – 24 வாரத்திலும் 
ஃபீட்்டாஸ்காப மூலம் 18 – 24 வாரத்திலும் 
்கட்கலாம். 

்பரிநசாதரனகள்
சிறுநீர ்பரிநசாதரன
 • கரபபேத்்்த சிறுநீர ்சோ்த்ை மூலம் உறுதி 

தசேய்தல்.
 • சிறுநீரில் உபபு மற்றும் சேரக்க்ர கண்டறி்தல்

இைதத ்பரிநசாதரனகள்
 • இரத்்த வ்க்ய (பிரிவு) கண்டறி்தல்
 • இரத்்த சேரக்க்ரயின அளவு
 • இரத்்த அணுக்களின அளவு (ஹீ்மாகு்ளாபின)
 • எச.ஐ.வி (H.I.V.) த்தாற்று
 • வி.டி.ஆர.எல் (VDRL) த்தாற்று
 • மஞ்சேள் காமா்ல

கர்ப்பகாலை அறிவுரை
ஊடைசசதது
 • எ்ட அதிகரிபபு: சோ்தாரண கரபபே கால எ்ட 

அதிகரிபபு 11.5 – 16 கி்லா
 • ்தாயின எ்ட கரபபேகாலத்தில் கு்றைவாக 

இருபபின, வயிற்றில் இருக்கும் குழ்ந்்தயின 
வளரசசி கு்றைவாகவும், குழ்ந்்தயின எ்ட 
கு்றைவாகவும் இருக்கும்.  ஆபேத்்தாை 
வி்ளவுகளும் ஏற்பேடுத்தும்.

 • எ்ட அதிகரிபபு அதிகமாக இரு்ந்தால், 
கரபபேகால சேரக்க்ர ்�ாய மற்றும் கரபபேகால 
இரத்்த தகாதிபபு ்�ாயகளின அறிகுறியாகும்.

 • புர்தம் மற்றும் க்லாரி: ்தாயக்கு கரபபேகாலத்தில் 
ஒரு �ா்ளக்கு, 300 கி்லா க்லாரி அளவு 
உணவு அதிகமாக ்்த்வபபேடுகிறைது. 
புர்தசசேத்தும்  அதிகமாக ்்த்வபபேடுகிறைது.  
அதிகமாை புரசசேத்து, குழ்ந்்தயின 
வளரசசிக்கும், �ஞ்சுக்தகாடி, கரபபேப்பே, 
மாரபேக வளரசசிக்கும், இரத்்த சிவபபேணு 
உருவாக்கத்திற்கும், ்்த்வபபேடுகிறைது.  
காரபபேகாலத்தில் 1 கிராம்  புர்தம்  
்்த்வபபேடுகிறைது. இது சேரிபோதியாக ்தாய 
மற்றும் ்சேயின உடலில் ்சேரக்கபபேடுகிறைது 
(Deposited).

 • தகாழுபபு:  தகாழுபபு சேத்து �ம் உடலுக்கு 
ஆற்றைல் ்தரக்கூடிய முக்கிய ஆ்தாரமாகும்.

 • தகாழுபபு சேத்திலுள்ள போஸ்போ லிபட்ஸ,  
போஸ்போலிட்ஸ நு்ரயீரலின ஒட்டும் திறை்ை 
கு்றைக்கிறைது.

 •  இரும்புச சேத்து: கரபபேகாலத்தில் ்தாயின 
உடலில் உள்ள இரும்புசசேத்து 
கு்றை்நதுவிடுகிறைது.  அ்தைால், கூடு்தல் இரும்பு 
சேத்்்த, மாத்தி்ரயாக்வா, உணவாக்வா  
தகாடுக்க ்வண்டும். கூடு்தல் இரும்புசேத்து 
்தாயக்கும் ்சேயக்கும் ்்த்வபபேடுகிறைது.

 • ஒரு �ாள் ்தாயின இரும்புசசேத்து ்்த்வ 30 – 
60 மில்லி கிராம்.

 • கால்சியம்: ்தாயின ஒரு �ாள் கால்சிய ்்த்வ 
– 1200 மில்லிகிராம்

 • ்வட்டமின: ஹீம் (Heme) உருவாவ்தற்கு 
்போலிக் அமிலம் ்்த்வபபேடுகிறைது.  ்போலிக் 
அமிலத்தின அளவு கு்றையுமாயின, இரத்்த 
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்சோ்க மற்றும் முதுகு ்தண்டு வடக்கு்றைபோடு 
சிசுவிற்கு ஏற்பேடுகிறைது.

வாழ்கரக முரைரய மாறறியரமததல்
உைற்பயிறசி:  கரபபேகாலத்தில் 

உடற்பேயிற்சசி்ய கு்றைக்க ்வண்டிய அவசியம் 
இல்்ல. ஆைால், ஆைால் �ஞ்சுதகாடி கீழ் 
இரு்ந்தால், கரபபேப்பே வாய திரு்நதிரு்ந்தல், 
கரபபேகால இரத்்தக் தகாதிபபு ஏற்பேட்டால், கு்றைமா்த 
பிரசேவம் மற்றும் ஒரு பிரசேவத்தில் இரண்டு 
குழ்ந்்தக்கு ்மல், இருபபின, மருத்துவரின 
பேரி்நது்ரபபேடி உடற்பேயிற்சி தசேய்தல் அவசியம்.

்பயணம்:  கரபபேகாலத்தில் ்தாயக்கு 
பேயணத்திைால் போதிபபு ஏற்பேடுவதில்்ல.  
கரபபிணி தபேண் இரண்டு மணி ்�ரத்திற்கு ஒரு 
மு்றை �டத்்தல் ்வண்டும், இ்தைால் காலில் நீர 
மற்றும் இரத்்த கட்டு மற்றும் ்்தக்கத்்்தயும், 
்தவிரக்க முடியும்.

குைல்  ்பழககம்: கரபபேகாலத்தில் 
ப்ராதெஸடிரான ஹார்மானின அளவு 
அதிகரிபபே்தால் தசேரிமாை மண்டலத்தின 
தமன்மயாை ்த்சேகள் ்தளர்நது விடுகிறைது.  
்மலும் கரபபேகால க்டயில்  குழ்ந்்தயின ்த்லப 
பேகுதி குட்ல அழுத்துவதிைால், மலசசிக்கல் 
ஏற்பேடுகிறைது.  இ்த்ை அதிகமாக ்தண்ணீர 
குடிபபேதிைாலும், உடற்பேயிற்சி தசேயவ்தாலும், 
உணவில் அதிக �ாரசசேத்து ்சேரத்து தகாள்வ்தால் 
மலசசிக்க்ல ்தவிரக்கலாம்.

குமடைல் மறறும் வாநதி:  கரபபேத்தின ஆரம்பே 
காலத்தில் இது சோ்தாரண அறிகுறியாகும் 
இக்காலத்தில் அடிக்கடி கு்றைவாை உண்வ 
உண்ண்வண்டும்.  வாசே்ைப தபோருட்க்ள 
்தவிரத்்தல் �ல்லது.

தாம்்பததியம்: 7 மா்தம் வ்ர ்தாம்பேத்திய 
உறைவு எ்ந்த பிரசசே்ை்யயும் ஏற்பேடுத்துவதில்்ல. 
ஏ்்தனும் கரபபேகால சிக்கல்கள் இரு்ந்தால் ஆரம்பே 
மு்தல் ்தாம்பேத்திய உறை்வ ்தவிரத்்தல் �ல்லது.

புரக  பிடிததல்: கரபபேகாலம் முழுவதும் 
பு்கபிடித்்த்ல ்தவிரத்்தல் �ல்லது. பு்கபபிடிக்கும் 
தபேண்களுக்கு குழ்ந்்த சிறிய்தாகவும், பிறைபபு 
சோர்ந்த ்�ாயுற்றை ்தன்மயுடனும்  பிறைக்கும் விகி்தம் 
அதிகமாகிறைது.

மதுஅருநதுதல்:  கரபபேகாலம் முழுவதும் மது 
அரு்நதுவ்்த ்தவிரத்்தல் �ல்லது. மது 
அரு்நதுவதிைால் சிசுக்கு ஏற்பேடும் கு்றைபோடு 
(பீட்டல் ஆல்கஹால் சிண்ட்்ராம் – Fetal Alcoholic 
Syndrome) மூ்ள, முகம், ்க, கால்கள் �ரம்பு 
மண்டலத்தில் கு்றைபோடு ஏற்பேட வாயபபு உள்ளது. 
்மலும் கரபபே காலத்தி்லா அல்லது குழ்ந்்த 

பிறை்ந்த பினபு உடல் வளரசசிக்கு்றைபோடு மற்றும் 
மூ்ளவளரசசி கு்றைவாக இருக்க வாயபபுள்ளது.  

Caffeine: க்பேன அல்லது காபி உள்ள 
தபோருட்களிைால் ்தாயக்்கா / குழ்ந்்தக்்கா எ்ந்த 
ஆபேத்தும் ஏற்பேடாது.

சில முக்கியமாை கரபபேகால 
குறிபபுகள்

 • 5 மற்றும் 6 மு்றை சோபபிட்வண்டும்
 • ்வட்டமின மாத்தி்ர்ய மருத்துவரின 

பேரி்நது்ரயின பேடி சோபபிடு்தல்.
 • அதிகமாக ்தண்ணீர குடித்்தல் ்வண்டும்.
 • �னறைாக, ் போதுமாை அளவு தூங்க ் வண்டும்.
 • சேரியாை உடற்பேயிற்சி்ய தசேய்தல் ்வண்டும்
 • வசேதியாை ஆ்டக்ள அணியவும்
 • மருத்துவரின அனுமதியில்லாமல், மாத்தி்ர 

சோபபிடக் கூடாது.
 • பேயணத்தின ்போது போதுகாபபு பேட்்டக்ள 

அணியவும்
 • பு்கபிடிபபேவர அருகில் தசேல்வ்்த ்தவிரத்்தல் 

�ல்லது.

 7.4.    உயிருககு ஆ்பததான கர்ப்பம் 
(High risk Pregnancy)

வரையரை
உயிருக்கு ஆபேத்து ஏற்பேடும் கரபபேம் எனபேது 

்�ாயுற்றை மற்றும் உடலின சேமநி்ல சீரகு்லவில் 
இருக்கும் ்தருவாயில் கரபபேம் ்தரிபபே்தாகும். இது 
்தாயின அல்லது குழ்ந்்தயின உயிருக்கு ஆபேத்்்த 
வி்ளவிக்கும். ்மலும் குழ்ந்்தயின 
வளரசசி்யயும் போதிக்கும்.

மக்பந்பறு இை்பபு விகிதம்
வரையரை
 • மகப்பேறு இறைபபு எனபேது கரபபேகாலத்தில்  

அல்லது கருக்க்லபபு தசேய்ததில்  இரு்நது 42 
�ாட்களுக்குள் இறைத்்தல், கரபபேகாலத்தில் 
ஏற்பேடும் உடல்நி்லக் ்காளாறுகளால் 
ஏற்பேடும் இறைபபு (WHO)

 • 20 – 25 % மகப்பேறு இறைபபு நிகழ்வு 
கரபபேகாலத்தில் ஏற்பேடும் இறைபபு

 • 40 – 50 % பிரசேவத்தின்போ்்தா மற்றும் 
பிரசேவத்திற்கு பின உள்ள இறைபபு

 • 25 – 40 % குழ்ந்்த பிறை்ந்த மு்தல் வாரத்தில் 
இறைபபு

 • வருடத்திற்கு 585000 தபேண்களின, 
கரபபேத்தில் ஏற்பேடும் ்காளாறுகளிைால் 
இறைபபேர.
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வரையரை
உயிருக்கு ஆபேத்துக்குள்ளாகும் கரபபிணிகள் 

எனபேவர
 • மு்தல் கரபபேம் ்தரித்்தல் 18 – வயதிற்கு கீழ், 

மற்றும் 35 வயதுக்கும் ்மல் உள்ளவரகள்.
 • �ானகு மற்றும் அ்தற்கு்மல் கருத்்தரித்்தல்
 • உயரம் கு்றைவாக இருத்்தல் (< 145 cm மற்றும் 

அ்தற்கு கீழ் இருத்்தல்)
 • இரட்்ட குழ்ந்்தகள்
 • இரத்்த ்சோ்க
 • இ்தற்குமுனபு கருக்க்லபபு/கருசசி்்தவு, 

வயிற்றில் குழ்ந்்த இறைத்்தல்
 • ஊட்டசசேத்து கு்றைவுள்ள ்தாய

�ஞசுசகாடி கீழ் இருததல் (Placenta 
Praevia)

1) வரையரை
�ஞ்சுதகாடி கீழ் இருத்்தல் எனபேது, �ஞ்சுதகாடி 

முழு்மயாக அல்லது ஒரளவு கரபபே்பேயின 
கீழ்பேகுதியில் ்தங்கியிருத்்தல்.
காைணஙகள்:  அறிய்ப்பைவில்ரலை  /  அறிய்ப்பைாத 
காைணஙகள்

ஆ்பதது காைணிகள்:  மூனறு பிரசேவத்திற்கும் 
்மல், இரண்டு குழ்ந்்தக்கு ்மல் கருத்்தரித்்தல், 
இ்தற்கு முனபு கரபபே்பே அறு்வ சிகிச்சே 
்மற்தகாண்டிருத்்தல்.
சவளி்ப்பாடுகள்:
 • 20 வாரத்திற்கு பிறைகு வலி இல்லா்த 

இரத்்தப்போக்கு.
 • எசசேரிக்்க அறிகுறி இல்லாமல், இரத்்தப்போக்கு 

வருவதும், நிற்பேதுமாக இருத்்தல்.

30%

�� 40% ப�� 30% ���� �ைல

ந��ெகா�

இ
	� �ைழவா��

���� ��வைட�த
க�	ப	ைப வா�

�� அைம���ள

�ஞசுகசகாடி கீழ் இருததலின் வரககள்
1.  முதல்  வரக: �ஞ்சுக் தகாடி கீழ் இருத்்தல் 
�ஞ்சுக்தகாடியின ஒரு பேகுதி, கரபப்பேயின 
கீழ்பபேகுதியில் கரபபேப்பே உள் வா்ய த்தாடும் 
அளவிற்கு இருத்்தல்.
2.  இைணைாம்  வரக: (மாரஜிைல்) �ஞ்சுக் 
தகாடியின ஒரு பேகுதி, கரபபே்பேயின உள் வாயில், 

சேற்று த்தாட்டு இருத்்தல் ஆைால் முழுவதுமாக 
த்தாடுவது இல்்ல.
3. மூன்ைாம்  வரக:  �ஞ்சுக்தகாடி கரபபே்பேயின 
உள்வாய பேகுதி்ய போதியளவு மூடியிருத்்தல் 
இ்த்ை முழு்மயற்றை வ்க எைக் கூறைலாம்.
4.  �ான்காம்  நிரலை:  �ஞ்சுக்தகாடி முழுவதுமாக 
கரபபே்பே வாய பேகுதி்ய மூடி இருத்்தல்.
்மலாண்்ம:
 • சிசுவின இரு்தய துடிபபு மற்றும் ்தாயின உயிர 

ஆ்தாரம் (Vitalsings) கண்காணித்்தல், 
 • பிராண வாயு தகாடுத்்தல் (O2 admistration)
 • சி்ர வழியாக திரவம் தசேலுத்து்தல் ( IV Fluids)
 • I/O Chart 
 • இரத்்தப்போக்கின அள்வ மதிபபீடு தசேய்தல் 
 • இரத்்தப பேரி்சோ்த்ை தசேய்தல்
 • இரத்்த வ்க போரத்்தல் (Grouping, typing)
 • இரத்்தம் தசேலுத்துவ்தற்காை பேரி்சோ்த்ை 

தசேய்தல்
 • ஸ்கன எடுத்்தல் (USG Abdomen)
 • சுகபபிரசேவத்்்த ்தவிரத்து அறு்வ சிகிச்சே 

மு்றைக்கு ்தயாரதசேய்தல்
 • இடுபபு பேகுதி பேரி்சோ்த்ை ்தவிரத்்தல் (No 

Pelvic examination)

ந�ாய் முன்கணி்பபு: இரத்்தப்போக்கின அளவு 
மற்றும் கரபபேகாலத்தின வய்்த தபோறுத்்தது

பிைசவததிறகு முன்பு �ஞசுகசகாடி பிரிதல் 
(Abruptio placenta)

சோ்தாரண நி்லயில் இரு்ந்த �ஞ்சுக்தகாடி 
பிரசேவத்திற்கு முனபு கரபபேப்பேயில் இரு்நது 
பிரி்தல். காரணம்: அறியபபேடா்த காரணங்கள்

இய�பான / சாதாரணமான
ந�� ெகா �� இ
	த�

�� ந�� ெகா �� இ
	த�

ப�� ந�� ெகா �� இ
	த� ���� �ைல ந�� ெகா �� இ
	த�
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வரககள்
Concealed இரத்்த ்போக்கு ம்றை்நது இருக்கும் 

அல்லது த்தரியாமல் இருக்கும்.  இது ஒரு அரி்தாை 
வ்க.

பிரி்ந்த �ஞ்சுக் தகாடிக்கு பினபுறைம் இரத்்தம் 
்சேர்நதிருக்கும் அ்தாவது கரபபேப்பேக்கும் (decidua)
க்கும், சேவவுக்கும் இ்ட்ய இரத்்தம் ்்தங்கி 
இருக்கும். (இரத்்தம் தவளியில் த்தரியாது).

Revealed (தவளிபபேடுத்திய வ்க)
 இரத்்தப ் போக்கு �ஞ்சுக் தகாடி பிரி்ந்தவுடன 

இரத்்தம் கருபபோ்்த வழியாக தவளி்ய வரும். 
இரத்்தப ்போக்்க தவளிபுறைத்தில் இரு்நது போரக்க 
முடியும். இது தபோதுவாை வ்க ஆகும்.

ஆ்பதது காைணிகள்
 • பு்கபபிடித்்தல்
 • த்தாபபுள் தகாடி சிறிய்தாக இருத்்தல்
 • வயது முதிர்ந்த காலத்தில் கருத்்தரித்்தல்
 • இரத்்த அழுத்்தம் அதிகமாக இருத்்தல்
 • கரபபேகால இரத்்த தகாதிபபு
 • தகாக்்கன (cocaine) பேயனபேடுத்து்தல்
 • வயிற்றில் ஏற்பேடும் உட்காயங்கள்

சவளி்ப்பாடு
 • த்தாடர்நது வயிற்றில் வலி
 • மி்தமாை இரத்்தப்போக்கு

மருததுவ சிகிசரச முரை:
 • சிசுவின இரு்தய துடிப்பேக் கண்காணித்்தல் 
 • சி்ர வழியாக திரவம் தசேலுத்து்தல் (IV Fluids)
 • பிராணவாயு ((O2 ) தகாடுத்்தல்
 • இரத்்தப்போக்்க மதிபபீடு தசேயது, அ்்த 

கட்டுபபேடுத்து்தல்
 • இரத்்த பேரி்சோ்த்ை தசேய்தல்
 • ஸ்கன பேரி்சோ்த்ை தசேய்தல்
 • அறு்வ சிகிச்சேக்குத் ்தயார தசேய்தல்
 • சுகப பிரசேவத்்்த ்தவிரத்்தல்
 • இடுபபு பேகுதி பேரி்சோ்த்ை்ய ்தவிரத்்தல்.
்பனிகுை திைவம்
வரையரை: பேனிகுட திரவம் எனபேது 

த்தளிவாை சேற்று மஞ்சேள் நிறைத்தில் சிசு்வ சுற்றி 
இருக்கும் திரவம்  ஆகும். இது கரபபே காலத்தில் 
சிசு்வப போதுகாக்கிறைது. சோ்தாரணமாக பேனிக்குட 
திரவத்தினஅளவு சுமாராக 800 .மிலி

்பனிகுை நீர: பேனிகுட நீர எனபேது கரபபிணியின 
இரத்்த சுழற்சியில்  �ஞ்சுக்தகாடி மூலம் சிசுவிற்கு 

தசேல்லும் திரவம் மற்றும் இதில் சிசுவின சிறுநீர  
கல்நதிருக்கும்.பேனிகுட நீர அதிகமாக இருத்்தல்: 
(Poly Hydramnios)

வரையரை: பேனிகுட நீர 2000 மிலி ்மல் 
இருத்்தல்.
ஆ்பதது காைணிகள்
 • இரண்டு குழ்ந்்தக்கு்மல் கருத்்தரித்்தல்
 • சிசுவின பிறைபபு கு்றைபோடுகள்
 • எ்ட அதிகமாக உள்ள குழ்ந்்த /தபேரிய 

குழ்ந்்த 
 • சிசுவின எலும்பு வளரசசி கு்றைபோடு
 • எலும்பு கு்றைபோடு: பிறைவி இடுபதபேலும்பு 

இடபதபேயரவு, பிறைவி வ்ளபோ்தம், 
லிம்பரிடக்்ஸன 

 • சிசுவின இ்ரப்பே மற்றும் குடல் போ்்தயில் 
ஏ்்தனும் அ்டபபு இருத்்தல்

 • ்தாயிக்கு சேரக்க்ர ்�ாய இருத்்தல்
 • ்தண்டு வடத்தில் கு்றைபோடு (spina bifida, 

Anencephaly, Hydrocephaly).

ந�ாய் கணைறிதல்:
ஸ்கன:  பேனிக்குட நீரில் அளவு  >20 தசே.

மீக்கு ்மல் இருத்்தல்.(சேரியாை ்தண்ணீரின அளவு 
8-18 தசே.மீ)

நமலைாணரம: சிகிச்சேயின ்தன்ம
 • ஓயவு 
 • எ்ட அதிகரித்்த்ல கவனித்்தல்
 • இரண்டு வாரத்திற்கு ஒருமு்றை அதிகமாக 

இருக்கும் பேனிக்குட நீ்ர தவளி்ய எடுத்்தல்.
 • மி்தமாை பேனிகுடம் நீர இருக்கும் தபேரும்போலாை 

தபேண்கள் ஆ்ராக்கியமாை குழ்ந்்த்ய 
தபேற்தறைடுபபேர.

ஆலிநகா  ரைடைாமிணியாஸ்  (Oligo 
Hydramnios)

பேனிக்குட ்பேயில் பேனிகுட நீரின அளவு 500 
மி.லிட்டருக்கு கு்றைவாக இருத்்தல்.

காைணஙகள்:
 • குழ்ந்்தயின சீறுநீரக பிரசசே்ை 
 • சிசுவின சிறுநீர போ்்தயில் அ்டபபு இருத்்தல்
 • சிசுவின வளரசசியின்ம
 • பிரசேவ ்்ததி முடி்நது இருத்்தல்
 • பிரசேவத்திற்கு முனபு பேனிகுடம் நீர உ்ட்தல்
 •  சிசுவின பிறைபபு கு்றைபோடு, 
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 • �ஞ்சுக்தகாடி தசேயல்போடு கு்றை்நது இருத்்தல்.

ந�ாய்  கணைறிதல்: AFI 5 – 6 தசே.மீ. கு்றைவாக 
(AFI – Amniotic fluid index பேனிக்குட நீரின குறியீடு)

கரபபே்பே சிறிய்தாக இருத்்தல்
 • குழ்ந்்தயின அ்சேவு கு்றைவாக இருத்்தல்
 • வயிற்றுபபேகுதியில், குழ்ந்்தயின உடல் 

போகங்கள் எளி்தாக த்தரி்தல்
 • வயிற்றில் குழ்ந்்த இறை்நதுவிட்ட நி்ல
 • கரபப்பே சிறிய்தாக த்தரிவது 
 • ஸ்கன பேரி்சோ்த்ை
ந�ாய்  முன்  கணி்பபு: ்�ாயின தீவிரத்்்த 
தபோறுத்்தது
சிகிசரச முரை
 • ்தாய மற்றும் சிசு்வ கவைமாக கவனித்்தல்
 • கரபபேகாலத்தில் அடிக்கடி கவனித்்தல், 

பேரி்சோ்த்ை தசேய்தல்
 • உக்ந்த பிரசேவ ்்ததி்ய கண்டறி்தல்
 • ்�ாய எதிரபபு மரு்நதுக்ள பேரி்நது்ரத்்தல்.

இைம் மாறிய கர்ப்பம் (Ectopic pregnancy)
கருத்்தரித்்த சி்ைமுட்்ட கரபபேப்பேக்கு 

தவளியில் அ்தாவது கருக்குழாயில் ்தங்கியிருக்கும். 
அரி்தாக சி்ைப்பே, கரபபேப்பேவாய அல்லது 
வயிற்றுபபேகுதியில்  ்தங்கியிருக்கும். 

நிகழ்வு (Incidence):
1. கரபபே காலத்தில் இரத்்த ்போக்கிைால் ஏற்பேடும் 

இறைபபுக்கு இது ஒரு முக்கிய த்தாற்று 
காரணமாகும்.

2. த்தாடரசசியாை கருவுறு்த்ல கு்றைக்கிறைது.
3. 100ல் ஒரு கரபபிணி தபேண்ணிற்கு இடம் 

மாறிய கரபபேம் ஏற்பேடும்

காைணஙகள்:
 • தபேல்்லாபபியன டியூபில் 

(Fallopian tube)  
(கருக்குழாயில்) வடு 
இருத்்தல்

 • கருத்்தரித்்த  ஓவம் 
( சி ் ை மு ட் ் ட ) 
கரபபேப்பேக்கு தவளியில் 
்தங்கியிருத்்தல், சோ்தாரணமாக தபேல்்லாபபியன 
டியூப, கரபபேப்பே, கரபபேப்பே வாய மற்றும் 
வயிற்றுபபேகுதி

 • தூண்டபபேட்ட பேல கருசசி்்தவுகளிைால்
 • தபேல்்லாபபியன டியூபபில் த்தாற்று 

கிருமி்தாக்கு்தல்

 • கருக்குழாயில் அறு்வ சிகிச்சே
 • ்ட ஈத்்்தயல் ஸடில்தபேஸட்ரால்(DES) 

தவளிபபோடு சிகிச்சே
அறிகுறிகள்:
 • போதிக்கபபேட்ட பேகுதியில் வயிற்றுவலி, 

்த்சேபபிடிபபு வலி, 
 • கருக்குழாய முறிவு (Tubal Rupture) :  

உடைடியாை,  நி்லயாை வலி  பிறைகு இடுபபு 
மற்றும் வயிறு பேகுதியில் பேரவு்தல்

 • அதிகமாை இரத்்தப்போக்கு காரணமாக, 
்்தாள்பேட்்ட வலி மற்றும் ஆசேைவாய அழுத்்தம்

 • ்த்லசுத்்தல், பேலவீைம் – டியூப முறி்நது 
இரு்ந்தால், பேலவீைமாை �ாடிதுடிபபு, கிளாமி 
்்தால் (மிகு்ந்த ஈரம்) மயக்கம், அதிரசசிக்காை 
அறிகுறிக்ள மதிபபீடு தசேய்தல்

ந�ாய் கணைறிதல் 
பீட்டா HCG ஹார்மான பேரி்சோ்த்ை 

தசேய்தல். (500 1U / லிட்டருக்கு ்மல் இரு்ந்தால்) 
ஸ்கன பேரி்சோ்த்ை தசேய்தல்

சிகிசரச
 • உடைடியாக அறு்வ சிகிச்சே தசேயது 

கருக்குழா்ய நீக்கு்தல் அல்லது சேரிதசேய்தல்
 • கருக்குழாய முறியவில்்லதயனறைால் – 

Methotrexate மீ்்தாடிராக்சி்கட் மரு்நது 
தகாடுத்்தால், கருத்்தரித் முட்்டயில் உள்ள 
தசேல்கள் பிரிவ்தற்குப பேதிலாக , தசேல்கள் 
இறை்நதுவிடும். பிறைகு இறை்ந்த தசேல்கள், 
இரத்்தப்போக்காக தவளி்யறும்

கர்ப்பகாலை இைததக சகாதி்பபு
உலக அளவில், மகப்பேறு இறைபபு, சிசு இறைபபு, 

சிசு உடல்�லக்கு்றைபோடு ஆகிய்வற்றிக்கு 
கரபபேகால இரத்்தக் தகாதிபபு ஒரு முக்கிய 
காரணமாகும், 76000 ்பேர இ்தைால் 1 வருடத்தில் 
இறை்நது ்போகினறைைர. சேரியாை இரத்்தஅழுத்்தம் 
உள்ள கருத்்தரித்்த தபேண்களுக்கும் கரபபேகால 
இரத்்தக் தகாதிபபோைது  கரபபேத்தின க்டசியிலும் 
பிரசேவத்தின பினபு 24 மணி ்�ரத்தி்லா வரலாம்.

முன் சூல் வலி்பபு (Pre Eclampsia)
வரையரை

முன சூல் வலிபபு எனபேது இரத்்தக் தகாதிபபு, 
சிறுநீரில் புர்தம் தவளி்யறு்தல், கால்வீக்கம் 
ஏற்பேடு்தல்.
 • இரத்்த அழுத்்தம்140/90 mmHg ்மல்
 • கருத்்தரிபபே்தற்கு முனபு இரு்ந்த இரத்்த 

அழுத்்தத்்்தவிட அதிகமாக இருத்்தல் 
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(சிஸ்டாலிக் (Systolic) 30 mmHg diastolic 15 
mmHg) 

 • சிறுநீரில் புர்தம் தவளிவரு்தல்
 • முகம் வீக்கமாக இருத்்தல்
 • இரத்்தம் அழுத்்தம் அதிகமாை இருத்்தல்.  ்க, 

மற்றும் கால்களில் நீர ்சேர்நதிருத்்தல்
 • கரபபேகாலத்தில் 20 வாரத்திற்கு பிறைகு எப்போது 

்வண்டுமாைாலும் நிகழலாம் 
 • சோ்தாரணமாக பிரசேவ ்்ததிக்கு சேற்று முனபு 

இரத்்தக் தகாதிபபு வருவ்தற்காை வாயபபுகள் 
அதிகம். ்மலும் பிரசேவம் ஆகும்வ்ர 
குணபபேடுத்்த முடியாது.

ச்பாது அரையா்ளம்
 • வி்ரவாை எ்ட அதிகரிபபு, முகம் மற்றும் 

்ககளில் வீக்கம்
 • ்த்லவலி போர்வ மாற்றைங்கள் (மங்கலாை 

போர்வ, போர்வ இரண்டாக த்தரிவது, 
புள்ளிகள் போரபபேது)

 • மயக்கம், ்த்லசசுற்றைல், காதுகளில் ஒலி 
்கட்பேது, குழபபேம், வலிபபு

 • மயக்கம்/ ்த்லசசுற்றைல், காதுகளில் ஒலி 
்கட்பேது, குழபபேம்/ வலிபபு

ஆ்பததான அறிகுறிகள்
 • Urine- சிறுநீர தவளிபபோடு கு்றை்தல்
 • Sleep- தூங்குவதில் சிரமம் / த்தா்ந்தரவு
 • Head ache- ்த்லவலி 
 • Epigastric- இ்ரப்பே ்மற்பேகுதி வலி மற்றும் 

கண்  அசோ்தாரண அறிகுறிகள்

நிகழ்வு:
உயர இரத்்த அழுத்்தத்்தால் மூ்ளயில் போதிபபு 

ஏற்பேட்டு த்தாடர வலிபபு அல்லது சுயநி்ை்வ 
இழத்்தல் ்தான ்பேறுகால வலிபபு எைபபேடுகினறைது.

எகலைாம்்பளியா:  [Eclampsia]  ந்பறுகாலை 
வலி்பபு
நிகழ்வு:
 • கரபபேத்தில் 0.2% ்பேர போதிக்கபபேடுவர
 • மிகவும் தீவிர சிக்கல்கள்
 • அதிகமாை மகப்பேறு இறைபபு. மூ்ளயில் 

இரத்்தம் கசிவதிைால்  ஏற்பேடுகிறைது
 • மகப்பேறு இறைபபு விகி்தம் 8 – 36%

ஆ்பதது காைணிகள்:
 • 20 வயதுக்கும் கீழ் மற்றும் 40 வயதுக்கும் 

்மல்

 • இரண்டு குழ்ந்்த மற்றும் அ்தற்கு்மல்
 • மு்தல் குழ்ந்்த
 • முத்து பிள்்ள
 • கருத்்தரிபபே்தற்கு முனபு உயர இரத்்த அழுத்்தம், 

சேரக்க்ர ்�ாய
 • சிறுநீர , இரத்்தக்குழாய ்�ாய  த்தாடரபோை 

்�ாயகள் 
 • மு்ந்்தய கரபபேத்தில், கரபபேகால இரத்்த 

தகாதிபபு, பிரிஎக்லாம்பிஸியா (முனசூல் வலிபபு) 
இரு்நதிரு்ந்தால்

காைணஙகள்: த்தரியா்த காரணங்கள்
சிகிசரச/நமலைாணரம:  ்மலாண்்ம 

சிகிச்சே அறிகுறிக்ளப தபோறுத்்தது. தபோதுவாக 
கரபபேம் முடித்்தல்/ சுகபபிரசேவம் அல்லது அறு்வ 
சிகிச்சே மூலமாக  குழ்ந்்த்ய அவசேரமாக 
தவளி்ய எடுத்்தல்.
சிகிசரச அறிகுறிகர்ள ச்பாறுததது
 • ்லசோை ்�ாய: ஒயவு
 • வீட்டில் அல்லது மருத்துவம்ையில் 

கண்காணித்்தல் 
 • பிரசேவ ்்ததி வ்ர காத்திரு்நது பிரசேவம் 

போரத்்தல்
 • அடிக்கடி இரத்்த அழுத்்தம், 24 மணி்�ர 

சிறுநீரின அளவு, கல்லீரல் சுரபபிகள், சிசுவின 
இரு்தய துடிபபு ்சோதித்்தல்

 • ஸ்கன பேரி்சோ்த்ை

கடுரமயான ந�ாய்
 • இரத்்த அழுத்்தம் – 160/110 mmHg அதிகரித்்தல்
 • இ்ரப்பே  ்மற்பேகுதியில் வலி
 • சிறுநீரில் புர்தம் தவளிவரு்தல்
 • கல்லீரல் சுரபபிகள் அளவு அதிகமாக இருத்்தல்
 • ்தட்டணுக்கள் கு்றைவாக இருபபேது.

இலைககு: வலிபபு வராமல் ்தடுபபேது
 • இரத்்த அழுத்்தத்்்த கட்டுபபேடுத்்தல்
 • மக்னீசியம் சேல்்பேட் மரு்நது தகாடுத்்தல்

மகனீசியம் �சசுததன்ரமயின் அறிகுறிகள்
 • இரத்்த அழுத்்தம் உடைடியாக கு்றைவது
 • சுவாசே ்த்சேகள் தசேயலிழபபு
 • ்பேட்டலார ரிபளக்ஸ ம்றைவது (Patellar Reflex)

இ்வ ஏ்்தனும் இரு்ந்தால், மக்னீசியம் 
மரு்ந்்த நிறுத்தி விடவும்
 • ்்த்வபபேட்டால் கால்சியம் மரு்நது தகாடுத்்தல். 

ஆக்சிென தகாடுத்்தல்.
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 கர்ப்பகாலை சரககரை ந�ாய் (GDM 
Gestational diabetes Mellofes)

குளுக்்காஸ வளரசி்்த மாற்றைம் ஆரம்பே கால 
கரபபேத்தில் ஆரம்பித்து, பினபு இரண்டு மற்றும் 
மூனறைாவது மூனறு மா்தம் கரபபேம் வ்ர இருக்கும்.  
சோபபிடுவ்தற்கு முனபு குளுக்்காஸ அளவு 90 mg/
dl, சோபபிட்டபபின 120 mg/dl ்மல் இருத்்தல்.

கர்ப்பகாலைததில் 
தாய்ககான ஆ்பதது

குழநரதககான  
ஆ்பதது

 • இரத்்தக் தகாதிபபு 
்காளாறுகள்

 • பேனிகுட ்தண்ணீர 
அதிகமாக இருத்்தல் 

 • அறு்வ 
சிகிச்சேயின மூலம் 
பிரசேவம் (எ்ட 
அதிகமாை குழ்ந்்த)

 • கு்றை பிரசேவம்

 • பிரசேவத்தின ்போது 
சிசுவிற்கு காயம் 
(Birth trauma)

 • பிரசேவத்தின ்போது 
்்தாள்பேட்்ட 
தவளிவரு்தல் 
கடிைம்.

 • குழ்ந்்தக்கு மஞ்சேட் 
காமா்ல அதிகமாக 
இருத்்தல்

 • மூசசுவிடு்தல் கடிைம்
 • ்தட்டணுக்கள் 
கு்றைவாக இருத்்தல்

 • கால்சியம் கு்றைவாக 
இருபபேது

 • சிசு இறைபபு

உைல்உறு:
 • 20 வாரம் கரபபேத்திற்கு ்மல் கரபபேகால 

கார்மான ஈஸட்்ராென (Oestrogen) கியூமன 
காரடி்சோல்,  புரெஸட்ரான, ஆகியை 
இனசுலின ்வ்ல்ய  20 வாரம் 
கரபபேத்திற்கு ்மலாக ்தடுத்்தல் .

 • இ்தன காரணமாக இரத்்த சுழற்சியின 
குளுக்்காஸ அளவு அதிகரித்்தல்.

 • இனசுலின அதிகமாக இரத்்தத்தில் அதிகரித்து.  
 • இரத்்தத்தில் குளுக்்காஸின அள்வ 

பேராமரிக்கிறைது.
 • அதிகமாை பேசி - அதிகமாக சோபபிடுவது
 • க்டசியில் எ்ட அதிகரித்்தல்.

ந�ாய் கணைறிதல்
 • குளுக்்காஸ பேரி்சோ்த்ை தசேய்தல் (OGCT 

Oral Glucose Challengo Test)
 • 24 – 28 வாரத்தில் அ்ைத்து தபேண்க்ளயும் 

தி்ரயிடல் பேரி்சோ்த்ை தசேய்தல்.

 • கரபபேகால ஆரம்பேத்தில் அதிக ஆபேத்து 
்�ாயாளிக்ள பேரி்சோ்த்ை தசேய்தல், மற்றும் 
24 – 28 வாரத்திலும். மறுபேரி்சோ்த்ை 
தசேய்தல்.

அதிக ஆ்பதது ந�ாயாளிகர்ள கணைறிதல்:
 • குடும்பே வரலாறு: சேரக்க்ர ்�ாய,
 • மு்ந்்தய கரபபேகால சேரக்க்ர ்�ாய
 • பேருமைாக இருத்்தல்
 • சிறுநீரில் குளுக்்காஸ தவளி்யறு்தல்
 • ்தாயின வயது 30-க்கும் ்மல் இருத்்தல்.
 • மு்தல் பிரசேவத்தின குழ்ந்்த 4 கி்லா-கும் 

்மல்
 • அ்ைத்து கரபபிணிகளுக்கும் 24 – 28 

வாரத்தில் பேரி்சோ்த்ை தசேய்தல்.
 • அதிக ஆபேத்திற்குள்ளாை இைத்்்தச 

சோர்ந்தவர அதமரிக்கர, த்தன கிழக்கு ஆசியா, 
ஆபபிரிக்கா அதமரிக்கரகள் பேசிபிக் பேகுதி.

சிகிசரச
கர்ப்பகாலைததின்  இலைககு:குளுக்்காஸ 

அள்வ கட்டுபபேடுத்்தல்
 • ்�ாயாளி மற்றும் உறைவிைரகளுக்கு 

பிரசேவகால பிரசசே்ைக்ள த்தளிவுபேடுத்து்தல்
 • சேரக்க்ர ்�ாய உணவு (2000 – 2500 cal / 

day)
 • சோ்தாரண எ்டயுடன உள்ள கரபபிணிகளுக்கு 
 • தமாத்்த க்லாரி: 30 க்லாரி/kg (கி்லா)
 • சேராசேரி எ்டயுடன உள்ள கரபபிணிகள்.

கநலைாரிகளின் விநிநயாகம்:
 • கார்போ்ஹட்்ரட் 40 – 50 % 
 • புர்தம் 20 %, தகாழுபபுசசேத்து 30 – 40 %.

்பரிநதுரைகக்ப்படை உணவு:
 • மூனறு மு்றை உணவு மற்றும் மூனறு மு்றை 

சிற்றுண்டி குறிபபிட்ட கால இ்டதவளியில் 
 • தூங்குவ்தற்கு முனபு சிற்றுண்டி
 • 1200 mg/day கால்சியம், 30 mg/dl இரும்புசசேத்து, 

40 mcg /ஒரு �ாளின ்போ்லட்.(folate)

பிைசவததின் ந்பாது
குளுக்்காஸின அள்வ கண்காணித்து, 

்்த்வபபேடின இனசுலின தகாடுத்்தல்

பிைசவததிறகு பின்பு
 • குளுக்்காஸின அளவு சோ்தாரண நி்லக்கு 

வரும்.
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 • ஆறு (6) வாரத்திற்கு பிறைகு, சோபபிட்டபின 
குளுக்்காஸ அள்வ பேரி்சோ்த்ை தசேய்தல்.

 • 50% தபேண்கள், பிரசேவத்திற்கு பின  
எதிரகாலத்தில், சேரக்க்ர ்�ாயாளியாக மாறை 
வாயபபுகள் அதிகம்.

 • பிறை்ந்த குழ்ந்்த, உடல் பேருமைாகவும், 
சேரக்க்ர ்�ாயுடனும் இருக்க வாயபபுகள் 
அதிகம்.

திடைமிடடு கருததரிததல் 
 • HbA1c – அள்வ, 3 – 6 மா்தம் கருத்்தரிபபே்தற்கு 

முனபு சோ்தாரண நி்லயில் பேராமரிக்கவும்.
 • கருத்்தரித்்த மு்தல் 6 மு்தல் 8 வாரங்களில், 

குளுக்்காஸின அள்வ கட்டுபோட்டில் 
்வத்்தல்.  இ்தைால், பிறைபபு கு்றைபோடுக்ள 
்தவிரக்கலாம்.

 • HbA1c <7 க்கும் ்மல் இரு்ந்தால், கருசசி்்தவு 
மற்றும் பிறைபபு கு்றைபோடுகள் அதிகமாக 
வாயபபுள்ளது.

 • உணவு கட்டுபபோடு, ்வ்ல தசேயவது பேற்றி, 
இனசுலின, மற்றும் உடற்பேயிற்சி குறித்து 
கற்பித்்தல்.  பேலது்றை நிபுணரகளின 
பேரி்நது்ர்ய பினபேற்று்தல்.

 • திைம் சோபபிடும் உண்வ பேட்டியல் இடு்தல் 
தகாடுத்்தல்.

 • சேராசேரி அளவு HbAlC= 4-6%

 7.5.   பிைசவம்: வரையரை:

பிரசேவம் எனபேது கரபபேப்பே சுருங்கு்தலின 
வி்ளவாக, கரபபேப்பேயில் இருக்கும் குழ்ந்்த 
மற்றும் �ஞ்சுதகாடி பிறைபபு உறுபபு வழியாக வரும 
நிகழ்வு. 

முரையான சுக்பபிைசவம் என்்பது,
 • ்தனனிச்சேயாக பிரசேவ வலி துவக்கம்
 • பிரசேவம் 38 – 40 வாரத்தில் ்தாைாக 

ஆரம்பித்்தல்
 • 38 – 40 வாரத்தில் பிரசேவ வலி துவங்க்குவது.
 • குழ்ந்்தயின ்த்ல கரபபே்பேயின 

கீழ்பேகுதியில் இருத்்தல்
 • குழ்ந்்தயின ்த்லயின முனபேகுதி மு்தலில் 

வருவது.
 • பிரசேவ கால ்�ரம் 12 மணி ்�ரத்திற்கு ்மல் 

இல்லாமல் இருபபேது.
 • ்தாய மற்றும் சிசுவிற்கு எ்ந்த சிக்ககலும் 

இல்லாமல் இருபபேது.

பிைசவம் ஆைம்பிததலின் காைணஙகள்
 • சேரியாை வழிமு்றைகள் ஏதும் கி்டயாது,

நகாட்பாடுகள் உணடு (Theory)
 • உயிரியல்: குழ்ந்்தயின வளரசி (முதிர்ந்த 

நி்ல) தசேல் சீர்கடு அ்ட்தல், கு்றைவாை 
இரத்்த ஆக்ஸிென அளவு (்ஹப்போக்ஸியா-
Hypoxia)

 • இயநதிைததனமாக: கரபபே்பேயின ்த்சேகள் 
விரிவ்ட்தல், (்ம்யாதமட்ரியல்), தடசிடுவல் 
தசேல் இறைபபு (decidual).

 • ைாரநமான்கள்: புராஸ்டாகிளானடின, 
தவளியீடு, ஆக்ஸி்டாசின தூண்டு்தல், சிசுவின 
காரடி்சோல் ்தயாரிபபு, புரெஸடிரான அளவு 
கு்றை்தல்.

கர்ப்பர்ப சுருஙகுதலின் ்பணபுகள்
 • பேயனுள்ள கரபபேப்பே சுருக்கம் 30 மு்தல் 90 

வி�ாடிகள் (seconds), கரபபே்பேயில் 20 – 30 
mmHg அளவு அழுத்்தத்்்த உருவாக்குகிறைது, 
இது 2 – 4 நிமிடம் ஏற்பேடும்.

 • கரபபே்பே சுருங்கு்தலால்  வலி ஏற்பேடும் பிரசேவம் 
முழுவதும் இருக்கும், 

அதறகான காைணஙகள் பின்வருமாறு:
1. ்ம்யாதமட்ரியம் சுருங்குவதிைால், 

்கபபோக்ஸியா அ்டகிறைது
2. கரபபே்பே வாயின உள்ள �ரம்பு முடிசசுகளில் 

ஏற்பேடு்தல் அழுத்்தம், கரபபே்பேயின 
அடிபபேகுதியின உள்ள ்த்சேகள் பி்ைபபூட்டல் 
(பி்ணபபு ஏற்பேடு்தல்).

3. கரபபே்பே – வாய விரிவ்ட்தல்
4. கரபபே்பே-யின ்மல் உள்ள வயிற்றின ்த்சே 

விரிவ்ட்தல்.

கர்ப்பர்ப-வாயில் ஏற்படும் மாறைஙகள்

க��ைப வா� ெம�ைமயைட�� ��த�

க��ைப
க��ைப வா�

ேயா


ெம�ைமயைடயாத,
��வைடயாத
க��ைப வா�

��வ��
ெம�ைமயைட�த,
1 ெச.� ��வைட�த

��வ��
ெம�ைமயான ��வ��

���த 1 ெச.�

எந்பஸ்மணட  சமன்ரமயரைநது 
விரிவரைதல்  (Effacement): கரபபேப்பே வாய 
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சிறிய்தாக மாறு்தல், கரபபே்பேவாய ்மல் ்�ாக்கி 
தசேல்வ்தால் கரபபேப்பே வாய, கரபபேப்பேயின 
அடிபபேகுதியாக மாறு்தல். இ்த்ை சே்தவீ்தம் மூலம் 
அளவிடலாம். 0 – 100%, இ்்த, கரபபேப்பே 
அடிபேகுதியில் இருக்கும் குழ்ந்்தயின பேகுதிக்கு கீழ் 
உணர முடியும். 

கர்ப்பபர்ப  வாய்  விரிவரைதல்: அதிகபேட்சே 
கரபபே்பே வாய 10 தசே.மீ விரிவ்ட்நது, இது 
குழ்ந்்தயின ்த்ல தவளிவருவ்தற்கு ்போதிய 
இடமளிக்கிறைது.
பிைசவதரத கணைறிதல்:
உணரமயான பிைசவ வலி:
 • வலி அடிமுதுகில் ஆரம்பித்து, அடி வயிறு மற்றும் 

த்தா்ட பேகுதி வ்ர வலி பேரவு்தல்
 • வலி விட்டுவிட்டு அதிகமாக வரு்தல்
 • பேடிபபேடியாக வலியின தீவிரம், காலம், மற்றும் 

அடிக்கடி கரபபே்பே சுருங்கு்தல் ்போனறை்வ 
அதிகரிக்கும்.

 • கரபபே்பே சுருங்கு்த்ல தபோறுத்து, வலியின 
தீவிரம் அ்டயும்

 • எனிமா தகாடுத்்தாலும், வலி நிற்காது
கர்ப்ப்பர்ப  வாய்  விரிவரைதல்  –  முறந்பாககான 
விரிவரைதல்  மறறும்  கர்ப்ப்பர்ப  வாய்  மரைநது 
கர்ப்ப்பர்ப அடி்ப்பகுதியாக மாறுதல்

Show: ்சோ (இரத்்தம் கல்ந்த மற்றும் 
சேளி்போனறை கழிவு ்யானி (Vagina)) வழியாக 
தவளிவரு்தல், இது கரபபேப்பே வாய 
விரிவ்டவ்தால் தவளிவருகிறைது.
பிைசவததின் நிரலைகள் மறறும் கடைஙகள்

முதல்  நிரலை: உண்்மயாை பிரசேவ வலி 
மு்தல் கரபபேப்பே வாய 10 தசே.மீ வ்ர முழு்மயாக 
விரிவ்ட்தல். கால்�ரம் 6 – 12 மணி்�ரம்.

மு்தல் நி்ல்ய இரண்டு கட்டங்களாக 
பிரிக்கலாம்.
1. ்லட்டனட் கட்டங்கள் (Latent Phase)

உண்்மயாை பிரசேவ வலி ஆரம்பித்து மு்தல் 
கரபபேப்பே வாய 3 – 4 தசே.மீ, வ்ர விரிவ்ட்தல் 
வ்ர. இ்ந்த கட்டத்தில் கரபபப்பே சுருங்கி விரி்தல் 
்லாசோை்தாகவும் மற்றும் ஒழுங்கற்றை்தாகவும் 
இருக்கும். ்மலும் இ்ந்த மாற்றைங்கள் தீவிரமாகவும், 
அடிக்கடி மற்றும் த்தாடரசசியாக இருக்கும். 
2. ஆக்டிவ கட்டங்கள் (Active Phase)

இ்ந்த கட்டத்தில் கரபபேப்பே வாய விரிவ்ட்தல் 
அதிகமாகும்.

இைணைாம் நிரலை: கரபபேப்பே முழு விரிவ்ட்தல் 
மு்தல், குழ்ந்்த தவளிவரு்தல் வ்ர.

காலைந�ைம்: – 2 மணி ்�ரம், மு்தல் பிரசேவம்
30 நிமிடம் இரண்டு குழ்ந்்தக்கு ்மல் 

கரபபப்பே முழு விரிவ்ட்தல் மு்தல், குழ்ந்்த 
தவளிவரு்தல் வ்ர.
கணைறியும் முரை:
 • வலுவாை கரபபேப்பே சுருங்கு்தல் மற்றும், 

கீழ்்�ாக்கி அழுத்துவது ்போனறை வலி‘
 • ஆசேை வாய விரிவ்ட்தல், மற்றும் தபேரிணீயல் 

்த்சேகள் வீக்கமாக த்தரி்தல்.
 • கரபபேப்பே வாய முழுவதுமாக விரிவ்ட்தல்.

மூன்ைாம் நிரலை:
 • குழ்ந்்த பிறை்ந்த மு்தல், �ஞ்சுதகாடி 

தவளிவரு்தல் வ்ர. இ்தன கால அளவு 15 – 
30  நிமிடம் வ்ர

 • த்தாடர்நது கரபபேப்பே சுருங்குவ்தால், �ஞ்சு 
தகாடி பிரி்நது, தவளிவருகிறைது,

 • த்தாடர்நது கரபபேப்பே சுருங்குவதிைால், சுழல் 
்போனறை ்தமனி அழுத்்தம் மற்றும் சுருங்கு்தலின 
காரணமாக இரத்்தப்போக்கு 
கட்டுபபேடுத்்தபபேடுகிறைது.

 • சுழல் ்தமனி எனபேது கரபபே்பேயின ்மல் 
மற்றும் கீழ் பேகுதி, கரபபே்பே வாய, மற்றும் 
்யானிக்கு இரத்்தத்்்த எடுத்துக் தசேல்வது.

�ான்காம் நிரலை:
 • �ஞ்சுக் தகாடி தவளிவ்ந்த பினபு, கு்றை்ந்த 

பேட்சேம், ஒரு மணி்�ரம், ்தா்ய தீவிரமாக 
கண்காணித்்தல்.

முரையான பிைசவததின் இயல்முரை:
வரையரை: குழ்ந்்தயின போகம் மற்றும் 

நி்ல, த்தாடர இ்ண அ்சேவாக, பிறைபபுறுபபின 
வழியாக தவளிவரு்தல்.
பிைசவததின்  இயல்முரைரய  மூன்று 
வரகயாக பிரிககலைாம்
1. Power → கரபபேப்பே சுருங்கு்தலின வலி்ம
2. Passage →  பிறைபபுப போ்்தயின அ்மப்பேப 

தபோறுத்து
3. Passenger →  குழ்ந்்தயின அளவு அல்லது 

எ்ட
வழிமுரை (Mechanism):

என்நகஜமணட  (Engagement): சே்நதிபபுகள்: 
இடுபபு எலும்பின விளிம்பில் குழ்ந்்தயின 
மிகபதபேரிய விட்டமாைது (்பே்பே்ரட்டல் விட்டம்) 
கீழ் ்�ாக்கி அமரவது.  இது �டபபேது கரபபேகால 
க்டசியில் (மு்தல் பிரசேவம்) அல்லது பிரசேவ வலி 
ஆரம்பித்்த பிறைகு (இரண்டாவது பிரசேவம்)
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இைககம் (Descent)
கீழ் இருக்கும் குழ்ந்்தயின பேகுதி, 

தமதுவாகவும், பேடிபபேடியாகவும் இறைங்கு்தல். இது 
்த்ல மற்றும் இடுபதபேலும்பின அ்மப்பேப 
தபோறுத்்தது. 

ச�கிழ்வு (Flexion)
�ல்ல த�கிழ்வு, குழ்ந்்தயின ்த்ல 

இடுபதபேலும்பின விளிம்பில் த்தாடு்தல்  மற்றும் 
இறைங்கு்தலுக்கு சோ்தகமாக அ்மகிறைது.

உள் சுழறசி (Internal rotation) 
குழ்ந்்தயின ்த்ல, முன்ைாக்கி (அல்லது 

பின்ைாக்கி) சுழனறு, இஸகியல் ஃ்பேயின 
வழியாக தவளி்யறுகிறைது.இது இடுபபு பேகுதியில் 
ஏற்பேடுகிறைது.

மணிமகுைம் (Crowning)
உட்புறை சுழற்சிக்குப பின, குழ்ந்்த மீண்டும் 

இறைங்கு்தலில்  குழ்ந்்தயின ்பேதபே்ரட்டல் 
விட்டமாைது, தபேண்ணின கருவாய மூலம் 
(வல்வா-Vulva), கரபபப்பே சுருங்கு்தல் முடி்நதும், 
எ்ந்த ம்ந்த நி்லயும் இல்லாமல் தவளிவரு்தல் 
இ்த்ை �ம்மால் காண முடியும். 

நீடடி்பபு: (Extension)
தபேரினியம் ்த்சேகள் விரிவ்டவது.  

குழ்ந்்தயின உசசிபோகம் தபேரினிய ்த்சேக்ளயும் 
விரிவ்டகிறைது.
 • ்த்ல பினபேகுதி, சிம்பேசிஸ பிபில் கீழ்்�ாக்கி 

வரு்தல்
 • முகம், ்தா்ட, முகவாய கட்்ட, தபேரிணியம் 

்த்சேக்ள ஊருவி வரு்தல்.
Restitution: குழ்ந்்த வயிற்றில் இருக்கும் 

நி்ல்யப தபோறுத்து ்த்ல வலபபேக்கமாக்வா 
(அ) இடபபேக்கமாக்வா திரும்பும்.

சவளிபுை சுழறசி:
 • ்த்ல கீழ் இறைங்கியது ் போனறை, ் ்தாள்பேட்்டயும் 

கீழ் இறைங்கு்தல், பினபு, முனபுறைமாக்வா 
பினபுறைமாக்வா திரும்பு்தல்.

 • ்த்ல ஊசேலாடுகிறைது.

்பககவாடடு சுழறசி:
 • முனபுறை ்்தாள்பேட்்ட, சிம்பேசேஸ பீபுஸ வழியாக 

வரு்தல்
 • மு்தலில் தவளிவரும் பினபுறை ்்தாள்பேட்்ட 

ஆசேைவா்ய ்தழுவியபேடி இருக்கும்

 • Expulsion: தவளி்யற்றைபபேடு்தல்:  ்்தாள்பேட்்ட 
தவளிவ்ந்த பிறைகு, முழு உடம்பும் உடைடியாக 
தவளிவருகிறைது.

குழ்ந்்த பிறை்ந்த உடன, 
குழ்ந்்தயின இரத்்தத்தின அளவு 
1/3 பேங்கு்தான இருக்கும்.  90 

த�ாடிகள் ்தாம்தமாக த்தாபபுள் தகாடி்ய 
இறுக்கம் தசேய்தால், 60% (இரத்்தம் தசேல்கள்) 
குழ்ந்்தக்கு ்மற்பேடியாக கி்டக்கும்.  
இ்தைால், மு்தல் ஒரு வருடத்திற்கு ் ்த்வயாை 
இரும்புசசேத்து குழ்ந்்தக்கு கி்டக்கும் மற்றும் 
தவள்்ள அணுக்கள், ்�ாயகிருமி 
உள்நு்ழவ்்த ்தடுக்க உ்தவுகிறைது.  
குழ்ந்்தக்கு ஆண்டிபோடி-கள் (Antibodies) 
கி்டக்கும்.  உட்ல சேரிதசேயய ்்த்வயாை 
்தண்டு தசேல்கள் கி்டக்கும்.

 7.7.   பிைசவததிைகு பிநரதய காலைம்

(பிரசேவத்திற்கு பி்ந்்தய காலம் (Normal 
puerperium) எனபேது, குழ்ந்்த பிறை்ந்தபினபு உடலில் 
உள்ள திசுக்கள் இடுபபு உறுபபுகள், உடற்கூறியல் 
மற்றும் உடலியல் ரீதியாை, கரபபோகால மு்ந்்தய 
நி்லக்கு மாறுவ்்த ஆகும்.

உைறகூறு, மறறும் உைலியல் மாறைஙகள்
 • கரபபேப்பே சுருங்கு்தல் (மு்ந்்தய நி்லக்கு 

தசேல்லு்தல்)
 • கரபபேப்பேயின உள்பேகுதி  மறுஉற்பேத்தியாகு்தல்.

(எண்்டாதமட்ரியம்).
 • சிறுநீரப்பே, தபேரிய்தாகு்தல் மற்றும் 

விரிவ்ட்த்ல உணரும் ்தன்ம 
கு்றை்நதுவிடுகிறைது.

 • இரத்்தம் உ்றையும் ்தன்ம அதிகரித்்தல்
 • பிளாஸமா அளவு கு்றை்நது விடுகிறைது

கர்ப்ப்பர்ப இன்வலுசன் (Uterine Involution)
 • கரபபேகாலத்தில், கரபபே்ப்பேயின அளவு மற்றும் 

எ்ட 11 மு்றை அதிகரிக்கிறைது.
 • வி்ரவாை இனவலுசேன (Ragid involution) 
 • குழ்ந்்த பிறை்ந்தவுடக் 1 கி்லாவிலிரு்ந்த 100 

கிராமாக ஆக 6 வாரத்திற்குள் கு்றைக்கிறைது.
 • போலியல் ஹார்மான கு்றைவ்தன காரணமாக 

்ஹபபேரட்்ராபிக் நிறுத்்தபபேடுகிறைது. இ்தன 
வி்ரவாக, தகாலாெ்ைஸ அதிகரிக்கிறைது. 
பு்ராட்டி்யாலிடிக் எனைசேம் ஊடுகதிர 
புரத்்ததின ்தானியகத்்்த ஏற்பேடுத்துகிறைது.
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 • அதிகமாை ்ம்யாதமட்ரியல் அழுத்்தம் 
மற்றும் கரபபேப்பேயின உள்பேகுதியின 
அழுத்்தம் (150 mmHg) கரபபேப்பேயின 
தகாள்ளளவு கு்றைகிறைது.

 • After pains (ஆபடர தபேயின)à 2 – 3 �ாட்கள் 
இ்ந்த வலி இருக்கும் இரண்டு குழ்ந்்தகளுக்கு 
்மல் பிரசேவித்்த ்தாயக்கு அதிகமாக இருக்கும். 
வலியாைது குழ்ந்்த போல் குடிக்கும் ்போது 
ஆக்ளி்டாசின ஹார்மான அதிகமாக 
சுரபபேதிைால் வலி அதிகமாகிறைது.

 • கருப்பே குழி:பிரசேவத்திற்கு பின கருகுழி 
நுண்ணுயிர ்தாக்கத்திற்கு வாயபபுள்ளது.

நலைாகியா: (LOCHIA) 
பிரசேவத்திற்கு பின தவளி்யறும் கழிவு

ச்பயர �ாடகள் காண்ப்படும் கழிவு 
ச்பாருடகள்

Rubra 
(ரூபரா)

0 - 3 புதிய இரத்்தல் மற்றும், 
இறை்ந்த சிசுக்கள்

Serosa: 
(சீ்ராசோ)

4 – 9 இரத்்தம், இரத்்த தவள்்ள 
அணுக்கள் இரத்்த திரவம் 
இ்தன நிறைமாைது 
தசேம்மண்ணிறைம்

Alba 
(ஆல்போ)

10 – 15 மியூகஸ, தடசிடுவல் 
தசேல்கள், மஞ்சேள் தவள்்ள 
நிறைமாக இருக்கும் 
(தவளி்யற்றைம்)

கர்ப்பர்ப வாய்:
 • மு்தல் வாரம் – சுமாராக 1 தசே.மீ அளவு 

காணபபேடும்
 • தவளிபபுறை வாய – குறுக்குபுறைமாக ஒரு பிளவு 

்போனறு இருத்்தல்
 • முழுவதுமாக குணம்ட்தல் 6 – 12 வாரம் 

நயானி (vagina)
 • தமன்மயாகவும், வீக்கமாகவும், ்மாசேமாை 

த்தாளிவுடனும் இருத்்தல்.
 • மு்தல் 3 வாரம், உள்பேகுதியில் இருக்கும் (rugae) 

ரூ்க ம்றை்நதுவிடு்தல்.
 • 6 – 10வது வாரத்தில் – எபிதீலியம் சோ்தாரண 

நி்லக்கு மாறு்தல்.
கீழ்்பகுதி  நயானி ்ம்லாட்டமாை கீறைல் 

காயத்்தால் போதிக்கபபேட்டிருக்கும்.

இடு்பபின் தரை்பாகம்: Pelvic Floor
்த்சேகள் மற்றும் எலும்புகளில் கீறைல்காயங்கள் 

பேல்்வறு நி்லகளில் இருக்கும், இ்்த ்தவிர 

மற்றை்வகள் சோ்தாரண நி்லக்கு  திரும்புவ்தற்கு 
6 வாரங்கள் ஆகும்.

சிறுநீர ்பாரத: 
 • பிரசேவத்திற்கு பின சிறுநீர்பேயின உள்பேகுதி 

வீக்கமாக இருத்்தல்.
 • சிறுநீர்ப ்பே அதிகமாக விரிவ்டவது 

முழு்மயாக சிறுநீர தவளி்யற்றை்தாலும் 
மீ்தமுள்ள சிறுநீரின அளவு அதிகமாக இருக்கும்.  
அ்தைால் சிறுநீர த்தாற்று வருவ்தற்கு 
வாயபபுகள் அதிகம்.

 • 50% தபேண்களுக்கு, 1 – 2 �ாட்களுக்கு 
சிறுநீரில் புர்தம் தவளி்யறும்.

 • 8 – வாரங்களில் – சிறுநீரகத்தின பிளாஸமா 
ஓட்டம் கு்றை்நது சோ்தாரண நி்லக்கு வரு்தல்.

 • கு்ளாமரூலர வடிகட்டு்தல் மு்றையாை 
நி்லக்கு திருபபு்தல்.

 • கிரி்யட்டி்ைன அனுமதி அளவு சேரியாை  
சோ்தாரண நி்லக்கு திரும்புவ்தற்கு ஒரு வாரம் 
்்த்வயாகிறைது.

ச்பசலைாபியன் டியூ்ப ( Fallobian Tube):
 • 2 வாரங்களில்- எபிதிலியம் தசேயல்�லிவு 

தமன்ம அ்டகிறைது.
 • 6-8 வாரங்களில்- எபிதிலியம் மீட்கபபேடுகிறைது.

திைவம், எலைகநைாரலைட (Fluids, electrolytes)
எரை இழ்பபு:  5-5 கி்லா -குழ்ந்்த, �ஞ்சு 

மற்றும் பேனிகுடம் ்தண்ணீர  4 kg – திரவம் மற்றும் 
்தாதுஉபபுகள் ( எலக்்ரா்லட்) தவளி்யறும்.

திைவம் இழ்பபு:  2 லிட்டர மு்தல் வாரங்களில் 
1.5 லிட்டர அடுத்்த 5 வாரங்களில் 
எலைகநைாரலைட:
 • முழுவதுமாக மாற்றைத்்தக்க ்சோடியம் 

கு்றைகிறைது. ஆைால் உடம்பின ்தண்ணீர 
இழபபு, ்சோடியம் இழப்பே விட அதிகமாக 
இருக்கிறைது. 

 • புதராெஸட்ரான கு்றைவாக இருபபே்தால் 
அல்்ராஸடிரான ஆண்ட்கானி்ஸம் 
கு்றைகிறைது.  இ்தைால் ்சோடியத்தின அளவு 
அதிகரிக்கிறைது.

திசுககள் இன்வலுசன் (Tissue involution)
தசேல்கள் உ்டவ்தால், அதிலிரு்ந்த 

தபோட்டாசியம் தவளியாகி அ்தன அளவு அதிகமாகிறைது.

இருதயததில் ஏற்படும் மாறைஙகள்:
இைததம்  உரைதல்: இரத்்தம் உ்ர்தல்  

வி்ரவாகவும் வியக்கத்்தக்க வ்கயிலும் 
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மாற்றைங்கள் யாத்தனில், இரத்்தம் உ்றை்தல் 
காரணிகளின தசேயல்போடு விரிவாை நி்லக்கு 
உள்ளது.
Blood volume:  (இைதததின் சகாள்்ள்ளவு)

பிரசேவத்தின ்போ்்தா அல்லது பிரசேவம் 
முடி்ந்தவுட்ைா இரத்்தத்தின தகாள்ளளவு 1/5 ஆக 
கு்றைகிறைது, தபோதுவாக சுகபபிரசேவத்தின்போது 
400 ml, அறு்வ சிகிச்சேயின ்போது 
இரத்்தக்்போக்கு 1000 ml ஆகவும் இருக்கும்.

அம்மாவின இரத்்த சுழற்சியின அளவு 10 – 15 
% கு்றைகிறைது.

Haematopoiesis: (சகமடநைா்பாஸ்சஸிஸ்)
 • பிரசேவத்தின்போதும், பிரசேவத்திற்கு பினபும் 

தவள்்ள அணுக்களின எண்ணிக்்க – 
25000/mm3 ஆக இருக்கும்.

 • எலும்பு மஞ்்ஞையின தசேயல்போடு, அதிகபபேடியாக 
இருக்கும்.

 • பிரசேவத்தின ்போது இரும்புசசேத்து அளவு 
கு்றைவாக இருக்கும்.  பின 2 – வது வாரத்தில் 
சோ்தாரண நி்லக்கும் வரும்.

Respiratory Changes: (சுவாச மணைலைததில் 
ஏற்படும் மாறைஙகள்)
 • நு்ரயீரலின எஞ்சிய தகாள்ளளவு அதிகமாக 

இருத்்தல்
 • நு்ரயீரலின காற்று தகாள்ளளவு திறைன 

மற்றும் உள்ளிளுத்்தல் திறைன கு்றைகிறைது
 • பிரசேவத்திற்குபபிறைகு, புரஸடிரான ஹார்மான 

அளவு கு்றைவ்தால், சுவாசேம் விகி்தம் கு்றை்நது, 
காரபேன்ட ஆக்்்ஸடு அழுத்்தம் அதிகமாகிறைது.

மாதவிைாய்
 • போல் தகாடுக்கா்த ்தாயமாரகளுக்கு, 6 வாரத்தில் 

மா்தவிடாய  ஏற்பேடும்.
 • போல் தகாடுக்கும் ்தாயகளுக்கு, 12 மா்தத்தில் 

மா்தவிடாய ஏற்பேடும்.
 • மு்தல் சுழற்சி அண்டவிடுபபு இல்லாமல், அல்லது 

்போதிய அண்டவிடுபபு இல்லாமல் வரும்.

்பாலூடடும்ந்பாது
 • புரலாக்டீன ஒரு முக்கியமாை போலூட்டும் 

கார்மான இது, கரபபே காலம் அதிகரிக்கும் 
்போது அதிகமாக சுரக்கும்.

 • �ஞ்சு தகாடியில் போலியல் ஸடீராயடு கார்மான 
சுரத்்தல் பு்ரா்லக்டின மூலம் 
தூண்டபபேடுகிறைது.

 • குழ்ந்்த பிறை்ந்த பிறைகு, போலியல் ஸடீராயடு 
ஹார்மான ்வ்லயும் கு்றை்நதுவிடுகிறைது.

 • ்ம்யா எபபித்தியல் தசேல்கள் 
சுருங்குவதிைால், போல் தவளி்யறுகிறைது.  
்தனித்துவமாை திசுக்கு அடியில் (லாக்டிதபேரஸ) 
மற்றும் குழய மூலமாக போல் தவளி்யறுகிறைது.
நீநைா  ைாரநமானல்  ரி்பலைகஸ்: Neuro 

hormonal reflex: 4 மற்றும் 6-வது விலா �ரம்புகளின 
வழியாக தசேல்லும், குழ்ந்்த உறிஞ்சு்தலின 
காரணமாக்க் ்ஹப்போ்தலாமஸக்கு தசேல்லும் 
போ்்த தூண்டபபேடுகிறைது.
 • ்ஹப்போ்தலாமஸசில் இரு்நது தவளி்யறும் 

போ்்த மூலம், ஆக்ஸி்டாசின ஹார்மான 
தவளி்யகிறைது.
்பைாமரி்பபு: உறிஞ்சுவதில் மற்றும், போல் 

தவளி்யறுவ்்தப தபோறுத்்தது.
பிைசவததிறகு்பபின் ஏற்படும் சிககல்கள்:
 • பிறைபபு உறுபபுபோ்்தயில் ்�ாய த்தாற்று
 • சிறுநீர போ்்த ்�ாய த்தாற்று
 • காயம் த்தாற்று
 • மாரபேகத்தில் ்�ாய த்தாற்று
 • உ்றைக்கட்டி (து்ராம்்போ எம்போலிசேம்)
 • சிறுநீர கட்டுபேடுத்்த முடியா்த நி்ல
 • சிறுநீர ்்தக்கம்
 • ஆசேைவாய சுருக்குத்்த்சே தசேயலிழ்ந்த நி்ல
 • எபிசியாட்டமி ்�ாய த்தாற்று ்்தயல் 

கூடாநி்ல (Episiotomy)

 7.8.   பிைசவகாலை கவனி்பபு/்பைாமரி்பபு:

அம்மா:
ஒய்வு  மறறும்  தூககம்: அம்மாவின 

ஆ்ராக்கியத்திற்கும் ்போதுமாை அளவு ஒயவு 
மற்றும் தூக்கம் முக்கியமாைது.

உணவு: சேரிவிகி்த உணவு, கூடு்தல் க்லாரி 
போலூட்டும்்போது ்்த்வபபேடுகிறைது (500 க்லாரி)
�ை்ப்பது: (Ambulation) (ஆம்புலுநலைசன்)

பிரசேவத்திற்கு பிறைகு �டபபே்்த 
தவகுவி்ரவாக ஊக்கபபேடுத்்த ்வண்டும். 
சுகபபிரசேவம் எனறைால் 6 மணி ்�ரத்திற்குள் 
மற்றும் அறு்வ சிகிச்சே எனறைால் 24 மணி 
்�ரத்திற்குள் �டபபேது �ல்லது. இ்தன மூலம் இரத்்த 
உ்றை்தல், மற்றும் அ்தைால் ஏற்பேடும் சிக்கல்க்ள 
்தடுக்கிறைது. ்மலும் சி்ரயில் இரு்நது தசேல்லும் 
இரத்்த ஓட்டத்்்த ்மம்பேடுத்்த உ்தவுகிறைது.
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சிறுநீர்பர்ப: பிரசேவித்்த ்தாயமாரகள் 
தபோதுவாக 6 மணி்�ரத்திற்குள் சிறுநீர கழித்்தல் 
்வண்டும். 

ஏ்்தனும் கடிைம் அல்லது கஷ்டம் இரு்ந்தால், 
�டபபேதின முக்கியதுவத்்்தப பேற்றி கூறி 
ஊக்கபபேடுத்து்தல் அவசியம்.
 • ்தண்ணீர அதிகமாக குடித்்தல் ்வண்டும்
 • சிறுநீர கழிபபே்தற்கு முனபு, ்தண்ணீர குழா்ய 

திறை்நது விடல் ்வண்டும். ்மலும், சூடாை 
மற்றும் குளிர்ந்த நீ்ர தபேண்ணின கருவாய 
பேகுதிக்கும் ்மல் ஊற்றை ்வண்டும். 
குைல்:மலசசிக்கல் எனபேது தபோதுவாை 

பிரசசே்ை ஹார்மான காரணமாகவும், 
தபேரினியல் ்த்சேகளில் வலி இருபபே்தாலும் 
ஏற்பபேடுகிறைது. அதிகமாக ்தண்ணீர குடித்்தல், பேச்சே 
காயகறிகள் மற்றும் �ாரசசேத்து தபோருட்கள் 
சோபபிடுவ்தால் இபபிரசசே்ை்ய சேரிதசேயயலாம்.

சுகாதாைம்: துணிகள் அ்ைத்தும் சுத்்தமாக 
இருத்்தல் அவசியம். இது ்�ாயத் த்தாற்்றை 
்தவிரக்கும். மாரபேகம், தபேரினிய ்த்சேக்ள 
சுத்்தமாக ்வத்்தல் ்வண்டும். ்மலும் திைமும் 
குளிபபேது அவசியம்.

உைற்பயிறசி: இடுபபு ்த்ர மற்றும் வயிறு 
உடற்பேயிற்சி தசேயவதிைால், ்த்சே வளத்்்த 
மீட்தடடுக்க உ்தவுகிறைது.

்பசசி்ளஙகுழநரத ்பைாமரி்பபு:
்பசசி்ளஙகுழநரதககு  முதல்  24  மணிந�ைம் 

முககியமானது. இசசமயததில் தான், ச்பரும்்பாலைான 
சிககல்கள் ஏற்படும்.

உயிர  ஆதாை  அறிகுறிகள்: இரு்தயம் மற்றும், 
நு்ரயீரலின தசேயல்போடுக்ள, தீவிரமாக அடிக்கடி 
கண்காணிக்க ்வண்டும்.

சவ்ப்பநிரலை: ஒரு �ா்ளக்கு ஒருமு்றை 
குழ்ந்்தயின தவபபேநி்ல்ய பேதிவு தசேய்தல் 
்வண்டும். ்்த்வபபேடின 6 மணி்�ரத்திற்கு 
ஒருமு்றை பேதிவு தசேய்தல் அவசியம்.

சுவாசம்: சுவாசேம், சோ்தாரணமாக, 
தமன்மயாகவும், வழக்கமாகவும் நிமிடத்திற்கு 
சுமார 60 சுவாசேவிகி்தம் இருக்கும்.அசோ்தாரணமாகக் 
கரு்தபபேடும் இருமல், கஷ்டபபேட்டு மூசசு விடு்தல் 
்போனறை்வகள்.
நதால்:

்்தாலில் கவனிக்க ்வண்டிய்வ, நீல 
நிறைமாக இருத்்தல், மஞ்சேள்காமா்ல மற்றும் உடல் 
வறைட்சி.

தரலை,  கண  மறறும்  வாய்: 
அசோ்தாரணங்க்ளயும், த்தாற்று்�ாயகளயும் 
ஆயவு தசேயயபபேட ்வண்டும்.

சதா்பபுள் சகாடி: திைசேரி பேரி்சோ்த்ை தசேயய 
்வண்டிய்வ வீக்கம், தவளி்யற்றைம், வாசே்ை 
6 – 7 வது �ாளில் த்தாபபுள் தகாடி வழக்கமாக 
வீழு்நது விடும்.
Stool: மலைம்

மலம் கழித்்தலின எண்ணிக்்க, நிறைம் 
மற்றும் அ்தன ்தன்ம ஆகியவற்்றை குறிபபிடு்தல் 
அவசியம்.

மு்தல் மலத்்்த காட்டு மலம் (தமக்்கானியம்) 
எனறு அ்ழபபேர. இது கருபபு கல்ந்த 
பேச்சேநிறைத்துடன இருக்கும். உணவுக்குபபின 
அல்லது ்தாயபபோல் குடித்்த பினபு மலம் மஞ்சேள் 
நிறைத்தில் மாறும்.

சிறுநீர:
 • வழக்கமாக பிரசேவத்தின்போது அல்லது அ்தன 

பிறைகு சிறுநீர கழித்்தல் ஏற்பேடும்.
 • தபேரும்போலாை குழ்ந்்தகள் பிறை்ந்த 24 

மணி்�ரத்தில் சிறுநீர கழிக்கும்.
 • சிறுநீரில் யூ்ரட் காரணமாக �ாபகினகளில் 

இளஞ்சிவபபு நிறைமாக மாறும்.
 • �ாபகினக்ள உடைடியாக மாற்று்தல் 

அவசியம்.
 • இல்்லதயனில் பிறைபபுறுப்பே ்�ாயக்கிருமி 

்தாக்கும். 

உணவு (்பால்)
 • மூனறு மு்தல் �ானகு மணி ்�ரத்திற்கு 

ஒருமு்றை ்தாயபபோல் தகாடுக்க ்வண்டும்.
 • வா்நதி, வயிறு, வீக்கம் ்போனறை 

அசோ்தாரணங்க்ளக் குறிபபிடு்தல் அவசியம்.

உணவு ்பறைாககுரை (underfeeding)
கணைறியும் முரை
அதிகமானஉணவு / ஊடைசசதது (overfeeding)

தபோதுவாக மு்தல் வார இறுதியில் ஏற்பேடும்.

கணைறியும்முரை
 • போல் குடித்்த பின வா்நதி எடுத்்தல்.
 • அடிக்கடி பேருமைாை தசேரிக்கா்த ்தயிர ்போனறை 

மலம்.
 • புட்டத்தில்்மல் ்்தால் உரி்தல் ்போனறை நி்ல.

ஆரை (துணி): காலநி்லக்கு ஏற்றைாற் ்போல் 
ஆ்ட அணிய ்வண்டும்.
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 7.9.    இன்பச்பருகக ஆநைாககியம் மறறும் 
குடும்்பக கடடு்ப்பாடு (Reproductive 
health care and family planning)

இன்பச்பருகக  ஆநைாககிய்பைாமரி்பபு 
(reproductive health care)
வரையரை

இைபதபேருக்கம் தசேயயவும் மற்றும் 
கட்டுபபேடுத்தும் திறைன போதுகாபபோை ்தாய்ம – 
போதுகாபபோை கரபபேம், ்தாய மற்றும் குழ்ந்்தயின 
போதுகாபபு. கரபபேம் மற்றும் த்தாற்று்�ாயகளின 
த்தாற்று பேயமில்லாமல் போதுகாபபோை உடலுறைவு.

இன்பச்பருகக ஆநைாககியததின் கூறுகள்

இன்பச்பருகக 
காலைததிறகு 
முநரதய 
நிரலை

வ்ளர இ்ளம்்பருவததின் உைல் 
�லை பிைசசரன
 • ஊட்டசசேத்து
 • போலியல்கல்வி
 • கருத்்த்டமற்றும்
 • இள்மகரபபேம்

இன்பச்பருகக 
காலைம் 
(வருைம்)

 • திருமண வயது 
(ஏற்றைவயது: தபேண் 21-25 
& ஆண் 26-30)

 • குடும்பேகட்டுபபோடு
 • ்�ாயத்தாற்று
 • சேட்டபூரவமாை 

கருக்க்லபபு 
குழ்ந்்தயின்ம

மாதவிைாய் 
நின்று ந்பான 
ஆணடுகள்

 • மா்தவிடாய நினறை்்தப 
பேற்றி கற்பித்்தல்

 • பிறைபபுறுபபு 
புற்று்�ாயக்ளப பேற்றி 
தி்ரயிடல்

 • பிறைபபுறுபபு 
புற்று்�ாயகளுக்காை 
்தடுபபு மற்றும் 
குணபபேடுத்து்தல்

குடும்்பகடடு்ப்பாடு
வரையரை

தனி�்பரகள் அல்லைது  தம்்பதிகளுககு உதவக 
கூடிய �ரைமுரைகள் பின்வருமாறு
 • ்்த்வயற்றை கரபபேத்்்தத் ்தவிரத்்தல்
 • ்்த்வயாை கரபபேம் மற்றும் குழ்ந்்த 

பிறைப்பே ஏற்றுக் தகாள்ளு்தல்

 • இரண்டு கரபபேத்திற்கும் இ்ட்ய 
இ்டதவளி்ய பேராமரித்்தல்

 • குடும்பேத்திற்கு ்்த்வயாை குழ்ந்்தகளின 
எண்ணிக்்க்ய நிரணயம் தசேய்தல்

 • கரபேத்தின வய்்த ்்தரவு தசேயயவும். 

கருததரை (Contraception)
கரபபே நிகழ்்வ ்தற்காலிகமாக அல்லது 

நிர்ந்தரமாக ்தடுக்க வடிவ்மக்கபபேட்ட 
�டவடிக்்கக்ள கருத்்த்ட எனறை்ழகி்றைாம்.

தறகாலிக  கருததரையின்  முரைகள் 
(Temporary method of contraception)
இயறரகயான முரைகள்
1. ரிதம் முரை (Rhythm method):

மா்தவிடாயசுழற்சி 3 கட்டங்களாக 
பிரிக்கபபேட்டுள்ளது. எக்கட்டத்தில் கருத்்தரிக்க 
முடியும் எனபே்்த த்தரி்நது தகாள்ளலாம்.

முதல்கடைம்
மலட்டுத் ்தன்மகட்டம் எனபேது மா்தவிடாய 

சுழற்சி துவங்குவ்தற்கு முனபிரு்நது அண்ட விடுபபு 
�ாள்வரும் வ்ர.

இைணைாம்கடைம்
வளமாை கட்டம். இது அண்டவிடுபபுக்கு 7 

�ாட்களுக்கு முனபும், 48 மணி்�ரத்திற்கு பினபும் 
ஆகும்.

மல���
த�ைம

மாத�டா�
மல���
த�ைம

க����
கால�

மூன்ைாம்கடைம்
முற்றிலும் மலட்டுத்்தன்ம கட்டம். 

அண்டவிடுபபிற்கு பின 48 மணி்�ரம் மு்தல் 
அடுத்்த மா்தவிடாய வரும் வ்ர. இது 10 மு்தல் 16 
�ாட்களாகும். 
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மாதவிைாய்  கடைஙகர்ள  கணைறியும்  முரை 
(கர்ப்ப்பர்ப  வாய்  மியூகஸ்  ந்பான்ை  சவளியீடடில் 
்பரிநசாதரன சசய்தல்)

கரபபேப்பே வாயில் இரு்நது வரும் சேளி்ய 
பேரி்சோ்த்ை தசேய்தல். கட்டம் ஒனறு மற்றும் 
மூனறில் சேளி ்போனறை தவளி்யற்றைம் 
மிகக்கு்றைவாகவும் இருக்கும் மற்றும் நீடிக்கும் 
்போது கடிைமாகவும் மிகஎளி்தாக உ்டய 
கூடிய்தாக இருக்கும்.

இைணைாம்கடைம்
சேளி்போனறை தவளி்யற்றைம் அதிகமாகவும், 

கடிைமாகவும்,த்தளிவாகவும் மற்றும் எளி்தாக 
நீட்டிக்க கூடிய்தாகவும் இருக்கும்.

அடி்ப்பரை  உைல்  சவ்ப்பநிரலைரய 
அ்ளவிடுதல் (basal body temperature)

உடல் தவபபேநி்ல்ய கா்லயில் 
அளவிட்வண்டும். த்தாடரசசியாக தவபபேநி்ல 
உயரவு 0.2 - 0.6oC இரு்ந்தால் அண்ட விடுபபு 
�ட்ந்த்தற்காை அறிகுறி.

�ன்ரமகள் தீரமகள்

உடல் பேக்கவி்ளவுகள் 
இல்்ல.

உயர ்்தால்வி விகி்தம்.

சிக்கைமாைது போலியல் ்�ாயகளுக்கு 
போதுகாபபு ஏதுமில்்ல 
(உ்தாரணமாக எசஐவி, 
மஞ்சேள் காமா்ல).

மு்றை சோர்ந்த சுகா்தார 
அபோயங்கள் இல்்ல.

தவிர்பபு (Abstinence)
 • போலியல் உறைவுமு்றை்ய முழுவதுமாக 

்தவிரத்்தல்.
 • போலியல் குறுக்கீடு (Coitus Interruptus)
 • போலியல் உறைவின ்போது ஆண் ்தன 

ஆண்குறி்ய வி்நது தவளிவருவ்தற்கு முன 
்யானியில் இரு்நது தவளி்ய எடுத்்தல்.

்பாலூடடும்ந்பாது  மாதவிைாய் 
சுழறசியின்ரம  முரை:  (Lactational 
Amenorrhea Method)
்பாலூடடும் ந்பாது முதல் 6 வாைஙகளுககு

கருமுட்்ட தவளி வருவ்்தத் ்தடுத்து 
கரபபேப்பே வாயில் சுரக்கும் நீ்ர ்தடிமைாக 
மாற்றுகிறைது. போலூட்டும் ்தாய மாரகளுக்கு மிகவும் 
சிறை்ந்த மு்றையாகும்.

அவசைகாலை கருததரை
இது வி்நது ்போக்குவரத்்்த கு்றைக்கிறைது. 

கரபபப்பேயின உள்பேகுதியில் மாற்றைங்க்ள 
ஏற்பேடுத்தி கரு்தரித்்தலுக்கு சோ்தகமற்றை்தாக மாற்றுகிறைது. 
இது போதுகாபபு இல்லா்த உடலுறைவு தகாண்ட மற்றும் 
போலியல் ்தாக்கு்தலிைால் போதிக்கபபேட்ட 72 மணி 
்�ரத்திற்குள் கருத்்த்ட உபேகரணம் தபோறுத்துவ்தன 
மூலம் கரபேத்்்த ்தடுக்கும்.

இயறரகயான  கருததரை  முரைகளின் 
்பயன்கள்
 • இயற்்கயாை மு்றைக்கு எ்ந்ததவாரு சோ்தைம் 

அல்லது மரு்நதும் மரு்ந்த உடம்பில் 
்்த்வயில்்ல.

 • பேக்க வி்ளவுகள் இல்லா்த்வ
 • தசேலவு இல்்ல
 • அறைத�றி மற்றும் கலாசசோர மு்றைபபேடியும் 

ஏற்கத்்தக்கது.
 • மற்றை கருத்்த்ட மு்றைக்ள ்தவிர சிறை்ந்த 

மு்றையாகும்.
ந்பரியா்முரைகள் (barrier method)
ஆணுரைகள் (Condoms)

வ்ககள்: தவறு்மயாை ஆணு்றை (Latex)
வி்நதுக் தகால்லி
தசேலுத்்தபபேட்ட ஆணு்றை

ஸ்ச்பரமிரசடு  (விநது  சகால்லி) எனபேது 
வி்நது்வ �கராம்லா அல்லது தகால்லக் 
கூடிய்தாக்வா இருக்கும். 

்பயன்்படுததும் முரை
்பயன்கள் தீரமகள்

கரபபேத்்்தத் 
்தடுபபேதில் மிகவும் 
திறை்மயாைது.

100 தபேண்களில் 3 மு்தல் 15 
்பேருக்கு ஆணு்றை 
பேயனபோடு பேயைற்றை்தாகிறைது

போலியல் 
்�ாயகளில் இரு்நது 
போதுகாபபு ்தரும் ஒரு 
சிறை்ந்த கருத்்த்ட 
சோ்தைம் ஆகும்.

தசேயற்்க (சி்ந்தடிக்)
ஆணு்றைமட்டும் போலியல் 
்�ாயகளிலிரு்நது 
போதுகாபபு அளிக்கும். (HIV, 
Hepatitis B)
ஏ்்தனும் ஒரு 
்தம்பேதிகளுக்கு ்லட்டக்ஸ 
ஒவவா்ம இரு்ந்தால் 
்லட்டக்ஸ (latex) இல்லா்த 
ஆணு்றை 
பேயனபேடுத்்த்வண்டும்.



180

 • போபஸபியர (Pap smear test) முடிவுகள் 
போ்தகமற்றை்வயாைால் மட்டு்ம 
பேயனபேடுத்்தலாம்.

ஸ்ச்பரமிரசடு (விநது சகால்லி)
ஸதபேரமி்சேடு வி்நதுதசேல்களின தசேல் சுவ்ர 

அழிக்ககூடியது.இ்தன மூலம் இது வி்ந்தணுவின 
இடம் தபேயர்த்ல �கரும் ்வகத்்்தயும் 
போதிக்கிறைது.
1. ஏ்ரா்சோல்்போம் (Aerosol Foam)
2. க்ரீம்மற்றும்தெல் (Creams & Gels)
3. ்யானியில் ்வக்கும் குளி்க ்போனறை 

மரு்நது(vaginal suppositories).
4. ஃபிலிம்ஸ (Films)
5. கடற்போசிகள் (sponges)

தபோதுவாக அ்ைத்து ஸதபேரமி்சேடு 
மரு்நதும் �சசுத் ்தன்மயற்றைது.

�ன்ரமகள் தீரமகள்
 • இது ஒரு மசேகு 

எண்தணயாகவும் மற்றும் 
போலியல் ்�ாயகளுக்கு 
போதுகாபபு 
வ்ளயமாகவும் 
இருக்கும்.

 • ்்தால்வி 
விகி்தம் 
அதிகம்.

 • கரபபேப்பே வாய 
புற்று்�ாய வருவ்தற்காை 
ஆபேத்து கு்றைவு.

 • மு்தல் 1 மு்தல் 
2 மணி ்�ரம் 
பேயனுள்ளது.

உள்கருததரை  சாதனஙகள்  (intra-uterine 
devices)
�வீன முரைகள் (modern method)

ஹார்மானக்ள தமதுவாக 
தவளியிடக்கூடிய த�கிழியால் ஆை சோ்தைம். 
திைமும் காபபேர தவளியீடு காரணத்திைால் 
கரபபேப்பேக்கு வி்நது வருவ்்த இது ்தடுக்கிறைது. 
பு்ராஸதடஸடின தவளியீடு காரணத்திைால் 
கரபபேப்பே வாயில் தவளி்யறும் சேளி ்போனறை 
தவளி்யற்றைம் ்தடிமைாகவும், என்டாதமட்ரியம் 
தமல்லிய்தாக மாறுவ்தால் கருத்்தரித்்த்ல 
்தடுக்கிறைது.

வரககள்
(B) கா்ப்பர
 • காபபேர ‘டி’ 380 ஏ
 • ்�ாவா ‘டி’
 • பேல்பேணி 375

்மலும் உ்டபபு அல்லது கசிவு 
இல்்லதயனறைால் கூடு்தல் போதுகாபபு தகாடுக்கும். 
கரபபேப்பேயின வாயில் ஊடுருவ்தற்கு முன 
ஆணு்றை பேயனபேடுத்்த ்வண்டும். ்போதுமாை 
உராயவு மற்றும் மசேகு எண்தணய்ய பேயனபேடுத்்த 
்வண்டும் (லுபரி்கனட்) எழுபபேபபேட்ட ஆண்குறி 
முழுவதும் ஆணு்றை்ய பேயனபேடுத்்த ்வண்டும். 
கருப்பேவாயிலிரு்நது ஆண்குறி தவளியில் 
வ்ந்தவுடன ஆணு்றை்ய உடைடியாக மற்றும் 
ஒழுங்காக அகற்றி குப்பேயில் ்போடவும்.

உதைவிதான கருததரை (Diaphragm)
வரககள்: 
1. ்தட்்ட ்போனறை திருகுசுருள் (flat spring) 
2. சுருள்வில் அ்மபபு
3. ஆா ் க்கிங் சுருள்

உ்தரவி்தாைம் சிம்்பேசிஸபீபீஸக்கு 
பினபுறைமாகவும் (cul-de-sac-கல்-டி-்சேகில்) 
ஆழமாகவும் கரபபேப்பேவாய முழுவதும் 
மூடியிருக்கும். சேவவு ்மயத்திற்குப பினைால் 
கரபபேப்பேவாய இருக்க ்வண்டும். உ்தரவி்தாைம் 
பேயனபேடுத்தி தகாண்ட பின, 8 மணி ்�ரம் கழித்து 
அ்த்ை அகற்றை ்வண்டும். பேயனபேடுத்தும் முன 
வி்நது தகால்லி்ய பிறைபபுறுபபில் ்தடவ ்வண்டும்.

�ன்ரமகள் தீரமகள்

ஒழுங்காக 
உபே்யாகபபேடுத்திைால் 
கரபபேம் மற்றும் போலியல் 
்�ாயகளிலிரு்நது ஒருவர 
்தன்ம போதுகாத்துக் 
தகாள்ள முடியும். 

்்தால்வி விகி்தம் 
அதிகம்.

கரபபேப்பே வாயபுற்று 
்�ாய வருவ்தற்காை 
ஆபேத்து கு்றைவு.

(Toxic shock syndrome) 
டாக்ஸிக்ாக் 
சின்ராம் சேற்று 
வருவ்தற்காை ஆபேத்து 
அதிகம்.

சிறுநீர போ்்தயில் 
த்தாற்று 
ஏற்பேடுவ்தற்காை 
ஆபேத்து அதிகம்.

கர்ப்ப்பர்ப வாய் சதா்பபி (cervical cap):
 • குவ்ளவடிவ குபபி்ய கரபபேப்பே வாய 

பேகுதியில் தபோருத்்த ்வண்டும்.
 • இ்்த 48 மணி ்�ரத்திற்கு ்மலாக 

கருப்பேயில் தபோருத்தி இருக்கக் கூடாது.
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 • அசோ்தாரணமாை மா்தவிடாய இரத்்தப்போக்கு

சிககல்கள்
 • கரபபேப்பே மற்றும் இடுபபு த்தாற்று.
 • காபபேர T- தவளி்யற்றைபபேடு்தல்
 • கரபபேப்பே்ய து்ளயிட்டு தவளி்ய 

தசேல்லு்தல்.
 • இடம்மாறிய கரபபேம்.

ைாரநமான்கள் கருததரை
இரணநத  கருததரை  மாததிரை  (combined  oral 
contraceptive)

தசேயற்்கயாை ஈஸட்்ராென மற்றும் 
பு்ராெட்டிரான இ்ண்ந்த இ்ந்த மாத்தி்ர 
போலூட்டும் ்தன்ம்ய ஒடுக்கி, கரபபேப்பேயின 
வாயில் மியூக்ஸ ்போனறை தவளி்யற்றைத்்்தத் 
்தடிமைாக்கி கரபபேப்பேயில் உள்ள 
எண்்டாதமட்ரியத்தில் மாற்றைங்க்ள 
ஏற்பேடுத்துகிறைது.

�ன்ரமகள் தீரமகள்

 • கரபபேத்்்த ்தடுபபேதில் 
மிகவும்  பேயைளிக்கிறைது

 • போலியல் 
்�ாயகளுக்கு 
எ்ந்த ஒரு 
போதுகாபபும் 
இல்்ல

 • எண்்டாதமண்ட்ரியல் 
புற்று ்�ா்ய ்தடுக்கும் 
(புற்று ்�ா்ய ்தடுக்கும் 
(Endometrial Cancer)

 • திைமும் 
எடுத்்தல் 
்வண்டும் 
(உட்தகாள்ளல் 
்வண்டும்)

 • மாரபேக்�ாய, 
இடம்மாறிய கரபபேம், 
இரும்புசசேத்து 
கு்றைவதிைால் ஏற்பேடும் 
ரத்்த்சோ்க 
கு்றைகிறைது.

இக்கருத்்த்ட சோ்தைத்்்த கீழ்கண்டவரகள் 
பேயனபேடுத்்த கூடாது

(B) ரசலைாஸ்டிக
(B) ைாரநமான் சவளியீடு
 • புரஸதடல்டிரான தவளியீடு
 • தல்ைாவா ்ம்ரைா

நுரழககும் முரை (insertion)
1. சிறுநீர்பே காலியாக இருக்க ்வண்டும்
2. லித்்்தாடாமி நி்ல (lithotomy position)
3. ்யானியின பினபுறைம் கரபபேப்பே வா்ய 

posterior vaginal speculum கருவி தகாண்டு 
ஆனட்டி தசேபடிக்்லாஷன மூலம் சுத்்தபபேடுத்்த 
்வண்டும்.

4. கரபபேப்பே வாயின ்மல் உ்த்ட ஆரடிரி்போர 
தசேபஸ மூலம் பிடித்்தல் ்வண்டும். பினைர 
யுட்்ரன சேவுண்ட் எனறை கருவி்ய கரபபேப்பே 
வாய வழியாக உள் தசேலுத்தி கரபபேப்பேயின 
சோ்தாரண நி்ல்ய மற்றும் குழியின 
நீளத்்்த அளவீடு தசேய்தல்.

5. காபபேர-டி்ய கருப்பேவாயின வழியாக 
கருப்பேயின ்மயம் வ்ர நு்ழக்கவும். 
பினைர ஒரு நி்லபேடுத்தி நு்ழக்கும் 
கருவி்ய திரும்பே தவளி்ய இழுத்்தல் 
்வண்டும். அசசேமயத்தில் பிளனெ்ர அ்்த 
நி்லயில் ்வத்்தல் அவசியம்.

6. அதிகமாை அல்லது நீளமாை நூ்ல தவட்டி 
எடுத்்தல் ்வண்டும்.
�ன்ரமகள் தீரமகள்

 • கரபபேத்்்த ்தடுபபேதில் 
மிகவும் பேயனுள்ளது.

 • இடுபபு அழற்சி 
்�ாயகளுக்காை 
ஆபேத்து அதிகம்.

 • நு்ழ்ந்தவுடன 
பேயைளிக்கும்.

 • வலியுடன கூடிய 
மா்தவிடாய

 • நீண்ட �ாட்கள் 
போதுகாபபு.

 • மா்தவிடாயின ்போது 
அதிக ரத்்தப்போக்கு 
(மு்தல் இரண்டு 
அல்லது மூனறு 
மா்தங்களுக்கு).

 • அவசேர கால 
கருத்்த்ட சோ்தைம் 
ஆகும்.

 • போலியல் ்�ாயக்கு 
எதிராக எ்ந்த 
போதுகாபபும் இல்்ல.

 • ்தாயபபோல் தகாடுக்கும் 
அம்மாக்களுக்கு எ்ந்த 
போதிபபும் இருக்காது.

்பககவிர்ளவுகள்
 • ்த்சேபிடிபபு

முழுரமயான (Absolute)
கணடி்ப்பாக ்பயன்்படுததக 

கூைாதவரகள்

(Relative)
 ்பயன்்படுததக 
கூைாதவரகள்

 • மாரபேகபுற்று்�ாய  • பு்கத்்தல்
 • DVT deep vein thrombosis  • 35 

வயதுக்கு்மல்
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்பகக விர்ளவுகள்
 • மா்தவிடாய வராமல் இருத்்தல்
 • மாரபேகம் முற்றைாக (சேஞ்சேலம்) அல்லது வலியுடன 

இருத்்தல்.
 • மைஅழுத்்தம் மற்றும் கடு்மயாை ்த்லவலி 
 • இரத்்தக் தகாதிபபு
 • மா்தவிடாய சுழற்சிக்கு இ்டயில் 

இரத்்தப்போக்கு அல்லது தசோட்டு தசோட்டாக 
இரத்்தம் வரு்தல்.

மாததிரை  தவை  விடைால்  /  தவை  விடை 
மாததிரைகள் (missed pills)
 • ஒரு மாத்தி்ர்ய சோபபிட ்தவறிவிட்டால் 

அடுத்்தகட்ட திட்டமிடபபேட்ட ்�ரத்தில் இரண்டு 
மாத்தி்ரக்ள சோபபிடுமாறு ்�ாயாளி்ய 
அறிவுறுத்்தவும். வழக்கம்்போல்அ்ந்த மாத்தி்ர 
அட்்ட்ய முடிக்கவும்.

 • இரண்டுக்கும் ்மற்பேட்ட த்தாடரசசியாை 
மாத்தி்ரக்ள உண்ணத் ்தவறிைால் 
க்டசியாக ்தவறைவிட்ட ஒரு மாத்தி்ர்யயும் 
அ்தனுடன அன்றைய திைம் எடுக்கும் 
மாத்தி்ர்யயும் ்சேரத்து சோபபிட ்வண்டும்.

 • மீ்தமுள்ள மாத்தி்ரக்ள வழக்கம்்போல் 
எடுத்துக்தகாள்ள அறிவுறுத்்தவும்.

 • கூடு்தல் கருத்்த்ட போதுகாபபு சோ்தைத்்்த 
அடுத்்த ஏழு �ாட்களுக்கு உபே்யாகிக்கவும்  
(உ்தாரணமாக ஆணு்றை்யப 
பேயனபேடுத்்தலாம்).

புநைாசெஸ்டின் மடடும் உள்்ள மாததிரைகள் 
(progestron only pills)

அண்டவிடுபபு �்டதபேறைாமல் ்தடுத்்தல் 
கரபபேப்பே வாயின சேளி ் போனறை தவளி்யற்றைத்்்த 
்தடிமைாக மாற்று்தல் மற்றும் கரபபேப்பேயின 

உட்பேகுதியில் எண்்டாதமட்டிரியத்தில் 
மாற்றைங்க்ள ஏற்பேடுத்து்தல். 

�ன்ரமகள் தீரமகள்

 • மாத்தி்ரகள் 
வி்ரவாக 
தசேயல்பேடும்.

 • மா்தவிடாய 
சுழற்சியின்ம.

 • மாத்தி்ர நிறுத்திய 
உடன கருவுறு்தல் 
�்டதபேறும்.

 • மா்தவிடாய 
சுழற்சியின 
இ்டயில் 
இரத்்தப்போக்கு.

 • ்தாயபபோல் 
தகாடுபபேதில் எ்ந்த 
போதிபபும் இருக்காது.

 • கட்டாயமாக 
திைமும் எடுத்துக் 
தகாள்ள ்வண்டும்.

 • இரத்்த்சோ்க்யக் 
கட்டுபபோடுத்தும்

 • மா்தவிடாயின 
தவளி்யற்றைம் 
கு்றையும்.

 • கரபபேப்பே 
புற்று்�ாயகள் 
மற்றும் இடுபபு அழற்சி 
்�ாயகளில் இரு்நது 
போதுகாக்கிறைது

புநைாசெஸ்டிைான் கருததரை ஊசி
 • கருமுட்்ட தவளிபபேடு்த்ல ்தடுக்கிறைது.
 • கரபபேப்பேயின வாயில் சேளி்போனறை 

தவளி்யற்றைத்்்த ்தடிைமாக மாற்று்தல்.
 • குழாய �கரவு மற்றும் எண்்டாதமட்டிரியத்தில் 

மாற்றைங்கள் ஏற்பேடுத்து்தல்.
�ன்ரமகள் தீரமகள்

 • மிக வி்ரவாக 
மற்றும் நீண்டகால 
பேயன.

 • ஊசிக்ள 
நிறுத்தியவுடன 
கருவுறு்தல் சேற்றுத் 
்தாம்தமாக இருக்கும் 
(5 மு்தல் 7 மா்தம்)

 • 35-வயதுக்கு 
்மல் உள்ள 
தபேண்களும் 
பேயனபேடுத்்தலாம்.

 • சில ்�ாயாளிகளுக்கு 
எ்ட அதிகரிபபு 
ஒழுங்கற்றை 
இரத்்தப்போக்கு 
மற்றும் மா்தவிடாய 
சுழற்சியின்ம 
அல்லது 
அதிகபபேடியாை 
இரத்்தப ்போக்கு.

 • சி்ரயில் இரத்்தம் 
உ்றை்நது 
இருபபே்தற்காை வரலாறு.

 • உடல் பேருமைாக 
இருத்்தல்

 • கல்லீரல்்�ாய  • இரத்்தக்தகாதிபபு
 • ்தற்்போது 
காசே்�ாயக்காை 
சிகிச்சேயில் இருபபேவர.

 • போலூட்டும் 
்தாயமாரகள்

 • இரத்்தத்தில் தகாழுபபு 
அதிகமாக இருபபே்தற்காை 
குடும்பே வரலாறு.

 • கரபபேம்
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உள்  ச்பாருததிகள்  /  உள்  ரவ்பபுகள் 
(implants) 

இது ஒரு தமல்லிய த�கிழ்வாை 
லி்வாபு்ராதெஸட்ரால் (Levonoregesterl) மரு்நது 
தபோரு்நதிய காபஸயூல்கள் (மாத்தி்ரகள்) ஆகும்.  
இ்ந்த காபஸயூல்க்ள தபேண்ணின முன 
்ககளில் நு்ழத்்தல் ்வண்டும்.  கருமுட்்ட 
தவளிபபேடுத்்த்லத் ்தவிரபபேது கரபபேப்பே 
வாயினvசேளி்போனறை தவளி்யற்றைத்்்த ்தடிமைாக 
மாற்று்தல். குழாயின �கரவு மற்றும் கரபபேப்பேயின 
எண்்டாதமட்டிரியத்தில் மாற்றைங்கள் ஏற்பேடு்தல்.

�ன்ரமகள் தீரமகள்
 • மிகவும் பேயனுள்ளது 
்மலும் தபோருத்தி 
24 மணி ்�ரத்தில் 
்வ்ல தசேயய 
ஆரம்பிக்கும்.

 • உள் ்வபபே்தற்கும் 
தவளி்ய 
எடுபபே்தற்கும் சிறிய 
அறு்வ சிகிச்சே 
அவசியம்.

 • நீண்ட �ாள் 
போதுகாபபு மூனறு 
மு்தல் ஐ்நது 
வருடங்கள்.

 • போலியல் 
்�ாயகளுக்கு 
எதிராை எ்ந்த ஒரு 
போதுகாபபும் இல்்ல.

 • கருவுற்றை்ல ்த்ட 
தசேயய உ்தவும்

 • HBV, HIV மற்றும் STD 
த்தாற்று ்�ாய ஏற்பேட 
வாயபபு உள்ளது.

 • எண்்டாதமட்டிரிய 
புற்று்�ாய்யத் 
்தடுக்கும்

 • இம்மாத்தி்ரக்ள 
திைமும் சோபபிட 
்வண்டும்

 • கருக்குழாயில் 
கருத்்தரிபபு இரத்்த 
்சோ்க ஏற்பேட 
வாயபபு கு்றைவு

்பககவிர்ளவுகள்
 • மாரபேகத்தில் வலி
 • தமன்மயாை மாரபேகம் 
 • எ்ட அதிகரிபபு அல்லது கு்றைபபு.
 • ஒழுங்கற்றை மா்தவிடாய.
 • மா்தவிடாய சுழற்சியின்ம.
 • முகத்தில் முடிவளர்தல்
 • ்த்லமுடிஉதிர்தல்

நிைநதை கருததரை முரைகள்
கருததரை அறுரவ சிகிசரச:
 • குழ்ந்்த ்வண்டாம் எனறு நி்ைக்கும் 

்தம்பேதிகளுக்கு இது சேரியாை மு்றையாகும்.

ச்பண Female : Tubal ligation Or Tubectomy 
கருக்குழா்ய இறுக்கிக்கட்டு்தல் அல்லது 

கருக்குழா்ய அகற்று்தல்.
வரககள்
 • Puerperal sterilization
 • Interval tubal ligatin

1. பிைசவததிறகு பின் சசய்யும் அறுரவச சிகிசரச:
பிரசேவத்திற்கு பின 7 �ாட்களில் தசேயயும் 

அறு்வ சிகிச்சே  இரண்டு பேக்கமும்  கருக்குழாயின 
ஒரு பேகுதி்ய தவட்டி எடுத்்தல் அல்லது இறுக்கிக் 
கட்டு்தல்.
2. �டுவில் சசய்யும் அறுரவ சிகிசரச:

இ்டயில் தசேயயும் அறு்வ சிகிச்சே அல்லது 
கருக்குழாய இறுக்கிக்கட்டு்தல்.

மினி நலைா்பைாடைமி (Mini Lapartomy)
தபோமிராய தசேயல்மு்றையாைது சுபராபியூரிக் 

பேகுதியில் அ்ந்த இடத்திற்கு உரிய மயக்க மரு்நது 
தகாடுத்து மூனறு மு்தல் �ானகு தசேனடிமீட்டர 
வ்ர கீறைல் தசேயது அறு்வ சிகிச்சே 
்மற்தகாள்ளு்தல்.

நுணதுர்ள கருவி மூலைம் (நலை்பைாஸ்நகாபிக 
- Laproscopic):  

�ன்ரமகள் தீரமகள்

 • மிகவும் பேயனுள்ளது 
ஆைால் நீண்ட �ாள் 
பேக்க வி்ளவுகள் 
இல்்ல.

 • நிர்ந்தர தசேயல்மு்றை.

 • தவளிபபுறை 
்�ாயாளியாகவும் 
இரு்நது அறு்வ 
சிகிச்சே தசேயயலாம்.

 • போலியல் 
்�ாயகளுக்கு 
எதிராை போதுகாபபு 
இல்்ல.

 • இடம் மாறிய 
கரபபேத்திற்கு 
ஆபேத்துஅதிகம்.
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நுண்து்ள கருவி மூலம் ்சேளாஸடிக் 
வ்ளயத்்்த (Silastic ring)சுற்றி இருத்்தல்.  இ்தன 
காரணமாக குழாயகளில் அ்டபபு ஏற்பேட்டு 
தசேல்களில் �சிவு ஏற்பேடும்.

அ�ைவ ���ைச �ல� ெதா�� ��க� 

ெபேலா
	ய�
�ழா�

க�
ைப

அ�ட�

க��ய 	�
ெவ�ட
ப�ட�

����
ெவ�ட
ப�ட�

க�ட
ப�ட

அ�ட� �
தைசநா� ெம��ைழ

க�
ைப��
ப�ட�

����
ெவ�ட
ப�ட

 •  உலக மக்கள் த்தா்க 711 
்காடி.

 • இ்நதிய மக்கள் த்தா்க 
1,25,16,95,584 (ெூ்ல 2015).

 • இ்நதியா உலக மக்கள் த்தா்கயில் 
இரண்டாம் இடத்்்த பிடித்துள்ளது.

 • 2022 இல் இ்நதியா உலக மக்கள் 
த்தா்கயில் மு்தலிடம் பிடிக்கும்.

 • உலக மக்கள் த்தா்கயில் 17.5 சே்தவீ்தம் 
இ்நதியா ஆக்கிரமித்துள்ளது. ்மலும் அதில் 
2.4% நிலபபேகுதியாகும்.

 • மக்கள் த்தா்க வளரசசி விகி்தம் 1.25 
சே்தவீ்தம்.

 • பிறைபபு விகி்தம் 20.22 சே்தவீ்தம்.
 • இறைபபு விகி்தம் 7.4%.

க்டசி மா்தவிடாய சுழற்சி �ாள் 
16.06.2018. குழ்ந்்த பிறைக்கும் �ா்ள (EDD) 
கணக்கிடுக.

சசயல்்பாடு

�ன்ரமகள் தீரமகள்
 • அ்ந்த இடத்திற்கு 
உரிய மயக்க மரு்நது 
தகாடுத்து தவளிபபுறை 
்�ாயாளியாகவும் 
தசேயயலாம்.

 • நிர்ந்தர தசேயல் 
மு்றை

 • கு்றை்ந்ததசேலவு  • போலியல் 
்�ாயகளுக்கு 
எதிராை எ்ந்த 
போதுகாபபும் இல்்ல.

 • சில சிக்கல்கள்
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 � மகப்பேறு மருத்துவப பேணி எனபேது, தபேண்ணின கரபபேகாலம் பிரசேவத்தின ்போதும், அ்தற்கு பினபும் 
கி்டக்க ்வண்டிய க்ல மற்றும் அறிவியல் சோர்ந்த போதுகாபபு.

 � சோ்தாரண கரபபேம் எனபேது ஒரு த்தாடரசசியாை தசேயல்மு்றையாகும். இ்்த மூனறு மா்த கால 
அட்டவ்ணயாக பிரிக்கலாம்.

 � இ்ந்த கால அட்டவ்ண கருத்்தரித்்த மு்தல், குழ்ந்்த பிறைக்கும் வ்ர ஆகும்.
 � கரபபே காலத்தில் ஏற்பேடும் உடலியல் மாற்றைங்களில் இைபதபேருக்க மண்டலத்தில் ஏற்பேடும் குறிக்கபபேட்ட 

மாற்றைங்கள் முக்கியமாை்தாகும்.
 � கரபபேத்்்த மு்தலில் சிறுநீரில் பேரி்சோ்த்ை தசேயது பினபு ஸ்கன மூலம் உறுதி தசேயய ்வண்டும்.
 � எதிரபோரக்கபபேடும் பிரசேவ ்்ததி்ய, க்டசி மா்தவிடாய ்்ததியில் இரு்நது கணக்கீடு தசேய்தல் 

்வண்டும். 
 � கரபபேகால கவனிபபு எனபேது, கருத்்தரித்்த மு்தல் �ாள் மு்தல் பிரசேவம் ஆரம்பிக்கும் வ்ர ஆகும்.
 � த்தாடர்நது பேரி்சோ்த்ை தசேய்தலின முக்கியத்துவத்்்த அறிவுறுத்்தல் அவசியம்.
 � த்தாடர்நது கால்சியம், இரும்புசசேத்து, ்போலிக் அமிலம் மாத்தி்ர்ய எடுக்க ்வண்டும் எனறு 

அறிவுறுத்்தல் ்வண்டும்.
 � உயர ஆபேத்து கரபபேத்்்த கண்டறி்நது, ்்த்வயாை சிகிச்சே அளிபபே்தன மூலம் அம்மா மற்றும் 

சிசுவின ்�ாயுற்றை ்தன்ம மற்றும் இறைபபு விகி்தத்்்த கு்றைக்கலாம். 
 � ஒவதவாரு மு்றை பேரி்சோ்த்ையின ்போது இரத்்த அழுத்்தம் மற்றும் உடல் எ்ட்ய ்சோதித்்தல் 

்வண்டும். இ்தன மூலம் கரபபேகால இரத்்த தகாதிபபின ஆரம்பே அறிகுறிக்ள கண்டறியலாம். ்தாய 
மற்றும் சிசுவின இறைபபிற்கு இது முக்கிய காரணமாகும்.

 � பிரசேவம் எனபேது ஒரு தசேயல்மு்றை இதில் கரபபேப்பே சுருங்கு்தலின வி்ளவாக, கரபபேப்பேயில் 
இருக்கும் குழ்ந்்த மற்றும் �ஞ்சுதகாடி பிறைபபு உறுபபின மூலம் தவளியாகிறைது. கரபப்பே்பே 
சுருங்கு்தல் மற்றும் கரபபேப்பே விரிவ்ட்தல் மூலம் பிரசேவத்்்த கண்டறியலாம்.

 � குழ்ந்்தயின போகம் மற்றும் நி்ல த்தாடர இ்ணபபு அ்சேவாக, பிறைபபுறுபபின வழியாக 
தவளிவரு்தல் இ்்த சோ்தாரண பிரசேவத்தின இயல்மு்றை ஆகும்.

இரத மூன்று வரகயாக்ப பிரிககலைாம். 
சேக்தி, இடுபபு எலும்பின ்தன்ம மற்றும் குழ்ந்்த.

பிைசவதரத மூன்று நிரலைக்ளாக பிரிககலைாம்.
 � முதல் நிரலை

உண்்மயாை பிரசேவ வலி மு்தல் கரபபேப்பே வாய முழு்மயாக 10 தசே.மீ வ்ர விரிவ்ட்தல். 
கால்�ரம் 6- 12 மணி்�ரம்.

 � இைணைாம் நிரலை
கரபபேப்பே முழு விரிவ்ட்தல் மு்தல் குழ்ந்்த தவளிவரும் வ்ரயிலாை காலம்.

 � மூன்ைாம் நிரலை 
 � குழ்ந்்த பிறை்ந்த மு்தல், �ஞ்சுதகாடி தவளிவரு்தல் வ்ர இ்தன கால்�ரம் 15-30 நிமிடம்
 � பிரசேவத்திற்கு பி்ந்்தய காலம் எனபேது, குழ்ந்்த பிறை்ந்த பினபு இடுபபு உறுபபுகள் உடற்கூறியல் 

மற்றும் உடலியல் ரீதியாக கரபபேகால மு்ந்்தய நி்லக்கு மாறு்தல்
 � பிரசேவகால பேராமரிபபு எனபேது, ஓயவு, தூக்கம், சீக்கிரமாக �டபபேது, உணவு மற்றும் சுகா்தாரம் 

ஆகும்.
 � குழ்ந்்த பிறை்ந்த மு்தல் 24 மணி்�ரம் மிக முக்கியமாை ்�ரம் ஆகும். இ்ந்த ்�ரத்தில்்தான 

அதிகபபேடியாை சிக்கல்கள் ஏற்பேடும். ்மலும் 2-4 மணி ்�ரத்திற்கு ஒரு மு்றை அல்லது 
்்த்வபேடும்்போது ்தாயபபோல் தகாடுக்க அறிவுறுத்்த ்வண்டும்.

 � குழ்ந்்த பிறை்ந்த ஒரு மணி ்�ரத்திற்குள் ்தாயபபோல் தகாடுக்க்வண்டும். மு்தல் 6 மா்தத்திற்கு 
்தாயபபோல் மட்டும் தகாடுத்்தல் ்வண்டும். இரண்டு வருடத்திற்கு இ்ண உணவுடன ்தாயபபோல் 
தகாடுக்க அறிவுறுத்்த்வண்டும்.

 � தபேண்களுக்கு கருத்்த்ட மு்றைக்ள பேயனபேடுத்்த அறிவுறுத்்தல் ் வண்டும். இரண்டு வ்கயாை 
கருத்்த்ட மு்றைகள் அ்வகளில் ்தற்காலிக மற்றும் நிர்ந்தர மு்றையாகும்

 � ்தற்காலிக மு்றைக்ள, இயற்்க, ஹார்மான கருத்்த்ட சோ்தைம் மற்றும் ்பேரியர மு்றைகளாக 
பிரிக்கலாம். நிர்ந்தர மு்றைக்ள டியுபதபேக்டமி மற்றும் வாசேக்தடமி எனறு பிரிக்கலாம்.

போடசசுருக்கம்
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கருத்்தரித்்தல் (conception) : கருத்்தரித்்தல் எனபேது கரு உருவாகு்தல்.

கரபபேகாலம் (antenatal) : ஒரு குழ்ந்்த்ய எதிரபோரத்துக் தகாண்டிருக்கும் ்போது தபேண்களின 
மருத்துவ பேராமரிபபு த்தாடரபோைது

பிரசேவம் (labour) : பிரசேவம் எனபேது ஒரு குழ்ந்்த மற்றும் �ஞ்சுக்தகாடி சேவவுகள் 
தவளி்ய வருவ்தற்காை தசேயல்மு்றை

பியூரதபேரியம் (puerperium) : பிரசேவத்திற்கு பிறைகு  மு்தல் ஆறு வாரங்க்ள புதபேரியம் 
எனறை்ழக்கி்றைாம்.  பிரசேவத்திற்கு பின ்தாயின இைபதபேருக்க 
உறுபபுகள் அ்ைத்தும் கரபபேமாவ்தற்கு முன உள்ள நி்லக்கு 
திரும்பிச தசேல்லு்தல்.

்தாய்மநி்ல (gravid) : வி்ளவுக்ள தபோருட்பேடுத்்தாமல் உறுதி தசேயயபபேட்ட தமாத்்த 
கருத்்தரித்்தல்களின எண்ணிக்்க.

போரிட்டி (Parity) : 20 வாரங்களுக்குப பிறைகு ஒரு தபேண்மணி தபேற்றை குழ்ந்்தகளின 
எண்ணிக்்க.

கருக்க்லபபு (abortion) : மு்தல் 28  வாரங்களுக்குள் ்வண்டுதமன்றை முடிக்கபபேட்ட கரபபேம்.

அறு்வசிகிச்சே (cesarean) : அறு்வ சிகிச்சே மூலம் குழ்ந்்த பிரசேவித்்தல்

போலூட்டு்தல் காலம் (milk 
feeding)

: குழ்ந்்த பிறை்ந்த பிறைகு தபேண்களுக்கு போல் உற்பேத்தி ஆகும் காலம்.

அதம்ைாரயா 
(Ammenorrhoea)

: மா்தவிடாய இல்லா்த அல்லது மா்தவிடாய சுழற்சியின்ம

கரலைசசசாறகள்

விரிவாககுக விரிவாககம்
AF பேனிக்குட ்தண்ணீர பேனிக்குட 

திரவம்
AFI பேனிக்குட திரவம் குறியீட்டு
BP இரத்்த அழுத்்தம்
C/S அறு்வ சிகிச்சே மூலம் குழ்ந்்த 

எடுத்்தல்
CBC முழு்மயாை 

இரத்்தஎண்ணிக்்க
CNS மத்திய �ரம்பு மண்டலம்
DES ்ட ஈத்்்தல் டில்தபேஸரால்
DM நீரழிவு ்�ாய
EDD எதிரபோரக்கபபேடும் பிரசேவ ்்ததி
FH கருவின இ்தயம்

FHR கருவின இ்தயத் துடிபபு
GDM கரபபேகாலத்தில் ்்தானறும் 

நீரழிவு்�ாய
GI இ்ரப்பே மற்றும் குடல்

HTN இரத்்தக் தகாதிபபு
HIV மனி்த ்�ாய ்தடுபபு ்வரஸ

IUGR கரபபேப்பேயில் இருக்கும் 
குழ்ந்்தயின வளரசசி கு்றை்தல்.

IVF ஆயவுக் கூட்சோ்த்ை மு்றையில் 
கருத்்தரித்்தல்.

LMP க்டசி மா்தவிடாயின ்்ததி
PP சோபபிட்ட பினபு பேரி்சோ்த்ை
RL ரிங்கர லாக்்டட்

PPROM கு்றைமா்தம் கரபபேம் மற்றும் பிரசேவ 
வலி வருவ்தற்கு முனபு பேனிக்குடம் 
உ்ட்தல்.

WHO உலக சுகா்தார நிறுவைம்
PTL கு்றை மா்த பிரசேவம்
HPL கீயுமன பிளசேண்டல் லாக்்டாதசேன
STD போலியல்்�ாயகள்
UTI சிறுநீர போ்்தயில் த்தாற்று
IUD கருத்்த்ட சோ்தைம்
IM ்த்சேயூடாை / ்த்சேயின 

உள்பேகுதியில்
HBV மஞ்சேள்காமா்ல (B) ்தடுபபூசி
DVT ஆழ்்ந்த ஆழமாை சி்ரயில் இரத்்த 

உ்றைவு
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இ) இடுபபுஅழற்சி்�ாய
ஈ) இரத்்தக்தகாதிபபு

9. அவசேரகால கருத்்த்டயின 
பேயனுள்ள மணி்�ரம்.
அ) 48 ஆ) 24
இ) 72 ஈ) 6

10. வழக்கமாக உட்கிரகிக்கபபேட்ட �ஞ்சுக் தகாடி 
திடீதரை தவளி்யறு்தல்.
அ) �ஞ்சுக் தகாடி ்தகரவு
ஆ) �ஞ்சுக் தகாடி கீழ் இருத்்தல்
இ) �ஞ்சுக் தகாடி அக்ரீட்டா
ஈ) �ஞ்சுக் தகாடி போ்கீரீட்டா

II பின்வரு்பவறரை வரையறுககவும்
1. ்பேறு கால மருத்துவ பேணியியல் வ்ரய்றை.
2. பிரசேவம் வ்ரய்றை
3. பிரசேவகாலம் எனறைால் எனை?
4. கரபபேத்்்த எபபேடி கண்டறிவாய?
5. கரபபேகால நீரழிவு ் �ாயின ் மலாண்்ம பேற்றி 

எழுதுக.
6. �ஞ்சுக்தகாடி கீழ் இருத்்தல் வ்ரயறுக்க.
7. குடும்பேக் கட்டுபபோடு வ்ரயறுக்க.

III பின்வரு்பரவகளுககு விரை தருக
1. கரபபேகாலத்தில் ஏற்பேடும் உடலியல் மாற்றைங்கள் 

எனை?
2. பிரசேவ நுட்பேங்க்ளப பேற்றி விளக்குக.
3. பிரசேவகாலத்தில் ஏற்பேடும் மாற்றைங்க்ள 

விளக்குக.
4. பிரசேவத்திற்கு பின கவனிபபுகள் யா்வ?
5. கருத்்த்ட சோ்தைத்தின பேயனகள் யா்வ?
6. இ்ண்ந்த கருத்்த்ட மாத்தி்ரகளின 

முக்கியத்துவத்்்த எழுதுக.
7. அவசேர கருத்்த்ட எனறைால் எனை?
8. இைபதபேருக்க ஆ்ராக்கியத்தின கூறுகள் 

எனை?
9. உள் தபோருத்திகள் எனறைால் எனை?
10. நிர்ந்தரமாை இரண்டு கருத்்த்ட மு்றைகள் 

எனை?

 நமற்பாரரவ நூல்கள் 

1. Annamma Jacob,” A Comprehensive Text 
book of Midwifery”, 2nd edition, Jaypee 
Brothers Medical Publishers.

I சரியான விரைரய நதரவு சசய்யவும்.
1. கரபபேகாலத்தில் கரபபேப்பேயில் ஏற்பேடும் 

வியத்்தகுமாற்றைங்களுக்காை ஹார்மான.
அ) ஈஸட்ரென
ஆ) புரஜ்ஸடிரான
இ) ஆக்சி்டாசின
ஈ) பு்ராஸ்டாகிைாண்டின

2. க்டசி கரபபேகாலத்தில் கரபபேப்பேயின முழு  
எ்ட அதிகரிபபு.
அ) 10 kg ஆ) 11.5 kg
இ) 12.5 kg ஈ) 15 kg

3. கரபபிணித்்தாய ்கட்ட மு்தல் கருவின அ்சேவு.
அ) உயிரபிக்கும் ஆ) தமன்ம
இ) இரட்டிபபோக்க ஈ) தம்கானியம்

4. சேளி தவளி்யற்றைம் மற்றும் கரபபேப்பே வாயில் 
போக்டீரியா்வஎதிரக்க உ்தவும் ஒரு 
்கா்ழபபேடலம் உருவாக்கு்தல்.
அ) தகாலாஸமா
ஆ) ஒபேரகுலம்
இ) லினியா்�யகரா
ஈ) ்ம்ல குறிபபிட்ட எதுவும் இல்்ல

5. பிரசேவவலி ஆரம்பித்்தது மு்தல் கரபபேப்பே வாய 
மூனறு மு்தல் �ானகு தசேனடி மீட்டர வ்ர 
விரிவ்ட்தல் வ்ர உள்ள நி்லயி்ை 
_______ எனகி்றைாம்.
அ) உள்ளு்றை ஆ) தசேயலில் (ஆக்டிவ)
இ) அதிகபேட்சே வ்ளவு ஈ) அதிகபேட்சே சோயவு

6. பி ர சே வ இ ய க் க த் தி ல் கு ழ ்ந ் ்த யி ன க ழு த் து 
இறுக்குவ்்த ்தடுத்்தல்.
அ) மணிமகுடம்
ஆ) இழபபீடுகள்
இ) கீ்ழ இறைங்கி விடு்தல்
ஈ) எங்்கஜ்தமனட் 

7. பிரசேவத்தின பி்ந்்தய காலம் எனபேது 
_________________   வாரம்.
அ) 6  ஆ) 10
இ) 12 ஈ) 15

8. கரபபேப்பேயில் தபோருத்்தபபேடும் கருத்்த்ட 
சோ்தைத்்தால் ஏற்பேடும் தபோதுவாை பேக்க 
வி்ளவுகள்.
அ) ்த்சேபபிடிபபு
ஆ) அசோ்தாரணமா்தவிடாய, இரத்்தப்போக்கு

மதி்பபீடு
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2. Berish Ruth, “ Myles Textbook of Midwifery”, 
13th edition, B.I Publications Pvt Ltd.

3. Dutta D.C,” Text book of Obstetrics”, 5th 
edition, New Central Book Company, 
Calcutta 2001.

4. Parulekar V.S,” Textbook of Midwives”, 
2nd edition, New Central Book Company, 
Calcutta 2001.

5. Sir K. Chattopadhy and M. Narayanasamy,” 
Midwifery”, 1st edition, B.I Publications Pvt 
Ltd.

6. Varney Helen, “Nurse Midwifery”, 2nd 
edition, Jones and Barlett Publishers, Boston 
1996.

 இரணயவ்ளஙகள் 
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உரலி  : https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tn10283
https://www.webmd.com/baby/interactive-pregnancy-tool-fetal-development?week=3

• ்படி 1 :  கீழ்க்காணும்  உரலி/வி்ரவுக்குறியீட்்டப பேயனபேடுத்தி  இசதசேயல்பேட்டிற்காை 
இ்ணயப பேக்கத்திற்குச தசேல்க.

• ்படி 2 :  கரபபே காலத்தில் குறிபபிட்ட வாரத்தில் சிசுவின வளரசசி்யக் காட்டும் பேடம், காலவரி்சேக் 
்காடு  ்போனறை்வத் தி்ரயில்  ்்தானறும். 

• ்படி 3 :  காலவரி்சேக் ்காட்டில் விரும்பும் வாரத்தி்ைச தசோடுக்கி கருவின வளரசசி மற்றும் 
அது இருக்கும் நி்ல ்போனறைவற்்றை அறியவும். 

• ்படி 4 :  பேடத்தி்ைச தசோடுக்கிப தபேரி்தாக்கிப போரக்கவும்.

இசதசேயல்போட்டின மூலம் கரு மு்தல் 
சிசு வ்ரயாை வளரசசி நி்லக்ள 

அறியலாம். 

இரணயச சசயல்்பாடு

*பேடங்கள் அ்டயாளத்திற்கு மட்டு்ம.
*்்த்வதயனில் Adobe Flash ்ய அனுமதிக்க.

்படிநிரலைகள்

மக்பந்பறு சசவிலியம்
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குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்
 மழலைச்சால் க்களா தவர்.

தம் குழநலத்களின மழலைச ்சாற்கலள க்கட்டு மகிழாதவர், 
குழல் ஓலசயும் யாழ் ஓலசயும் இனியலவ எனக கூறுவர்.

இப்பாடத்தைக் கற்றபின் மபாணவரகள் ப்றும் தி்றன்கள்
 ➢ ்ச்சிளங்குழந்தைகள் ்றறி புரிதைல்
 ➢ ்ச்சிளங்குழந்தையின் மருததுவம் மறறும் சி்றபபு ் பாதுகபாப்் ் றறி விளக்குதைல்
 ➢ ப்பாதுவபான தைடுபபூசி அடடவ்ண்ை விளக்குதைல்
 ➢ தைபாயப்பால் பகபாடுப்ததின் முக்கிைததுவத்தை விளக்குதைல்
 ➢ குழந்தைகளின் வளரச்சி மறறும் வளரதைல் (Growth and development) ்றறி புரிதைல்
 ➢ இ்ண உணவுகள் ்றறி விவரிததைல்
 ➢ தைபாய மறறும் குழந்தை நல சே்வகள் ்றறி விளக்குதைல்

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

 முன்னுரை  

எவ்வளவு சிறிய்வநைனும் ஒரு மனிதன் மனிதநே
(குழந்தைைபாயினும் ஒரு ந்ர ஒரு ந்சே – Dr. 

சீைஸ்)
குழந்தைகள் சிறிைவர ஆனபாலும் 

தைனிததி்றனுடனும் மறறும் நம்மு்டை மிகவும் 
வி்ல மதிபபிறகுரிை பேபாததைபாகும். குழந்தைகள் 
ேமுதைபாைததின் ப்பாக்கிஷம் மறறும் சதைேததின் 
பேல்வம், குழந்தைகளின் நல்ன ேபாரநது 
அ்மகி்றது. குழந்தைகளின் முழுவளரச்சிக்கு 
ஆசேபாக்கிைமபான சுறறுச் சூழல் மறறும் சி்றப்பான 
்ேபாமரிபபு சதை்வப்டுகி்றது. ஏபனன்்றபால், அவரகள் 
ேமுதைபாைததின் வி்ல மதிப்ற்ற பேபாததைபாகவும் 
மற்றவரக்ளக் கபாடடிலும் மிகவும் ்லவீனமபாகவும் 
உளளனர. குழந்தைகளின் சதை்வகள் மறறும் 
பிேச்ே்னகள் ்றறிை தைகவல்கள், அவரகளுக்கு 

ஆசேபாக்கிைமபான சுறறுச் சூழ்ல வழங்கவும், 
வளமபான உலகத்தை உருவபாக்கவும் உதைவுகி்றது.

 8.1  பச்சிளஙகுழநரத ்வரையர்ற

பி்றநதைவுடன் குழந்தை்ை “்ச்சிளங்குழந்தை” 
என்று அ்ழப்ர. ்ச்சிளங்குழந்தை என்்து 
பி்றநதைது முதைல் 28 நபாடகள் வ்ே உள்ள 
குழந்தைைபாகும்.

8 குழநரதகள் �ல 
செவிலியம்

அலகு
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பச்சிளஙகுழநரதயின் கோல அளவு
பி்றநதை நபாள் முதைல் 28 நபாடகள் வ்ே உள்ள 

குழந்தைகள் ்ச்சிளங்குழந்தைகள் என 
அ்ழக்கப்டுகின்்றனர. முன் ்ச்சிளங்குழந்தை 
என்்து பி்றநது 7 நபாடகள் வ்ே உள்ள குழந்தைகள். 
பின் ்ச்சிளங்குழந்தை என்்து பி்றநது 8 முதைல் 28 
நபாடகள் வ்ே உள்ள குழந்தைகள் ஆகும். 
்ச்சிளங்குழந்தையி்ன ேரிைபாக ்ேபாமரிப்து 
மிகவும் முக்கிைமபானது. ஏபனன்்றபால் அதுசவ 
ஆசேபாக்கிைமபான வபாழக்்கயின் அடிததைளமபாகும்.

பச்சிளஙகுழநரதயின் பண்புகள் 

உடல் பண்புகள் (Physical Characteristics)
 • நி்்ற மபாதை குழந்தையின் உடல் எ்ட 2.5 

கிசலபா முதைல் 4 கிசலபா வ்ே
 • நீளம் 47பே.மீ முதைல் 52 பே.மீ வ்ே
 • தை்ல சுற்றளவு 34 பே.மீ முதைல் 35 பே.மீ வ்ே, 

மபாரபு சுற்றளவு 31 பே.மீ முதைல் 32 பே.மீ. வ்ே 
இருக்கும்.

 • மபாரபு சுற்றளவு தை்ல சுற்றள்வவிட 2 பே.மீ 
முதைல் 3 பே.மீ. வ்ே கு்்றவபானதைபாக இருக்கும்

 • மபாரபு வடடமபாகவும் வயிறு பு்டததும் 
கபாணப்டும்

 • குழந்தையின் உடல் ப்ரிைதைபாகவும் ்க, 
கபால்கள் சிறிைதைபாகவும் இருக்கும்

 • ்ச்சிளங்குழந்தைகள் பநகிழவபான (Flexed) 
அணுகுமு்்ற உ்டைவரகள்

உடல் கூறியல் பண்புகள் (Physiological 
Characteristics)
 • உடலின் பவப்ம் 36.5°C முதைல் 37.5°C வ்ே 

இருக்கும்.
 • இதைை துடிபபு ஒரு நிமிடததிறகு 120 முதைல் 160 

வ்ே இருக்கும்.
 • சுவபாே விகிதைம் ஒரு நிமிடததிறகு 40 சுவபாேம் 

முதைல் 60 சுவபாேம் வ்ே.
 • குழந்தை நன்்றபாக அழுதைல்.
 • குழந்தையின் இைல்்பான சுவபாேம், இளஞ்சிவபபு 

நி்றம், இைல்்பான உறிஞ்சுதைல் மறறும் 
விழுங்குதைல்.

 • குழந்தை பி்றநதை 24 மணி சநேததிறகுள் மலம் 
கழிக்க சவண்டும். அது அடரநதை ்ச்்ே 
நி்றமபாகவும் பகடடிைபாகவும் இருக்கும். இதைறகு 
“கபாடடுமலம்” (Meconium) என்று ப்ைர. 
குழந்தைக்கு தைபாயப்பால் ஊடடிை பின் 
கபாடடுமலததின் நி்றம் மபாறும்.

 • குழந்தை பி்றநதை உடன் அல்லது பி்றநதை சில 
மணி சநேததிசலபா முதைல் சிறுநீர கழிக்க 
சவண்டும்.

 • குழந்தை பி்றநதை முதைல் வபாேததில் 10 ேதைவீதைம் 
எ்ட கு்்றயும். இழநதை எ்ட்ை 10வது 
நபாளிலிருநது மீண்டும் ப்ற்ற பின் எ்ட 
கூடிக்பகபாண்சட இருக்கும்.

 • ஹீசமபாகுசளபாபின் அளவு அதிகமபாக இருக்கும். 
(சதைபாேபாைமபாக 18gmldl)

ப்பாதுவபாக ்ச்சிளங்குழந்தை ஒரு 
நபா்ளக்கு 18 மணி சநேம் 
தூங்குகி்றது.

பச்சிளஙகுழநரதயின் முககியமோே 
ரிபலகஸ் (Rooting Reflex)

ரூட்டிங ரிபலகஸ்

ரூட்டிங ரிபலகஸ் செய்யும் முர்ற 
தைபாயின் வழிகபாடடுதைலின்றி குழந்தையின் வபாய 

்குதி தைபாயின் மபார்க கபாம்புக்ள சதைடிச் பேல்ல 
இநதை தூண்டுச் பேைல் உதைவுகி்றது. குழந்தை 
வபாயின் ஒரு ஓேததில் பதைபாடுணரவு பகபாடுக்கும் 
ப்பாழுது குழந்தையின் கீழவுதைடு கீழப்க்கமபாகவும், 
நபாக்கு முன்பு்றமபாகவும் பதைபாடுணரவு பகபாடுக்கும் 
்க்கததில் ஏற்டும்.

உறிஞ்சுதல் மறறும் விழுஙகுதல் தூண்டுச் செயல்

உறிஞ்சுதல் மறறும் விழுஙகுதல் தூண்டுச் 
செயரல சபறுதல்

சுததைமபான ்க விே்ல ்ச்சிளங்குழந்தையின் 
வபாயில் விடும் ப்பாழுது ்ச்சிளங்குழந்தை ்க 
விே்ல உறிஞ்சுவதைறகு ஆேம்பிக்கும்.
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நமோநைோ தூண்டுச் செயல் (Moro reflex)

ேமாேரா ��� ெசய�

நமோநைோ தூண்டுச் செயரல 
ச்வளிபபடுத்துதல்

இநதை தூண்டுச் பேை்ல ப்றுவதைறகு 
குழந்தையின் சதைபாள்்ட்ட்ை தை்ேதைளததில் 
இருநது 45° உைரததி பி்றகு 30° அளவிறகு கீசழ 
விழும் ப்பாழுது, குழந்தையின் ் க விேல்கள் விரிததை 
நி்லயில் ்கக்ள பவளிபு்றம் சநபாக்கிை 
வண்ணம் நீடடும் அதை்ன பதைபாடரநது ்கக்ள 
உள்பு்றம் சநபாக்கிை வண்ணம் மடக்கிக் பகபாள்ளும்.

உள்ளஙரகரய பறறும் தூண்டுச் 
செயரல சபறுதல்

குழந்தையின் உள்ளங்்க்ை ்கவிேல் 
மூலமபாகசவபா அல்லது தைகுநதை ப்பாருள் மூலமபாகசவபா 
அல்னபார (Ulnar) ்குதி முதைல் உள்ளங்்க சநபாக்கி 
பதைபாடும் ப்பாழுது குழந்தை ்க விேல்க்ள 
மூடுவதுடன் பகடடிைபாக பிடிததுக் பகபாள்ளும்.

 8.2.   பச்சிளஙகுழநரதயின் மருத்து்வம் 
மறறும் சி்றபபு பைோமரிபபு

குழந்தை ்ருவததில் குழந்தை பி்றநதை முதைல் 
வபாேம் மிகவும் முக்கிைமபான கபாலமபாகும் இநதிைபாவில் 
61.3 ேதைவீதை ்ககுழந்தைகள் முதைல் மபாதை கபாலததில் 
இ்றநது விடுகின்்றனர. இதில் ்பாதி அளவிறகு 
சமலபான குழந்தைகள் பி்றநதை முதைல் வபாேததிசலசை 
இ்றநது விடுகின்்றனர. ்ச்சிளங்குழந்தைகள் 
வி்ேவபாக, பவறறிகேமபாக பவளிபபு்றச் 
சுறறுச்சூழ்ல ஏறறுக் பகபாள்ள முடிைபாதைதைபால் 
குழந்தை பி்றநதை 24 முதைல் 48 மணிசநேததில் 
இ்றபபிறகபான ஆ்தது மிக அதிகமபாக உள்ளது.

பச்சிளஙகுழநரத பைோமரிபபின் 
சகோள்ரககள்

 • ச்பாதுமபான அளவு பிேபாண 
வபாயு்வ (oxygen) ப்்ற 
வழிவ்கச் பேயதைல்

 • தைபாழ பவப்நி்ல்ை 
(Hypothermia) தைடுததைல்

 • குழந்தை பி்றநதைவுடன் 
சநேம் தைபாழததைபாமல் 
உடனடிைபாக தைபாய்பால் 
ஊடட ஊக்குவிததைல்

 • ்ச்சிளங்குழந்தை பதைபாறறு சநபாயக்கு 
ஆட்டுதை்லத தைடுததைல்

 • ஆ்ததில் உள்ள ்ச்சிளங்குழந்தைக்ள 
அ்டைபாளம் கபாணுதைல் (At risk )

 • ்ச்சிளங்குழந்தைகளின் ஆசேபாக்கிை 
நி்ல்ை ேரிைபான வ்கயில் (Stabilization) 
்ேபாமரிததைல்.

பச்சிளஙகுழநரதயின் பைோமரிபபு
இயல்போே சு்வோெம் மறறும் பிைோண்வோயு 
(oxygen) பைோமரிபபு

குழந்தை பி்றநதைவுடன் முதைல் அழு்கதைபான் 
சுவபாேததிறகபான அ்டைபாளம் எல்லபா 
குழந்தைகளும் பி்றநதை உடசனசை அழுதுவிடும். 
ஒரு சவ்ள குழந்தை அழவில்்ல எனில் 
உடனடிைபாக சுகபாதைபாே ் ேபாமரிபபு ் ணிைபாளரகளின் 
கவனததிறகு குழந்தை்ை உட்டுததை சவண்டும். 
குழந்தை பி்றநதைவுடன் ேளி மறறும் மற்ற சுேபபுக்ள 
சுவபாேப ்பா்தையிலிருநது பிேேவ அ்்றயிசலசை 
நீக்கிவிட சவண்டும். அதை்னத பதைபாடரநது 
பவளிபபு்ற சுறறுச்சூழ்ல ஏறறுக் பகபாள்ளும் வ்ே 
ஒவபவபாரு 15 நிமிடததிறகும் சுவபாேம் மறறும் இதைை 
துடிப்் பதைபாடரநது கண்கபாணிக்க சவண்டும். 
முதைலில் வபாயிலும் பி்றகு மூக்கிலும் உள்ள சுேபபு 
நீர மறறும் ்னிக்குட நீ்ேயும் பமன்்மைபான 
உறிஞ்சுதைல் மூலம் அகற்ற சவண்டும். பி்றநதை ஒரு 
நிமிடததிறகுள் சுவபாசிக்க இைலபாதை அநதை 
குழந்தைக்கு (Resuscitation) ரிேஸ்ஸிசடஷன் 
சதை்வப்டுகி்றது.

குழந்தை பி்றநதை முதைல் ஒரு நிமிடததிலும் 
அடுததை 5வது நிமிடததிலும் அபகபார மதிபபீடு 
பேயைப்டுகி்றது. அபகபார மதிபப்ண்ணிறகு 
குழந்தையின் சதைபாற்றம் (Appearance) இதைை 
துடிபபு, தை்ே வலி்ம, மூச்சுத தி்றன் (சுவபாேம்) 
பேைல்களில் உடனடிைபான மறறும் கவனமபான 
கண்கபாணிபபு சதை்வப்டுகி்றது. ஒவபவபாரு 
அ்டைபாளததிறகும் மதிபப்ண் மு்்றசை 0,1,2 
என இடப்டுகி்றது. அது குழந்தையின் 
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உடல்நி்ல ்றறிை உடனடி மதிபபீட்ட 
அளிக்கி்றது. குழந்தையின் இைல்்பான உடல் 
நி்லயின் மதிபப்ண் 9 அல்லது 10ஆக இருக்க 
சவண்டும். 5க்கும் கு்்றவபான மதிபப்ண் 
இருநதைபால் உடனடிைபான அவேே நடவடிக்்க 
சதை்வப்டுகி்றது.

உடல் ச்வபபநிரல பைோமரிபபு (ச்வபபமோதல்)
்ச்சிளங்குழந்தை 4 வழிமு்்றகளில் உடலின் 

பவப்த்தை இழக்கி்றது. அ்வகள் கீழ வருமபாறு-

ெவ�ப�சலன�
ஆ�யாத�

கட�த�

உ��த�

 • பவப்ச்ேலனம் (Convection) – குழந்தையின் 
உடல் பவப்ம் குளிர கபாறறில் ்டும் ப்பாழுது

 • உமிழதைல் (Radiation) – குழந்தையின் 
தை்ல்ை மூடவில்்ல என்்றபால் உடலின் 
பவப்மபானது தை்லவழிைபாக கபாறறுக்குள் 
பேல்லும். இதைனபால் உடல் பவப்ம் கு்்றயும்.

 • கடததைல் (Conduction) – குழந்தையின் உடல் 
பவப்ம் குளிர சமற்ேபபு வழிைபாக கடநது 
பேல்லுதைல்.

 • ஆவிைபாதைல் (Evaporation) – குழந்தை 
பி்றநதைவுடன் ்னிக்குட நீ்ே சுததைமபாக 
து்டதது உலரததைபாமல் இருக்கும் ச்பாது, 
்னிக்குடத தைண்ணீர உடன் உடல்பவப்ம் 
மூலம் ஆவிைபாகிவிடும்.

 • குழந்தையின் உடல் பவப்நி்ல 36.5°Cக்கு 
கீழ இருநதைபால் தைபாழ பவப்நி்ல (Hypothermia) 
என அ்ழக்கப்டுகி்றது.

பச்சிளஙகுழநரதயின் உடல் 
ச்வபபநிரலரய பைோமரிகக 
பின்்வரு்வே்வறர்ற செய்ய ந்வண்டும்

குழந்தை்ை தைபாயின் சதைபாலுடன் சதைபால் ஒடடி 
இருக்குமபாறு பேயை சவண்டும். சதைபாலுடன் சதைபால் 
ஒடடிை நி்ல்ை வழங்க முடிைவில்்ல என்்றபால்,

 • சுததைமபான உலரநதை துணியில் குழந்தை்ை 
சுறறி ்வக்க சவண்டும்.

 • குழந்தை்ை முகம் தைவிே மற்ற உடல் 
்பாகங்க்ள நன்்றபாக சுறறி ்வக்க சவண்டும் 
(Mummify).

 • பதைபாபபி்ை பகபாண்டு குழந்தையின் தை்ல்ை 
மூட சவண்டும்.

 • குழந்தையின் ்பாதைத்தை 4 மணி சநேததிறகும் 
ஒருமு்்ற பதைபாடடு்பாரதது பவப்த்தை மதிபபிட 
சவண்டும்.

 • அ்்ற்ை கதைகதைப்பாக ்வக்க சவண்டும்.
 • அ்னதது ஈேததுணிக்ளயும் நீக்க சவண்டும்.
 • ஒசே அ்்றயில் தைபா்ையும் சே்ையும் 

்வப்தைறகு தைபா்ை ஊக்குவிக்க சவண்டும்.

நதோலுடன் நதோல் சதோடர்பு எபபடி ்வழஙக 
ந்வண்டும்

சதைபாலுடன் சதைபால் பதைபாடரபில் தைபாயின் 
இேண்டு மபார்கங்களுக்கு இ்டயில் பவறறு 
மபாரபில் குழந்தை்ை துணியில்லபாமல் ்வக்க 
சவண்டும்.  ஒரு கம்்ளி்ை பகபாண்டு 
இருவ்ேயும் சுறறி சூடபாக்க சவண்டும்.  
அம்மபாவினபால் சதைபாலுடன் சதைபால் பதைபாடரபு 
பகபாடுக்க முடிைவில்்ல எனில், அப்பா்வ 
ஊக்குவிக்கலபாம்.

அரடயோளம் மதிபசபண்
0 1 2

சதைபாற்றம் (குழந்தையின் நி்றம்) நீலம் / பவளிர நி்றம் உடல், இளஞ் சிவபபு நி்றம் 
்ககபால் நீல நி்றம்

உடல் முழுவதும் 
இளஞ்சிவபபு நி்றம்

இதைைத துடிபபு இல்்ல பமதுவபாக (100க்கு கு்்றவபாக) 100க்கு சமல்
தூண்டுச் பேைல் பேைல்்பாடு 
(Reflex response) ்தில் பேைல் இல்்ல தூண்டுதைல் மூலம் முக 

உணரவுக்ள கபாடடுதைல் இருமல், தும்மல்

தை்ேயின் பேைல்்பாடு (Activity) மநதைமபான மறறும் நீடடிை 
்க, கபால்கள் பகபாஞ்ேம் மடங்கிை ்க கபால்கள் சுறுசுறுப்பான (Active) 

இைக்கங்கள்

சுவபாேம் இல்்ல பமதுவபான சீேற்ற சுவபாேம் இைல்்பான சுவபாேம் 
மறறும் அழு்க

அபகோர் மதிபசபண் கணககிடுக (Apgar Score)
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தோய்பபோல் சகோடுத்தல்
குழந்தை பி்றநதைவுடன் தைபாயப்பால் பகபாடுப்்தை 

ஊக்குவிக்க சவண்டும். முதைலில் சுேக்கும் ்பால் 
சீம்்பால் (Colostrum) என அ்ழக்கப்டுகி்றது. 
சீம்்பாலில் ்ச்சிளம்குழந்தைக்கு சதை்வைபான சநபாய 
எதிரபபு ேக்தி மிக அதிக அளவிலும் எளிதில் 
பேரிமபானமபாகக்கூடிை புேதை ேததுகளும் உள்ளன.

சதோபபுள் சகோடி பைோமரிபபு

பதைபாபபுள் பகபாடியின் அடிப்பாகம் சுததைமபாகவும், 
உலரநதும் இருக்க சவண்டும். பதைபாபபுள் பகபாடியின் 
அடிப்பாகததில் எ்தையும் ் வக்க கூடபாது. துணிக்ள 
்வதது கடடு ச்பாடக்கூடபாது. பதைபாபபுள் பகபாடியின் 
அடிப்பாகததிறகு கீழ டைப்்ே மடிதது கடட 
சவண்டும். பதைபாபபுள் பகபாடியின் அடிப்பாகம் 
ஈேததைன்்மயுடன் கபாணப்டடபால் சேபாபபுத 
தைண்ணீேபால் கழுவி பின்பு சுததைமபான துணிைபால் 
து்டக்க சவண்டும். பி்றநதை 7 – 10 நபாடகளுக்குள் 
பதைபாபபுள் பகபாடி கீசழ விழுநது விடும். பதைபாபபுள் 
பகபாடியில் இருநது சிவப்பாகசவபா, இேததைசமபா அல்லது 
சீசழபா வடிநதைபால் சுகபாதைபாேப ்ணிைபாள்ே 
உடனடிைபாக அணுக அறிவுறுததை சவண்டும்.

கண் பைோமரிபபு
மருததுவம்னயில் ஈேமபான கடடுத துணி்ை 

பகபாண்டு கண்ணின் உள்பு்றததிலிருநது 
பவளிபு்றமபாக து்டக்க சவண்டும். குழந்தை வீடடில் 
இருநதைபால் சுததைமபான துணி்ைக் பகபாண்டு 
சமறகூறிைவபாறு து்டக்க சவண்டும். மருததுவரின் 
ஆசலபாே்னயின்றி எநதை விதைமபான ப்பாரு்ளயும் 
்ச்சிளங்குழந்தையின் கண்ணிறகுள் ஊற்ற கூடபாது.

ர்வட்டமின் ‘K’ ஊசி (Vitamin ‘K’ injection): 
இேததைக் கசி்வ தைடுக்க தை்ே வழிைபாக ்வடடமின் 
‘K’ ஊசி ச்பாடப்டுகி்றது.

நதோல் பைோமரிபபு: குழந்தை பி்றநதை 
இேண்டபாவது வபாேததிலிருநது இைல்்பான குளிைல் 
எடுப்தைறகு அறிவுறுததைப்டுகி்றது. இருபபினும் 
குழந்தை பி்றநதை 24 மணி சநேததிறகு பி்றகு 
துணிைபால் து்டக்கலபாம்.

சிறுநீர் மறறும் கோட்டுமலம்: குழந்தை சிறுநீர 
மறறும் கபாடடுமலம் கழிக்கின்்றதைபா என்்்தை 
கவனிக்க சவண்டும்.

ந�ோய் தடுபபு: மஞ்ேள் கபாமபா்ல ‘B’ (Hepatitis 
‘B’) தைடுபபூசி, பூஜ்ஜிை ச்பாலிசைபா பேபாடடு மருநது 
(OPV) மறறும் கபாேசநபாய தைடுபபூசி (BCG) முதைலிை 
தைடுபபூசிக்ள குழந்தைப பி்றநதை உடசன ச்பாட 
சவண்டும். அதைன் பி்றகு குழந்தைக்கு குறிததை 
சதைதியில் தைடுபபூசி மருநதுக்ளப ச்பாட சவண்டும்.

பச்சிளஙகுழநரதகளுககு கீநழ 
குறிபபிட்டுள்ள தீஙகு விரளவிகக கூடிய 
பழகக ்வழககஙகரளப பின்பற்றக கூடோது

 • குழந்தை பி்றநதை உடசன ேரக்க்ே தைண்ணீசேபா, 
சதைசனபா, பவல்லத தைண்ணீசேபா மறறும் கழு்தை 
்பாசலபா சீம்்பாலுக்கு முன்னதைபாகசவபா அல்லது 
பின்ச்பா ஊற்றக் கூடபாது.

 • சீம்்பா்ல வீணபாக்கபாமல் குழந்தைக்கு 
பகபாடுக்க சவண்டும்.

 • ேபாம்்ல், ேபாணி ் வுடர, பு்கக்கரி ஆகிைவற்்ற 
குழந்தையின் பதைபாபபுள் பகபாடியில் ்வக்கக் 
கூடபாது.

 • குழந்தையின் முகததில் கண்்ம தைடவக் கூடபாது.
 • ்க, கபால்களில் கருபபு கயிச்றபா கருபபு 

வ்ளைசலபா ச்பாடக் கூடபாது.
 • குழந்தை குளிததை பி்றகு ேபாம்பிேபாணி பு்கக் 

கபாண்பிக்கக் கூடபாது.
 • பேரிமபானததிறகபாக வேம்பு ச்பான்்ற வீடடு 

்வததிை ப்பாருடக்ள பகபாடுக்கக் கூடபாது.
 • கண் மறறும் கபாதுகளில் எண்பணய ஊற்றக் 

கூடபாது.
 • குழந்தை்ை குளிக்க ்வக்கும்ச்பாது, கபாது 

மறறும் மூக்கில் ஊதைக் கூடபாது.
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சி்வபபு சகோடி அரடயோளம் (Red flag signs)
்ச்சிளங்குழந்தையிடம் கண்டுபிடிக்கப்டடுள்ள 

ஆ்ததைபான அ்டைபாளங்கள். இநதை அ்டைபாளம் 
ஒன்ச்றபா அல்லது ஒன்றுக்கு சமற்டட 
அ்டைபாளங்கள் இருநதைபால் மீண்டும் அக்குழந்தை 
ேரிைபான மதிபபீடு பேயதைல் மறறும் உடனடி சிகிச்்ே 
சதை்வ என்்தைன் என அறிைலபாம்.

 • ்பால் குடிப்தில் பிேச்ே்ன
 • பதைபாடரநது வபாநதி
 • சவகமபான சுவபாேம் (ஒரு நிமிடததிறகு 60 

சுவபாேததிறகு சமல்)
 • தைபாழபவப்நி்ல (Hypothermia) (Tem<35.5°C) 

உடலின் பவப்ம் 35.5°C கீழ இருததைல்
 • உைரபவப்நி்ல அல்லது கபாயச்ேல், உடல் 

பவப்நி்ல 37.5°C சமல் இருததைல்
 • வலிபபு
 • மநதைமபான நி்ல
 • சேபாரவு
 • மஞ்ேள் நி்றமபாக இருததைல்

இநதிைபாவில் 2016 
க ண க் ப க டு ப பி ன் ் டி 
்ச்சிளங்குழந்தையின் இ்றபபு 

விகிதைம் 25.4/1000 ஆகும்.

 8.3.   சபோது்வோே ந�ோய்தரடககோபபு 
திட்டம் (Universal Immunization 
Progromme)

சநபாயத தைடுபபூசி என்்து ப்ரிை 
எண்ணிக்்கயிலபான மக்க்ள ்பாதுகபாப்தைபாகும். 
சூழநி்லயின் சதை்வக்சகற்வும் சுகபாதைபாேப 
பிேச்ே்னக் சகற்வும் இது திடடம் 
வ்ேைறுக்கப்டுகி்றது. ஒவபவபாரு நபாடடின் 
சதை்வக்சகற் தைனிப்டட சநபாயததைடுபபூசி 
அடடவ்ண்ை பின்்றறுகி்றது. சநபாயததைடுபபூசி 
மருநதுகள், ஆண்டிசீேபா (Antisera), பேைல்தி்றன்மிக்க 
தைடுபபூசிகள் (live vaccine) மறறும் பேைல்்டபாதை 
(Inactivated) அல்லது பகபால்லப்டட (Killed) 
தைடுபபூசிகள் பேலுததைப்டுகி்றது.

குளிர்ெஙகிலி மறறும் உபகைணஙகள் 
(Cold Chain and Equipments) 

தைடுபபூசிக்ள சேமிதது ்வக்கும் இடததில் 
ேரிைபான பவப்நி்ல்ைப ்ேபாமரிக்க சவண்டும். 
தைடுபபூசி உற்ததிைபாகும் இடததிலிருநது 
்ைன்்டுததும் இடததிறகு பகபாண்டு பேல்லும் 

வ்ேயிலும் ப்பாருததைமபான பவப்நி்ல்ைப 
(ப்பாதுவபாக தைபாழபவப் நி்ல) ்ேபாமரிக்க சவண்டும். 
இநதை மு்்றயிலபான சேமிததைல் மறறும் இடம் 
மபாறறுதைலுக்கபான தைடுபபூசி மருநதுக்கு குளிரேங்கிலி 
(Cold Chain) என்று ப்ைர. ப்பாருததைமபான 
பவப்நி்ல்ை தைடுபபூசி மருநதுகளுக்கு 
்ேபாமரிக்கபாவிடடபால் தைடுபபூசி மருநதுகள் பேைலிழக்க 
(Failure) கூடும். இவவ்க சேமிபபு மறறும் 
ச்பாக்குவேதது மு்்றக்கு குளிரேங்கிலிமு்்ற என்்ர. 
குளிர ேங்கிலி மு்்றயில் கீழகபாணும் 6 ேரிைபான 
ந்டமு்்றக்ள பின்்ற்ற எதிர்பாரக்கப்டுகி்றது.

• ேரிைபான தைடுபபூசி • ேரிைபான அளவு
• ேரிைபான இடம் • ேரிைபான சநேம்
• ேரிைபான பவப்நி்ல • ேரிைபான ந்ர

ப்பாதுவபான சநபாயததைடுபபூசி திடடததில் 
குளிரேங்கிலி்ை ்ேபாமரிப்தைறகு சில 
உ்கேணங்க்ள ்ைன்்டுததுகின்்றனர. 
அ்வைபாவன:
 • உ்்றவிப்பான் (Walk in Freezers)
 • குளிரூடடல்கள் (Walk in coolers)
 • ஆழமபான உ்்றவிப்பான் (Deep Freezers)
 • ்னிகடடி இ்ணக்கப்டட குளிரேபாதைனப 

ப்டடி (Ice Linked Refrigerator)
 • வீடடில் உ்சைபாகப்டுததும் குளிரேபாதைனப 

ப்டடி (Domestic Refrigerator)
 • குளிர ப்டடிகள் (Cold Boxes)
 • தைடுபபூசி எடுததுச் பேல்லும் ப்டடிகள் (Vaccine 

Carriers)
 • ்னிக்கடடிகள் (Ice)

ஆழமபான 
உ்்றவிப்பான்

குளிர ப்டடிகள் மறறும் 
தைடுபபூசி எடுததுச் பேல்லும் 

ப்டடிகள்

்னிப்டடிகள்
தைடுபபூசி எடுததுச் 
பேல்லும் ப்டடிகள்

்னிகடடி இ்ணக்கப்டட 
குளிரேபாதைனப ப்டடி
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சபோது்வோே ந�ோய்த்தடுபபூசி திட்டம் 
(Universal Immunization Programme)

உலக சநபாயததைடுபபூசி திடடத்தை (Global 
Immunization Programme) 1974ஆம் ஆண்டு சம 
மபாதைததில் உலக சுகபாதைபாே நிறுவனம் அதிகபாே 
பூரவமபாக பதைபாடங்கிைது. இதைறகு 
சநபாயததை்டக்கபாபபு விரிவபாக்கத திடடம் (EPI) 
என்று ப்ைர. இது எல்லபா குழந்தைக்ளயும் ஆறு 
வ்கைபான தைடுக்கக்கூடிை சநபாயிலிருநது 
்பாதுகபாக்கின்்றது. அ்வகள் மு்்றசை, பதைபாண்்ட 
அ்டப்பான் (Diphtheria) கக்குவபான் இருமல் 
(Whooping Cough) இேணஜன்னி (Tetanus) 
இளம்பிள்்ள வபாதைம் (Polio) கபாேசநபாய 
(Tuberculosis) மறறும் தைடடம்்ம (Measles). 
1978ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மபாதைததில் 
சநபாயததை்டக்கபாபபு விரிவபாக்கத திடடம் 
இநதிைபாவில் ந்டமு்்றப்டுததைப்டடது. இதுசவ 

இநதிைபாவின் ப்பாதுவபான சநபாயததைடுபபூசி திடடம் 
ஆகும்.

சமறகுறிபபிடட தைடுபபூசிகளுடன் குறிபபிடட 
மபாநிலங்களில் சேபாடடபா ் வேஸ் மறறும் ஜப்பானிை 
மூ்ளைழறசி தைடுபபூசி ச்பாடப்டுகி்றது.

தடுபபூசி
்வயது 

(எபசபோழுது 
சகோடுபபது)

மருநதின் 
அளவு போரத தடுபபூசி 

நபோடுமிடம்

BCG (Bacilli galmatte gnleis) பி்றநதைவுடன் 0.05ml சதைபால் சமல் இடது சமல் ்க
மஞ்ேள் கபாமபா்ல ‘B’ 
(பி்றநதைவுடன்)

பி்றநதைவுடன் 0.5ml தை்ேயின் உள்பு்றம் இடது பு்ற ்க்கவபாடடு 
நடுதபதைபா்ட

ச்பாலிசைபா பூஜ்ஜிை சடபாஸ் பி்றநதைவுடன் 2 பேபாடடு வபாய வழிைபாக -
வபாயவழி ச்பாலிசைபா தைடுபபூசி 1, 2, 
& 3

6, 10 மறறும் 14 
வபாேங்களில்

2 பேபாடடு வபாய வழிைபாக -

IPV பேைலிழநதை ச்பாலிசைபா 
தைடுபபூசி

14 வபாேததில் 0.5ml தை்ேயின் உள்பு்றம் வலதுபு்ற ்க்கவபாடடு 
நடுத பதைபா்ட

ப்ன்டபாசவலண்ட 1, 2, 3 
பதைபாண்்ட அ்டப்பான், 
கக்குவபான் இருமல், 
இேணஜன்னி, மஞ்ேள் கபாமபா்ல 
(HIB தைடுபபூசி) மூ்ள கபாயச்ேல்

6, 10 மறறும்14 
வபாேததில்

0.5ml தை்ேயின் உள்பு்றம் இடது பு்ற 
்க்கவபாடடில் நடுத 
பதைபா்ட

சேபாடடபா பேபாடடு மருநது 
தைடடம்்ம முதைல் தைவ்ண

9 மபாதை நி்்றவில் 0.5ml சதைபால் மறறும் 
தை்ேக்கு இ்டயில்

வலது சமல் ்க

பேறிவூடடப்டட முததைடுபபூசி – 1 16முதைல் 24 
மபாதைததில்

0.5ml தை்ேயின் உள்பு்றம் இடதுபு்ற ்க்கவபாடடு 
நடுதபதைபா்ட

பேறிவூடடப்டட ச்பாலிசைபா 
தைடுபபூசி

16 முதைல் 24 
மபாதைததில்

2 பேபாடடு வபாய வழிைபாக

பேறிவூடடப்டட முததைடுபபூசி – 2 5 முதைல் 6 வைதில் 0.5ml தை்ேயின் உள்பு்றம் இடது சமல் ்க
இேணஜன்னி தைடுபபூசி 10 முதைல் 16 

வைதுக்குள்
0.5ml தை்ேயின் உள்பு்றம் சமல் ்க

குழநரதகள் மறறும் ரகககுழநரதககோே நதசிய ந�ோய்த்தடுபபூசி அட்ட்வரண: இநதியோ
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ந�ோய் மறறும் அதறகோே தடுபபூசிகள்

தடுபபூசி ந�ோயின் போதுகோபபு

பி.சி.ஜி (BCG) கபாேசநபாய

மஞ்ேள் கபாமபா்ல மஞ்ேள் கபாமபா்ல, 
கல்லீேல் சநபாயத பதைபாறறு

வபாயவழி ச்பாலிசைபா 
தைடுபபூசி

ச்பாலிசைபா

பேைலிழநதை ச்பாலிசைபா 
தைடுபபூசி

ச்பாலிசைபா

ப்ண்டபாயிசவலண்ட பதைபாண்்ட அ்டப்பான், 
கக்குவபான் இருமல், 
இேணஜன்னி, மஞ்ேள் 
கபாமபா்ல, மூ்ள 
கபாயச்ேல்

தைடடம்்ம தைடுபபூசி தைடடம்்ம

முததைடுபபூசி பதைபாண்்ட அ்டப்பான், 
கக்குவபான் இருமல், 
இேணஜன்னி

இேணஜன்னி இேணஜன்னி

சேபாடடபா ்வேஸ் 
தைடுபபூசி

வயிறறுபச்பாக்கு

ஜப்பானிை 
மூ்ளைழறசி தைடுபபூசி

ஜப்பானிை மூ்ளைழறசி, 
மூ்ளயில் சநபாயத 
பதைபாறறு

 8.4.  தோய்பபோல்

குழந்தை பி்றநதைவுடன் வி்ேவில் தைபாயப்பால் 
புகடட ஆேம்பிக்க சவண்டும். குழந்தை பி்றநதைவுடன் 
உணரவுடனும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும் 
இநசநேசம தைபாயப்பால் பகபாடுப்தைறகு சி்றநதை சநேம் 
ஆகும். குழந்தை்ை தைபாயின் உடசலபாடு சேரதது 
்வக்கும்ச்பாது தைபானபாக மபார்கத்தை சதைடும். 
்ச்சிளங்குழந்தைக்கு தைபாயப்பால் மடடுசம சி்றநதை 
மறறும் ப்பாருததைமபான உணவு ஆகும். பி்றபபுமுதைல் 
ஆறு மபாதைங்கள்வ்ே ஒரு குழந்தைகளின் 
ேபாதைபாேண வளரச்சி மறறும் வளரதைல் சதை்வைபான 
அ்னதது ேததுகளும் தைபாயப்பாலில் உள்ளது.

பிைத்நயகத் தோய்பபோல் (Exclusive Breast 
Feeding)

பிேதசைபாகத தைபாயப்பால் ஊடடுதைலில் 
்கக்குழந்தைக்கு தைபாயப்பால் மடடுசம பகபாடுக்க 
சவண்டும். தைண்ணீர பகபாடுக்கக் கூடபாது. ஆனபால் 
வபாயவழிைபாக வ்றடசி நீக்குவதைறகபாக உபபு க்ேேல், 
்வடடமின்கள், தைபாதுக்கள், பேபாடடு மருநதுகள் 
மடடும் பகபாடுக்கலபாம்.

குழந்தைv பி்றநதைவுடன் 
தைபாயின் மபார்க ்குதியில் 
ஆசேபாக்கிைமபான ்ச்சிளங் 

குழந்தை்ை ்வததைபால் அது அறபுதைமபான 
பேைல்க்ள பேயயும் அ்வகள், நகருதைல், 
உருளுதைல், வபாே்ன நுகருதைல், தைபாயின் மபார்க 
கபாம்புக்ள உ்தைததைல், க்டசிைபாக குழந்தை 
தைபானபாக மபார்கத்தை கண்டறிநது ்பால் 
குடிக்கும்.

மபார்கததில் சுேக்கும் முதைல் ்பாலுக்கு 
சீம்்பால் என்று ப்ைர. இது குழந்தையின் முதைல் 
தைடுபபூசி மறறும் தைங்கம் என்றும் கருதைப்டுகி்றது. 
இதில் அதிக அளவிலபான ஊடடச் ேததுகளும் 
சநபாய எதிரபபு புேதைமும் ேததுக்களும் உள்ளன.

தோய்பபோல் சகோடுபபதறகோே உலக 
சுகோதோை நிறு்வேத்தின் (WHO) 
பரிநதுரைகள்:

குழந்தையின் வபாழநபாளில் முதைல் ஆறு 
மபாதைததிறகு பிேதசைபாகமபாக தைபாயப்பால் மடடும் 
பகபாடுததைபால் ச்பாதும், குழந்தை ேரிைபான வளரச்சி 
மறறும் ஆசேபாக்கிைத்தை அ்டை முடியும். ஆறு 
மபாதைததிறகுப பி்றகு ்கக்குழந்தைக்கு இ்ண 
உணவுக்ள பகபாடுக்கலபாம். அது ச்பாதுமபான 
ஊடடச்ேததுடன், ்பாதுகபாப்பானதைபாகவும் 
குழந்தைக்குத சதை்வைபான ஊடடச் ேததுக்ள 
பூரததி பேயவதைபாகவும் இருக்கும். இ்ண 
உணவுடன் சேரதது 2 வைது வ்ேயிசலபா அல்லது 
அதைறகு சமசலபா ்கக்குழந்தைக்கு தைபாயப்பால் 
பகபாடுக்க சவண்டும்.

குழநரதகளுககு ஏறபடும் �ன்ரமகள்
 • ்பாதுகபாப்பானது, சுததைமபானது மறறும் 

தூய்மைபானது
 • மலிவபானது மறறும் குழந்தைக்கு ேரிைபான 

பவப்நி்லயில் கி்டக்கி்றது
 • குழந்தைக்கு 6 மபாதைம் வ்ே முழு்மைபான 

ஊடடச் ேதது சதை்வக்ள பூரததி பேயகி்றது
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 • குழந்தைகளுக்கு சநபாய எதிரபபு ேக்தி்ை 
வழங்குகி்றது

 • குழந்தைக்ள வயிறறுபச்பாக்கு மறறும் 
சுவபாே பதைபாறறிலிருநது ்பாதுகபாக்கின்்றது

 • குழந்தையின் பேரிமபானததிறகு ஏற்றது
 • தைபாய மறறும் குழந்தை பி்ணப்் 

ஊக்கப்டுததுகி்றது.
 • குழந்தை கு்்றநதை எ்ட அல்லது அதிக எ்ட 

ப்றுவ்தைத தைடுக்கி்றது
 • குழந்தைகளின் அதிக எ்ட மறறும் எ்ட 

்ருமனுக்கபான ஆ்த்தை கு்்றக்கின்்றது
 • இது குழந்தையின் அறிவுததி்ற்ன 

அதிகரிக்கி்றது
 • இது குழந்தையின் உணவு ்பாதுகபாப்் 

உறுதிப்டுததுகி்றது

குழநரதககு தோய்பபோல் புகட்டு்வதோல் 
தோய்ககு ஏறபடும் �ன்ரமகள்
 • தைபாயப்பால் பகபாடுப்தைபால் அடுததை கரப்த்தை 

தைபாமதைப்டுததைலபாம்
 • இது மபார்க மறறும் கருப்் புறறுசநபாயின் 

ஆ்ததுக்ள கு்்றக்கி்றது
 • இது தைபாயின் ்ணிச் சு்ம்ை கு்்றக்கி்றது

குடும்பம் மறறும் ெமூகத்திறகோே 
�ன்ரமகள்
 • தைபாயப்பால் ்ணத்தை சேமிக்கின்்றது
 • இது குடும்் (திடடமிடல்) கடடுப்பாட்ட 

ஊக்குவிக்கின்்றது
 • இது மருததுவம்னயின் சதை்வ்ை 

கு்்றக்கின்்றது

உலக தைபாயப்பால் வபாேம் 
ஆகஸ்ட மபாதைம் 1 முதைல் 7ம் சதைதி 
வ்ே பகபாண்டபாடப்டுகி்றது. 

உலகபமங்கும் தைபாயப்பால் பகபாடுப்்தை 
ஊக்குவிப்துடன் அ்னதது குழந்தைகளின் 
ஆசேபாக்கிைத்தையும் சமம்்டுததுகின்்றது.

தோய்பபோரல ஊககுவிகக பயனுள்ள 
தூண்டுச் செயல்கள்

கீழவரும் இேண்டு தூண்டுச் பேைல்கள் 
தைபாயப்பா்ல ஊக்குவிக்க ்ைனுள்ளதைபாக உள்ளது.

 • ரூடடிங் தூண்டுச் பேைல்: மபார்க மு்லக்கபாம்பு 
மறறும் ேரிைபான இ்ணப்் கண்டுபிடிக்க 
உதைவுகி்றது.

 • உறிஞ்சுதைல் தூண்டுச் பேைல்: தைபாயின் 
மபாரபிலிருநது ்பால் பவளிசை்ற உதைவுகி்றது

தோய்பபோலின் ்வரககள்:
குழந்தைகளின் சதை்வகளுக்சகற் 

தைபாயப்பாலின் தைன்்ம மபாறு்டுகி்றது. 
்வரககள் (பண்புகள்)

சீம்்பால்
(Colostrum)

குழந்தை பி்றநதை முதைல் 
வபாேததில் சுேக்கின்்றது. 
அடரததிைபாக மஞ்ேள் நி்றததில் 
கபாணப்டும்.
அதிக புேதைச் ேததும் சநபாய 
எதிரபபு ேக்தியும் உள்ளது.

இ்டநி்ல ்பால் 
(Transitional Milk)

முதைல் மறறும் இேண்டபாவது 
வபாேததிறகு இ்டயில் சுேக்கும் 
்பால்.
ேரக்க்ே மறறும் பகபாழுபபின் 
அளவு அதிகமபாக இருக்கும்.

முதிரநதை ்பால்
(Mature milk)

இேண்டு வபாேததிறகு பி்றகு 
சுேக்கும் ்பா்ல முதிரநதை ்பால் 
என அ்ழக்கிச்றபாம்.
இது தைண்ணீ்ேப ச்பான்றும், 
அடரததி கு்்றவபாகவும் 
இருக்கும்
சதை்வைபான அ்னதது 
ஊடடச்ேததுகளும் அதிகமபாக 
கபாணப்டும்.

��பா� ��பா� ��பா�

முன்போல் மறறும் பின்போல்
குழந்தை ்பால் அருநதை (குடிக்க) 

ஆேம்பிக்கும்ச்பாது முதைலில் வரும் ்பால் முன்்பால் 
(Fore milk) எனவும், ேறறு சநேம் கழிதது வரும் ்பால் 
பின் ்பால் (Hind Milk) எனவும் அ்ழக்கிச்றபாம். 
முன்்பால் குழந்தையின் தைபாகததி்ன திருபதி 
பேயைக் கூடிைதைபாகவும் பின் ்பால் அதிக 
பகபாழுபபுடனும் உணவு அருநதும் திருபதி்ையும் 
வழங்குகி்றது.
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தோய்பபோல் சகோடுககும் முர்றகள் 
நிரலபோடு (Position)
 • தைபாயப்பால் பகபாடுக்கும்ச்பாது, தைபாய 

நிம்மதிைபாகவும் வேதிைபாகவும் இருக்க 
சவண்டும்

 • குழந்தையின் தை்ல மறறும் உடல் ஒசே 
சநரக்சகபாடடில் இருக்க சவண்டும்

 • குழந்தையின் முகம் தைபாயின் மபார்கததிறகும், 
மு்ள கபாம்பிறகும் எதிேபாக இருக்க சவண்டும்

 • குழந்தையின் சமல் உதைடு மறறும் மூக்கு 
தைபாயின் மு்லக்கபாம்புக்கு எதிேபாக இருக்க 
சவண்டும்

 • தைபாயின் மிக அருகிசலசை குழந்தை 
அேவ்ணபபுடனும் கடடுப்பாடடுடனும் இருக்க 
சவண்டும்

 • தைபாயின் அமரநதை நி்லயிசலசை குழந்தையின் 
முழு உட்லயும் தைபாங்க சவண்டும்

இரணபபு (Attachment)
இ்ணப்் சலடசிங் (Latching) என்றும் 

அ்ழக்கலபாம். இ்ணபபு என்்றபால் குழந்தையின் 
வபாயில் தைபாயின் மு்லக்கபாம்பு மடடும் இல்லபாமல் 
தைபாயின் மு்லக்கபாம்்் சுறறியுள்ள கருபபு 
வ்ளைத்தையும் சேரதது இ்ணக்க சவண்டும்.

�ல்ல இரணபபின் முககிய குறிபபுகள்
 • வபாய அகலமபாக தி்றக்க சவண்டும்
 • வபாயின் முன்பு்றமபாக நபாக்கு நீண்டும் அடியில் 

உள்ள ஈறுக்ள ்பாரக்கும் ்டிைபாகவும் இருக்க 
சவண்டும்

 • கீழுதைடு பவளிபு்றமபாக திரும்பி இருக்க 
சவண்டும்

 • கீழதைபா்ட தைபாயின் மபார்கத்தை பதைபாட 
சவண்டும்
குழந்தை வபாயின் கீழ்குதியில் உள்ள 

ஏரிசைபாலபா்வவிட (Areola) சமல் ்குதியில் உள்ள 
ஏரிசைபாலபா அதிகமபாக பதைரியும்.

ெரியோே இரணவு த்வ்றோே இரணபபு
தைபாயின் மபார்க தை்ே 
அதிக அளவில் 
குழந்தையின் வபாயில் 
இருக்கும்.

தைபாயின் மு்லக்கபாம்பு 
மடடுசம குழந்தையின் 
வபாயில் இருக்கும். 
இதைனபால் 
மு்லக்கபாம்பில் புண் 
உருவபாகி்றது.

குழந்தையின் சில 
அ்ேவுகளுக்கு உதைவும் 
விதைமபாக குழந்தையின் 
சதைபாள்்ட்ட்ையும் 
கழுததுப ்குதி்ையும் 
முழுவதுமபாக தைபாய 
பிடிதது பகபாடுக்க 
சவண்டும்.

ஏபபம் விடச் செய்தல் (Burping)
குழந்தை்ை தைபாயின் இடது பு்ற சதைபாள் 

்ட்டயில் ்டுக்க ்வதது தை்ல்ை பிடிதது 
தைபாயின் வலது பு்ற ்கைபால் குழந்தையின் பின்பு்றம் 
தைடட சவண்டும். இது உணவு பவளிசை தைள்ளுவ்தை 
தைவிரக்கி்றது.

தோய்பபோல் சகோடுககும்நபோது செய்யக 
கூடோதர்வ

 • தைபாயப்பால் பகபாடுப்தைறகு முன்னதைபாக 
குழந்தைக்கு சவறு உணவுக்ள தைவிரக்கவும்

 • புடடிப்பால் உணவுக்ள தைவிரக்கவும்
 • சீம்்பா்ல நிேபாகரிக்கக் கூடபாது
 • தைண்ணீர பகபாடுக்கக் கூடபாது

தோய்பபோல் நபோதுமோேதோக உள்ளதோ 
என்பரத ெரிபபோர்த்தல்

கீழகண்ட குறிபபுகளின் மூலம் குழந்தைக்கு 
ச்பாதுமபான அளவு தைபாயப்பால் கி்டக்கி்றது என்்்தை 
உறுதி பேயை முடியும்.

 • குழந்தை ஒரு நபா்ளக்கு 6 முதைல் 7 மு்்ற 
சிறுநீர கழிக்க சவண்டும்
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 • குழந்தை நன்்றபாக உருவபாகிை மலத்தை 
கழிக்க சவண்டும்

 • தைபாயப்பால் அருநதிை பி்றகு கு்்றநதைஅளவு 2 
முதைல் 3 மணி சநேம் வ்ே நிம்மதிைபாக தூங்க 
சவண்டும்

 • ச்பாதுமபான உடல் எ்ட்ை ப்்ற சவண்டும்

 8.5.   ்வளர்ச்சி மறறும் ்வளர்தல் (Growth 
and Development)

வளரச்சி என்்து அளவில் அதிகரிப்்க் 
குறிக்கும். வளரதைல் என்்து பேைல்்பாடுகளின் வளரச்சி 
ஆகும். கருததைரிக்க பதைபாடங்கிைது முதைல் வளரச்சியும், 
ஆக்க வளரதைலும் ்ல்சவறு கபாேணிகளபால் 
கரப்ப்்யின் உள் மறறும் பவளிபு்றச் 
சூழல்களினபால் தைபாக்கப்டுகின்்றன. வளரச்சியும், 
வளரதைலும் கருததைரிப்தில் பதைபாடங்கி குழந்தையின் 
முழு்மைபான வளரச்சியில் முடிகி்றது. 

்வளர்ச்சி மறறும் ்வளர்தல் ்வரையர்ற
வளரச்சி என்்து ஒரு ந்ரின் அளவு 

அதிகரிப்து. குழந்தை அளவில் அதிகரிக்க கபாேணம் 
பேல்களின் எண்ணிக்்க மறறும் சுற்றளவு 
அதிகரிக்கப்டுவது ஆகும்.

வளரதைல் (அ) அபிவிருததி என்்து குழந்தையின் 
பேைல்்பாடுகளின் முதிர்வ குறிக்கின்்றது. இது 
மனநி்ல முதிர்வ ப்றுவதுடன் ் ல தி்றன்க்ளப 
ப்றுவசதை ஆகும் என்்றபாலும் வளரச்சியும் 
ஆக்கவளமும் ஒன்று அல்ல. ஆனபால் இ்வ 
இேண்டும் ஒரு குழந்தையின் தைனிததைன்்ம்ை 
பவளிப்டுததுகி்றது. இவவளரச்சி நி்லயில் 
ஏசதைனும் பிேச்ே்ன ஏற்டின் வளரச்சி மறறும் 
முதிரவில் விலகல் ஏற்டும்.

்வளர்ச்சி நிரலகள்
குழந்தைகளின் வளரச்சி நி்லகள்

்வளர்ச்சிரய மதிபபீடுதல்
 • உடலின் உடறகூற்றள்வ ேபார 

(Anthropometry) (எ்ட, உைேம், தை்ல, மபாரபு, 
வயிறு, இடுபபின் சுற்றளவு)

 • திசு வளரச்சியின் மதிபபீடு (சதைபால் மடிபபு, 
தைடிமன், தை்ேகளின் நி்்ற்வ அளததைல்

 • எலும்பு வைது (எலும்பின் கதிரவீச்சு ்டம்)
 • ்ல் வைது (வளரநதை ்றகளின் எண்ணிக்்க 

எண்ணுவதைன் மூலம்)
 • உடல் உயிரசவதியிைல் மறறும் உடல் 

திசுவிைல் ேபாரநதை மதிபபீடு

்வ. 
எண். நிரலகள் ்வளர்ச்சி கோலம்

1 கரு கரு ்திததைது முதைல் 8 
வபாேக் கரப் கபாலம்

2 முதிர கரு 9வது வபாே கரப் 
கபாலம் முதைல் 
குழந்தையின் பி்றபபு 
வ்ே

3 ்ச்சிளங்குழந்தை குழந்தை பி்றநதைது 
முதைல் 28 நபாடகள் 
வ்ே

4 ்கக்குழந்தை குழந்தை பி்றநதைது 
முதைல் ஒரு வைது 
வ்ே

5 தைததுக்குழந்தை 1 முதைல் 3 வைது வ்ே

6 முன் ்ள்ளி ்ருவம் 3 முதைல் 5 வைது வ்ே

7 ்ள்ளி ்ருவம் 6 முதைல் 12 வைது 
வ்ே

8 வளர இளம் 
்ருவம்

13 முதைல் 18 வைது 
வ்ே

ஆகக்வளம் / ்வளர்தலின் மதிபபீடு
ஆக்கவளம் ்ல்சவறு பிரிவுகளின் கீழ 

மதிபபிடலபாம். அ்வைபாவன,

 • இைக்கங்க்ள (Motor) இைக்கு தை்ே வளரதைல் 
மறறும் நுணிதை்ே வளரதைல்.

 • ச்ச்சு, பமபாழி, சகடகும் தி்றன் வளரதைல்
 • அறிவபாற்றல் ஆக்கவளம்
 • தைனிப்டட மறறும் ேமூக நடத்தை ஆக்கவளம்

ஆகக்வளம் / ்வளர்தலின் ்வரககள் 
மறறும் எடுத்துககோட்டுகள்

்வ. 
எண்.

ஆகக்வளம் 
பகுதி

எடுத்துககோட்டு

1. இைக்கு தை்ே 
வளரச்சி

அமரதைல், நடததைல், ஓடுதைல் 
குதிததைல் மறறும் ஏறுதைல்

2. நுண் தை்ே 
வளரச்சி

்ககளின் 
தி்ற்மகளபான எழுதுதைல், 
ப்பாததைபான் ச்பாடுதைல், 
ப்பாருடக்ள பிடிததைல், 
்பார்வ அல்லது கபாடசி 
ஆக்கலபாம்.
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3. அறிவபாற்றல் 
வளரதைல்

நி்னததைல், 
முடிபவடுததைல், 
நி்னவு்டுததுதைல் 
கணிதைம் கற்றல்

4. ச்ச்சு பமபாழி, 
சகடகும் 
வளரதைல்

ச்சுதைல், பமபாழி்ை 
புரிநது பகபாள்ளுதைல், 
வபாயபமபாழி மறறும் 
வபாயபமபாழி அல்லபாதை 
்ே்க பதைபாடரபுகளுக்கு 
்தில் அளிததைல்.

5. தைனிப்டட 
ேமூகு 
நடத்தைக்கபான 
வளரதைல்

உணவு, கழிப்்்ற, 
உ்ட உடுததுதைல். ேமூக 
உ்ற்வ ்ேபாமரிததைல்.

்வளர்ச்சி மறறும் ்வளர்தல் சகோள்ரககள்
 • வளரச்சி ஒரு பதைபாடரச்சிைபான பேைல்மு்்ற
 • வளரச்சி என்்து ஒழுங்கபான பேைல்மு்்ற
 • வளரச்சி கபாலம் மபாறு்டும், அ்வ 

வி்ேவபாகசவபா மறறும் பமதுவபாகசவபா 
இருக்கலபாம்

 • வளரச்சி வரி்ேைபாக ஒன்்றன்பின் ஒன்்றபாக 
ந்ட ப்்ற சவண்டும்

 • ப்பாதுவபான வளரச்சியில் இருநது சி்றபபு 
வளரச்சி்ை சநபாக்கிச் பேல்கி்றது

 • உடல் மறறும் ்ககபால்க்ளவிட தை்ல 
சவகமபாக வளேக் கூடிைது

 • வளரச்சி மு்்ற எல்லபாக் குழந்தைகளுக்கும் 
ப்பாதுவபானது

 • ஆக்கவள விகிதைம் குழந்தைக்கு குழந்தை 
மபாறு்டும்

 • ஆண்களின் வளரச்சி ப்ண்களின் 
வளரச்சியிலிருநது மபாறு்டடது

்வளர்ச்சிரய போதிககும் கோைணிகள்
வளரச்சி்ை ்பாதிக்கும் கபாேணிகளில் 

மே்ணுவும், சுறறுச்சூழலும் ஒன்றுடன் ஒன்று 
பதைபாடரபு உ்டைது. குழந்தைகள் ப்பாதுவபாக 
தைங்கள் மே்ணு உைேததிறகு ஏற்றபாறச்பாலவும் 
சுறறுபபு்ற உதைவியுடன் வளரகி்றபாரகள். 
ப்றச்றபாரகள் அவரகளின் வளரச்சிக்கபாக சி்றநதை 
ேபாததிைமபான சுறறுபபு்ற சூழ்ல வழஙக சவண்டும்.

மைபணு கோைணிகள்: ப்பாதுவபாக ஆசிைரகள் 
ஐசேபாபபிைரக்ளவிட சிறிைவரகளபாகவும் அசதை 
சநேததில் ஆபபிரிக்க அபமரிக்கரக்ள விடவும் 
அபமரிக்க பவள்்ளைரக்ள விடவும் 
உைேமபானவரகளபாகவும் வளரகின்்றனர.

சபறந்றோரின் செல்்வோககு: உைேமபான 
ப்றச்றபாரின் குழந்தைகள் உைேமபாக 
வளரகின்்றனர.

போலிேம்: ப்ண்க்ளவிட ஆண்கள் 
உைேமபாகவும், உடல் ்ருமன் மிக்கவேபாகவும் 
இருப்ர.

மைபணு நகோளோறுகள் (Chromosomal):  
குசேபாசமபாசேபாமல் கு்்ற்பாடுகளபான டவுன் 
சின்டசேபாம், டரனர சின்டசேபாம், மே்ணு மபாற்றம் 
ச்பான்்ற்வ வளரச்சி்ை பவகுவபாக ்பாதிக்கும்.

பி்றபபுககு முநரதய கோைணிகள்:  குழந்தையின் 
வளரச்சி தைபாயின் ஆசேபாக்கிைம் மறறும் கரப்்்யின் 
சூழ்ல ேபாரநது உள்ளது. தைபாயின் உடல் ஆசேபாக்கிை 
நி்ல குழந்தையின் வளரச்சி்ை ்பாதிக்கி்றது. 
நீரிழிவு சநபாய கரப் கபால உைர இேததை அழுததைம், 
குழந்தைகளின் வளரச்சி்ை ்பாதிக்கி்றது.

பிைெ்வத்திறகு பின் ்வளர்ச்சி ஊட்டச்ெத்து:  
குழந்தை பி்றநதைது முதைல் 2 வைது வ்ேயில் ஏற்டும் 
ஊடடச்ேதது கு்்றப்பாடு, குழந்தையின் வளரச்சி்ை 
பவகுவபாக ்பாதிக்கும்.

குழநரதகளின் நீண்டகோல ந�ோய்கள்:  பி்றபபு 
இதைை சநபாய, மீண்டும், மீண்டும் வரும் நிசமபானிைபா 
பதைபாடர வயிறறுபச்பாக்கு, கபாேசநபாய குழந்தையின் 
வளரச்சி்ை ்பாதிக்கி்றது.

ஹோர்நமோன்களிேோல் ஏறபடுபர்வ:  வளரச்சி 
ஹபாரசமபான், ்தைேபாக்ஸின் ஹபாரசமபான் கு்்றவு 
்ருவம்டயும் கபாலததில் ்பாலியிைல் ஹபாரசமபான் 
கு்்ற்பாடு வளரச்சி்ை ்பாதிக்கி்றது.

உணர்ச்சிகோே கோைணிகள்:  உணரச்சி இழபபு 
மறறும் ் ைம் குழந்தையின் வளரச்சி்ை ் பாதிக்கி்றது.

இயககு தரெ செயல்களின் ்வளர்தல் 
செயல்போட்டிறகோே ரமல் கறகள் 
(Mile stones)

்வயது ரமல் கறகள்
3 மபாதைங்கள் கழுதது நிற்து (Holding_
5 மபாதைங்கள் ஆதைேவுடன் அமரவது
8 மபாதைங்கள் ஆதைேவு இல்லபாமல் சுதைநதிேமபாக 

அமரவது
9 மபாதைங்கள் ஆதைேவுடன் நிற்து
10 மபாதைங்கள் ஆதைேவுடன் நடப்து
11 மபாதைங்கள் ஊரநது பேல்லுதைல் (ஊடுருவி)
12 மபாதைங்கள் ஆதைேவு இல்லபாமல் நிற்து
13 மபாதைங்கள் ஆதைேவு இல்லபாமல் நடப்து
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18 மபாதைங்கள் ஓடுதைல்
2 வருடம் மபாடி ்டி ஏறுதைல்
3 வருடம் மூன்று ேக்கே மிதிவண்டி்ை 

ஓடடுதைல்

உலக சுகோதோை நிறு்வே ்வளர்ச்சி 
விளககபபடம்‘

வளரச்சி விளக்கப்டம் ச்ேபாசிரிைர சடவிட 
பமபாரலிைபால் (Prof. David Morley) உருவபாக்கப்டடது. 
இதில் குழந்தையின் வளரச்சி மறறும் ஆக்கவளம் 
கபாடடப்டடுள்ளது. வளரச்சி விளக்கப்டததில் 
குழந்தையின் எ்ட குறிபபிடட கபாலஇ்ட 
பவளியில் ்திவு பேயைப்டடு வ்ளவு 
வ்ேைப்டுகி்றது. ஒரு கி்டமடட வ்ளவு 
குழந்தையின் வளரச்சி தை்ட்டடுள்ளது அல்லது 
கு்்றவபாக உள்ளது என்்்தை குறிக்கின்்றது. 
வளரச்சி விளக்கப்டததில் சமறசகபாள் வ்ளவுகள் 
(reference curve) அச்சிடப்டடுள்ளன. ஒரு 

கவிழநது ்டுப்து

உடகபாருவது

தைவழதைல்

ஆதைேவுடன் நிற்து

நடப்து ஒற்்ற கபாலில் நிற்து

குததுக்கபால் ்வதது உடகபாருதைல் 
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சமறசகபாள் வ்ளவுடன் (reference curve) 
குழந்தையின் வ்ள்வ ஒபபிடடு ்பாரததைபால் 
குழந்தையின் வளரச்சி ேரிைபானதைபா அல்லது விலகல் 
உள்ளதைபா என்்்தை கண்டறிை முடியும். இதில் 
வைதிறகபான உைேம், எ்டக்கபான உைேம் உள்ள 
வ்ேப்டம் ஆகும். இநதிைபாவில் ்ல்சவறு 
வ்கைபான வளரச்சி விளக்கப்டம் உள்ளது.

 • உலக சுகபாதைபாே நிறுவன வளரச்சி விளக்கப்டம்
 • இநதிை அேசின் வளரச்சி விளக்கப்டம்
 • அங்கன்வபாடி வளரச்சி விளக்கப்டம்

்வளர்ச்சி விளககபபடத்தின் பயன்கள்
•  ேபாதைபாேண வளரச்சி்ை உறுதி்டுததுதைல்
•  வளரச்சியின் விலக்ல அ்டைபாளம் 

கபாணுதைல்
•  ஆசேபாக்கிை நி்ல்ை மதிபபீடு பேயதைல்

•  ேரிைபான ்ேபாமரிபபின் 
முக்கிைதுவத்தை தைபாயக்கு 
கறறுத தைருதைல்

•  குழந்தையின் ேரிைபான 
வ ள ர ச் சி யி ன் 
முக்கிைததுவத்தை அறிநது 
தைபா்ை ஊக்கப்டுததை 
உதைவுகி்றது.

 8.6.  இரண உணவுகள்

இ்ண உணவுகள் என்்து 
தைபாயப்பாலுடன் கூடுதைலபான 
குடும்் உணவு பகபாடுப்து. 
குடும்் உணவு என்்து 
குழந்தைக்கு சதை்வைபான 
எல்லபா ஊடடச் ேததுடனும் 
கூடுதைலபான கடடணம் இல்லபாமல் 
குடும்்ததின் மற்ற உறுபபினரகள் 
ேபாபபிடும் உண்வ பகபாடுப்து 
ஆகும். இ்ண உணவு என்்து 
்டி்டிைபான பேைல்மு்்ற மூலம் 
் க க் கு ழ ந ் தை க ் ள 
ப்ரிைவரகளின் உணவு 
்ழக்கததிறகு மபாறறுவது ஆகும். 
குழந்தைகளின் வளரதைலில் 
இ்ண உணவு கபாலம் மிக 
முக்கிைமபான கபாலம். இ்ண 

உணவு சுகபாதைபாேமபாக தைைபாரிக்கப்டபாவிடடபால் 
வயிறறு ச்பாக்கு மறறும் ஊடடச்ேதது கு்்றப்பாடு 
ஏற்ட வபாயபபுள்ளது.

உ�கள� �ழ�ைத�� எைடைய AW ைலய�
	 அள������களா

வள��� �ள�க�பட 

இய	பான

தர  1

தர  2

தர  3

தர  4



203

இரண உணவு ்வரையர்ற
இ்ண உணவு என்்து தைபாயப்பாலிலிருநது 

்டிப்டிைபாக மபாறறு உணவிறகு மபாறுவது ஆகும். 
இ்ண உணவு பேைல்மு்்றயில் குழந்தை 
பமதுபமதுவபாக குடும்் அல்லது ப்ரிைவரகளின் 
உண்வ ்ைன்்டுததுவதைபால் மிக அல்லது மிக, மிக 
கு்்றவபாக தைபாயப்பா்ல நம்பியிருக்கும்.

இரண உணவின் கோலம்
இ்ண உண்வ 6 மபாதைங்களிலிருநது 

்டிப்டிைபாகக் குழந்தைக்கு பகபாடுக்கலபாம். 
ஏபனன்்றபால் 6 மபாதைததிறகு பின் உள்ள வளரச்சிக்கு 
தைபாயப்பால் மடடுசம ச்பாதுமபானதைபாக இருப்து 
இல்்ல.

கூடுதலோே உணவுகள்
குழந்தைக்குக் பகபாடுக்கும் இ்ண உணவில் 

அதிக புேதைம் மறறும் ஊடடச்ேதது நி்்றநதைதைபாக 
இருக்க சவண்டும். இவவ்க உணவுகள் 
கூடுதைலபான உணவுகள் என்று அ்ழக்கப்டுகி்றது. 
அ்வ, மபாடடுப ்பால், ்ழச்ேபாறு, கு்ழவபான ேபாதைம், 
்ருபபு, கபாயகறிகள், முடிநதை அளவிறகு உள்ளூரில் 
கி்டக்கக்கூடிை உணவுக்ள இ்ண உணவின் 
ச்பாது ்ைன்்டுததை சவண்டும்.

கூடுதைலபான உணவு என்்து தைபாயப்பாலுக்கு 
்திலபான உணவு அல்ல. அது தைபாயப்பா்ல 
முழு்மைபாக்கும் உணவு. குழந்தை வளரும்ச்பாது 
அவரகளின் வளரச்சி மறறும் ஆசேபாக்கிைததில் 
நி்லதது நிறக அதிக உணவு சதை்வப்டுகி்றது.

இரண உணவின் பண்புகள்
 • ஆற்றல் அதிகம் உ்டைது
 • பேரிமபானத்தை எளிதைபாக மபாற்றக்கூடிைது
 • அதிக அடரததிைற்ற மறறும் கு்்றநதை பிசுபிசுபபு 

உ்டைது
 • புதிை மறறும் சுததைமபான உணவு
 • மலிவபான மறறும் எளிதில் தைைபாரிக்கக்கூடிைது
 • வபாே்ன ப்பாருடகள் அற்ற உணவு

இரண உணவின் நுட்பஙகள் 
(Techniques of Weaning)

 • இ்ண உணவு தைைபாரிபபிறகு முன் ்கக்ள 
நன்்றபாக கழுவவும்

 • ஒரு சநேததில் ஒரு 
உண்வ மடடும் 
அறிமுகப்டுததை சவண்டும்

 • சில நபாடகளுக்குப பி்றகு 
தைபான், அடுததை உண்வ 
அறிமுகப்டுததை சவண்டும்

 • ஆேம்பிக்கும்ச்பாது ஒன்று 
அல்லது இேண்டு சதைக்கேண்டி பகபாடுதது 
்டிப்டிைபாக அள்வ அதிகரிக்க சவண்டும்

 • வழக்கமபான தைபாயப்பாலுடன் கூடுதைலபாக 
உணவு பகபாடுக்க சவண்டும்

 • உணவு புகடட ்பாடடில் (Feeding Bottle) 
்ைன்்டுததைக்கூடபாது.

 • பமதுவபாக உணவு வழங்கலின் எண்ணிக்்க 
மறறும் உணவு வழங்கப்டும் அள்வ 
அதிகரிக்க சவண்டும்

 • சுததைமபான ்பாததிேம் மறறும் சதைக்கேண்டி்ை 
உணவூடட குழந்தைக்கு ்ைன்்டுததை 
சவண்டும்

 • இ்ண உணவில் தைண்ணீர சேரக்க 
சவண்டபாம்

 • குழந்தை உணவி்ன அதைன் ் கயில் ் வதது 
குழந்தை பேபாநதைமபாக ேபாபபிடுவ்தை 
உறேபாகப்டுததை சவண்டும்

 • கடடபாைப்டுததி உணவூடடுவ்தை தைவிரக்கவும்
 • ்தைப்டுததைப்டட ஆைததை உண்வ 

தைவிரக்கவும்
எடடு மபாதை குழந்தை ்ல்சவறு வ்கைபான 

உணவு்வ நபான்குமு்்ற உண்ணுவதுடன் 
வழக்கமபான தைபாயப்பாலும் ஊடட சவண்டும. 
குடும்்ததினர உண்ணும் அ்னதது வ்கைபான 
உண்வயும் பி்ேநது மசிதது ஒரு வைதில் 
குழந்தைக்கு பகபாடுக்கலபாம். முதைலில் குழந்தைக்கு 
குடும்் உண்வக் பகபாடுக்க ஆேம்பிக்கும்ச்பாது 
ப்பாறு்மைபாக ஊடட சவண்டும். வி்லயுைரநதை 
வரததைக மு்்றயில் தைைபாரிக்கப்டட இ்ண 
உணவுக்ள வபாங்கத சதை்வ இல்்ல.

போதுகோபபோே இரண உணர்வ 
தயோரிககும்நபோது பின்பற்ற ந்வண்டிய 
விதிகள்

 • உணவு தைைபாரிபபிறகு முன் ்கக்ள கழுவ 
சவண்டும்
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 • குழந்தைக்கு பகபாடுப்தைறகு ேறறு முன்பாகதைபான் 
இ்ண உண்வ தைைபாரிக்க சவண்டும்

 • உணவு தைைபாரிப்தைறகு முன் அ்னதது 
்பாததிேங்கள், பவடடும் ்ல்ககள் மறறும் 
சம்ே்ை கழுவ சவண்டும்

 • உண்வ நன்்றபாக பகபாதிக்க அல்லது சவக 
்வக்கவும்

 • உண்வ மசிப்தைறகு சுததைமபான 
சதைக்கேண்டி்ை ்ைன்்டுததைவும்

 • உணவு தைைபாரிபபிறகும், ்ச்்ே கபாயகறிக்ள 
கழுவுவதைறகும் தூய்மைபான தைண்ணீ்ே 
்ைன்்டுததைவும்

 • குழபாயிலிருநது சுததைமபான தைண்ணீர 
கி்டக்கவிலி்லபைனில் தைண்ணீ்ே 
பகபாதிக்க ்வக்கவும். வயிறறுபச்பாக்்க 
ஏற்டுததும் கிருமிக்ள பகபாதிநீர 
அழிததுவிடும்

 • இேண்டு மணி சநேததிறகு சமல் இ்ண 
உண்வ சேமிக்கக் கூடபாது

 • இ்ண உண்வ சுததைமபான மூடியுள்ள 
்பாததிேததில் சேமிக்கவும். ஈ மறறும் 
பூச்சிகளிடமிருநது ்பாதுகபாக்கவும் சவண்டும்

8.7.   தோய் மறறும் குழநரத �ல நெர்வகள்

தைபாய மறறும் குழந்தைகள் நல சே்வயில் 
உள்ளடங்கும் பிரிவுகளில் சிகிச்்ே அளிததைல் 
சநபா்ை தைடுததைல், ேமூக அம்ேங்களபான மகபச்று 
சே்வ குழந்தைகள் நல சே்வ. குடும்் நலன் 
ஊடடச்ேதது, குழந்தைகள் ஆக்கவளம், சுகபாதைபாதைே 
கல்வி முதைலிைன ஆகும். தைபாய மறறும் குழந்தைகள் 
நல சே்வயின் சி்றபபு சநபாக்கங்கள்
 • தைபாய மறறும் குழந்தைகளின் சநபாய மறறும் 

இ்றபபு விகிதைத்தை கு்்றததைல்
 • இனபப்ருக்க ஆசேபாக்கிைத்தை 

ஊக்கப்டுததுதைல்
 • குடும்்ததிறகுள் குழந்தைகளின் உடல் மறறும் 

மனநல வளரச்சி்ை சமம்்டுததுதைல்

தோய் மறறும் குடும்ப �ல நெர்வகளின் 
கூறுகள்

 • குடும்்க்கடடு்பாடு மறறும் இனபப்ருக்க 
ஆசேபாக்கிை சே்வ

 • தைபாய, ்ச்சிளங்குழந்தை மறறும் குழந்தைகள் 
நலச் சே்வ

 • ஆசேபாக்கிைம் ்றறிை தைகவல் பதைரிவிததைல்
 • ப்பாருடகள் மறறும் ப்பாருடகளின் ஆசேபாக்கிைம்

 • சுகபாதைபாே அ்மப்் வலுப்டுததுதைல்
சதைசிை சுகபாதைபாே ்ணி (Natinal Health Mission) 

2013ம் ஆண்டு சம மபாதைம் சுகபாதைபாே மறறும் குடும்் 
நலதது்்ற அ்மச்ேகததைபால் பதைபாடங்கப்டடது. 
சதைசிை சுகபாதைபாேப்ணி என்்ற கு்டயின் கீழ 
்ல்சவறு சுகபாதைபாேம் மறறும் நலத திடடங்கள் 
பகபாண்டுவேப்டடுள்ளன. 
 • சதைசிை கிேபாமபபு்ற சுகபாதைபாேப்ணி
 • சதைசிை நகரபபு்ற சுகபாதைபாேப்ணி என இேண்டு 

து்ண ்ணிகள் உள்ளன.
இநதை திடடததில் கீழகபாணும் கூறுகள் 

உள்ளடங்கும். அ்வ இனபப்ருக்கம், மகபச்று, 
்ச்சிளங்குழந்தை, குழந்தைகள் வளர 
இளம்்ருவததினரின் ஆசேபாக்கிைம் மறறும் பதைபாறறு 
மறறும் பதைபாற்றபாசநபா்ை கடடுப்டுததுதைல் 
முதைலிைன.

இேபசபருககம், மகபநபறு, 
பச்சிளஙகுழநரத, குழநரதகள் ்வளர் 
இளம்பரு்வத்திேரின் ஆநைோககியம் 
(RMNCH+A)

இநதை திடடம் 2013ம் ஆண்டு 
ந்டமு்்றப்டுததைப்டடது. இததிடடததின் 
சநபாக்கம் தைபாய மறறும் குழந்தைகளின் இ்றபபு 
விகிதைத்தை கு்்றப்சதைபாடு சுகபாதைபாே ்ேபாமரிபபுச் 
சே்வ்ை அணுகுவதிலும் ்ைன்்டுததுவதிலும் 
ஏற்டும் தைபாமதைத்தைக் கண்டு பிடிததைலுசம. 
இததிடடததின் கீழவரும் ்ேபாமரிபபு சே்வகள்
 • இனபப்ருக்க ்ேபாமரிபபு
 • மகபச்று ்ேபாமரிபபு
 • ்ச்சிளங்குழந்தைகள் ்ேபாமரிபபு
 • குழந்தைகள் ்ேபாமரிபபு
 • வளர இளம் ்ருவததினரின் ஆசேபாக்கிை 

்ேபாமரிபபு
 • ்ன்னிபேண்டபாவது ஐநதைபாண்டு திடடததில் 

உள்ள RMNCH+A திடடததின் மூன்று 
சநபாக்கங்கள்.
இம்மூன்று சநபாக்கத்தை 2017 ஆண்டு 

அ்டநதுவிட சவண்டும் என்று தீரமபானிக்கப்டடது.
 � ்கக்குழந்தைகளின் இ்றபபு விகிதைம் 

உயிருடன் பி்றநதை 1000 குழந்தைகளில் 25 
ஆக கு்்றக்கப்ட சவண்டும்.

 � மகபச்றின் இ்றபபு விகிதைம் ஒரு லடேம் 
உயிருடன் பி்றநதைவரகளில் 100 ஆக 
கு்்றக்கப்ட சவண்டும்.

 � கருவுறுதைலின் விகிதைம் 2.1 ஆக கு்்றக்கப்ட 
சவண்டும்.
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RMNCH+Aவின் முன்னுரிரம 
சிகிச்ரெகள்

கீழவரு்்வ குழந்தைகளுக்கபான 
சிகிச்்ேகள்
 • வீடடில் பேயைகூடிை அடிப்்ட 

்ச்சிளங்குழந்தை ்ேபாமரிபபு மறறும் 
உடனடிைபான ்ரிநது்ேததைல்

 • மருததுவ வேதியின் அடிப்்டயில் சநபாயுற்ற 
்ச்சிளங்குழந்தையின் ்ேபாமரிபபு

 • குழந்தை ்ருவ சநபாயக்கபான ஒருங்கி்ணநதை 
சமலபாண்்ம (வயிறறுபச்பாக்கு, நிசமபானிைபா 
மறறும் மசலரிைபா)

 • குழந்தைகளுக்கு ஊடடச்ேதது மிக்க நுண் 
ஊடடச்ேதது நி்்றநதை கூடுதைலபான உணவு 
அளிததைல்

 • சநபாயதை்ட ்பாதுகபாபபு
 • குழந்தைகளின் பி்றவி கு்்ற்பாடடு சநபாயகள், 

மறறும் இைலபா்ம்ை ஆேம்் நி்லயிசலசை 
கண்டறிநது குணப்டுததுதைல்

ஜேனி சுைகக்ோ நயோஜேோ (JSY)
இது சதைசிை சுகபாதைபாே ்ணியின் கீழ 

தைபாயமபாரகளுக்கு அளிக்கப்டும் ்பாதுகபாப்பான 
சிகிச்்ே ஆகும். இது 2005ஆம் ஆண்டு ஏபேல் 
12ஆம் சதைதி பதைபாடங்கப்டடது. இததிடடததின் 
சநபாக்கங்கள் ஏ்ழ தைபாயமபாரகளுக்கு ஆேம்் 
சுகபாதைபாே ்மைங்கள் மறறும் மருததுவம்னகளில் 
பிேேவம் ்பாரக்கப்டுவ்தை ஊக்குவிப்தைபால் தைபாய 
மறறும் ்ச்சிளங்குழந்தைகளின் இ்றபபு விகிதைத்தை 
கு்்றக்கலபாம். இததிடடததின் மூலம் 
மருததுவம்னகளில் பிேேவிததை தைபாயமபாரகளுக்கு 
்ணப்ைன்கள் அளிக்கப்டுகி்றது.

ஜேனி சிசு சுைகக்ோ கோரியோககைம் (JSSK)
ஜனனி சிசு சுேக்பா கபாரிைபாக்கேம் 2011ஆம் 

ஆண்டு ஜுன் 1ம் சதைதி இநதிை அேேபாங்கததைபால் 
பதைபாடங்கப்டடது. கரபபினி தைபாயமபாரகள் அேசு ஆேம்் 
சுகபாதைபாேம் மறறும் மருததுவம்னயில் பிேேவிப்்தை 
ஊக்கப்டுததுவசதை இததிடடததின் சநபாக்கம் ஆகும்.

கீழவரு்்வகள் கரபபிணி ப்ண்களுக்கு 
அேசு வழங்கும் இலவே உரி்மகள் 
 • இலவே சுகபபிேேவம்
 • இலவே அறு்வ சிகிச்்ே மூலம் பிேவேம்
 • இலவே மருநதுகள் மறறும் நுகரவு ப்பாருடகள்
 • இலவேப்ரிசேபாதை்னகள்
 • மருததுவம்னயில் இலவே உணவு
 • இேததைத்தை இலவேமபாக வழங்குதைல்

 • ்ைனபாளிகளுக்குக் கடடணங்கள் விலக்கு
 • வீடடிலிருநது மருததுவம்னக்கு இலவே 

ச்பாக்குவேதது 
 • ்ரிநது்ே சே்வயின்ச்பாது இலவே 

ச்பாக்குவேதது (Referral)
 • மருததுவம்னயிலிருநது வீடடிறகு 

இலவேமபாக அ்ழதது வருதைல்
பி்றநதைது முதைல் 30 நபாடகளுக்குட்டட சநபாயுற்ற 

்ச்சிளங்குழந்தைகளுக்கபான இலவே சே்வகள் 
கீசழ பகபாடுக்கப்டடது. தைறச்பாது இச்சே்வ 
சநபாயுற்ற குழந்தைக்ையும் உள்ளடங்கியுள்ளது.

 • இலவே சிகிச்்ே
 • இலவே மருநதுகள் மறறும் நுகரவு ப்பாருடகள்
 • இலவே ்ரிசேபாதை்னகள்
 • இேததைத்தை இலவேமபாக வழங்குதைல்
 • ்ைனபாளிகளுக்கு கடடணங்கள் விலக்கு
 • வீடடிலிருநது மருததுவம்னக்கு இலவே 

ச்பாக்குவேதது
 • ்ரிநது்ே சே்வயின்ச்பாது இலவே 

ச்பாக்குவேதது
 • மருததுவம்னயிலிருநது வீடடிறகு 

இலவேமபாக அ்ழததுச் பேல்லுதைல்

ைோஷ்ரிய போல் சு்வோஸ்திய கோரியகைம் 
(RBSK):

இது 2013ம் ஆண்டு பிபேவரி மபாதைததில் புதிை 
முைறசிைபாக பதைபாடங்கப்டடது. இததுடன் 
குழந்தைகள் நல சநபாய ்பாதிபபு ஆயவு (Child health 
screening) வழங்குதைல் மறறும் 4D’s சநபாயக்ள 
ஆேம்் நி்லயிசலசை கண்டறிநது சிகிச்்ே 
அளிதது, குழந்தைகளுக்கு ்ேவலபாக ஆேம்் 
சிகிச்்ேச் சே்வ்ை வழங்குகி்றது. அ்வைபாவன,

பி்றபபு குர்றபோடுகள்
 • கு்்ற்பாடுகள்
 • குழந்தை ்ருவததின் சநபாயகள்
 • வளரதைலில் ஏற்டும் தைபாமதைம் மறறும் 

கு்்ற்பாடுகள்

பச்சிளஙகுழநரத மறறும் 
குழநரதகளின் ந�ோய்களுககோே 
ஒருஙகிரணநத நமலோண்ரம (IMNCI):

இது இனபப்ருக்க மறறும் குழந்தைகள் 
நலததிடடம் மறறும் சதைசிை ஊேக நலப்ணி 
திடடங்களின் (NRHM) கீழ உள்ள முக்கிை சிகிச்்ே 
பிரிவுகளில் ஒன்்றபாகும். இததிடடததில் இேண்டு 
வ்க கூறுகள் உள்ளன.



206

பச்சிளஙகுழநரதகள் மறறும் இளம் 
குழநரதகளுககோே பைோமரிபபு: (2 
மோதத்திறகு கீழுள்ள இளம் குழநரதகள்
 • குழந்தைக்ள கதைகதைப்பாக ்வததிருததைல்
 • குழந்தை பி்றநதைவுடன் தைபாயப்பால் பகபாடுக்க 

ஆேம்பிததைல்
 • பிேததிசைக தைபாயப்பால் ஊடடுதைல் மறறும் 

தைபாயப்பால் ஊடடுவதைறகி்டயில் எவவிதை 
உணவும் பகபாடுக்கக் கூடபாது என்்து ்றறிை 
ஆசலபாே்ன வழங்குதைல்

 • பதைபாபபுள் பகபாடி, ேருமம் மறறும் கண் ்ேபாமரிபபு
 • ்ச்சிளங்குழந்தைக்கபான சநபாயக்ளக் 

கண்டறிநது சிகிச்்ே மறறும் ் ரிநது்ேததை்ல 
அங்கீகரிததைல்

 • தைடுபபூசி வழங்குதைல்
 • பிேேவிததை பின்பு வீடடிசலசை கண்கபாணிததைல்

வீடடில் ்பார்வயிடுதைல் இச்சிகிச்்ேயின் ஒரு 
்குதி ஆகும். வீடடில் ்பார்வயிடுதை்ல சுகபாதைபாேப 
்ணிைபாளரகள் பேயகி்றபாரகள். இதைன் மூலம் 
தைபாயமபாரகள் குடும்் உறுபபினரகள், சநபாயுற்ற 
குழந்தைகள் மறறும் எ்டக் கு்்றவபான 
குழந்தைகளின் குறிபபிடட சதை்வக்ளக் 
கண்டறிநது, ்ச்சிளங்குழந்தைகளின் முக்கிை 
்ேபாமரிபபுக்ள வீடடிசலசை பேயைவும் அதைறகபான 
சிகிச்்ே்ை கண்டறிைவும் உதைவி பேயகி்றபாரகள்.

குழநரதகளின் பைோமரிபபு: (இைண்டோம் 
மோதம் முதல் 5்வயது ்வரை)

இதில் அடங்கு்்வ
 • வயிறறுபச்பாக்கு, திடீர சுவபாே பதைபாறறு 

சநபாயகள், மசலரிைபா, தைடடம்்ம, திடீர கபாது 
பதைபாறறு சநபாயகள், ஊடடச்ேதது கு்்ற்பாடு, 
இேததைசேபா்க, முதைலிை ்பாதிபபுள்ளவரக்ளப 
்ேபாமரிததைல்

 • குழந்தைகளுக்கபான சநபாயக்ள ் றறி அறிநது, 
சிகிச்்ே அளிக்க ்ரிநது்ே பேயதைல்

 • இரும்பு ேதது மறறும் ்வடடமின் ‘ஏ’ 
கு்்ற்பாடுக்ள தைடுததைல் மறறும் சிகிச்்ே 
அளிததைல்

 • 2 வைதிறகுட்டட அ்னதது குழந்தைகளுக்கும் 
தைபாயப்பால் ஊடடலின் அவசிைத்தை 
அம்மபாவிறகு வலியுறுததை ஆசலபாே்ன 
வழங்குதைல்

 • ஊடடச்ேதது கு்்ற்பாடுள்ள குழந்தைகளுக்கு 
2 முதைல் 5 வைது வ்ே இ்ணஉணவு 
பகபாடுப்தைறகு ஆசலபாே்ன வழங்குதைல்

 • தைடுபபூசிகள் ச்பாடுதைல்

டோகடர் முத்துசலட்சுமி சைட்டி மகபநபறு 
பணபபயன் திட்டம்:

இததிடடமபானது தைமிழநபாடு அேேபால் 
உன்னதைமபான சநபாக்கங்களுடன் 
ந்டமு்்றப்டுததைப்டடது. இவறறில் ஏ்ழ 
கரபபிணி தைபாயமபாரகளுக்கு ேததுணவுக்கபான 
பேலவுக்ள சமறபகபாள்ளவும், மகபச்றறின் 
ச்பாது ஏற்டும் ்ண இழப்் ஈடுபேயையும் ்ண 
உதைவிக்ள வழங்குகி்றது. எ்ட கு்்றவுள்ள 
குழந்தைப பி்றப்்த தைடுக்கவும் உதைவி பேயகி்றது. 
1.6.2011 முதைல் இததிடடததின் கீழ ்ைனபாளிகளுக்கு 
ரூ.12,000/- வழங்கப்டுகி்றது. அேேபா்ண 
எண்.993 / ACS(F) 20.02.2017 முதைல் 
ரூ.12,000/-லிருநது ரூ.18,000/-ஆக 
உைரததைப்டடுள்ளது.

அம்மோ குழநரத �ல பைோமரிபபு சபட்டகம்:
2015 ஆம் ஆண்டு தைமிழநடு அேேபால் 

பதைபாடங்கப்டடது. இததிடடததின் கீழ அேேபாங்க 
மருததுவநி்லைததில் பி்றக்கும் குழந்தைகளுக்கு 
ஆயிேம் ரூ்பாய மதிபபிலபான அம்மபா குழந்தை 
ப்டடகம் பகபாடுக்கப்டுகி்றது. இததிடடம் 
விநிசைபாகிக்கப்டுவதைன் சநபாக்கம் 
்ச்சிளங்குழந்தைகள் மறறும் பிேேவிததை 
தைபாயமபாரகளின் சுததைத்தை சமம்்டுததைவும், 
தைபாயமபாரகளின் தைன்சுததைம் மறறும் குழந்தைக்ளப 
்ேபாமரிபபில் சுததைமபான ்ழக்கவழக்கங்க்ள 
வளரக்கவும் வழங்கப்டுகி்றது. 

அம்மபா குழந்தை ப்டடகததில் 16 வ்கைபான 
ப்பாருடகள் உள்ளன. அ்வைபாவன,

 • குழந்தை துண்டு
 • குழந்தை உடுபபு
 • குழந்தை ்டுக்்க
 • குழந்தை்ை ்பாதுகபாக்கும் வ்ல
 • குழந்தை து்டப்பான்
 • குழந்தை எண்பணய
 • குழந்தை ஷபாம்பூ
 • குழந்தை சேபாபபு மறறும் சேபாபபு ப்டடி
 • குழந்தை நகபவடடி
 • குழந்தை வி்ளைபாடடுப ப்பாருள் (கிலுகிலுப்்)
 • குழந்தை ப்பாம்்ம
 • ்க கழுவும் திேவம்
 • குளிைல் சேபாபபு 
 • பேௌ்பாக்ை சுண்டிசலகிைம்

ஆகிை்வ அநதை ப்டடகததில் ்பாதுகபாப்பாக 
்வக்கப்டடுள்ளது.



207

 � ்ச்சிளங்குழந்தை என்்து பி்றநதைது முதைல் 28 நபாடகளுக்குட்டட குழந்தைைபாகும்.
 � குழந்தை பி்றநதைவுடன் ஒரு நிமிடம் மறறும் 5 நிமிடததில் அபகபார மதிபப்ண் கணக்கிடப்டுகி்றது.
 � அபகபார மதிபப்ண்ணில் உடனடிைபாகவும், கவனமபாகவும் கவனிக்கக்கூடிைது சதைபாற்றம், நபாடிததுடிபபு, 

சுவபாேம், பேைல்கள், தை்ே வலி்ம.
 � ்ச்சிளங்குழந்தையின் உடலிலிருநது பவப்மபானது நபான்கு மு்்றகளில் இழக்கப்டுகி்றது. அ்வகள் 

பவப்ேலனம், கடததைல் மறறும் ஆவிைபாதைல்.
 � தைபாயமபாரகளின் சுேக்கும் முதைல் தைபாயப்பால் சீம்்பால் என அ்ழக்கப்டுகி்றது. இது குழந்தை பி்றநதை உடன் 

பகபாடுக்கப்ட சவண்டிை ப்பாருததைமபான உணவபாகும். ஏபனன்்றபால் இதில் அதிக அளவு சநபாய எதிரபபு 
ேக்திகள் உள்ளன.

 � சநபாயததைடுபபு ்பாதுகபாபபு என்்து மிகப ப்ரிை எண்ணிக்்கயிலபான மக்க்ள ்பாதுகபாப்தைபாகும்.
 � தைடுபபூசிகள் அதைறகபான பவப்நி்லயில் சேமிக்கப்ட சவண்டும். தைடுபபூசியின் பவப்நி்ல்ை அது 

உற்ததி பேயயும் இடம் முதைல் ் ைனபாளிக்குப ச்பாடும் இடம் வ்ே பகபாண்டு பேல்லும் சநேததிலும் ்ேபாமரிக்க 
சவண்டும். இநதை அ்மபபிலபான சேமிததைல் மறறும் இடம் மபாறறுதைலுக்கபான தைடுபபூசி மருநதுக்கு குளிர ேங்கிலி 
என்று ப்ைர.

 � உலக சுகபாதைபாே நிறுவனம் உலக தைடுபபூசித திடடம் எனப்டும் விரிவபாக்கப்டட சநபாயத தைடுபபுத திடடத்தை 
1974ஆம் ஆண்டு சம மபாதைம் அதிகபாேபபூரவமபாக அறிவிதது அதைன்மூலம் உலகில் உள்ள அ்னதது 
குழந்தைக்ளயும் 6 தைடுபபூசிகளபால் தைடுக்கக்கூடிை சநபாயகளிடமிருநது ்பாதுகபாக்கி்றது.

 � குழந்தை பி்றநதை 6 மபாதைததிறகு பிேதசைகமபாக தைபாயப்பால் மடடுசம பகபாடுக்க சவண்டும் அதைன்மூலம் 
இைல்்பான வளரச்சி ஆக்கவளம், ஆசேபாக்கிைத்தை அ்டை முடியும் அதைன் பின் குழந்தைகளுக்கு 
இ்ண உண்வ பகபாடுக்க சவண்டும். அது ஊடடச்ேதது ச்பாதுமபானதைபாகவும், ்பாதுகபாப்பாகவும், 
ஊடடச்ேதது சதை்வக்ள பூரததி பேயைக் கூடிைதைபாகவும் இருபபினும் தைபாயப்பா்ல 2 வைது வ்ே 
அல்லது அதைறகு சமலும் பதைபாடே சவண்டும்.

 � வளரச்சி என்்து ஒரு ந்ரின் அளவு அதிகரிப்தைபாக வ்ேைறுக்கப்டுகி்றது.
 � அளவு அதிகரிப்து என்்து பேல்களின் எண்ணிக்்க மறறும் சுற்றளவு அதிகரிப்து ஆகும். ஆக்கவளம் 

என்்து குழந்தைகளின் பேைல்்பாடடு முதிர்வ குறிக்கின்்றது.
 � இது மனவளரச்சி தி்ற்மக்ள ்கைகப்டுததுகி்றது. வளரச்சி விளக்கப்டம் Prof.சடவிட பமபாரசல 

அவரகளபால் உருவபாக்கப்டடது.
 � இது வளரச்சி மறறும் வளரதை்ல பிேதி்லிக்கும் ்டமபாக உள்ளது.
 � இ்ண உணவு என்்து குழந்தை பமதுவபாக ் டிப்டிைபாக குடும்் உணவிறகு அல்லது ப்ரிைவரகளின் 

உண்வ ப்றுவசதைபாடு கு்்றவபாக அல்லது மிக கு்்றவபாக தைபாயப்பா்ல நம்பியிருப்து ஆகும்.
 � தைபாய மறறும் குழந்தைகள் நல சே்வயில் சநபாயகளுக்கு சிகிச்்ே அளிததைல், சநபாயக்ள தைடுததைல் 

மறறும் குடும்் அம்ேங்களபான மகபச்று சே்வ, குழந்தைகள் நலசே்வ குடும்்நலம், ஊடடச்ேதது, 
குழந்தைகள் ஆக்கவளம் மறறும் சுகபாதைபாே கல்வியும் அடங்கும்.

போடச்சுருககம்

மதிபபீடு

I. ெரியோே பதிரல நதர்வு செய்யவும்
1. ்ச்சிளங்குழந்தையின் கபால அளவு

அ. பி்றபபு முதல் 28 �ோட்கள் ்வரை
ஆ. பி்றபபு முதைல் 1வருடம் வ்ே
இ. பி்றபபு முதைல் 90 நபாடகள் வ்ே
ஈ. பி்றபபு முதைல் 120 நபாடகள் வ்ே

2. ்ச்சிளங்குழந்தையின் ேரிைபான எ்ட வேம்பு
அ. 2 – 4 கி.கி ஆ. 1.5 – 3 கி.கி
இ. 2.5 – 4 கி.கி ஈ. 4 – 6 கி.கி

3. ்ச்சிளங்குழந்தைக்கு ஏற்ற அபகபார மதிபப்ண்
அ. 6 – 8 ஆ. 9 – 10 
இ. 4 – 6 ஈ. 5 – 6
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4.  ் ச்சிளங்குழந்தையின் இேததைபச்பாக்்க தைடுக்க 
ச்பாடப்டும் ஊசி

அ. ்வடடமின் ஏ ஆ. ்வடடமின் டி
இ. ர்வட்டமின் நக ஈ. ்வடடமின் சி

5.  சேபாடடபா்வேஸ் தைடுபபூசி குழந்தை்ை 
எநசநபாயிலிருநது தைடுக்க ச்பாடப்டுகி்றது.

அ. நிசமபானிைபா ஆ. ச்பாலிசைபா
இ. கபாேசநபாய ஈ. ்வயிறறுபநபோககு

6.  பிேதசைகமபாக தைபாயப்பால் குழந்தைகளுக்கு 
எதுவ்ே ்ரிநது்ேக்கப்டுகி்றது.

அ. 4 மபாதைம் ஆ. 6 மோதம்
இ. 8 மபாதைம் ஈ. 10 மபாதைம்

7. குழந்தை எநதை வைதில் தைனிைபாக நடக்க முடியும்.
அ. 12 – 14 மோதஙகள் ஆ. 10 – 12 மபாதைங்கள்
இ. 16 – 18 மபாதைங்கள் ஈ. 18 – 20 மபாதைங்கள்

8.  இலவே பிேேவம் மறறும் இலவே அறு்வ 
சிகிச்்ே பிேேவம் எததிடடததின் கீழ 
வழங்கப்டுகி்றது.

அ.  ேபாஷ்ரிை ்பால் சுவபாஸ்திை கபாரிைகேம் (RBSK)
ஆ. ஜேனி சிசு சுைக்ோ கோரியகைம் (JSSK)
இ. ஜனனி சுேக்பா சைபாஜனபா (JSY)
ஈ. ஜனனி ்பால் சுவபாஸ்திை சைபாஜனபா (JBSY)

9.  எநதை நி்ல தைபாயப்பால் மஞ்ேளபாகவும் 
அடரததிைபாகவும் இருக்கும்.

அ. முன்்பால் ஆ. பின்்பால்
இ. முதிரநதை ்பால் ஈ. சீம்போல்

10.  தைபாயக்கு குழந்தை பிேேவிததை உடன் தைபாயக்கு 
சுேக்கும் தைபாயப்பாலின் ப்ைர.

அ. சீம்போல் ஆ. முன்்பால்
இ. பின்்பால் ஈ. முதிரநதை ்பால்

11.  ் ச்சிளங்குழந்தையின் உணவு பவளிசை 
தைள்ளுவ்தை தைடுக்கும் நுட்ம்

அ. சலடசிங் ஆ. ஏபபம் விடச் செய்தல்
இ. நி்ல்ை ேரி பேயதைல் ஈ. இ்ணபபு

12.  நுண்தை்ே வளரச்சி பேைல்்பாடடுக்கபான 
உதைபாேணம்

அ. ரகத்தி்றன்
ஆ. ேமூக உ்ற்வ ்ேபாமரிததைல்
இ. நடததைல் ஈ. ஓடுதைல்

13.  தைடுபபூசியின் சேமிபபு மறறும் இடம் 
மபாறறுதைலுக்கபான தைடுபபூசி மருநது அ்மபபின் 
ப்ைர

அ. குளிர் ெஙகிலி ஆ. பவப் ேங்கிலி
இ. மிதைமபான ேங்கிலி ஈ. ் னிக்கடடி ேங்கிலி

14.  குழந்தைகளின் பி்றபபு முதைல் ஒரு வருடம் வ்ே 
உள்ளக் குழந்தை்ை என்்ர

அ. ்ச்சிளங்குழந்தை ஆ. ரகககுழநரத
இ. தைதது குழந்தை ஈ. ் ள்ளிக்கு முன்்ருவம்

15.  குழந்தையின் எநதை வைதில் தைனிைபாக உடகபாே 
முடியும்

அ. 12 மபாதைங்கள் ஆ. 14 மபாதைங்கள்
இ. 8 மோதஙகள் ஈ. 6 மபாதைங்கள்

16.  ஆேம்்நி்ல கண்டுபிடிபபு மறறும் சிகிச்்ே 
அளிப்தைறகபான 4D’s பேயைகூடிை்வ.

அ. ஜனனி சிசு சுேக்பா கபாரிைகேம் (JSSK)
ஆ. ஜனனி சுேக்பா சைபாஜனபா (JSY)
இ. ைோஷ்ரிய போல் சு்வஸ்திய கோரியகைம் (RSSK)
ஈ. ஜனனி ்பால் சுவஸ்திை சைபாஜனபா (JBSY)

17. RMNCH+A பதைபாடங்கப்டட ஆண்டு
அ. 2013 ஆ. 2012 இ. 2014 ஈ. 2015

18.  குழந்தையின் தைபாகத்தை திருபதிப ் டுததைக்கூடிை 
்பால்

அ. பின்்பால் ஆ. முதிரநதை ்பால்
இ. மபாடடுப்பால் ஈ. முன்போல்

19.  எநதை தைடுபபூசி குழந்தை்ை கபாேசநபாயிலிருநது 
தைடுக்கி்றது.

அ. DPT ஆ.OPV இ. BCG ஈ. MMR
20. இ்ண உண்வ ஆேம்பிக்க ேரிைபான சநேம்

அ. 3 மபாதைங்கள் ஆ. 6 மோதஙகள்
இ. 8 மபாதைங்கள் ஈ. 10 மபாதைங்கள்

II.  கீழ்வரும் விேோககளுககு ஒன்று 
அல்லது இைண்டு ்வரிகளில் 
விரடயளிககவும்.

1. ்ச்சிளங்குழந்தை வ்ேை்்ற.
2. குளிர ேங்கிலி வ்ேை்்ற.
3.  நபான்கு சிவபபு பகபாடி அறிகுறிக்ள ் டடியிலிடுக.
4.  ் ச்சிளங்குழந்தைகளின் ்ேபாமரிபபு 

சகபாட்பாடுகளில் நபான்கி்ன ்டடிைலிடுக.
5. பவப் இழபபு மு்்றக்ள ்டடிைலிடுக.
6.  நபான்கு வ்கைபான குளிர ேங்கிலி 

உ்கேணங்க்ள ்டடிைலிடுக.
7. சீம்்பால் என்்றபால் என்ன?
8.  தைபாயப்பா்ல தூண்டுவதைறகு உதைவும் இேண்டு 

தூண்டு பேைல்களின் ப்ைர என்ன?
9. வளரச்சி மறறும் ஆக்கவளம் வ்ேை்்ற.
10. இ்ண உணவு வ்ேை்்ற.
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11. கீழவரு்னவறறின் விரிவபாக்கம்.
 WHO
 ICD
 JSSK
 JSY
 RSSK
 RMNCH + A
 APGAR
 IMNCI
 NRHM
 DPT

III.  குறு விேோககள் சிறு குறிபபுகள் 
எழுதவும்.

1. ்ச்சிளங்குழந்தைகளின் ்ண்புகள் விவரி.
2.  ் ச்சிளங்குழந்தைகளின் தூண்டு பேைல்கள் 

ைபா்வ?
3.  ் ச்சிளங்குழந்தைகளுக்கு தீங்கு வி்ளவிக்கும் 

்ழக்கவழக்கங்க்ளக் கூறு?
4.  ஆறுவ்க சநபாயகள் மறறும் ்பாதுகபாபபு 

தைடுபபூசிகள் எ்வ எ்வ?
5.  தைபாயப்பாலின் நன்்மக்ளக் கூறு?
6.  வளரச்சி மறறும் ஆக்கவளததின் நி்லக்ள 

விவரி
7.  இைக்க தை்ேகளின் பேைல் ைபா்வ?
8.  வளரச்சி மறறும் ஆக்கவளத்தை ்பாதிக்கும் 

கபாேணிகள் ைபா்வ?
9. ஜனனி சிசு சுேக்பா கபாரிைகேம் (JSSK)

IV. விரி்வோக எழுதவும்.
1.  பி்றநதை குழந்தைகளின் ் ேபாமரிபபு ் றறி விரிவபாக 

எழுதைவும்.
2.  ் ன்னபாடடு சநபாயததைடுபபூசி திடடத்தை எழுதைவும்.
3.  பிேதசைக தைபாயப்பால் பகபாடுததை்ல விளக்கவும்.
4.  இ்ண உணவுகள் ் றறி விரிவபாக விளக்கவும்.
5.  தைபாய மறறும் குழந்தைகள் நல சே்வ்ை 

விளக்கவும்.

அர்றயில் –  ம ரு த து ம ் ன யி ல் 
் ச் சி ள ங் க் கு ழ ந ் தை யு ம் 
தைபா்ையும் ஒரு அ்்றயில் 
தைங்குவதைறகபாக ஏற்பாடு

போல் நபோன்்ற –  ் ச்சிளங்குழந்தைக்கு தைபாயப்பால் 
பதைபாடங்குவதைறகு முன்்பாக 
பகபாடுக்கப்டும் உணவு

கடத்தல் –  உடலின் அல்லது மற்ற 
உறுபபுகளின் நடு நி்லக்கு 
பவளிசை ்க, கபால்க்ள 
நகரததுவது

அடககுதல் –  உடலின் நடுநி்லக்கு 
உடபு்றமபாக நகரததுதைல்

நமோர்டோலிட்டி – இ்றபபு
மோர்பிடிட்டி – சநபாய

செோறகளஞ்சியம் அல்லது அருஞ்செோறசபோருள்

 நமறபோர்ர்வ நூல்கள் 

1. Parthasarathy A(2016) IAP Text book of 
Paediatrics 6thedn, Jaypee Brothers Medical 
Publishers (P) Ltd.

2. Park, K (2017) Park’s Textbook of 
Preventive and Social Medicine 24thedn.
BanarsidasBhanot Publishers

3. Gupte S The short Textbook of Paediatrics  
12thednJaypee Brothers Medical Publishers 
(P) Ltd.

4. Santhanam, I (2018), Illustrated Textbook 
of Paediatriacs, First edn, Jaypee Brothers 
Medical Publishers (P) Ltd

 இரணய்வளஙகள் 

1. http://www.dphpm.com
2. http://nhm.gov.in
3. h t t p : / / w w w. w h o. i n t / c h i l d g r o w t h /

standards/chts_wfa_boys_z/en/

அருகிலுள்ள ஆேம்் சுகபாதைபாே நி்லைததிறகு 
பேன்று சநபாயதைடுபபு பேைல்மு்்ற மறறும் குளிர 
ேங்கிலி அ்மப்் கண்கபாணிதது அறிக்்க 
தைைபார பேயதைல்.

அருகிலுள்ள அங்கன்வபாடி ்மைததிறகு 
பேன்று குழந்தைகளின் வளரச்சி விளக்கப்டத்தை 
்டிதது அறிக்்க தைைபார பேயதைல்.

பேைல்்பாடு

http://nhm.gov.in
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 முன்னுரை 

சமூக சுகாதாரச் சசவிலியம் என்பது மககளின 
சுகாதாரத்தப் ்பாதுகாககவும், முன்னேற்றவும் 
்பயன்படுததப்்படும் ச்பாதுநலம் மறறும் சசவிலியரகளின 
ந்ைமு்்றகளின ஒருங்கி்ைநத ்ச்ை ஆகும். 
்நாய் தீரததல், ்நாய்த தடுப்பு மறறும் மககளின 
சுகாதாரத்த உயரததும் ்பணிக்ை 
ஒருங்கி்ைதது ச்பாதுச் சுகாதாரததின தரத்த 
்மம்்படுததுை்த சமூக சுகாதாரம் குறிககி்றது. சமூக 
்நாயறிதலின ்நாககம் சமூகததின சுகாதாரப் 
பிரச்ச்னேக்ை அறிைது ஆகும். ்பல்்ைறு சதாறறு 
்நாய்களின கட்டுப்்பாடு மறறும் ஒழிப்பு என்பது ச்பாதுச் 
சுகாதாரதது்்றயின குறிப்பிைததகக முனே்னேற்றம் 
ஆகும். ்நரம்்றயானே (Positive Health) சுகாதாரத்த 

உயரததுைதறகாக சசவிலியம் மறறும் மருததுைத 
து்்றகள் ்மம்்படுததப்்பட்டுள்ைது. தற்்பாது சுகாதாரத 
து்்றயின அதிக கைனேம் தனி ந்பரிைமிருநது 
சமூகத்த ்நாககியும், ்நாயாளிகளிைம் இருநது 
நலமுைன இருப்்பைரக்ை ் நாககியும் திரும்பியுள்ைது. 
அ்னேைருககும் ஆ்ராககியம் மறறும் ஆரம்்பச் 
சுகாதார ் ச்ை என்ற இலககுக்ை அ்ைைதறகாகத  
கிராமச் சுகாதாரச் ்ச்ைகள் ்பலப்்படுததப்்பட்டுள்ைது. 
தற்்பாது ச்பாதுச் சுகாதாரச் சசவிலியரகள் (PHN) 
சமூகச் சுகாதாரச் சசவிலியரகள் (CHN) எனறு 
அ்ைககப்்படுகின்றனேர. ச்பாதுச் சுகாதாரத து்்றயில் 
்பயிறசி ச்பறறு, ்பதிவு சசய்யப்்பட்ை சசவிலியரக்ை 
ச்பாதுச் சுகாதாரத து்்றயின சமூக சுகாதாரச் 
சசவிலியரகள் ஆைர. சமூகததின நலனுககாக ஏற்பாடு 
சசய்யப்்பட்ை சுகாதார ்ச்ைகளின அ்னேதது 

இப்்பாைத்தக கற்ற பின மாைைரகள் ச்பறும் தி்றனகள் 
 ➢ சுகாதாரப் பிரச்ச்னேகள் எ்ை என்ப்த அறிைர.
 ➢ ்தசிய சுகாதாரத திட்ைங்க்ைப் புரிநது சகாள்ைர
 ➢ ்தசிய சுகாதாரக சகாள்்க மறறும் திட்ைமிைல் குழுமம் ்பறறி அறிைர
 ➢ இநதியாவின சுகாதாரதது்்றயின அ்மப்பு ்பறறி சதரிநது சகாள்ைர 
 ➢ ஐநதுஆண்டுத திட்ைங்க்ைப் ்பறறி புரிநது சகாள்ைர
 ➢ சமூக நலத திட்ைங்க்ை மதிப்பிை  இயலும்
 ➢ சமூக சுகாதாரச் சசவிலியரகளின குைங்கள் மறறும் ்பணிகள் குறிதது அறிைர
 ➢ வீட்டு ைரு்க விதிக்ை பின்பறறுைர

நலன்வேண்டின நாணுடைடை ்வேண்டும் குலம்்வேண்டின
்வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு.

ஒருவர் தமக்கு நலதரத விரும்புவாைாயின் நாணுரைரம வவண்டும்.  குலதரத விரும்புவாைாயின் 
அரைவரிைமும் பணிந்து செலல வவண்டும்.

கற்றல வநாக்கஙகள்

9 ெமூகச் சுகாதாைச் 
செவிலியம்

அலகு
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கட்ைங்களிலும்  சசவிலிய சுகாதாரச் ்ச்ைகள் 
அ்னேததுப் ்பரிமாைங்களிலும் சமூக 
முன்னேற்றததுககாக ைைங்கப்்படுகி்றது. 1958 ஆம் 
ஆண்டு அகில இநதிய சசவிலியக குழுமம் 
சசவிலியரகளின ்பாைததிட்ைததில் சமூக நலச் 
சசவிலியத்த ஒருங்கி்ைததது. கிராமச் சுகாதாரச் 
சசவிலியர (VHN), து்்றச் சுகாதாரச் சசவிலியர, 
சமூகநலச் சசவிலியர (CHN) ஆகிய சமூக சுகாதாரச் 
சசவிலியரகள் தங்களின ை்ரயறுககப்்பட்ை ்பகுதியில் 
ைைங்கப்்படும் சுகாதாரம் மறறும் சமூக நலச் 
்ச்ைகளுககுப் ச்பாறுப்பு ஆைர.

 9.1  ெமூகச் சுகாதாை செவிலியம்

வரையர்ற
1. சமூகச் சுகாதாரச் சசவிலியம்

சமூகச் சுகாதாரச் சசவிலியம் என்பது மககளின 
சுகாதாரத்த ்பாதுகாககவும், உயரததவும் 
்பயன்படுததப்்படும் சசவிலியம் மறறும் ச்பாதுநலச் 
்ச்ைகளின ஒருங்கி்ைநத சதாகுப்பு ஆகும்.
2. ச்பாதுச் சுகாதாரம் (நலம்) 

ச்பாதுச் சுகாதாரம் என்பது சமூகததின 
ஒருங்கி்ைககப்்பட்ை முயறசிகைால், ்நாய் 
தடுததல், ஆயுள் காலத்த அதிகரிததல் மறறும் 
ஆ்ராககியத்த ்மம்்படுததுதல் ஆகிய்ை 
்பறறிய க்ல மறறும் அறிவியல் ஆகும்.
3. சமூக நலம் 

சமூக நலம் என்பது மககளின சுகாதார நி்ல, 
சுகாதாரத்தப் ்பாதிககும் பிரச்ச்னேகள் மறறும் 
சமூக நலனிறகாக ைைங்கப்்படும் ்ச்ைக்ைக 
குறிககும்.

ெமூகச் சுகாதாைச் செவிலியததின் 
வநாக்கஙகள்
1. சுகாதாரம் குறிதத சசயல்தி்ற்னே 

்மம்்படுததுதல்
. 2 சதாறறும் / சதாற்றா ்நாய்க்ை 

கட்டுப்்படுததுதல் மறறும் ஒழிததல்
. 3 ைாழநாட்க்ை நீட்டிககத ்த்ையானே 

்த்ை அடிப்்ப்ையிலானே ஆ்ராககிய 
்பராமரிப்பு

ெமூக சுகாதாை செவிலியததின் 
குறிக்வகாள்கள்
 • ்பாதுகாப்்பானே கரப்்பகாலம் மறறும் 

சுகபிரசைத்த உறுதிப்்படுததுதல், மகப்்்பறு 

மறறும் மகப்்்பறறுககுப் பினனேர ்பாதுகாப்்பானே 
்ச்ைகக்ை ைைங்குதல்

 • ்நாய்ததடுப்பு
 •  ஐநது  ையதுககுக கீழ   உள்ை குைந்தக்ைப்  

்பராமரிததல்
 • சுகாதார கல்வி ைைங்குதல்
 • தங்கள் சமூகநலப் பிரச்சி்னேக்ை சமாளிகக 

தங்கள் சமூகததின தி்ற்னே ்மம்்படுததுதல்
 • சமூக ைைங்க்ை ைலுப்்படுதத
 • சதாறறு மறறும் சதாற்றா ்நாய்க்ை 

தடுககவும் / கட்டுப்்படுததவும்
 •  சி்றப்பு ்ச்ைக்ை ைைங்க
 •  சுகாதார ஆராய்ச்சி சசய்ைது

ெமூக நலச் செவிலியததின் வகாடபாடுகள்
1. சமூகததின ்த்ைகள் அடிப்்ப்ையில் 

சமூகநலச் ்ச்ைகள் ைைங்கப்்பைல் 
்ைண்டும்.

. 2 கண்ைறியப்்பட்ை ்த்ைகளின அடிப்்ப்ையில் 
சமூகநலச் ்ச்ைக்ை திட்ைமிை ்ைண்டும்.

. 3 சுகாதாரககல்வி, ைழிகாட்டுதல், ்மற்பார்ை 
ஆகியைறறின ஒருங்கி்ைப்்பாக சுகாதாரச் 
சசவிலியம் விைங்க ்ைண்டும்.

. 4 சமூக ைைங்க்ைக சகாண்டு சமூக நலச் 
்ச்ைகள் ந்ைமு்்றயில் இருததல் 
்ைண்டும்.

. 5 சுகாதாரச் ்ச்ைகளின ்மய அம்சமாக 
சமூதாயம் இருததல் ்ைண்டும்

. 6 சமூக சசவிலியக ்ச்ைகளில், கை்ம, 
கண்ணியம் ஆகிய்ை க்ைபிடிகக 
்ைண்டும்.

. 7 சமூகப் ்பங்களிப்பு என்பது சுகாதாரச் 
்ச்ைகளின ஒருங்கி்ைநத சசயலாக 
இருகக ்ைண்டும்

. 8 முடிசைடுப்்பதில் தனிந்பர மறறும் குடும்்ப 
உறுப்பினேரகள் முழு்மயாக ஈடு்பை ் ைண்டும்.

. 9 சமூகச் சுகாதாரச் ்ச்ைகள் சதாைரநது 
ைைங்கப்்பை ்ைண்டும்

. 10 சுகாதாரச் ்ச்ைகளுககானே ்பதி்ைடுகள் 
மறறும் அறிக்ககள் ்பராமரிககப்்பை ் ைண்டும்.

. 11 சுகாதாரச் ்ச்ைகள் துல்லியமாக மதிப்பீடு 
சசய்யப்்பை ்ைண்டும்.

. 12 சுகாதாரச் ்ச்ைக்ை எநதவித ்பாகு்பாடும் 
இல்லாமல் அ்னேைருககும் சமமாக அளிகக 
்ைண்டும்.
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விைங்குகி்றது. ம்லரியா ்நாய்த சதாறறு உள்ை 
அனோபிலிஸ் ச்பண் சகாசு கடிப்்பதன மூலம் 
ம்லரியா ஒட்டுண்ணிகள் ஒருைரிைமிருநது 
மற்றைரகளுககுக கைததப்்படுகின்றனே. மு்்றயானே 
சிகிச்்ச அளிககப்்பைாவிடில் ம்லரியாக காய்ச்சல் 
மிகப் ச்பரிய அச்சுறுததலாக மாறிவிடும். 1953 
மறறும் 1958 ஆம் ஆண்டுகளில் ்தசிய ம்லரியா 
கட்டுப்்பாடு மறறும் ஒழிப்புத திட்ைங்கள் மும்முரமாகச் 
சசயல்்படுததப்்பட்ைனே. 2017 ம் ஆண்டில் 0.84 
மில்லியனகள் மககள் இந்நாயால் 
்பாதிககப்்பட்டுள்ைனேர எனே ்பதிைாகியுள்ைது மறறும் 
194 மில்லியன இ்றப்புககு, ம்லரியா காரைம் எனே 
்பதிவு சசய்யப்்பட்டுள்ைது.

2. காெ வநாய்
உலக அைவில் காச்நாய் நிகழவில் 1/5 ்பங்கு 

இநதியாவில் இருப்்பதால் இது ஒரு முனனேணித 
சதாறறு ்நாயாக விைங்குகி்றது. ்மக்கா 
்பாகடீரியம் டுயூ்பரககுல் (Mylobactenium Tubercle 
Culae) என்ற கிருமியால் காச்நாய் ்பரவுகி்றது.  
காச்நாய் காறறின மூலம் ்பரவுைதால் ச்பருமைவில் 
நு்ரயீர்லப் ்பாதிககின்றது. உலக காச்நாய் 
அறிக்கயின்படி -2017ஆம் ஆண்டு இநதியாவில் 
க ா ச ் ந ா ய ா ல்  ்ப ா தி க க ப் ்ப ட் ை ை ர க ளி ன 
எண்ணிக்க சுமார 28,00,000 ஆகும். ஒவசைாரு 
ஆண்டும் சுமார 1.2 மில்லியன ந்பரகள் காச்நாயால் 
்பாதிககப்்படுகின்றனேர. இதில் 0.64 மில்லியன 
ந்பரகளிைம் சளி கிருமிகளின ்பாதிப்பு இருப்்பதால் 
நு்ரயீரல் காச்நாய் காரைமாக அருகில் 
உள்ைைரகளுககு காறறின மூலம் ்பரவுகி்றது. 
்மலும் 0.32 மில்லியன ந்பரகள் காச்நாயினோல் 
இ்றககின்றனேர. HIV-TB கூட்டு்நாய் மறறும் 
்பல்மருநது எதிரப்பு காச்நாய் ஆகிய்ை மருததுைத 
து்்றககுப் ச்பருஞசைாலாக மாறியுள்ைது. 

3. வயிறறுப் வபாக்கு வநாய்கள்
2016இல் உலகைவில் 5 ையதுககு கு்்றைாக 

உள்ை குைந்தகளின ்நாய்களுககானே பிரதானே 
காரைங்களில் முககியமானேது ையிறறுப்்்பாககு, 
இந்நாயால் குைந்தகளின இ்றப்பு கிட்ைததட்ை 
8% ஆகும். காலரா ்்பான்ற திடீர ையிறறுப்்்பாககு 
்நாய்கள் அதிக அைவு ்பரவுைதறகு ்மாசமானே 
சுறறுச்சூைல், ்ைரஸ், ்பாகடீரியா மறறும் 
ஒட்டுண்ணிகள் ஆகிய்ை்ய காரைமாகி்றது.

4. திடீர் (Acute) சுவாெ வநாய்க் வகாளாறுகள்
5-ையதிறகுட்்பட்ை குைந்தகளின இ்றப்புககு 

முககிய காரைமாக சுைாச ்நாய்க ்காைாறுகள் 
விைங்குகி்றது. 2011-ஆம் ஆண்டில் 26.4 மில்லியன 
நிகழவுகள் திடீர சுைாசக ்காைாறுகளும் மறறும் 
2492 இ்றப்புகளும் ஏற்பட்ைனே. 

 9.2   இந்தியாவின் சுகாதாைப் 
பிைச்ெரைகள்

இநதியாவில் ் மாசமானே சுறறுப்பு்றச் சுகாதாரச் 
சூைல் ்பல சுகாதாரப் பிரச்ச்னேகளுககு காரைமாக 
விைங்குகி்றது. இது ஒரு மிகப் ச்பரிய பிரச்ச்னேயாக 
சதாைாநது விைங்குைதறகானே மூனறு முககிய 
காரைங்கள்.
 • அதிக அைவிலானே பி்றப்பு விகிதம் மறறும் துரித 

ைைரச்சி விகிதம் 
 • ஊட்ைச்சதது கு்்றப்்பாடுகள்
 • சுகாதாரமற்ற சுறறுப்பு்றச் சூைல் சகாண்ை 

வீடுகள்

சுகாதாைப் பிைச்ெரைகள் பின்வரும் 
முர்றயில வரகப்படுததப்படுகி்றது.
 • சதாறறும் ்நாய்கள் மறறும் சதாற்றா ்நாய்கள்
 • ஊட்ைச் சததுப் பிரச்ச்னேகள்
 • சுறறுப்பு்ற சுகாதாரப் பிரச்ச்னேகள்
 • மருததுைப் ்பராமரிப்பு பிரச்ச்னேகள்
 • மககள் சதா்கப் பிரச்ச்னேகள் 

 சதாறறுவநாய்கள்/சதாற்றா வநாய் 
பிைச்ெரைகள்

(i) சதாறறு வநாய் பிைச்ெரைகள்
இநதியாவில் காைப்்படும் சதாறறு ்நாய்ப் 

பிரச்ச்னேகளில் ச்பரும்்பாலானே சதாறறு ்நாய்கள் 
அசமரிககா ்்பான்ற ைைரநத நாடுகளில் 
கட்டுப்்படுததப்்பட்டு உள்ைது. 

இநதியாவின இ்றப்பு விகிதததில் 54.1% 
இ்றப்புகளுககு சதாறறு ்நாய்கள் முககிய 
காரைமாகும் எனறு கண்ைறியப்்பட்டுள்ைது. 

இந்தியாவில காணப்படும் சதாறறு வநாய்கள்
1. ம்லரியா 5. யா்னேககால் வியாதி
2. காச்நாய் 6. மஞசள் காமா்ல
3. காலரா 7. சதாழு்நாய்
4.  ையிறறுப் ்்பாககு 

்நாய்கள்
8. எய்ட்ஸ்

1. மவலரியா
இநதியாவில் இனறு ை்ர ம்லரியா 

காய்ச்சல் கட்டுப்்படுதத இயலாத மிகப் ச்பரிய 
சுகாதாரப் பிரச்ச்னேயாகவும், சைாலாகவும் 
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5. சதாழுவநாய்
்மக்கா ்்பகடீரியம் ்லப்்ர (Mycobacterim 

Leprea) என்ற கிருமித சதாறறு மூலம் ்பரவும் 
சதாழு்நாய் (Chronic) நாள்்பட்ை சதாறறு 
்நாயாகும். சதாழு்நாய் ச்பாதுைக ்தால், 
பு்றநரம்புகள், ்மல்சுைாசக குைாய் மறறும் 
கண்க்ைப் ்பாதிககும் சதாறறு்நாய் ஆகும். 
ஆரம்்ப கட்ைததி்ல்ய மு்்றயானே சிகிச்்ச 
அளிப்்பதன மூலம் ஊனேங்கள் ஏற்படுை்தத தடுகக 
இயலும். 1995 ஆம் ஆண்டு உலகச் சுகாதார 
்மயம், எல்லாை்கயானே சதாழு்நாய் 
சதாறறுகளுககும் வி்லயில்லா கூட்டுமருநது 
கி்ைகக ைழிைகுததது. இநத ்பல்மருநது சிகிச்்ச 
எளி்மயானேது என்றாலும், மிகவும் ்பயனுள்ை 
சிகிச்்ச மு்்ற ஆகும்.

்ைதகால இலககியங்களில் 
சதாழு்நா்ய “குஷ்ட் (Kusht)” 
எனறு குறிப்பிட்டுள்ைனேர.

ச்பாதுசுகாதாரச் ்ச்ையுைன, சதாழு்நாய் 
கட்டுப்்பாடும் இ்ைநது சசயல்்படுைதால் 
குறிப்பிைததகக முன்னேற்றம் அ்ைநதது. ஆரம்்ப 
சுகாதார நி்லயததி்ல்ய அடிப்்ப்ை 
ைசதிக்ைக சகாண்டு ்நாய்கண்ைறிதல், மறறும் 
சதாழு ்நாய்ககானே சிகிச்்சயும் ைைங்கப்்படுகி்றது. 
உலக சுகாதார ்மயம் 2016 முதல் 2020ஆம் 
ஆண்டிறகுள் உலகைாவிய யுததி்யக சகாண்டு 
சதாழு்நா்ய முறறிலும் கட்டுப்்படுததித 
சதாழு்நாயினோல் ஏற்படும் ஊனேங்க்ைத தடுகக 
நைைடிக்க ்மறசகாண்ைது. 

6.  அக்சகாயர்டடு வநாய்ததடுப்புக் 
குர்றபாடடு வநாய்க்குறி (AIDS – 
Acquired Immuno Deficiency Syndrome)

இநதியாவில் -1986ஆம் ஆண்டு 
முதனமுதலில் எய்ட்ஸ் எனேப்்படும் ஆட்சகால்லி 
்நாய்க கண்டு பிடிககப்்பட்ைது. ஆனோல் தற்்பாது 
உலக அைவில் இநதியா எய்ட்ஸ் ்நாய்த சதாறறில் 
மூன்றாைது இைம் ைகிககி்றது. 2016 ஆம் ஆண்டின 
முடிவில் 2.1 மில்லியன ந்பரகள் HIVகிருமியால் 
்பாதிககப்்பட்ைனேர. 6200 ந்பரகள் HIV சதாைர்பானே 
்நாய்களின ்பாதிப்்பால் இ்றநததாகக 
கைககிைப்்பட்டு உள்ைது.

9.2.2  சதாற்றா வநாய்கள் 
(Non Communicable Disease) 

2008 ஆம் ஆண்டில் நிகழநத 57 மில்லியன 
இ்றப்புகளில், 63% இ்றப்புகள் சதாற்றா ்நாய்கள் 
மூலம் ஏற்பட்ைதாகும். சதாற்றா ்நாய்கள் 
ச்பரும்்பாலானே்ை இதய ்நாய்கள், சுைாசக 
்காைாறுகள், நீரிழிவு ்நாய் மறறும் புறறு 
்நாய்கள் ஒன்பது மில்லியனுககும் ்மலானே 
மககள் 60 ையதிறகு முனனே்ர இ்றப்்பதறகு 
காரைம் ஆகும் பு்கயி்லப் ்பைககம், உைல் 
சசயலற்ற தன்ம, மறறும் நைத்த (Behavior) 
ஆகிய்ை சதாறறு ்நாய்ககானே சம்்பநதப்்பட்ை 
ஆ்பததுக காரணிகள் ஆகும். இதனோல் இருதய 
தமனி ்நாய் (மார்ைப்பு) மூ்ை இரததநாை 
்நாய்கள் (்பககைாதம்) ஆகிய ்பாதிப்புகள் 
ஏற்படுகின்றனே. ்்பாதுமானே விழிப்புைரவு மறறும் 
மககளின ்பங்்கற்்ப ஊககுவிப்்பதன மூலம் 
சதாற்றா ்நாய்க்ைக கட்டுப்்படுதத இயலும்.

சதாற்றா வநாய்கரளக் கடடுப்படுததும் 
முர்றகள்
 • பு்கயி்ல எதிரப்பு நைைடிக்ககள் [No 

smoking-பு்கபிடிதத்ல தவிரததல்]
 • ஆ்ராககியமானே உைவு மு்்றக்ை 

ஊககுவிததல்
 • உைல் சசயல்்பாட்டு ்பயிறசி்ய ஊககுவிததல்
 • மது அருநதுத்ல கு்்றததல்/தவிரததல்
 • அததியாைசியச் மருததுை ்ச்ைக்ை 

மககளுககு எளிதில் கி்ைககச் சசய்தல்
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ஊடைச்ெததுப்  பிைச்ெரைகள்
உலக சுகாதார நிறுைனேததின (WHO) 

கருததுப்்படி, "ஊட்ைச்சதது கு்்ற்பாடு என்பது ஒரு 
ந்பரின எரிசகதி மறறும் ஊட்ைச்சதது கு்்ற்பாடுகள், 
அதிகப்்படியானே ஊட்ைச்சதது அல்லது ஊட்ைச்சதது 
ஏற்றததாழவுக்ைக குறிககி்றது.

ஊட்ைச்சதது கு்்ற்பாடு 
என்பது கு்்றநத ஊட்ைச்சதது 
மறறும் அதிக ஊட்ைச்சதது 
ஆகிய இரண்டு நி்லக்ைக 
சகாண்டுள்ைது.

கு்்றநத ஊட்ைச்சதது: 
்்பாதுமானே சததுை்ை 
உ ட் ச க ா ள் ை ா த த ா ் ல ா , 
சரியானே ஊட்ைச்சதது இல்லாம்லா அல்லது 
ைைரச்சிககுத ்த்ையானே ஊட்ைச்சததுப் 
்பற்றாககு்்ற்ய்யா குறிககி்றது. 

அதிகப்்படியானே ஊட்ைச்சதது: ைைரச்சி மறறும் 
ைைரசி்த மாற்றததிறகுத ்த்ையானே 
அதிகப்்படியானே அைவுககு ஊட்ைச்சததுககள் 
உைவில் காைப்்படுை்தக குறிககி்றது.

உலக ைங்கியின அறிக்கப்்படி, உலக 
அைவில் ஊட்ைச்சததுக கு்்ற்பாடுகைால் 
்பாதிககப்்பட்ை குைந்தகளின எண்ணிக்கயில் 
இநதியா இரண்ைாைது இைததில் உள்ைது. (எ.கா. 
கு்்றநத எ்ை (43.5), த்ைப்்பட்ை ைைரச்சி (47.9), 
மறறும் அதிக எ்ை (1.9). 

அ) புவைாடடீன் எரிெக்தி ஊடைச்ெதது குர்றபாடு – 
புரதம் மறறும் க்லாரியின கு்்ற்பாடு. இது ச்பாதுைாக 
தாய்ப்்பாலூட்டும் தாய்மாரகளி்ை்யயும், இ்ை 
உைவு ச்பறும் குைந்தகளி்ை்யயும், 
்பள்ளிமுன்பருைக (preschool) குைந்தகளி்ை்யயும் 
அதிக அைவில் காைப்்படுகி்றது.

ஊ�ட�ச���
�ைறபா�

�ைற ஊ�ட�

�ரத ஆ�ற

ஊ�ட�ச�� �ைறபா�
ைவ�ட�� �ைறபா�
தா� உ�� �ைறபா�

உட
 எைட
அ�க���

இ�தய இர�த
நாள ேநாக�

அ�க ஊ�ட�

 • உைவில் புரதததின கு்்ற்பாடு இருப்பின 
குைாஷி்யாககர ்நாய் (Kwarshiorkor) 
ஏற்படுகி்றது.

 • மராஸ்மஸ் (Marasmus) உைவில் புரதம் 
மறறும் எரிசகதியின கடு்மயானே 
கு்்ற்பாட்ைால் ஏற்படும் ்நாய்.

ஆ) உணவில ரவடைமின் பற்றாக்குர்றயால 
ரவடைமின் ஏ குர்றபாடு ஏறபடுகி்றது.  
 • ்ைட்ைமின ஏ சததுக கு்்ற்பாடு காரைமாக 

ஊட்ைச்சததுக குருட்டுதன்ம மறறும் கருவிழி 
காய்நது ்்பாதல் (Xeropthalmia) ஏற்படுகி்றது.

 • ்ைட்ைமின சி சததுக கு்்ற்பாட்டினோல் 
ரிககட்ஸ் (Rickets) ஏற்படுகி்றது. 

இ) கனிம குர்றபாடு: தாதுக்களில உள்ள 
கனிமஙகளின் குர்றபாடு காைணமாக ஏறபடும்
 • ஊட்ைச்சதது இரதத ்சா்க – உைவில் 

்்பாதுமானே இரும்புசதது இல்லாத  காரைமாக 
இரததததில் ஹீ்மாகு்ைாபின கு்்றநது 
இரதத ்சா்க ஏற்படும்.

 • அ்யாடின கு்்ற்பாடு ்காைாறு (காய்ட்ைர) - 
அ்யாடின உட்சகாள்ைல் கு்்றதல் 
காரைமாகி்றது

ஈ) இந்த குர்றபாடுகளில இந்தியாவின் இைண்டு 
சபரிய ஊடைச்ெதது பிைச்சிரைகள் உள்ளை.
 • ஊட்ைச்சததுககு்்றவு
 • ஊட்ைச்சதது அனீமியா

சுறறுப்பு்றச் சுகாதாைக் வகடுகள்
இநதியாவில் சுறறுப்பு்றச் சுகாதாரம் என்பது 

்பனமுகங்க்ைக சகாண்ை ்பல காரைங்கைால் ஆனே 
கட்டுப்்படுதத இயலாத கடினேமானே பிரச்ச்னே ஆகும்.

இந்தியாவின் முக்கியமாை சுறறுப்பு்றச் 
சூழல பிைச்ெரைகள்
 • காறறு மறறும் நீர மாசு்பாடு 
 • இயற்க ைைங்க்ைஅழிததல்
 • மு்்றயற்ற கழிவு நீககம் மறறும் சுததிகரிததல்
 • ஒலி மாசு்பாடு
 • ்்பாககுைரதது சநரிசல்
 • சதாழிறசா்ல மயமாககல் மறறும் 

நகரமயமாககல் 
 • கதிர வீச்சு அ்பாயங்கள் 
 • விைசாயததிறகாக அதிகப்்படியானே உரம் 

மறறும் இரசாயனேங்க்ைப் ்பயன்படுததுதல்.
 • ைனேங்க்ை அழிததல்
 • மககள் சதா்கப் ச்பருககம், ைறு்ம, 

்படிப்்பறிவின்ம, ்ை்ல ைாய்ப்பின்ம, 
்்பான்ற பிரச்ச்னேகள் சுகாதாரப் 
பிரச்ச்னேக்ை ்மலும் அதிகரிககின்றனே.
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மருததுவப் பைாமரிப்புப் பிைச்ெரைகள்
இநதியாவின ச்பரும்்பான்மயானே (70%) 

கிராமப்பு்ற மககளுககு நவீனே சுகாதாரச் ்ச்ைகள் 
சசன்ற்ைைது இல்்ல. ஆனோல் 80% சுகாதாரச் 
்ச்ைகள் நகரபு்றங்களில் குவிநதிருககி்றது. 
மருததுைரகள் மறறும் மருததுைச் ்ச்ைகளினே 
சீரற்ற விநி்யாகம் நீககப்்பட்டு, நகரங்களுககு 
இ்ையானே சுகாதாரச் ்ச்ைகள் 
கிராமப்பு்றததுககும் கி்ைததல் ்ைண்டும், இது 
மிகப்ச்பரிய சைாலாகவிைங்குகி்றது.

மக்கள் சதாரகப் பிைச்ெரைகள்
1947 ஆம் ஆண்டு சுதநதிர இநதியாவின 

மககள் சதா்க 30 ்காடியாக இருநதது. 2018ஆம் 
ஆண்டில் உலக மககள் சதா்கயில் இநதியா 
2-ஆைது இைம் ைகிககி்றது. தற்்பா்தய மககள் 
சதா்க 135 ்காடிகள் ஆகும். மககள் சதா்கப் 
ச்பருககம் நமது நாட்டின எல்லா அம்சங்க்ையும் 
்பாதிககும் மிக முககியமானே பிரச்ச்னே ஆகும். 
சுகாதாரம் வீட்டுைசதி, சுகாதாரச் ் ச்ைகள் மறறும் 
சுறறுப்பு்ற சூைல் ்்பான்ற்ை மககள் சதா்கப் 
ச்பருககததால் ்பாதிககப்்படுகி்றது.

அ�க ம�க� ெதாைக ெப��க�

 9.3   வதசிய சுகாதாைக் சகாள்ரக 
மறறும் திடைமிைல

வதசியச் சுகாதாைக் சகாள்ரக
சுகாதாரம் மறறும் குடும்்பநலதது்்ற 1983ஆம் 

ஆண்டு ்பாராளுமன்றததால் அங்கீகாரம் ச்பற்ற ஒரு 
்தசிய சுகாதாரக சகாள்்க்ய உருைாககியது. 
1983 மறறும் 2002 ஆம் ஆண்டில் சைளியானே 
்தசிய சுகாதாரக சகாள்்ககளில் ஐநதாண்டுத 
திட்ைங்களின ைழிகாட்டுதலில் ச்பரும்்பங்கு 
ைகிககி்றது. 2017-ல் சைளியானே ்தசிய சுகாதாரக 
சகாள்்க 2025 ல் அ்ைய ்ைண்டிய குறிப்பிட்ை 
இலககுக்ை ்நாககி ்தசிய சுகாதாரக சகாள்்க 
சைளியிைப்்பட்ைது. 

வரையர்ற-வதசிய சுகாதாைக் சகாள்ரக
 • சுகாதாரச் ்ச்ைகளின தரம் மறறும் சமுதாய 

நலத்த முனே்னேற்றத ்த்ையானே ஒரு 
விரிைானே அ்மப்பு ஆகும்.

வதசிய சுகாதாைக் சகாள்ரகயின் வநாக்கஙகள் 
 • முழு்மயானே ஆரம்்பச் சுகாதாரச் ்ச்ைகள் 

அ்னேததும் நாட்டின மிகவும் பிற்படுததப்்பட்ை 
கிராமங்களிலும் எளிதில் கி்ைககக கூடியதாக 
இருததல் ்ைண்டும்.

 • அ்னேைராலும் ஏறறுக சகாள்ைக கூடிய 
தரமானே சுகாதாரம் கி்ைகக ்ைண்டும்.

 • அ்னேததுத து்்றகளுைன இ்ைநது 
சுகாதாரத து்்ற்ய உயரததுை்தாடு ச்பாதுச் 
சுகாதாரத து்்றயுைன இ்ைதது 
்நாய்ததடுப்பு, சிகிச்்ச, மறுைாழவு ்ச்ைகள் 
அ்னேத்தயும் தரததுைன ைைங்குதல் 
்ைண்டும்.

 • இலைச, விரிைானே ஆரம்்ப சுகாதார ்ச்ைகள் 
ைைங்குை்த உறுதிப்்படுதத ்ைண்டும். 

 • இரண்ைாம் நி்ல ்ச்ை (Secondary care ) 
மறறும் மூன்றாம் நி்ல்ச்ை (tertiary care) 
்பராமரிப்பு ்ச்ைகள் எளிதில் கி்ைப்்ப்த 
உறுதிப்்படுதத ்ைண்டும். 

வதசியச் சுகாதாைக் சகாள்ரகயின் 
இலக்குகள்
1. 2025 ஆம் ஆண்டுககுள் சராசரி ஆயுட்காலத்த 

67.75 ல் இருநது 70.25 ஆக உயரததுதல் 
2. 2025ஆம் ஆண்டிறகுள் முழு இனேப்ச்பருகக 

விகிதத்த (TFR) 2.1 ஆகக கு்்றததல் 
3. 2025ஆம் ஆண்டிறகுள் 5 ையதிறகுட்்பட்ை 

குைந்தகளின இ்றப்பு விகிதத்தக 
கு்்றததல்.

4. தாய்மாரகளின இ்றப்பு விகிதத்த 160 ல் 
இருநது 100ககும் கீழ கு்்றததல்

5. ஒரு ையதிறகும் கு்்றைானே குைந்தகளின 
இ்றப்பு (IMR) 28-ககும் கீைாகக கு்்றததல்

6. ்பச்சிைங் குைந்தகள் (Neonate) இ்றப்பு 
விகிதத்த 16ஆகவும், பி்றககும் ்்பாது 
இ்றககும் குைந்தகளின விகிதத்த ஒற்்ற 
இலககததிறகும் கீைாகக கு்்றததல்

7. சதாழு்நா்ய 2018 ஆம் ஆண்டிறகுள் 
முறறிலும் அழிததல் கலா அஸார மறறும் 
நினேநீர யா்னேககால் ்நா்ய முறறிலும் 
ஒழிததல். இநநி்ல்ய 2017 ஆண்டிறகுள் 
அ்ைதல்

8. எச்.ஐ.வி. ்நாய் ்பாதிப்பு / நிகழ்ை 90:90-90 
ஆகக கு்்றகக
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9. 90% மககள் HIV ்பறறி அறிைர
10. 90% ்நாயாளிகள் கண்டுபிடிககப்்பட்டு 

சிகிச்்ச ச்பறுைர
11. 90% ்நாய் எதிரப்பு மருநது ச்பறறு HIV 

்ைரஸின தாககம் கு்்றயும்
12. 2025-ஆம் ஆண்டிறகுள் 85% சளியில் 

காச்நாய் ்நாய்க கிருமி உள்ை காச 
்நாயாளிகள் குைப்்படுததப்்படுைாரகள். 
்மலும் 2025ககுள் காச்நா்ய முறறிலும் 
அழிநதுவிட்ை நி்ல்ய அ்ைதல்.

13.  2025- ககுள் குருட்டுததன்ம்ய 
0.25/1000ககும் கீழ கு்்றததல்.

14. 2025- ஆம் ஆண்டிறகுள் ச்பாதுச் சுகாதார 
ைசதிக்ை 50% மககள் ச்பறுைர 

15. 2025-ம் ஆண்டிறகுள் பு்கயி்ல 
உ்ப்யாகிப்்பைரகளின எண்ணிக்க்ய 
15% மறறும் 2025-ககுள் 30% ஆகக 
கு்்றததல் ்ைண்டும்.

 9.4  சுகாதாைததிடைமிைல

சுகாதாரத திட்ைம் என்பது சுகாதாரச் 
்ச்ைகள் மறறும் ்காரிக்கக்ை 
அடிப்்ப்ையாகக சகாண்ைது. சுகாதாரததிட்ைததின 
முககிய அம்சம் அ்னேைருககும் ஆ்ராககியம் 
என்ற இலக்க அ்ைைது ஆகும்.

சுகாதாைத திடைததின் குறிக்வகாள்கள்
. 1 சமூக மறறும் ச்பாருைாதார ைைரச்சி்ய 

அ்ைதல்
. 2 ்நரம்்றயானே (Positive) சுகாதாரத்த 

அ்ைைதறகாக திட்ைமிைல் கமிஷன (Planning 
Commission) 1950 ஆம் ஆண்டில் 
நியமிகக்பட்தது. இதன ்நாககமானேது 
இருககும் ைைங்க்ைச் சரியாகப் 
்பயன்படுததுைதன மூலம் உற்பததித தி்ற்னேப் 
ச்பருககி, ்ை்ல ைாய்ப்புக்ை ைைங்குைதன 
மூலம் மககளின ைாழக்கத தரததில் 
வி்ரைானே முன்னேற்றம் காண்்பது ஆகும். 
திட்ைமிைலுககுத தககைாறு சுகாதாரதது்்ற 
பினைரும் ை்கயில் ை்கப்்படுததப்்படுகி்றது.

சுததமாை குடிநீர் / சுறறுச்சூழல வழஙகுதல
 • சதாறறு ்நாய்கள் / சதாற்றா ்நாய்கள் 

கட்டுப்்பாடு
 • மருததுை கல்வி ்பயிறசி மறறும் ஆராய்ச்சி
 • மருததுைப் ்பராமரிப்பு
 • ச்பாது சுகாதாரச் ்ச்ைகள்

 • சுறறுச்சூைல்
 • குடும்்பக கட்டுப்்பாடு (நலம்) Family Planning 

(Welfare)
 • ்பாரம்்பரிய மருததுைதது்்ற்ய 

ஒருங்கி்ைததல் (A-Ayurveda, Y – Yoga, 
 •  U – Unani, S – Siddha and H – Homeopathy) 

(AYUSH)
சுகாதாரத திட்ைங்கள் ்தசிய, மாநில, மாைட்ை, 

து்ைமாைட்ைம் மறறும் கிராமம் ்்பான்ற 
்பல்்ைறு நி்லகளில் 
ந்ைமு்்றப்்படுததப்்பட்டுள்ைது. நமது நாட்டில் 5 
ஆண்டுத திட்ைங்கைால் சுகாதாரத து்்றயில் 
குறிப்பிைததகக முன்னேற்றம் ஏற்பட்ைது. ்மலும் 
நாட்டு முன்னேற்றததில் சுகாதாரதது்்ற 
ச்பரும்்பங்கு ைகிப்்பதால் திட்ைமிைல் குழு 
சுகாதாரதது்்றககு அதிமுககியததுைம் 
அளிககி்றது.

 9.5  வதசிய சுகாதாைத துர்றயின் அரமப்பு

்தசிய சுகாதாரத து்்றயின முககிய ் நாககம் 
நம்நாட்டின மககளின ைாழக்கத தரத்த 
்மம்்படுததுைது ஆகும். சுகாதாரத ்த்ைகள், 
்காரிக்ககள் மறறும் ைைங்க்ைப் ச்பாறுதது 
சுகாதாரத து்்ற ஐநது பிரிவுகைாகப் 
பிரிககப்்பட்டுள்ைது. 

சுகாதாைச் வெரவகளின் அரமப்பு
சுகாதாரச் ்ச்ைகளின ்நாககம் 

மககளு்ைய சுகாதார நி்ல்ய 
்மம்்படுததுைதாகும். சுகாதாரச்்ச்ைகளின 
தன்ம, சுகாதாரத ்த்ைகள், பிரச்சி்னேகள் 
மறறும் கி்ைககககூடிய ைைங்க்ை சாரநதுள்ைது. 
இ்ை ஐநது பிரதானே து்்றகைாகும்.
அ. ஆைம்பச் சுகாதாைச் வெரவ
 • ஆரம்்ப சுகாதார ்மயங்கள் 
 • து்ை சுகாதார ்மயங்கள் 

ஆ. மருததுவமரைகள் / சுகாதாை ரமயஙகள் 
 • மாைட்ை மருததுைம்னேகள்
 • ஆரம்்ப சுகாதார ்மயங்கள்
 • சி்றப்பு மருததுைம்னேகள்
 • ்பயிறசி மருததுைம்னேகள்

இ. சுகாதாைக் காப்பீடடுத திடைஙகள்
 • மததிய அரசின காப்பீட்டுத திட்ைம் (CGHS)
 • சதாழிலாைர காப்பீட்டுத திட்ைம் (ESI)

ஈ. பி்றமுகவர்கள்
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II. தனியார் துர்ற
 • தனியார மருததுைம்னேகள்
 • ்பல்்நாககு மருததுைம்னேகள் (Polyclinic)
 • மருததுை இல்லம் (Nursing home)
 • ச்பாது்பயிறசியாைர மறறும் மருநதகம் (General 

practitionar and clinic)

III. பைம்பரை (அ) உள்நாடடு மருததுவ 
முர்றகள்
AYUSH: A-Ayurveda, Y – Yoga, U – Unani, S – 
Siddha and H – Homeopathy
IV.  தன்ைார்வ சுகாதாை முகவர்கள் (Voluntary 

Health Agencies) 
V. வதசிய சுகாதாைத திடைஙகள்

நாடு முழுைதும் சுகாதார ்ச்ைகள் 
சதா்லதூர ்பகுதிகளுககும் கி்ைககுமாறு 
ஏற்பாடு சசய்யப்்பட்டுள்ைனே.

 9.6  வதசிய சுகாதாைத திடைஙகள்
நமது நாட்டின சுகாதாரததிறகுப் பி்றகு ்தசிய 

சுகாதாரத திட்ைங்கள் மததிய அரசால் 

ஆரம்பிககப்்பட்ைது. இதன ்நாககம், சதாறறு 
்நாய்க கட்டுப்்பாடு / ஒழிப்பு, சுறறுச் சூைல் சுகாதார 
்மம்்பாடு, ஊட்ைச்சததுககள் ்மம்்படுததுதல், மககள் 
சதா்கக கட்டுப்்பாடு, கிராமச் சுகாதார ்மம்்பாடு 
ஆகிய்ை ஆகும். சுகாதார நிறுைனேங்கள், சதாழில் 
நுட்்பம் மறறும் ச்பாருள் உதவிக்ையும் அளிதது 
்தசிய சுகாதாரத திட்ைங்க்ைச் சசயல்்படுதத  
உதவுகின்றனே. 

சுகாதாைததிடைஙகள்
 • ்தசிய சுகாதார ்பணி (National Health Mission)
 • இனேப்ச்பருககம் மறறும் குைந்தகள் 

நலததிட்ைம் (RCH)
 • திருததிய்மககப்்பட்ை ்தசிய காச்நாய்க 

கட்டுப்்பாட்டுத திட்ைம் (RNTCP)
 • ்தசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்்பாட்டுத திட்ைம்
 • ்தசிய சைகைார சதாறறு ்நாய்த தடுப்புத 

திட்ைம் (NVBDCP)
 • ஊட்ைச் சததுத திட்ைங்கள்
 • ்தசிய பு்கயி்ல எதிரப்புத திட்ைம்
 • ்தசிய சதாற்றா்நாய்க கட்டுப்்பாட்டுத திட்ைம்
 • ஒருங்கி்ைநத ் நாய்ககண்காணிப்புத திட்ைம்
 • கு்்றநத்பட்ச அடிப்்ப்ைத ்த்ைச் சட்ைம்

ேத�ய �காதார� �ைற�� அைம�

ேத�ய அள� - �காதார	 ம��	 ��	பநல அைம�சக	

மாவ�ட அள� - மாவ�ட ம���வமைன/�காதார
ைமய	 �.எ	.ஓ/மா.ம.அ./மா.�.அ�வல� (DHO)

�ைண மாவ�ட அள�  �ைண மாவ�ட ம���வமைனக�
�ல �ற� ம���வ ���க�

ஆர	ப �காதார ைமய	  ம���வ அ�கா�, ம���வ	 சா��த
ப�யாள�க� 6-�ைண �காதார ைமய���கான ப���ைர

ைமய	 - 29 �ராம�க�

�ைண �காதார ைமய�க� ச�க����	, ஆர	ப �காதார
ைமய���கான ெதாட� (ப.ேநா.அ.ப (ஆ)-1, ப.ேநா.�.ப. (ெப�)

த�னா�வ �காதார வ¡கா�¢

�ராம�க� (1000-நப�க�) தா�ய�க�, ப��� ெப�ற
ேப�கால உத¥யாள� (TBA) �ராம �காதார வ¡கா�¢

வ�ட ம���வமைனக�/ச�க �காதார ைமய�க� 
4 ம���வ�க� (அ�ைவ ���ைச ªண�க�, �ழ�ைத நல

ம���வ�, மக�ேப� ம���வ�, 21 ம���வ	 சா��த
ப�யாள�க�, 30- ப�®ைகக�, 4-ஆர	ப �காதார

ைமய���கான ப���ைர ைமய	 �ற� ம���வ ���க�
158  �ராம�க�

மாªல அள� மாªல/±²ய� �ரேதச�க� 
�காதார	 ம��	 ��	பநல அைம�சக	
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 • தண்ணீர மறறும் சுகாதாரத திட்ைங்கள்

1 வதசிய சுகாதாை பணி (NHM)
்தசிய சுகாதாரத்த ைலுப்்படுததுைதறகாக 

2005 ஆம் ஆண்டில் இநதிய அரசு ்தசிய 
கிராமப்பு்ற சுகாதார மிஷன (NRHM) என்ற 
திட்ைத்த உருைாககியது. 2013 ஆம் ஆண்டில் 
இததிட்ைம் ்தசிய சுகாதார மிஷனோக (NHM) 
மாற்றப்்பட்ைது.

்தசிய சுகாதார மிஷன NRHM (்தசிய 
கிராமப்பு்றச் சுகாதார மிஷன மறறும் NUHM-்தசிய 
நகரப்பு்ற சுகாதார மிஷன எனறு இரண்ைாகப் 
பிரிககப்்படுகி்றது) NRHM- சதா்லதூர பின தங்கிய 
கிராமப்பு்ற சுகாதாரதது்்ற ்மம்்படுததுைதறகாக 
NRHM . சதாைங்கப்்பட்ைது. NUHM நகரப்பு்ற 
மககளின சுகாதாரச் ்ச்ைக்ை 
ைைங்குைதறகாக 2013ஆம் ஆண்டு 
சதாைங்கப்்பட்ைது.

வதசிய சுகாதாை மிஷனின் வநாக்கஙகள்
 • தாய் மறறும் இ்றப்பு விகிதத்த கு்்றததல்
 • ஒருங்கி்ைநத சுகாதாரததிறகானே 

உலகைவில் அணுகல்
 • குைந்தகள் நலம், நீர சுகாதாரம் மறறும் 

சுகாதாரப் ்பராமரிப்பு
 • சதாறறு ்நாய், சதாற்றா்நாய், மறறும் 

ைைரநது ைரும் (Emerging) ்நாய்ககட்டுப்்பாடு
 • ்பாரம்்பரிய (Indigenous மருததுை மு்்றக்ை 

மீட்டு உயிரப்பிததல்) [AYUSH]

வதசிய சுகாதாை மிஷனின் செயலகள்
 • ்்பறுகால, பிரசைம், மறறும் பிரசைததிறகு பின 

கைனிப்பு
 • மருததுைம்னே பிரசைததிறகானே ைசதிக்ை 

்மம்்படுததுதல்
 • ்பயிறசி அளிககப்்பட்ை சமூக நல ஊழியரகள் 
 • முழு்மயானே ்நாய் எதிரப்பு ைைங்குதல்
 • தரமானே மருததுைப் ்பராமரிப்பு
 • வீட்டுக கழிப்்ப்்ற ைசதிகள் ைைங்குதல்
 • நைமாடும் மருததுை ்மயங்கள்
 • உைல் நலம் மறறும் ஊட்ைச்சததுககள்

2.  வதசிய மவலரியா கடடுப்பாடடுத திடைம் 
(NMCP)

1953 ஆம் ஆண்டு ்தசிய ம்லரியா 
கட்டுப்்பாட்டுத திட்ைம் சதாைங்கப்்பட்ைது. இது்ை 
1953-ஆம் ஆண்டில் ்தசிய ம்லரியா ஒழிப்புத 

திட்ைமாக ்மம்்படுததப்்பட்டு 1958-முதல் 1965 
ை்ர குறிப்பிைததகக முன்னேற்றம் அ்ைநதது.

1965-ல் இநதியாவில் 1 இலட்சம் ்்பர மட்டு்ம 
்பாதிககப்்பட்டும், இ்றப்புகள் (ம்லரியர காரைமானே) 
இல்லா நி்ல்ய எட்டினேர. 1994 ஆம் ஆண்டு 
மறு்படியும் ம்லரியா சதாறறு ்பாதிப்பு அதிக 
அைவில் ஏற்பட்ைதால் இநதிய அரசு ைல்லுநரக்ை 
நியமிதது ்நாய் தடுப்பு மறறும் கட்டுப்்பாடு 
மு்்றக்ையும் கண்ைறியக ்காரியது. இதன 
காரைமாக ம்லரியா அதிரடிததிட்ைம் (MAP) 
உருைானேது.

ம்லரியா அதிரடித திட்ைததின ் நாககமானேது, 
ம்லரியா காரைமானே இ்றப்புகள், சிககல்கள், 
மறறும் திடீர ்பாதிப்புக்ை தடுப்்பது ஆகும். 
ஒவசைாரு ைருைமும் ஜூன மாதம் ம்ை 
சதாைங்குைதறகு முனனேர ம்லரியா மாதமாகக 
க்ைபிடிகக முடிவு எடுககப்்பட்ைது.

3. வதசிய காெ வநாய்க் கடடுப்பாடடுத திடைம்
1962-ஆம் ஆண்டு ்தசிய காச்நாய்ததடுப்புத 

திட்ைம் ந்ைமு்்றககுக சகாண்டுைரப்்பட்ைது. 
மு்்றயானே சிகிச்்ச மூலம் காச்நா்யத 
தடுப்்பதும், ்நாயினோல் ்பாதிப்புகள் மறறும் 
இ்றப்புக்ை கு்்றப்்பது ஆகும். இநதிய அரசு உலக 
ைங்கியுைன இ்ைநது ்தசிய காச ்நாய்த 
திட்ைத்த ஆராய்நதது. இநத ஆய்வின ்படி 
மாறறிய்மககப்்பட்ை காச்நாய்த திட்ைம் 
ந்ைமு்்றப்்படுததப்்பட்ைது. 5 மாைட்ைங்களில் 
்நரடி கண்காணிப்பில் ைைங்க குறுகிய நாட்கள் 
மருததுை சிகிச்்ச (DOTS) மூலம் 85%்்பர 
குைம்ைைதறகாக அறிமுகப்்படுததப்்பட்ைது. 
ஆசிரியரகள், அங்கனைாடி ்பணியாைரகள், 
தாதிகள், சிகிச்்ச ச்பற்ற ்நாயாளிகள், சமூகநல 
ஆரைாலரகள் மூலம் இததிட்ைம் ந்ைச்பறுகி்றது. 
தனனோரைத சதாண்டு நிறுைனேங்கள், கல்வி 
மறறும் சதாைரபுப் ்பணியில் ஈடு்படுததப்்பட்டுள்ைனேர.

4. வதசிய எய்டஸ் கடடுப்பாடடுத திடைம்
1987-ஆம் ஆண்டு ் தசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்்பாட்டுத 

திட்ைம் அறிமுகப்்படுததப்்பட்ைது. இதன ்நாககம், HIV 
்மலும் ்பரவுை்தத தடுததலும், HIV கிருமியினோல் 
ஏற்படும் ்நாய் ்பாதிப்பு மறறும் இ்றப்புக்ைத 
தவிரககவும், எச்.ஐ.வி சதாறறினோல் நிகழும் சமூக 
ச்பாருைாதாரத தாககத்தக கு்்றப்்பது ஆகும்.

5. வதசிய குடும்பநலத திடைம்
்தசிய குடும்்பநலத திட்ைம் 1951 ஆம் ஆண்டு 

சதாைங்கப்்பட்ைது. 1977ல் அரசு இநதியாவின 
குடும்்ப நலததிட்ைத்த மகப்்்பறு மறறும் 
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குைந்தகள் நலததிட்ைததுைன ஒருங்கி்ைததது. 
கல்வி, ஊட்ைச்சதது, சுகாதாரம், ்ை்ல ைாய்ப்பு,  
ச்பண்கள் நலன மறறும் உரி்மகள், தங்குமிைம், 
குடிநீர ்்பான்ற அததியாைசியத ்த்ைக்ை 
ைைங்குைது இதன ்நாககம் ஆகும். இநத 
அடிப்்ப்ைச் ்ச்ைகள் ைைங்குைதன மூலம் 
மககளின ைாழக்கத தரம் உயரும்.

6.  உலகளாவிய தடுப்பு மருந்துத திடைம் 
(Universal Immunization Programme)

UIP என்பது 1985ஆம் ஆண்டு இநதியாவில் 
சதாைங்கப்்பட்ை ்நாய்ததடுப்புத திட்ைம் 
ஆகும்.2005ஆம் ஆண்டில் இருநது  UIP திட்ைம் 
்தசிய கிராம சுகாதார மிஷனின முககிய அம்சமாகும். 
இதில், காச்நாய், டிப்தீரியா, கககுைான, ரைஜனனி, 
்்பாலி்யா, தட்ைம்்ம, மஞசள் காமா்ல, 
மூ்ைககாய்ச்சல், ருச்பல்லா, நி்மானியா, மறறும் 
நு்ரயீரல் ்நாய்கள் ்்பான்ற 12 ்நாய்க்ை 
தடுப்்பதறகானே தடுப்பூசிகள் ைைங்கப்்படுகின்றனே. 
தடுப்பூசிகள் ைைங்குைதன மூலம் குைந்தப்்பருைதது 
சதாறறு ்நாய்க்ைத தடுகக இயலும்.

உலகைாவிய தடுப்பூசித திட்ைததால் 
தடுப்பூசிகள் மூலம் கட்டுப்்படுததப்்படும் ்நாய்கள் 
ச்பருமைவில் கட்டுப்்படுததப்்படுைதில் குறிப்பிைததகக 
முன்னேற்றம் அ்ைநதுள்ைது. Pentavalent 
எனேப்்படும் ஐநது ை்க ் நாய்க்ைக கட்டுப்்படுததத 
தடுப்பூசித திட்ைம் தமிழநாட்டில் முன்னோடித 
திட்ைமாக அறிமுகப்்படுததப்்பட்ைது.  இநத ஊசிமூலம் 
நி்மானியா, மூ்ைககாய்ச்சல், மஞசள் காமா்ல 
மறறும் ்பல்்ைறு நு்ரயீரல் ்நாய்கள் 
கட்டுப்்படுததப்்பட்டுள்ைனே.

7.  வதசிய வயிறறுப்வபாக்கு வநாய்க் 
கடடுப்பாடு

குைந்தகளின இ்றப்புககு முககிய காரைம் 
ையிறறுப் ்்பாககு. 1986ஆம் ஆண்டு ைாய்ைழி 
ரீ்ைட்்ரஷன சிகிச்்ச என்பது தாய் ்சய் நலத 
திட்ைததின மூலம் சசயல்மு்்றப்்படுததப்்பட்ைது. 
இததிட்ைததின முககிய ்நாககம் தாய்மாரகளுககு 
்்பாதுமானே ஊட்ைச்சதது, கல்வியறிவு மறறும் 
உைவுப் ்பைககங்களின முககியததுைம் 
உைரததுை்த ஆகும்.

வீட்டி்ல ORS தயாரிககும் மு்்ற

���ேல ORS  தயா���� �ைற

6 ேத�கர	�
ச��கைர

½ ேத�கர	� உ��

1 ��ட�
�� 5 க� ���க

ேவ	��
ஒ ெவா� க���

ெகா�ளள� 200�.�

8. வதசிய அவயாடின் பற்றாக்குர்றத திடைம்
நாட்டில் 1963 ஆம் ஆண்டு அ்யாடின உப்பு 

காரைமானே ்பாதிப்பின தன்ம மறறும் தாககத்த 
கு்்றப்்பதறகானே ்நாககங்களுைன ்தசிய 
காய்ட்ைர (Goitre) கட்டுப்்பாட்டுத திட்ைம் 
சதாைங்கப்்பட்ைது. இரததததில் அ்யாடின 
கு்்ற்பாடு காரைமாக காய்ட்ைர என்ற நி்ல 
ஏற்படும்.  அ்யாடி்னே எநத உைவுகைாலும் ஈடு 
சசய்ய முடியாது. 20 ஆண்டுகளுககுப் பி்றகு கூை, 
முனகழுததுககை்ல தாககம் அதிகமாக 
இருப்்பதாகக கண்ைறியப்்பட்ைது. எனே்ை இநத 
திட்ைம் 1992 இல் அ்யாடின ்பற்றாககு்்ற 
சீரகு்லவு கட்டுப்்பாட்டு திட்ைம் எனே 
மறுச்பயரிைப்்பட்ைது. இதன வி்ைைாக ்தசிய 
அ்யாடின கு்்ற்பாடுக ்காைாறுகள் கட்டுப்்பாட்டுத 
திட்ைததின மூலம் நாடுதழுவிய அ்யாடின 
சசறிவூட்ைப்்பட்ை உப்பு விநி்யாகம் சதாைங்கப்்பட்ைது.

நமது உைலுககு மிகக 
கு்்றநத அைவு அ்யாடின 
்த்ை (150mg) 10 கிராம் உப்பில் 

இ த ் த ் ை ் ய  பூ ர த தி  ச ச ய் ய ல ா ம் . 
இரததததில் உள்ை அதிகப்்படியானே அ்யாடின 
சிறுநீர மூலமாக சைளி்யறுகி்றது.

9.  வதசிய சதாழுவநாய்க் கடடுப்பாடடுத 
திடைம் 

இததிட்ைததின முககிய ்நாககம் 
சதாழு்நா்ய ஆரம்்ப கட்ைததி்ல்ய கண்ைறிநது 
மு்்றயானே சிகிச்்சயளிததல் மறறும் ்நாய் 
்பரவுை்தத தடுததல் ஆகும்.
சதாழு வநாய் ரமயஙகளின் (Unit) வரககள்
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 • ்தசிய சதாழு்நாய் கட்டுப்்பாடு ்மயங்கள் 
அதிக ்நாய்த சதாறறு உள்ை இைங்களில் 
சசயல்்படுகி்றது.

 • ஆரம்்ப சுகாதார ்மயததுைன இ்ைநத 
(SET) ஆய்வு, கல்வி, மறறும் சிகிச்்ச 
்மயங்கள்

10.  வதசிய புறறு வநாய்க் கடடுப்பாடடுத 
திடைம்
1975-76 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிககப்்பட்ைது. 

்தசிய புறறு்நாய்க கட்டுப்்பாட்டுத திட்ைம் (NCCP) 
என்பது புறறு ்நாயாளிக்ை கண்ைறிநது 
அைரகளின ைாழக்கத தரத்த உயரததவும், 
புறறு ்நாய்த தாககத்த கு்்றககவும் 
ஏற்படுததப்்பட்ைது. NCCP-புறறு ்நாயாளிகளுககும் 
்நாயாளிகளின குடும்்ப உறுப்பினேரகளின 
புறறு்நாயின சு்ம்யக கு்்றகக உதவுகி்றது.

1.வதசிய மை நலததிடைம்
1992ஆம் ஆண்டு மனேநல சுகாதாரத திட்ைம் 

ஆரம்பிககப்்பட்ைது. இநத திட்ைததின ்நாககம் 
சமூதாயததில் பினதங்கிய மறறும் ஆ்பததில் 
இருககும் சமுதாயததிறகு மனேநலச் ்ச்ைகள் 
கி்ைப்்ப்த உறுதி சசய்ைது ஆகும்.

12. சுவாெ வநாய்க் கடடுப்பாடடுத திடைம்
தரமானே நு்ரயீரல் சதாறறு ்நாய் சிகிச்்ச 

அளிப்்பதும், நி்மானியா காரைமானே 
இ்றப்புகக்ைத தடுப்்பதும், இனேப்ச்பருககம் மறறும் 
குைந்தகள் நலம் (RCH) திட்ைததின 
ஒருங்கி்ைநத அம்சம் ஆகும். சுகாதாரப் 
்பணியாைரகள் சுைாச்நாய்த சதாறறு ்நாய்க்ை 
கண்டுபிடிதது நி்மானியா ்்பான்ற ்நாய்களுககு 
மருநதி்னே ்காட்்ரமாகஸ்ஸால் மருநதி்னேக 
சகாடுதது சிகிச்்ச அளிப்்பதறகுப் ்பயிறசி 
அளிககப்்படுகின்றனேர.

13. ஊடைச் ெதது திடைஙகள்
ஊட்ைச்சதது கு்்ற்பாடுக்ைக க்ைய அரசு 

்பல்்ைறு ஊட்ைச் சததுத திட்ைங்க்ை 
ந்ைமு்்றப்்படுததியுள்ைது. ICDS-ஒருங்கி்ைநத 
குைந்தகள் ்மம்்பாட்டுத திட்ைம், ்ைட்ைமின A, 
கு்்ற்பாடு தடுப்பு மருநது, ஊட்ைச்சததுக கு்்ற்பாட்டு 
இரதத ் சா்கத தடுப்புத திட்ைம், சி்றப்பு ஊட்ைச்சததுத 
திட்ைம், மதிய உைவுத திட்ைம், இ்ையாவும் 
ஊட்ைச்சததுத திட்ைங்கள் ஆகும்.

14.  இைப்சபருக்கம் மறறும் குழந்ரதகள் 
நலததிடைம் (RCH)

(Refer-குழந்ரதகள் நலச்செவிலியம்)

 9.7   வதசிய குருடடுத தன்ரம 
கடடுப்பாடடுத திடைம்

1976 ஆம் ஆண்டில் ்பார்ைக கு்்ற்பாடு 
மறறும் குருட்டுத தன்ம்யக கட்டுப்்படுததும் 
திட்ைம் முழு்மயாக 100% மததிய அரசு 
உதவியுைன டிரக்காமா கட்டுப்்பாட்டுத 
திட்ைத்தயும் இ்ைதது சசயல்்படுகி்றது.

இததிடைததின் இலக்குகள்
 • குருட்டுத தன்மயின ்பாதிப்்்ப 1.49%-ல் 

இருநது 0.3% ககும் கீைாகக கு்்றததல்
 • திட்ைததின உள்கட்ை்மப்பு மறறும் 

சசயல்தி்ற்னே  ்மம்்படுததுைது

வநாக்கஙகள்
 • ஒவசைாரு 5 லட்சம் மககள் சதா்கககு ஒரு 

்பராமரிப்பு ்மயம்
 • கண் ்ச்ை ்மயத்த நிறுவுைது
 • கண் ்பராமரிப்பு ் ச்ைகளுககுத ் த்ையானே 

மனித ைைங்க்ை உருைாககுைது
 • ்பராமரிப்பு ்ச்ையின தரத்த உயரததுைது
 • அரசு மறறும் தனியார ்ச்ைகளின ்பங்்கறபு

 9.8    20 அம்ெததிடைம் (20 Points 
Programme) அம்ெததிடைம்  
(TPP-20 Points Programme)

ஐநதாண்டுத திட்ைங்களுைன -1975 ஆம் 
ஆண்டில் இநதிய அரசு 20 அட்சக ்காள்்க என்ற 
சி்றப்பு திட்ைத்த சசயல்்படுததியது. 1986ஆம் 
ஆண்டில் 20 அம்சததிட்ைம் மீண்டும் 
சீர்மககப்்பட்ைது. ைறு்ம்ய ஒழிககவும், 
உற்பததித தி்ற்னே அதிகரிககவும் 
சமததுைமின்ம்ய கு்்றககவும் சமூக 
ச்பாருைாதார ஏற்றததாழ்ை அகற்றவும் 
ைாழக்கத தரத்த ்மம்்படுததுைதும் 20 அம்ச 
சகாள்்ககளின ்நாககம் ஆகும்.
20 அம்ெஙகளில 8 அம்ெஙகள் சுகாதாைததுைன் 
வநைடியாகவவா மர்றமுகமாகவவாத 
சதாைர்புரையரவ. 

அம்சம்1- ைறு்ம ஒழிப்பு
அம்சம்- 2 மககளுககு தி்ற்னே ்மம்்படுததுதல்
அம்சம்- 3 விைசாயிகளுககு ஆதரவு
அம்சம்- 4 சதாழிலாைர ்பாதுகாப்பு
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அம்சம்- 5 உைவு ்பாதுகாப்பு
அம்சம்- 6 அ்னேைருககும் வீடு
அம்சம்- 7 அ்னேைருககும் சுததமானே குடிநீர
அம்சம்- 8 அ்னேைருககும் ஆ்ராககியம் 
அம்சம்9- அ்னேைருககும் ்படிப்பு
 அம்சம்- 10 பிற்படுததப்்பட்்ைார, சிறு்பான்ம, 
அட்ைை்ை சாதி (ST-நலன) நலனகள்
அம்சம்- 11 மகளிர நலம்
அம்சம்- 12 சிறுைர நலம்
அம்சம்- 13 இ்ைஞர முன்னேற்றம்
அம்சம்- 14 ்சரிகளின ்மம்்பாடு 
அம்சம்- 15 சுறறுச்சூைல் மறறும் ைனேப்்பாதுகாப்பு
அம்சம்- 16 சமூக ்பாதுகாப்பு
அம்சம்- 17 கிராமங்களுககுச் சா்ல அ்மப்பு
அம்சம்- 18 கிராமப்பு்ற ்மம்்பாடு
அம்சம்- 19 பிற்படுததப்்பட்ை ்பகுதிகளின ைைரச்சி
 அம்சம்- 20 தகைல் சதாைரபுைன கூடிய மீள் 
e- ஆளு்ம (e-governance)

 9.9  பள்ளிச் சுகாதாைத திடைம்

்பள்ளிச் சுகாதாரததிட்ைம் என்பது சமூகச் 
சுகாதார சசவிலியததின முககிய அம்சம் ஆகும். 
1961 ஆம் ஆண்டு 5 ஆண்டுததிட்ைததில், ்பள்ளிச் 
சுகாதாரம், ்பள்ளி உைவுத திட்ைங்கள் ஆகிய்ை 
்பல மாநிலங்களில் சதாைங்கப்்பட்ைது.

பள்ளிக் குழந்ரதகளின் பிைச்ெரைகள்
 • சதாறறு ்நாய்கள்
 • ஊட்ைச் சததுக கு்்ற்பாடு
 • ்பல் சசாத்தகள்
 • குைல் ஒட்டுண்ணிகள்
 • கண், காது, மறறும் ்தால் பிரச்ச்னேகள் 

வநாக்கம் 
 • அ்னேததுப் ்பள்ளிகளிலும் ்நரம்்றயானே 

சுகாதாரம் மறறும் உைல் நல்னே ஊககுவிததல்
 • ்நரம்்றயானே சுகாதாரத்த ஊககுவிததல்
 • ்நாய் தடுப்பு
 • ஆரம்்பததி்ல்ய ்நாயறிதல், ்த்ையானே 

சிகிச்்ச, மறறும் பினகைனிப்பு (follow up)
 • சுகாதார விழிப்புைர்ை குைந்தகளுககு 

ஏற்படுததுதல்
 • ஆ்ராககியமானே சூை்ல ைைங்குதல்

பள்ளிச் சுகாதாைததிடைததில வழஙகப்படும் 
பள்ளிச் சுகாதாைச் வெரவகள்
 • உைல் நல்னே சரி்பாரததல் (Checkup)
 • சதாறறு ்நாய்த தடுப்பு
 • (ஸ்்பாட்)  கண்ை இைததி்ல்ய சிகிச்்ச
 • ்பரிநது்ரச் ்ச்ைகள் (Reference)
 • சுகாதாரக கல்வி

 9.10  ஐந்தாண்டுத திடைஙகள்

முதல் ஐநதாண்டுத திட்ைம் மததிய அரசின 
நிதியுதவி ச்பற்ற ஒருங்கி்ைநதப் ச்பாருைாதார 
திட்ைம் ஆகும். இநதியாவில் 1951 ஆம் ஆண்டு 
பிரதமர ஜைைரலால் ்நரு அைரகளின ஆட்சியில் 
சுதநதிரததிறகு பினனேர முதல் ஐநதாண்டுததிட்ைம் 
அறிமுகப்்படுததப்்பட்ைது. இநதியாவின ைைரச்சியில் 
ச்பரும் ்பங்கு ைகிதத முதலாம் ஐநதாண்டுத திட்ைம் 
மிக முககியமானேது. மனிதைைத்த 
்மம்்படுததுைதிலும் நாட்டின ைைரச்சி்ய 
்மம்்படுததுைதிலும் நம் நாட்டில் சுகாதாரம் 
முககியததுைம் ைாய்நததாக இருப்்பதால் சுகாதாரத 
திட்ைங்களுககு ஐநதாண்டுத திட்ைங்களில் மிகவும் 
முககியததுைம் அளிககப்்பட்ைது. சுகாதாரத 
திட்ைங்களின முககிய ்நாககம், சதாறறு ்நாய் 
கட்டுப்்பாடு / ஒழிப்பு, அடிப்்ப்ைச் சுகாதாரச் 
்ச்ைக்ைப் ்பலப்்படுததுதல், மககள் சதா்கக 
கட்டுப்்பாடு மறறும் சுகாதார மனித ைைங்க்ை 
்மம்்படுததுதல் ஆகும். 11ஆைது திட்ைததின 
்நாககம் 10 ஆைது ஐநதாண்டுத திட்ைததின ்்பாது 
சராசரி ச்பாருைாதார ைைரச்சி விகிதம் 7.6 ஆக 
இருநத்த 9%ஆக உயரததுைது ஆகும். 

11ஆவது ஐந்தாண்டுத திடைம் (2007-2012)
11-ஆைது ஐநதாண்டுத திட்ைமானேது 

மககளுககு குறிப்்பாக ஏ்ை, பிற்படுததப்்பட்ை 
மககளுககானே சகாள்்கக்ையும், மறு 
சீர்மப்்பதறகானே ஒரு ைாய்ப்பு அளிதது ்மலும் 
இததிட்ைம் இைம்்பருை மகளிர, அ்னேதது ையது 
மகளிரகள் மூனறு ையதிறகும் கு்்றைானே 
குைந்தகள், ஊனேமுற்்றார மறறும் 
்பைங்குடியினேருககுச் சி்றப்புச் சலு்க அளிததது. 

11ஆம் ஐந்தாண்டுத திடைததின் இலக்குகள்
 • மகப்்்பறு இ்றப்பு விகிதததின (MMR)1000 

பி்றப்புககு 1-ஆக கு்்றததல் 
 • 1- ையதிறகும் கீைானே  குைந்தகளின இ்றப்பு 

விகிதத்த 28/1000 பி்றப்புகளுககுக கீழ 
கு்்றததல்
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 • சமாதத கருவுற்றல் விகிதத்த (TFR) 
25%ஆகக கு்்றததல்

 • அ்னேைருககும் சுததமானே குடிநீ்ர 
2009ககுள் ைைங்குதல்

 • 0 – 3 ையதிறகுட்்பட்ை குைந்தகளின ஊட்ைச் 
சததுக கு்்ற்பாட்்ைக கு்்றததல்

 • குைந்தகள் மறறும் மகளிரககு இரதத 
்சா்கத தவிரததல்

பன்னிைண்ைாவது ஐந்தாண்டுத  திடைம்
சுகாதார அ்மப்்்ப ைலுப்்படுததுைதில் 

பன்னிைண்ைாவது ஐந்தாண்டுத  திடைம்
அதிக கவைம் செலுததியது.
இலக்குகள்
 • ்ச்ைகளுககு உலகைாவிய அணுகல்
 • ்பாதுகாப்்பானே குடிநீர மறறும் சுகாதாரம் 
 • ஆ்ராககியமானே ஊட்ைச்சதது
 • அடிப்்ப்ை கல்வி மறறும் ்பாதுகாப்்பானே வீடுகள்
 • சுகாதாரச் சூைல்

அரைய வவண்டிய இலக்குகள்
 • ஒரு ையதிறகும் கு்்றநத குைந்தகளின 

இ்றப்பு விகிதம் (IMR) 25 ஆக, 2017 ககுள் 
கு்்றகக

 • தாய்மாரகளின இ்றப்பு விகிதம் (MMR) 100 ககும் 
கீைாக 2017ககுள் கு்்றகக

 • கருவுறுதலின எண்ணிக்க (TFR)ஆக 
2.1ககுள் கு்்றகக

 • சதாறறு ்நாய் மறறும் சதாற்றா ்நாய்கள் 
சு்ம்ய கு்்றகக

நிதி அவயாக் (NIDHI AAYOG) 
12ைது ஐநதாண்டு திட்ைம் முடிநதபின, NITI 

aayog (இநதியாவின டிரானஸ்ஃ்பாரமிங் 
்நஷனேல் இனஸ்டிடியூட்) சுகாதாரத து்்றயின 
நிகழவுக்ை திட்ைமிட்டு 
ந்ைமு்்றப்்படுததுகி்றது.  இததிட்ைம் ஜனேைரி1, 
2015இல் உருைாககப்்பட்ைது.  இது இநதியாவின 
திங் ைானக "Think Tank" ஆகும். இது இரு 
தி்சகள் மறறும் சகாள்்க உள்ளீடுக்ை 
ைைங்குகி்றது. இது இநதிய அரசின சகாள்்ககள், 
திட்ைங்கள் மறறும் உததிக்ை ைடிை்மககி்றது.

நிதி அ்யாக நிறுைனேததின 
த்லைர நம் நாட்டின பிரதமர 
ஆைார.

 9.11   ெமூக நலச் வெரவகள் 
(Social Welfare Services)

மிகவும் ைறு்மயில் ைாழும் மககளுககு 
உதவுைதறகாகச் சமூக நலச் ்ச்ைகள் 
உருைாககப்்பட்ைது. ச்பண்கள், குைந்தகள், 
ையதா்னோர, பிற்படுததப்்பட்்ைார மறறும் 
்பைங்குடியினேர ஆகி்யார ்பயன ச்பறுைர.

ெமூக நல அரமச்ெகம் (Ministry of Social 
Welfare)

இநதிய அரசு சமூகநல அ்மச்சகததி்னே, 
ஊனேமுற்்றாரின நலததிறகாகவும், 
்பட்டியிலிைப்்பட்ை (Scheduled) ்பைங்குடியினேர மறறும் 
சிறு்பான்மயினேரின நலனக்ைப் 
்பாதுகாப்்பதறகாக இவைாரியம் உருைானேது. 
மகளிர மறறும் குைந்தகள் நல ்மம்்பாட்டுத 
திட்ைம், மனித ைை ்மம்்பாட்டு அ்மச்சகததின 
மகளிர மறறும் குைந்தகள் ைைரச்சிககானே 
தனிதது்்றயால் ்பராமரிககப்்படுகி்றது.

ெமூகநல நலததிடைஙகள்
1. ஊைமுறவ்றார் நலன் 2016ல் 

(புதுப்பிககப்்பட்ைது) நாட்டிலிலுள்ை 
ஊனேமுற்்றாரின எண்ணிக்க 2.68 ்காடி. 
சமாதத மககள் சதா்கயில் 2.21% எனறு 
மதிப்பிைப்்பட்டுள்ைது. ச்பாதுநல அ்மச்சகம், 
இததிட்ைததின ைாயிலாக ்நா்ய கண்ைறிதல், 
சிகிச்்சயளிததல், ்நாய் சதாைர்பானே 
விழிப்புைரவு கல்வி ைைங்குதல் மறறும் 
ஊனேமுற்்றாரின மறுைாழவு ஆகிய அம்சங்க்ை 
்பார்ையற்்றார காது ் கைா்தார, ஊனேமுற்்றார, 
மனேநி்ல ்பாதிககப்்பட்்ைார மறறும் சதாழு்நாய் 
சிகிச்்ச ச்பற்றைரகளுககாக 
ந்ைமு்்றப்்படுததியது. ஊனேமுற்்றார நலன

2. ெமூக பாதுகாப்பு குடும்்பப் பிரச்ச்னேகள், 
சமூகச் சி்தவு ்பாதிப்புகள் குற்றங்கள், சிறுையதுக 
குற்றங்கள், சாராயம் மறறும் ்்பா்தப்்பைங்கங்கள் 
சி்றாரகுற்றம் ஆகிய பிரச்ச்னேகைாக 
சைளிப்்படுகி்றது.  இப்பிரச்ச்னேக்ைக 
கட்டுப்்படுதத அரசு சமூகப் ்பாதுகாப்பு பிரிவு 
குறிப்பிட்ை சட்ைத்த இயறறி அரசியல்மப்புககு 
உட்்படுததி நைைடிக்கக்ை ்மறசகாள்கி்றது. 

3. மகளிர் மறறும் குழந்ரதகள் வளர்ச்சி 
திடைம் மகளிர மறறும் குைந்தகள் ்மம்்பாட்டுத 
து்்ற மனிதைைத து்்றயில் பிரிவுகைாக 
சசயல்்படுகி்றது. 1. ஊட்ைச்சதது மறறும் குைந்தகள் 
ைைரச்சி 2. மகளிர நலம் மறறும் ைைரச்சித து்்ற.   
மததிய சமூக ைைரச்சி ைாரியம், ்தசிய ச்பாது 
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கூட்டு்றவு  நிறுைனேம் மறறும் குைந்த ைைரப்பு 
து்்றகள் இதது்்றயின ்பணிகள் சசம்்மயாக 
ந்ைச்ப்ற உதவுகின்றனே.
மததிய ெமூக நலவாரியம்

மததிய சமூக நலைாரியம் 1953 ஆம் ஆண்டு 
நிறுைப்்பட்ைது. நம் நாட்டின சமூக நலததிறகானே 
்த்ைக்ை ஆய்வு சசய்து மகளிர குழுககள் 
்்பான்ற தனனோரை அ்மப்புகளின 
உதவியுைன ச்பாதுநலச் ்ச்ைகள் 
ந்ைமு்்றப்்படுததப்்படுகி்றது. மததிய சமூகநல 
ைாரியததினோல் ஏறறுகசகாள்ைப்்பட்ை திட்ைங்க்ை 
மகளிர குழுககள் (MAHILA MANDALS) 
்்பான்ற தனனோரை அ்மப்புகைால் 
ந்ைமு்்றப்்படுததப்்படுகி்றது. மகளிர குழுககள் 
இததிட்ைத்த ந்ைமு்்றப்்படுதத 75%ை்ர 
மானியம் ச்பறுகின்றனேர.

ெமூக நலவாரியததின் திடைஙகள்
 • ஊட்ைச்சதது திட்ைங்கள்

இ்ை 0-6 ையதிறகுட்்பட்ை குைந்தகளுககு 
்பாலுட்டும் தாய்மாரகள் மறறும் கரப்பிணிப் 
ச்பண்களுககானே உைவுததிட்ைங்கள் ஆகும்.
 • ICDS- ஒருங்கி்ைநத குைந்தகள் 

ைைரச்சித திட்ைம்
5 ஆண்டுததிட்ைங்களில் குைந்தகள் 

நலததிட்ைங்களுககு முனனுரி்ம ைைங்கப்்பட்ைது. 
இ்ைகளில் ஒருங்கி்ைநத குைந்தகள் 
ைைரச்சித திட்ைம் (ICDS) முககியமானேது ஆகும். 
இததிட்ைததின ைாயிலாக 0-6ைது குைந்தகள், 
்பாலூட்டும் தாய்மாரகள், கரப்பினிப் ச்பண்களுககானே 
்ச்ைகள் ைைங்கப்்படுகி்றது. இ்ை 
(Supplementary) ஊட்ைச்சதது, ் நாய்த தடுப்பு,சுகாதாரப் 
்பரி்சாத்னே, ்பரிநது்்ற (Referal) ்ச்ைகள், 
ஊட்ைச்சதது சுகாதாரக கல்வி மு்்றசாராக கல்வி 
ஆகிய ் ச்ைகள் ைைங்கப்்படுகின்றனே. இன்றைவில் 
5422ககு ் மல் ICDS ் மயங்கள் சசயல்்படுகின்றனே. 
குைந்தகள் ்மம்்பாட்டுததிட்ை அலுைலர 
இததிட்ைததிறகு ச்பாறுப்்பாக இருநது 
இம்்மயங்க்ை சசயல்்படுகின்றனேர. குைந்தகள் 
்மம்்பாட்டுததிட்ை அலுைலர இததிட்ைததிறகு 
ச்பாறுப்பு ஆகும்.  அங்கனைாடி ICDS திட்ைததின 
்மயப்புள்ளியாக விைங்குகி்றது.

 9.12  தன்ைார்வ அரமப்புகள்

மததிய மறறும் மாநில அரசுகள் மறறும் 
10,000ககும் ்மலானே தனனோரை நிறுைனேங்கள் 
சமூக நல ்மம்்பாட்டுப் ்பணிகளில் ஈடு்பட்டுள்ைனேர. 

செயலகள்
 • அரசுத திட்ைங்களில் இ்ைநது மறறும் 

து்ைநினறு சசயல்்படுதல்
 • முன்னோட்ைச் சசயல்்பாடுகளில் ஈடு்படுதல்.  

(உதாரைம்: ஆராய்ச்சிகள்)
 • கல்விதது்்ற
 • சசயல்மு்்ற விைககம்- ராகச்பல்ஸ்ைர 

நிறுைனேம் ஏற்படுததப்்பட்ை ்்பாரது்ை 
கழிப்பிைங்கள்

 • அரசு சட்ைததிட்ைங்க்ை உயரததுதல் 

 9.13  சி்றப்பு செவிலிய வெரவகள்

1. சதாழில செவிலியம்
சதாழில் சூைலில் உள்ை மகக்ை 

ஆ்ராககியமாக ்பராமரிககவும், ்நாய் மறறும் 
காயங்களில் இருநது ்பாதுகாப்்பது்ை முககிய 
்நாககமாகும்.  

பினைரும் அடிப்்ப்ை சசயல்்பாடுகள் சதாழில் 
சுகாதாரச் சசவிலியரின ்பணிகள்
 • சதாழில் காரைமானே அ்பாயங்க்ை அறிநது 

க்ைதல்
 • சதாழில் அ்பாயங்க்ை சதாழிலாைரகளுககுத 

சதரிவிததல்
 • ்நாய் மறறும் காயங்களுககு அைசரச்சிகிச்்ச 

மறறும் ஆரம்்ப சிகிச்்ச அளிததல்
 • ஆரம்்ப கட்ை ்நாயறிதல் மறறும் பி்ற 

பிரச்ச்னேக்ை அறிதல் (Screening)
 • சதாழிலாைரக்ைப் தகக இைங்களில் 

நிறுைனேததில் ்பணி அமரததுதல்
 • சுகாதாரக கல்வி மறறும் ஆ்லாச்னே 

ைைங்குதல் (்பணியிை சுறறுப்பு்றச் சூைல், மறறும் 
சுயசுததம் ்்பணுதல்)

 சதாழில சுகாதாைச் செவிலியரின் பணிகள் 
 • மருததுைருககு சதாழிலாைரக்ைப் 

்பரி்சாதிககும்்்பாது து்ையிருததல்
 • உைல் நலம் மறறும் மனேநலம் ்மம்்படுததுதல்
 • சிறுகாயங்கள் மறறும் ்நாய்களுககு சிகிச்்ச 

அளிததல்
 • சதாழிலாை்ரப் ்பாதிககும் பிரச்ச்னேக்ை 

அ்பாயங்கள் ்பறறி நிரைாகததிறகுத 
(Management) சதரிவிததல்

 • சுகாதாரக கல்வி ைைங்குதல்
 • சதாழிலாைரகளின சுகாதாரம் மறறும் 

குடும்்பநலம் ்பறறி வீட்டு ைரு்கயின்்பாது 
்படிப்்பறிவிததல்
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 • ஊட்ைச்சதது ்பராமரிததல்
 • சதாறறு்நாய்த தடுததல்
 • சுறறுப்பு்றச் சுகாதாரம் ்பராமரிததல்
 • சதாழிலாைரகளின ்பாதுகாப்பு நைைடிக்ககள்
 • மருததுைப் ்பரி்சாத்னே மறறும் தடுப்பூசிகள் 

ைைங்குைது

2. காெவநாய் செவிலியம்
சமூகததின சதாறறு ்நாய் கட்டுப்்பாட்டில், 

சுகாதாரச் சசவிலியரகள் முககிய ்பங்கு 
ைகிககின்றனேர. காச்நாய் என்பது காறறின மூலம் 
்பரைச்கூடிய ்நாய். ்மலும் ைாழக்கததரம் 
கு்்றநத மறறும் ்நாய் எதிரப்புத தன்ம 
கு்்றநதைரக்ை அதிகமாக ்பாதிககும் காறறு 
ைழியாகப் ்பரவும் சதாறறு ்நாய் ஆகும். நு்ரயீரல் 
காச்நாய் 85% நு்ரயீரல் சதாறறு ஏற்படுைதறகு 
முககிய காரைமாக இருககி்றது.

காெவநாய் செவிலியர்களின் பணிகள்
 • ்நாயாளிக்ைக கண்டுபிடிததல்
 • சுகாதார ்மற்பார்ை (DOTS)
 • வீட்டுப் ்பராமரிப்பு (தனி்ம்படுததுதல்)
 • ்நாய்த சதாறறு ஏற்பைாமல் தடுததல்
 • காச்நாய் மருநதுக்ைப் தை்றாமல் எடுததுக 

சகாள்ைல்
 • ஊட்ைச்சதது ்பராமரிப்பு
 • சுகாதாரக கல்வி ைைங்குதல்

3. சதாழுவநாய் செவிலியம் 
சதாழு்நாய் என்பது நம் நாட்டின சுகாதாரம் 

மறறும் சமூகப் ச்பாருைாதாரச் பிரச்ச்னே  ஆகும்.

சதாழுவநாய் பைாமரிப்பில செவிலியர்கள் 
பஙகு
 • சசவிலியர ்நாயாளி உ்றவு ஒரு ்பயனுள்ை 

உ்றவுமு்்ற ஆகும். சதாழு்நாய் சிகிச்்ச்ய 
்மம்்படுததுைதறகு உறுது்ையாகி்றது. 

 • சரியானே உண்்மக்ை (facts) ஆராய்நது 
்பதிவு சசய்தல். இைரின முககிய ்பணி 
்நரம்்றயானே சுகாதாரத்த ்பராமரிததல்

 • சுகாதாரக கல்வி ைைங்குதல் 
 • கூட்டு ்பல்மருநது சிகிச்்ச (MDT) ்பல்மருநது 

உட்சகாள்ைதால் சதாழு்நா்ய முறறிலும் 
குைமாககவும், கு்்ற்பாடுக்ை தடுகக 
இயலும் என்ப்தயும் மருநதுகளின 
முககியததுைத்தயும் கறபிததல் ்ைண்டும்.

 • குடும்்ப நலககல்வி சதாழு்நாயாளி குடும்்ப 
உறுப்பினேரகளுககு ்நாய்ததடுப்பு மு்்றகள் 

தை்றானே எண்ைங்கள், 15 ையதிறகும் 
குழுந்தக்ைத சதாறறு ்நாயாளியிைமிருநது 
தனி்மப்்படுததுதல், ஆகிய்ைப் ்பறறி கறபிகக 
்ைண்டும்.

 • ்நாயின ்பாதிப்புகளின ்்பாதும் ்நாயிலிருநது 
குைம்ையும்்்பாதும் ்த்ையானே உதவி 
மறறும் ஆதரவு ைைங்க விழிப்புைரவு ஏற்படுதத 
்ைண்டும்.

 • சதாழு்நாய் ்பறறிய தை்றானே கருததுகக்ைப் 
நீகக கல்வி புகட்ைல்.

ெமூகநலச் செவிலியர்களின் குணஙகள் 
மறறும் செயலபாடுகள்
ெமூக நலச் செவிலியரின் குணஙகள் 
 • மகக்ை ்நசிப்்பைரகள்
 • மனித நைத்தயி்னே புரிநதுசகாள்்பைர
 • உண்்மயானேைர, ்பச்சாதா்பம் சகாண்ைைர 

(Empathy)
 • ்நர்மயானேைர
 • சதாண்டுமனேப்்பான்ம உ்ையைர
 • சம்யாசிதபுததி சகாண்ைைர
 • தகைல்சதாைரபு, ்்பட்டிதி்ற்ம, கைனிததல் 

மறறும் சதாழில் தி்ற்ம சகாண்ைைர
 • சதாைரபு்படுததவும், முடிசைடுககவும், தீரப்பு 

ைைங்கவும் தி்ற்ம உள்ைைர
 • சுய ஒழுகக உைரவு (நைத்த, சசயல்) 

சகாண்ைைர

ெமூக நலச் செவிலியரின் பணிகள்
 • ச்பாதுகை்மகள்
 • சமூகததிறகு சசவிலியச் ் ச்ைகள் ைைங்குதல்
 • தாய்மாரகளின சுகாதாரம் (கரப்்பகால 

்்பறுகால, பிரசைததிறகு பின ்ச்ைகள்)
 • குைந்தகள் நலம் (0-3 ையது)
 • சதாறறு ்நாய்கள் தடுததல்

நிர்வாகக் கைரமகள்
சசவிலியம் மறறும் மகப்்்பறு சதாைர்பானே 

சகாள்்ககள், சசயல்்படுததுைது ்பறறி 
முடிசைடுததல்
 • வமறபார்ரவ

ைாழக்கத தரத்த ்மம்்படுததுைதறகானே 
சுகாதாரக குழுவின இைககம் மறறும் தி்ற்னே 
்மம்்படுததுதல்
 • கலவி

்பணி காலததில் உள்்பயிறசி ைைங்குதல் 
மறறும் ஏற்பாடு சசய்தல்
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 • வெரவ வழஙகுபவர்
கரப்்பககால ஊட்ைச்சதது ்பறறிய கல்வி, 

பிரசைகால, பிரசைததிறகுப்பின கைனிப்பு, குைந்த 
்பராமரிப்பு ்்பான்ற ்ச்ைகள்
 • ெமூதாயக் கலவி வழஙகுபவர்

ஆ்ராககியமானே ைாழக்க கட்ை்மப்்்ப 
உருைாககும், தனிந்பர குடும்்பம் சமுதாயம் 
ஆகியைறறிறகானே தகைல் ைைங்கு்பைர
 • தரவவர்

 தரம் மறறும் சகாள்்க அடிப்்ப்ையிலானே 
மாற்றங்கள் தரும் ந்ைமு்்றக்ை சானறுகளின 
அடிப்்ப்ையில் சசயல்்படுதது்பைர
 • ஆைாய்ச்சியாளர் 

சமூகததின ்நரம்்றயானே மாற்றங்க்ைச் 
சசயல்்படுதத சகாள்்ககள் மறறும் சசயல்க்ைக 
கண்ைறிய உரிய ஆராய்ச்சி சசய்்பைர.
 • ஆவலாெகர்

சுகாதாரம், சுகாதார ைசதிகள் ்மம்்படுததுதல், 
ச்பாதுசுகாதாரத திட்ைங்களுககு நிதி அளிததல், 
சுகாதார ஏற்றததாழவுக்ை கு்்றததல் / நீககுதல் 
ஆகியைறறிறகு உள்ளூர மாநில, கூட்ைாட்சி 
அ்மப்புகளுைன ஆ்லாசிப்்பைர
 • வநாய்ததடுப்பு நிபுணர்

நீண்ை கால மறறும் குறுகிய கால சதாறறு 
்நாய்க்ை தடுககும் ்பணிக்ை 
ந்ைமு்்றப்்படுதது்பைர.
 • இயககுநர மறறும் ஒருங்கி்ைப்்பாைார 

திட்ைமிைப்்பட்ை சசயல்க்ை 
ந்ைமு்்றப்்படுததுை்த உறுதி சசய்தல்

 • ஒருஙகிரணப்பாளர் 
சமூகச் சுகாதாரச் சசவிலியர தனி ஒருைராக 

சமூகச் சுகாதாரப் பிரச்ச்னேக்ை தீரகக இயலாது. 
எனே்ை பி்ற து்்ற ைல்லுநரகளுைன இ்ைநது 
குழுைாக ்பணியாறறுைர. சுகாதாரதது்்றயினேர 
கைநத காலததில் ச்பாது நலத்த ்்பணுைதில் 
ச்பருமைவில் சாத்னே சசய்துள்ைனேர. இதனோல் 
மககளின ஆயுட்காலம் நீட்டிககப்்பட்ைது. 
பு்கபிடிப்்பைரகளின எண்ணிக்க 
கு்்றககப்்பட்ைது, சுகாதாரக காப்பீட்டுத திட்ைங்களும் 
குறிப்பிைத தகக முன்னேற்றம் அ்ைநதுள்ைது.

 9.14  வீடடு வருரக (Home Visit)

வீட்டு ைரு்க என்பது அ்னேதது மகப்்்பறு 
மறறும் குைந்தகள் நலச் ்ச்ைகளின 
முதுசகலும்பு ஆகும். 

வீடடு வருரகயின் வநாக்கஙகள்
 • வீட்டி்ல்ய எளிய சசவிலியச் ்ச்ைகள் 

ைைங்க
 • ்நாய்கள் ்பரைாமல் தடுகக 
 • வீட்டு உறுப்பினேரகளின ஆ்ராககியத்த 

்மம்்படுததுைதறகாக 
 • சதாறறு ்நாய்களுககானே ்ச்ைகளின 

தரத்த விசாரிததல்
 • ்பரிநது்ர (Referal) சசய்ைதன மூலம் சுகாதாரச் 

்ச்ை நிபுைரகளுககு ்பரிநது்்றததல்

வீடடு வருரகக்காை வகாடபாடுகள்
 • மககளின ்த்ைக்ை அடிப்்ப்ையாகக 

சகாண்ைது
 • வீட்டு ைரு்கககு முன திட்ைமிைல் ்ைண்டும்.
 • குடும்்ப அைவு, சமூகம், ்ை்ல, ைருமானேம், 

மதம், ைைங்கள் ்பைககைைககங்கள், கலாச்சாரம்  
்பறறிய அடிப்்ப்ை விைரங்கள் ச்ப்ற ்ைண்டும்.

 • குடும்்ப சுகாதாரப் பிரச்ச்னேக்ை கண்ைறிதல் 
்ைண்டும்

 • ்பாதுகாப்்பானே சதாழில் நுட்்பங்கள் மறறும் 
சசவில்ய ந்ைமு்்றக்ைப் ்பயன்படுததுதல் 
்ைண்டும்

 • சுகாதாரக கல்வி ைைங்கும் ்்பாது, எனனே 
கறபிககி்்றாம் என்பதில் சதளிவு இருகக 
்ைண்டும்.

 • கனிவு மறறும் கண்ணியததுைன குடும்்ப 
உறுப்பினேரக்ை அணுக ்ைண்டும்

வீடடு வருரகயின் திடைமிைல மறறும் 
மதிப்பீடு செய்தல வவண்டும்

ஒரு குறிப்பிட்ை காலததிறகுள் அ்ைய 
்ைண்டிய இலககுகளுைன ்த்ையானே 
ைைங்களுைன ்ச்ைக்ைத திட்ைமிைல் 
்ைண்டும்.

முதலில் ஆய்வு சசய்து பினைரும் 
விைரங்க்ைச் ்சகரிகக ்ைண்டும்.

கிராமததின ை்ர்பைம் (வீட்டு ைரு்கயின 
திட்ைமிைல் மறறும் மதிப்பீடு சசய்தல்

ஒரு குறிப்பிட்ை காலததிறகுள் அ்ைய 
்ைண்டிய இலககுகளுைன ்த்ையானே 
ைைங்களுைன ்ச்ைக்ைத திட்ைமிைல் 
்ைண்டும்.
1. முதலில் ஆய்வு சசய்து பினைரும 

விைரங்க்ைச் ்சகரிகக ்ைண்டும்.
அ.  கிராமததின ை்ர்பைம் (Topography)-

Area Map)
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ஆ. கிராமததின இருப்பிைம்
இ. மககள் சதா்க
ஈ. சா்லகள்

. 2 ்்பாதுமானே தகைல்களுைன குடும்்ப அட்்ை 
மறறும் தனிந்பர அட்்ைக்ைத தயாரிகக 
்ைண்டும்.

. 3 சசவிலியர வீட்டு ைரு்க புரிநது மருததுை 
உதவு சசய்ய ்ைண்டிய ந்பரக்ைக கண்டு 
அறிதல் ்ைண்டும். 

உதாைணம்:
 • கரப்பிணிப் ச்பண்கள்
 • ்்பறுகால பின கைனிப்பு
 • குைந்தகள்

4. சுகாதாரச் ்ச்ைநி்லயததிறகுச் சசனறு 
சிகிச்்சப் ச்ப்ற இயலாதைரகள்

. 5 சிறு ்நாய்க்ை சமூதாயப்்்பயுைன சிகிச்்ச 
அளிகக ்ைண்டும்

. 6 ்த்ைக்கற்ப ்பரிநது்ரககவும் (Referral) 
மாறும்

7. Followup – பினகைனிப்பு சசய்து சகாடுககப்்பட்ை 
அறிவுறுததல்கள் எவைைவு தூரம் 
நி்்ற்ைறறியுள்ைனேர என்ப்த மதிப்பீடு 
சசய்யவும். 

மதிப்பீடு
அ்ையப்்பட்ை ்நாககங்க்ை மதிப்பீடு சசய்ய 

்ைண்டும். ச்பண்கள் மகப்்்பறுச் ்ச்ைக்ை 
ஒழுங்காகப் ச்பறறிருநதாலும், சுகாதாரச் 
சசவிலியரகள் ஒருமு்்ற்யனும் (VHN/ANM/PHN) 
ச்பண்க்ை வீட்டில் ்மற்பார்ையிை ்ைண்டும் 
எனறு ்பரிநது்ரககப்்படுகி்றது. ஏசனேனில் 
கரப்பிணிப் ச்பண்களின வீட்டுச் சமூக மறறும் 
ச்பாருைாதாரச் சூை்ல மதிப்பீடு சசய்ய ்ைண்டும்.

உலகில் முதனமுதலாக 
ச்பாதுசுகாதார ்மம்்பாடு மறறும் 
தடுப்பூசியினோல், நீககப்்பட்ை ்நாய் 

சினனேம்்ம ஆகும். உலகததி்ல மககள் 
சதா்க கைககில் இநதியா இரண்ைாம் 
இைததிலும் (1.35 பில்லியன) சீனோ முதல் 
இைததிலும் (1.41 பில்லியன) உள்ைது.  ்பருைம்ை 
காலம் ஆரம்பிப்்பதறகு முன (ஒவசைாரு 
ைருைமும் ஜுன மாதம்) ம்லரியா எதிரப்பு 
மாதமாக அனுசரிககப்்படுகி்றது.
்தசிய நல திட்ைததின சில முககிய ்மல்கறகள்
1992 – குழு
1997 – RCH I மறறும் RCH II
2005 – ்தசிய கிராமப்பு்ற நல மிஷன
2013 – RMNCH + 4 யுகதிகள்
2013 – ்தசிய நல மிஷன
• சமூக ்பராமரிப்பு ஒருங்கி்ைப்்பாைர
•  மனேநல மறறும் ்்பா்தப்ச்பாருள் அடி்ம 

நீங்க சசவிலியம்
• வீட்டு நல சசவிலியர
• நீரழிவு ்நாய் ்பறறி கல்வியாைர
• ச்பாது நல சசவிலியர
• திருச்ச்்ப சசவிலியர

ச�க நல ெச��ய�� ப� ேம�பா 

ச�க
பராம��


ஒ���ைண�பாள�

மனநல� ம���
ேபாைத ��க

ெச��ய�

ஆதர  அ�ல�
�வாரண ���ைச

ெச��ய�

மைன
நல

ெச��ய�

���  ேநா�
ெச��ய

க��யாள�

ெபா�
�காதார

ெச��ய�

���சைப
ெச��ய�

நலதது்்றயின ஒரு பிரிைானே சமூகநல சசவிலியம் சூழநி்ல மாற்றம் மறறும் சமூக கட்ை்மப்பு 
மாற்றததினோல் ்பல மாற்றங்க்ைப் ச்பறறுள்ைது.  சமூக நல சசவிலியததின ந்ைமு்்றகளில் ்பல 
மாற்றங்கள் ஏற்பை காரைமானே்ை. 
 • முதி்யார எண்ணிக்க அதிகரிததல்
 • நல சதாழில் நுட்்பம்
 • உைல்நல ்பராமரிப்பு சசலவீனேம் அதிகரிப்பு

்பாைச்சுருககம்
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I. ெரியாை விரைரய வதர்ந்சதடுக்கவும்
1. ம்லரியா ____________ 

கடிப்்பதினோல்்பரவுகி்றது.
அ) ச்பண் சகாசு ஆ) ச்பண் ஈ
இ) ஆண் சகாசு ஈ) ஆண் ஈ

2. காறறின மூலம் ்பரவும் நு்ரயீர்ல ்பாதிககும் 
்நாய்
அ) ்ை்பாய்டு ஆ) காலரா
இ) காச்நாய் ஈ) எய்ட்ஸ்

3. புரதக கு்்றவு ஏற்பட்ைால் ____________
அ) இரதத ்சா்க       ஆ) புரத சகதி கு்்ற்பாடு
இ) கை்ல        ஈ) ரிககட்ஸ்

4. சீ்ராப்தால்மியா எநத ்ைட்ைமின 
கு்்ற்பாட்ைால் ஏற்படுகி்றது.
அ) ்ைட்ைமின சி ஆ) ்ைட்ைமின டி
இ) ்ைட்ைமின ஏ ஈ) ்ைட்ைமின ்க

5. WHO எநத ஆண்டு சதாைங்கப்்பட்ைது.
அ) 1948 ஆ) 1950
இ) 1986 ஈ) 1990

6. கீழககாண்்பைறறுள் கிருமிகைால் ்பரவும் ் நாய் எது
அ) ம்லரியா ஆ) பில்்லரியா
இ) எய்ட்ஸ் ஈ) சைங்கு

7. கீழகாண்்பைறறுள் எ்ை சதாறறும் ்நாய்
அ) காலரா ஆ) புறறு்நாய்
இ) நீரழிவு ஈ)  இருதய நாை ்நாய்

8. கீழகண்ைைறறுள் ்பள்ளி சசல்லும் 
குைந்தகளிைம் காைப்்படும் ்நாய் 
அல்லாத்ை எ்ை
அ) சதாறறும் ்நாய்
ஆ) ஊட்ைச்சதது கு்்ற்பாடு
இ) ்பல்சசாத்த
ஈ) நீரழிவு

9. காச்நாய் ஒரு 
____________
அ) நீரின மூலம் ்பரவும் ்நாய்
ஆ) காறறின மூலம் ்பரவும் ்நாய்
இ) பூச்சி மூலம் ்பரவும் ்நாய்
ஈ) உைவின மூலம் ்பரவும் ்நாய்

10. DOTs சிகிச்்சமு்்ற எந்நாய் 
சதாறறு்ை்யாருககு ைைங்கப்்படுகி்றது.
அ) எய்ட்ஸ் ஆ) சதாழு்நாய்
இ) புறறு்நாய் ஈ) காச்நாய்

II. வரையறு.
1. நலம்
2. சமூக நல சசவிலியம்
3. ஆரம்்ப நல சுகாதாரம்

மதிப்பீடு

Anemia இரத்த ்ோடக

Xeropthalmia நீர்க் கசிவேற்ற கண்்ணழறசி

Kwashiorkor புர்தசேததுப் ்பா்தாடையால் 
வேரும் ்நாய்

Marasmus உைல் இடைப்பு

Juvenile 
delinquency

இைம் குற்றவோளிகள்

Eradication அழிப்பு

Immunization ்நாய்த்தடுப்பு

Isolation ்தனிப்படுத்தப்படை நிடல

Domiciliary இருப்பிைதட்தச ோர்்ந்த

Empathy பரிவு / பசோத்தாபம்

Parasite பி்றடர அண்டி வோழபவேர்; 
ஒடடுயிர்

Outbreak திடீர்

Prevalent அதிகைாக

Incidence  ்நாய்நிகழவு

Goiter முனகழுததுக் கழடல

Depletion சிட்தவு

Radiation கதிர்வீசசு

Palliative ்நாய்த ்தணிப்பு

Rehabilitative ைறுசீரடைப்பு

Hospice care இ்றப்புநிடல உ்தவி

கரலச்சொறகள்
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உன சதருவில் உள்ை ந்பரகள் யார யார 
கீழகண்ை சதாற்றா ்நாயினோல் 
்பாதிககப்்பட்டுள்ைனேர என்ப்தக கண்ைறி.
1. நீரழிவு ்நாய்
2. உயர இரதத அழுததம்
3. மார்ைப்பு

மாணவர் செயலபாடு

 வமறபார்ரவ நூலகள் 

1. Park. K, “Parks Text Book of preventive and 
social medicine”, 22nd Edition, Banarsidas 

2. bganot Publishers,(M.p.) India, Pp811-831
3. Gulani K. K, “Community Health Nursing”, 

2nd Edition, Kumar Publishing Home, 
Delhi, Pp-673-683.  

4. Park. K “Essentials of Community Health 
Nursing”, 5th Edition M/s Barnabas Bhanot 

5. Publishers, Pp -320-357

 இரணயவளஙகள் 

1. www.tbcindia.com
2. www.google.co.in
3. www.who.int/malaria/en

III. சிறுகுறிப்பு வரைக.
1. சுகாதார சசவிலியததின ் நாககங்கள் யா்ை?
2. இநதியாவில் நிலவும் பிரச்ச்னேகள் 

இரண்டி்னேக கூறுக.
3. NRHMன கூறுகள் யா்ை?
4. சூழநி்ல சுகாதாரததில் நிலவும் 

பிரச்ச்னேக்ைக கூறு.
5. ்தசிய நல திட்ைததின ்பயனோளிக்ைப் ்பறறி 

கூறுக.
6. கிராம நல ்பணியாைரின ்பணிக்ை விைரி.
7. ஆரம்்ப சுகாதார திட்ைததின சகாள்்ககள் 

யா்ை?

IV. விரிவாக எழுதுக.
1. ்தசிய சுகாதாரப் பிரச்ச்னேக்ை விரிைாக 

எழுதுக.
2. ்தசிய சுகாதாரப் திட்ைங்க்ை விரிைாக 

எழுதுக.
3. சதாற்றா ்நாய் மறறும் தடுப்பு மு்்றக்ைப் 

்பறறிக கூறுக.
4. ஐநதாண்டு திட்ைத்த விைரி.
5. வீட்டு சசவிலியம் ்பறறி எழுது.
6. தனனோரை நல முக்ம ்பறறி எழுதுக.
7. வீட்டு சசவிலியம் விைரி.
8. ்பள்ளி நலததிட்ைத்தப் ்பறறி விைரி.

1. ஆரம்்ப சுகாதார நி்லயததின 
உ்பநி்லயததிறகுச் சசனறு கிராம நல 
சசவிலியரின ்பணியி்னே அறிநது அறிக்க 
தயாரிகக.

2. ICDS நி்லயத்த ்பார்ையிட்டு 
அங்கனைாடி ்பணியாைரகளின சசயல்க்ை 
அறிக.

ஆசிரியர் செயலபாடு



229

மனநலம் நன்குடையார் ஆயினும்்ான்்றார்க்கு 
இனநலம் ஏமாப்பு உடைத்து.

சான்றார்க்கு மனம் நல்லதாக இருப்பினும் இனமும் நல்லதாக இருப்்ப்த சிறப்பு.

 முனனுரை 

மனந�ோய் மற்றும் மன�லச் செவிலியம் பற்றி 
படிக்கத் ச�ோடங்கும் நபோது உங்்களுககு ெற்று 
ப�டடமோ்கவும் ஆர்வமோ்கவும் இருக்கலோம். இந� 
அத்தியோயம் ெற்றும் அறிமு்கம் இலலோ� பகுதியோ்கக 
கூட ந�ோன்றலோம். இது �மது உணரச்சி மற்றும் 

உளவியல நி்கழ்வு்களள உளளடககியது. ஆனோல 
�ம் உடல எனபது �மது செயல்கள (அ) இயக்கங்்கள, 
மூளள, நியூரோன்கள மற்றும் அ�ன அளமபளபயும் 
வி்வரிககும் ஒன்றோகும்.

மன�லம் எனபது �ம் உணரவு்களளயும், 
ெமூ்க �ல்வோழ்கள்களயயும் உளளடககியது. �ோம் 
எனன நிளனககிந்றோம், எபபடி நயோசிககிந்றோம் 

இந� அத்தியோயத்ள�ப படித்து முடித்� பினனர மோண்வர்களோல,
 ➢ உடல �லம், மன�லம், மனந�ோய், மனந�ோய் மருத்து்வம் மற்றும் மன�லச் செவிலியம் பற்றி 

்வளரயறுக்க இயலும்.
 ➢ மன�லம் மிக்க்வரின பண்பு்களள படடியலிட முடியும்
 ➢ மனந�ோய் பற்றிய �்வ்றோன ்கருத்து்கள எனன எனறு ்வரிளெபபடுத்� முடியும்
 ➢ மனந�ோயோல போதிக்கபபடட்வர்களள புரிநது ச்கோள்வது எபபடி என அறிய 

முடியும்
 ➢ தீவிர மனந�ோய் மற்றும் மி�மோன மன ந�ோய்்களுககு இளடநய உளள 

ந்வறுபோடடிளன அறிய முடியும்.
 ➢ மன ந�ோய், அ�ன ்கோரணி்கள மற்றும் மனந�ோயின ்வள்க்களளப பற்றி விரி்வோ்க விளக்க இயலும்.
 ➢ மது அருநது�ல, நபோள�ப சபோருள்களளப பயனபடுத்து்வள� �விரககும் நமலோண்ளமளய பற்றி 

புரிநது ச்கோளள முடியும்.
 ➢ ்கற்்றலில உளள குள்றபோடு்கள, ்க்வனக குள்றபோடு மற்றும் மிள்க இயக்க ந�ோய் பற்றியும், மன�லம் 

குனறிய்வர்களள எபபடி பரோமரிபபது எனறும் ்க்வனிக்க முடியும்
 ➢ செவிலியர – ந�ோயோளிககிளடநயயோன சிகிச்ளெ ச�ோடரபோன உ்றவு முள்ற பற்றி ச�ரிநது 

ச்கோளளவும்.
 ➢ மனந�ோய் ்வரோமல �டுபபது எபபடி எனறும், ெமு�ோயத்தில கிளடககும் மன�ல சு்கோ�ோர நெள்வ்கள 

பற்றியும் அறிய முடியும்

கறறலின குறிக்்காளகள

10 மனந்லச் சசவிலியம் – 
்காட்பாடுகளும் 
நரைமுரறகளும்

அ்லகு
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நமலும் எபபடி �டநது ச்கோளள ந்வண்டும் எனபள� 
நிரணயிககி்றது. இதுந்வ மன அழுத்�த்ள�க 
ள்கயோளவும், மற்்ற்வர்களுடன �ம் ச�ோடரபிளன 
ச�ோடரவும் உ�வுகி்றது. 

மன�லம் எனபது குழநள�பபரு்வம், ்வளரிளம் 
பரு்வம் மற்றும் முதுளமபபரு்வம் என ஒவச்வோரு 
்கடடத்திலும் முககியமோகி்றது.

 10.1   சசால்லாக்கம் / துரறச்சசாறகள 
(Terminologies)

உைல ந்லம்
உடல �லம் எனபது, “உடல, மனம் மற்றும் 

ெமூ்க ஆநரோககியம் ஆகிய்வற்றின முழுளமயோன 
�லநம �விர, எவவி� ந�ோயும் இலலோமல 
இருபப�லல” எனறு உல்க சு்கோ�ோர நிறு்வனம் 
(WHO) ்வளரயறுககி்றது.

மனந்லம்
மன�லம் எனபது �னிமனி�னுககும் 

அ்வளனச் சுற்றியுளள உல்கத்தும் இளடநய 
ெமநிளலளய அளமககும் ஒன்றோகும். மன�லம் 
�னககும், �னளனச் ெோரநது இருபப்வருககும், 
சூழலுககும் இளடநய �லலிணக்கத்ள� 
ஏற்படுத்துகி்றது.

மன்நாய்
மனந�ோய் எனபது மனநிளல, குறிபபோ்க 

மனள�ப போதிககும் ்கோரணி்கள, �டத்ள� மற்றும் 
சிந�ளன்களள குறிககும் ஒரு மோறுபடட கூடடுச் 
செோலலோகும்.

மன்நாய் மருத்துவம்
மனந�ோய் மருத்து்வம் எனபது மனந�ோயின 

்கோரணங்்களள ்கண்டுபிடித்து, உரிய சிகிச்ளெ 
அளித்து, நமற்ச்கோண்டு ந�ோய் ்வரோமல �டுபபது 
பற்றிய மருத்து்வத் துள்றயின ஒரு பிரி்வோகும்.

மனந்லச் சசவிலியம்
மன�லச் செவிலியம் எனபது மன�லத்ள� 

நபணி, மன ந�ோய் ்வரோமல �டுத்து, மனந�ோய் 
்வந�்வர்களள பரோமரித்து ந�ோயோளி்களின 
மறு்வோழ்விளன மருத்து்வமளனயிலும் 
ெமு�ோயத்திலும் விளககு்வள�ப பற்றிய படிபபோகும்.

மன�லம் என்ற ்வோரத்ள� Psyche எனபது 
ஆனமோள்வயும், Iatros எனபது 
குணபபடுத்துப்வளரயும் குறிககும் கிநரக்க 
சமோழியிலிருநது சப்றபபடட செோலலோகும்.

 10.2    மனந்லமிக்கவரின ்பண்புகள

 • சுயமரியோள� உளடய்வர்கள
 • �ங்்கள �்வறு்களள ஒத்துக ச்கோளப்வர்கள
 • உணரவு ரீதியோ்க முதிரச்சி அளடந�்வர்கள
 • பி்றளர மதித்து �டபப்வர்கள
 • மற்்ற்வர்களுடன �லல உ்றவுமுள்றளய 

ள்வத்துக ச்கோளப்வர்கள
 • �ங்்கள சபோறுபபு்களள ஏற்றுக ச்கோளப்வர்கள
 • �ங்்களுக்கோன சூழ்நிளலளய 

்வடி்வளமபப்வர்கள

மன்நாய்க்கான சி்ல எச்சரிக்ரக 
அறிகுறிகள (Warning signs)
 • ஆளுளமயில மோற்்றம் (Personality changes)
 • அன்றோட ்வோழ்கள்கயில ஏற்படும் 

பிரச்சிளன்களளயும் ந்வளலயில ஏற்படும் 
பிரச்சிளன்களளயும் ெமோளிக்க முடியோமல 
�விபபது.

 • வித்தியோெமோன நயோெளன்கள
 • மனபப�டடம் மற்றும் மற்்ற்வர்களளத் �ோககும் 

�ட்வடிகள்க்கள
 • நெோ்கமோய் இருத்�ல
 • �ளடபபடட உ்றக்கம்
 • �ற்ச்கோளல எண்ணம்
 • மதுபபழக்கம்
 • ந்கோபம்
 • �னிளமயில இருத்�ல

மனந்லக் குழுவில உள்ள உறுப்பினர்கள
 • மன�ல மருத்து்வர
 • மனந�ோய் செவிலிய நிபுணர
 • மன�லப பிரிவில பணிபுரியும் பதிவு சபற்்ற 

செவிலியர
 • உளவியலோளர
 • ெமூ்க நெ்வ்கர
 • உளவியல ெோரந� நிபுணர்கள
 • மின அதிரவு சிகிச்ளெ ச�ோழில நிபுணர
 • ச�ோழில ெோர சிகிச்ளெயோளர்கள
 • சபோழுதுநபோககு சிகிச்ளெயோளர
 • திளெ திரும்பும் சிகிச்ளெயோளர
 • விளளயோடடு மூலம் சிகிச்ளெ அளிபப்வர
 • ்களல நுடப சிகிச்ளெயோளர மற்றும்
 • ம�குரு
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 • செவிலியர்கள எந�ச்வோரு சிகிச்ளெளய 
நமற்ச்கோளளும் நபோதும் செவிலியத்தின 
அடிபபளடக ந்கோடபோடு்களளக ்களடபிடிக்க 
ந்வண்டும்.

 • ந�ோயோளி்களள ளமயபபடுத்திநய 
செவிலியர்களின பரோமரிபபு இருக்க ந்வண்டும்.

 • ந�ோயோளி்களின புரிநது ச்கோளளும் 
தி்றனுகந்கற்்ற்வோறு செயலமுள்ற 
விளக்கங்்களள எடுத்துக கூ்ற ந்வண்டும்.

 10.3   மன்நாய் ்பறறிய தவறான 
கருத்துகள (மூைநம்பிக்ரககள)

 • மனந�ோய் இயற்ள்கககு அபபோற்படட ஏந�ோ 
ஒரு ெகதியோல ்வருகி்றது.

 • தீய ெகதி்களின ெோபத்தினோல மனந�ோய் 
்வருகி்றது.

 • மனந�ோயோல போதிக்கபபடட ந�ோயோளி்கள 
எபநபோதும் ்வனமுள்றயில ஈடுபடு்வோர்கள.

 • மனந�ோய் எனபது ஒரு ச்வட்கபபட ந்வண்டிய 
வியோதி எனபதும் ஒரு மூட �ம்பிகள்கநய

 • மனந�ோய் ்வந�்வர்கள குணபபடுத்� முடியோது.
 • திருமணம் செய்து ள்வத்�ோல மனந�ோயோளி 

குணமோகி விடு்வோர.
 • சபரிய்வர்கள மற்றும் முதிய்வர்கள மடடுநம 

மனந�ோயோல போதிக்கபபடு்வோர்கள எனபதும் 
�்வ்றோன ்கருத்�ோகும்.

மனந்லச் சசவிலியத்தின ்காட்பாடுகள
 • ந�ோயோளி்களள அ்வர்கள எபபடி 

இருககி்றோர்கநளோ அபபடிநய ஏற்றுக ச்கோளள 
ந்வண்டும்.

 • சிகிச்ளெககு சுயபுரி�ளல ்கருவியோ்க 
பயனபடுத்திக ச்கோளள ந்வண்டும்.

 • ந�ோயோளி்களளக ள்கயோளும் நபோது 
செவிலியர்கள விழிபபுணரந்வோடு இருக்க 
ந்வண்டும்.

 • ந�ோயோளியின பலவீனத்தின மீது இலலோமல 
்வலிளம்களின மீந� செவிலியர்கள ்க்வனம் 
செலுத்� ந்வண்டும்.

 • ந�ோயோளியின �டத்ள�ளய போரபடெமினறி 
போரக்க ந்வண்டும்.

 • செவிலியர – ந�ோயோளி உ்றவிளனத் 
ச�ோடரநது பரோமரிக்க ந்வண்டும்.

 • ந�ோயோளியின போது்கோபளப உறுதி செய்�ல 
ந்வண்டும்.

 • உறுதிசமோழி்களள ந�ோயோளி ஏற்றுக 
ச்கோளளத்�க்க ்வள்கயில அளிக்க ந்வண்டும்

 • அனுப்வத்தின மூலநம ந�ோயோளியின 
உணரச்சி்களளயும் �டத்ள�்களளயும் மோற்்ற 
ந்வண்டும்.

 • ந�ோயோளிககு ப�டடத்ள� அளிககும் அலலது 
அதி்கரிக்கச் செய்யும் அணுகுமுள்ற்களள 
�விரத்�ல ந்வண்டும்.

 • உடல ரீதியோன மற்றும் ்வோய்சமோழி 
துனபுறுத்�ல்களள முடிந� அளவிற்கு �விரக்க 
ந்வண்டும்.

மனந்லமிக்்காருக்கும் மன்நாய் உரையவருக்கும் இரையில உள்ள ்வறு்பாடுகள
வ.எண் மனந்லமிக்கவர்கள மன்நாய் உரையவர்கள

மற்்ற்வர்களுடன ஒத்துபநபோ்வோர்கள இயலோளம, குள்ற்வோன சுய்கருத்துடன 
ஒத்துபநபோ்க மோடடோர்கள

மனஅழுத்�த்ள� எதிரச்கோளளும் தி்றன 
சபற்்ற்வர்கள

மன அழுத்�த்ள� எதிரச்கோளளும் தி்றன 
இலலோ�்வர்கள

மி்க ச�ருங்கிய மற்றும் நீண்ட ்கோல 
உ்றவு்களளப நபணும் தி்றன சபற்்ற்வர

உ்றவுமுள்ற்களள நபணிக்கோககும் தி்றன 
இலலோ�்வர்கள

முடிச்வடுககும் தி்றன சபற்்ற்வர்கள முடிச்வடுககும் தி்றன அற்்ற்வர்கள
சபோறுபபுணரச்சி மிக்க்வர்கள சபோறுபபுணரச்சி இலலோ�்வர்கள

ந�ரமள்ற எண்ணம் உளடய்வர்கள எதிரமள்றயோன எண்ணங்்களளக 
ச்கோண்ட்வர்கள

�ன எலளல்களள அறிந�்வர்கள �ன எலளல்களள அறியோ�்வர்கள
�னியோ்க தி்றம்பட செயலபடு்வர்கள மற்்ற்வர்களளச் ெோரநந� செயலபடுப்வர்கள

உண்ளம நிளலளய உணர முடிப்வர்கள உண்ளம நிளலளய உணர முடியோ�்வர்கள
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 • ஏசிபீடியோஸ் எனப்வர மன�ல 
மருத்து்வத்தின �நள� என 

அளழக்கபபடுகி்றோர.
 • மு�ன மு�லோ்க மனந�ோயோளிக்கோன 

்கோபப்கம் இநதியோவில உளள மத்தியப 
பிரந�ெத்தின �ோர பகுதியில 
ச�ோடங்்கபபடடது.

சசயலமுரற வி்ளக்கம்
ஆசிரியருக்கான சசயலமுரற வி்ளக்கம்

ஆசிரியர, அருகில இருககும் ஏந�னும் ஒரு 
மன�ல மருத்து்வமளனககு மோண்வர்களள 
அளழத்துச் செனறு, அ�ளன சுற்றிக்கோடடி அந� 
மருத்து்வமளனயின பணி்களள ந�ரில 
போரள்வயிட ஏற்போடு செய்ய ந்வண்டும்.
மாணவர்களின சசயல்பாடு

 மோண்வர்கள மன�ல மருத்து்வமளனயில 
�ோன ்கண்ட்வற்ள்ற பற்றியும், அ�ன பணி்களளப 
பற்றி ச�ரிநது ச்கோண்ட்வற்ள்ற அறிகள்கயோ்க 
ெமரபபிக்க ந்வண்டும்.

நமலும் ்கடந� ்வோரத்தில �ோங்்கள ்கடநது 
்வந� அளனத்து வி�மோன உணரச்சி்கள, 
அ�ற்்கோன ்கோரணங்்களளயும் ்வள்கபபடுத்தி 
ஒரு அறிகள்களய ெமரபிக்கவும்.

 10.4   மன்நாய் ்நாயாளிகர்ள புரிந்து 
சகாளளும் முரறகள

மன�லச் செவிலியத்தின மி்க முககியமோன 
ஒரு ந்வளல மனந�ோய் ந�ோயோளி்களளப பற்றி 
புரிநது ச்கோள்வந� ஆகும். மனந�ோய் 
ந�ோயோளி்களின மதிபபீநட மன�லத்தின மு�ல 
படியோகும். எனந்வ �ோன மருத்து்வர்களின 
மதிபபீடும், செவிலியர்களின மதிபபீடும் 
ந�ோயோளி்களளப பற்றி புரிநது ச்கோளள உ�வுகி்றது. 
மதிபபீடு எனபது, ஒரு ந�ோயோளிளயப பற்றிய 
அளனத்துத் �்க்வல்களளயும் ஒனறு நெரபப�ோகும். 
செவிலியச் செயலபோடடு முள்ற எனபது 
ந�ோயோளிககு அளிக்கபபடும் முள்றயோன, 
ச�ோடரச்சியோன ந�ோயோளியின ந�ள்வகந்கற்ப 
மோறிக ச்கோண்நட இருககும் ஒரு பரோமரிபபு ஆகும்.

சசவிலியச் சசயல்பாடடின நிர்லகள
1. ஆைாய்தல : ந�ோயோளிளயப பற்றிய அளனத்து 

�்க்வல்களளயும் ஒனறு நெரபபது.

2. ்நாய் கண்ைறிதல : ஒனறு நெரத்� �்க்வல்களள 
ஆரோய்நது, ந�ோயோளியின ந�ள்வளயக 
்கண்டுபிடிபபது.

3. திடைமிடுதல : ந�ோயோளியின ந�ள்வகந்கற்ப 
நெள்வ பரோமரிபபு திடடத்ள� திடடமிடு�ல

4. சசயல்படுத்துதல : ந�ோயோளியின உடல மற்றும் 
மன�லத்திளன மீடகும் �ட்வடிகள்க்களள 
நமற்ச்கோளளு�ல

5. மதிப்பீடு சசய்தல : நமற்ச்கோண்ட செவிலிய 
�ட்வடிகள்க்களோல ந�ோயோளி ்கோடடும் 
முனநனற்்றங்்களள ்கண்டுபிடித்�ல.

மன்நாய் ்நாயாளிகர்ள மதிப்பிடும் 
முரறகள
 • ந�ோயோளியின எலலோ வி்வரங்்களளயும் 

நெ்கரித்�ல (்வரலோறு நெ்கரித்�ல)
 • மனநிளலளய ்கண்டறியும் பரிநெோ�ளன்கள
 • �ரம்பியல பரிநெோ�ளன்கள
 • உடல பரிநெோ�ளன்கள
 • ஆய்்வ்கப பரிநெோ�ளன்கள
 • உளவியல பரிநெோ�ளன்கள

வி்பைஙகர்ளச் ்சகரித்தல
விபரங்்களளச் நெ்கரித்�ல எனபது,

 • ந�ோயோளிளய அளடயோளம் ்கோணும் �்க்வல்கள
 • �ற்நபோள�ய ந�ோயின விபரங்்கள
 • ்கடந� ்கோல மற்றும் நி்கழ்்கோல மருத்து்வ மற்றும் 

அறுள்வ சிகிச்ளெப பற்றிய �்க்வல்கள
 • ஏற்்கனந்வ ஏ�ோ்வது மனந�ோயோல 

போதிக்கபபடட்வரோ? என்ற விபரங்்கள
 • குடும்ப விபரங்்கள
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 • ந�ோயோளிளயப பற்றிய – பி்றபபு, ்வளரந�து, 
ந்வளலயின வி்வரங்்கள, திருமண ்வோழ்கள்க 
மற்றும் பழக்க ்வழக்கங்்களளப பற்றிய 
�்க்வல்களள நெ்கரிபப�ோகும்.

மனநிர்லரய கண்ைறியும் 
்பரி்சாதரனகள

மனநிளலளய ்கண்டறியும் பரிநெோ�ளன்கள 
எனபது,
 • ந�ோயோளியின ந�ோற்்றம்
 • �ட்வடிகள்க்கள
 • நபசும் வி�ம்
 • மநனோபோ்வம்
 • மோயத்ந�ோற்்றங்்கள ஏ�ோ்வது ச�ரிகி்ற�ோ? 

எனபள�ப பற்றியும், ந�ோயோளியிடம் 
ந்கடடறி�ல

 • ்க்வனம்
 • உணரவு்கள
 • ஒருமு்கபபடுத்தும் தி்றன
 • நிளன்வோற்்றல
 • ந�ோககு நிளல
 • அறி்வோற்்றல
 • ந�ோளயப பற்றிய உளளுணரவு உளள�ோ? 

இலளலயோ? என அளனத்ள�யும் 
உளளடககிய�ோகும்.

நைம்பியல ்பரி்சாதரனகள
மூளள �ரம்பு்களின செயலபோடு்களள 

பரிநெோ�ளன செய்து மதிபபிடு்வந� �ரம்பியல 
பரிநெோ�ளன்களோகும்.

உைல ்பரி்சாதரனகள
ந�ோயோளியின �ளல மு�ல போ�ம் 

்வளரயிலோன பரிநெோ�ளன்கள இதில அடங்கும்.

ஆய்வகப் ்பரி்சாதரனகள
மன�ல மருத்து்வமளனயில 

அனுமதிக்கபபடும் ந�ோயோளிக்கோன 
பரிநெோ�ளன்கள 
 • முழுளமயோன இரத்�ப பரிநெோ�ளன்கள
 • இரத்� ந்வதியியல பரிநெோ�ளன்கள
 • ள�ரோய்டு பரிநெோ�ளன்கள
 • சிறுநீர பரிநெோ�ளன்கள
 • HIV நெோ�ளன
 • ஊடு்கதிர ஆய்வு்கள (X-Ray)
 • இரு�ய மின அளல நெோ�ளன (ECG)

 • சி.டி.ஸ்ந்கன மற்றும் (C.T Scan)
 • இ.இ.ஜி (E.E.G) 

உ்ளவியல ்பரி்சாதரனகள
மருத்து்வ உளவியலோளர அளனத்து 

்வள்கயோன உளவியல பரிநெோ�ளன்களள செய்து 
ந�ோயிளனக ்கண்டுபிடிபப�ோகும்.

ஆவணப்்படுத்துதல
இது்வளர நமற்ச்கோண்ட அளனத்துத் 

�்க்வல்களளயும் மருத்து்வப பதிந்வடடில எழுதி 
ஆ்வணபபடுத்� ந்வண்டும். இந� ஆ்வணங்்கள 
ெடடபபூர்வமோ்கவும் அங்கீ்கரிக்கபபடுகின்றன.

 10.5   தீவிை மன்நாய்கள மறறும் 
மிதமான மன ்நாய்கள

மனள� போதிககும் ந�ோய்்கநள மனந�ோய்்கள. 
இ�னோல ஒரு்வரின
 • ச�ளி்வோ்க சிநதிககும் தி்றன
 • முடிச்வடுககும் �னளம
 • பதிலளிககும் முள்ற்கள
 • மற்்ற்வர்களுடன ச�ோடரபு ச்கோளளும் �னளம
 • ய�ோரத்ள� புரிநது ச்கோண்டு �டநது ச்கோளளும் 

�டத்ள�
ஆகிய்வற்றில சபரிய மோற்்றங்்களள 

ஏற்படுத்துகி்றது. ்வளரநது ்வரும் �ோடு்களில 
�ோனகில ஒரு பங்கு மக்கள �ங்்கள ்வோழ்�ோளில 
ஒருமுள்றயோ்வது �ரம்பியல ந�ோய்்களோல 
போதிக்கபபடுகின்றனர.

தீவிை மன்நாய்களுக்கான வரையரற
இது ஒரு நமோெமோன சிந�ளன மற்றும் 

உணரவு்களில ்வரககூடிய ந�ோயோகும். 
இநந�ோயோல போதிக்கபபடட்வர்கள மனபபிரம்ளம, 
மருடசி நபோன்ற அறிகுறி்களோல போதிக்கபபடடு 
�ங்்களின ய�ோரத்�த்துடன உளள ச�ோடரளப 
இழநது விடு்வோர்கள.

மிதமான ்நாய்களுக்கான வரையரற
மி�மோன மன ந�ோய் எனபது நலெோன, 

மோயத்ந�ோற்்றங்்கள மற்றும் மருடசி நபோன்ற 
அறிகுறி்கள இலலோ� மூளளயின 
்கரிமபசபோருட்களில ஏற்படும் ஒரு ந�ோயோகும். 
இதில ந�ோயோளி்கள �ங்்கள ய�ோர�த்துடன உளள 
ச�ோடரளப இழக்க மோடடோர்கள.
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 10.6.   மன்நாய்களின வரககள

மனந�ோய்்கள ஒரு்வரின ்வோழ்கள்களய 
துயரத்தில �ளளிவிடும் ந�ோயோகும். இது 
சபரும்போலும் �னது ந�ள்வ்களளககூட பூரத்தி 
செய்துச்கோளள முடியோ� நிளலளய 
உரு்வோககுகி்றது. சபோது்வோ்கந்வ ஒரு �பரின 
உடல �லத்திற்கு மி்க அதி்க முககியத்து்வத்ள�க 
ச்கோடுபப்வர்கள மன�லத்ள� பு்றக்கணித்து 
விடுகின்றனர. 

மனந�ோய்்களள ்வள்கபபடுத்து்வ�ற்கு 
“ந�ோநெோலோஜி“ அலலது “டோகெோனமி“ என்ற ந்வறு 
சபயர்களும் உண்டு,

ஐ.சி.டி – 10 – யின்படி மன்நாய்களின 
வரககள CICD – (International classification 
of Disease)
 • ்கரிம ந்வதிபசபோருட்களோல மூளளயில 

ஏற்படககூடிய மனந�ோய்்கள.
 •  உளபபிணி சபோருள்களளப பயனபடுத்து்வ�ோல 

�டத்ள� மற்றும் மனம்ெோர ந�ோய்்கள.
 • மனச்சிள�வு ந�ோய்்கள

 • மனத்�ளரச்சி ந�ோய்்கள
 • மன அழுத்�ம், �ரம்பியல மற்றும் உடலெோரந� 

ந�ோய்்கள.
 • உடல ச�ோந�ரவு்கநளோடு ச�ோடரபுளடய 

�டத்ள� மோற்்ற ந�ோய்்கள.
 • சபரிய்வர்களுககு ்வரககூடிய ஆளுளம 

மற்றும் �டத்ள� சீரந்கடடு ந�ோய்்கள
மன்வளரச்சிக குள்றபோடு

 • உளவியல ரீதியோன ்வளரச்சிக குள்றபோடு்கள.
 • குழநள� பரு்வம் மற்றும் ்வளரிளம் பரு்வத்தில 

ஏற்படககூடிய �டத்ள� மற்றும் உணரச்சிக 
குள்றபோடடு ந�ோய்்கள.

 • குறிபபிடத்�க்க ்கோரணம் செோலல முடியோ� 
மன�லகந்கோளோறு்கள.

மன்நாய்களின இந்திய வரகப்்பாடு
இநதியோவில சூழ்நிளலக்களுககு ஏற்்ற்வோறு 

மனந�ோய்்களள கீழ்்கண்ட்வோறு ்வள்கபபடுத்தி 
இருககி்றோர்கள.

1. தீவிர மனந�ோய்்கள
 • செயல்களளச் ெோரந� ந�ோய்்கள ( Functional)

தீவிை மன்நாய்கள மறறும் மிதமான மன ்நாய்களுக்கு இரை்ய உள்ள ்வறு்பாடுகள

வ.எண் தீவிை மன்நாய்கள மிதமான மன ்நாய்கள
1 �ங்்களின ய�ோரத்�த்துடனோன ச�ோடரபிளன 

இழநது விடு்வோர்கள
ய�ோரத்�த்துடனோன ச�ோடரபு இழபபு இலளல

2 ஆளுளமப பண்பில மோற்்றங்்கள ஏற்படும் ஆளுளமப பண்பில மோற்்றங்்கள இருக்கோது.
3 �னனுளடய ந�ோளயப பற்றிய உளளுணரவு 

நிளல இருக்கோது.
�னனுளடய ந�ோளயபபற்றிய உளளுணரவு 
நிளல இருககும்.

4 நபசும்வி�ம், எண்ணங்்கள மற்றும் 
மற்்ற்வர்களுடனோன ச�ோடரபில மோற்்றங்்கள 
உண்டு.

நபசும்வி�ம், எண்ணங்்கள மற்றும் 
மற்்ற்வர்களுடனோன ச�ோடரபில மோற்்றங்்கள 
இருக்கோது.

5 மருடசி, மோளய மற்றும் மனபபிரளம நபோன்ற 
அறிகுறி்கள ்கோணபபடும்.

அறிகுறி்கள எதுவும் இருக்கோது.

6 ந்வதியியல மற்றும் ்கரிமக ்கோரணங்்கள 
(Organic) ஏற்படககூடியந�ோய்.

்கரிம மற்றும் ந்வதியியல ்கோரணி்கள எதுவும் 
கிளடயோது.

7 மரபியல ரீதியோன ்கோரணி்கள முககியப பங்கு 
்வகிககின்றன

மரபியல ரீதியோன ்கோரணி்கள மி்கவும் 
குள்ற்வோன பங்கு ்வகிககின்றன.

8 மன அழுத்�மோன ்வோழ்கள்கச் சூழல்கள 
குள்ற்வோன முககியத்து்வம் ்வகிககின்றன.

மன அழுத்�த்ள� ச்கோண்ட ்வோழ்கள்கச் 
சூழல்கள மி்க முககிமோன பங்கு ்வகிககின்றன.

9 இந� ந�ோய்்களள குணபபடுத்து்வது ெற்று 
்கடினமோன ஒன்றோகும்.

இந� ்வள்கயோன ந�ோய்்களள மி்க எளிதில 
குணபபடுத்� முடியும்.
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 • உணரச்சி்களளச் ெோரந� ந�ோய்்கள ( Affective)
 • ்கரிம ந்வதிபசபோருட்களோல ்வரககூடிய 

ந�ோய்்கள ( Organic)

2. மி�மோன மனந�ோய்்கள

3. மோறுபடட �னித்து்வமோன ந�ோய்்கள
 • குழநள�பபரு்வத்தில ்வரககூடிய ந�ோய்்கள
 • �டத்ள� ெம்பந�பபடட ந�ோய்்கள
 • நபோள�ப சபோருட்களளப 

பயனபடுத்து்வ�ோனோல ்வரும் ந�ோய்்கள
 • உடலியல மற்றும் உளவியல ெம்பந�மோன 

ந�ோய்்கள
 • மன்வளரச்சிக குனறிய்வர்கள

மனந்லக் ்கா்ளாறுகளின முக்கிய 
அறிகுறிகள
 • ஒரு்வரின ஆளுளமககுணம் மற்றும் 

�டத்ள�யில மோற்்றங்்கள ஏற்படலோம்.

 • உயிரியல செயலபோடு்களோகிய பசி, தூக்கம் 
மற்றும் போலியல விருபபங்்களில ஏற்படும் 
மோற்்றங்்கள

 • நிளன்வோற்்றலில ஏற்படும் மோற்்றங்்கள ( 
நிளனவிழநது நபோ�ல, ந்கோமோ, தூங்கி 
விழுகின்ற நிளல்கள, மயக்கமோன மற்றும் 
உணரச்சிநய இலலோ� நிளல்கள)

 • ந�ரம், ்கோலம் மற்றும் மனி�ர்களள 
ஒருமு்கபபடுத்து்வதில பிரச்சிளன்கள ்வரு்வது

 • ்க்வனககுள்றவு
 • எண்ணங்்களில ஏற்படும் மோறுபடட நிளல்கள.
 • ஒரு்வரின �ளெ இயக்கங்்களில ஏற்படககூடிய 

மி்க அதி்கமோன உடல இயக்கங்்கள, மி்கக 
குள்ற்வோன ள்க, ்கோல அளெவு்கள, ஒநர 
மோதிரியோன செய்ள்க்கள, ்வனமுள்றயில 
ஈடுபடும் �ட்வடிகள்க்கள, பி்றரகூறும் 
செோற்்களள அபபடிநய திரும்பத்திரும்ப 
செோலலு�ல, பி்றர செய்யும் செயல்களள 
பினபற்றி திரும்பத்திரும்ப செய்்வது, 

உ்லக அ்ளவி்லான மன்நாய்தாக்கத்தின விகிதாச்சாைம்
்நாய்கள ்நாய்தாக்க விகிதாச்சாைம்

ஏந�ோ ஒரு்வள்கயோன மனந�ோய் அலலது சபோருட்களள 
�்வ்றோ்க பயனபடுத்தும் ந�ோய்்கள

1.1 பிலலியன

மனச்நெோரவு ந�ோய்்கள (Depression) 268 மிலலியன
மனபப�டட ந�ோய்்கள (Anxiety) 275 மிலலியன

மன எழுச்சி ந�ோய் / எண்ண சுழற்சி ந�ோய் (Bipolar) 40 மிலலியன
உணவு ெோபபிடு்வதில பிரச்சிளன ந�ோய்்கள (Eating disorder) 10.5 மிலலியன

மனச்சிள�வு ந�ோய் 21 மிலலியன
மதுபபழக்கம் 100 மிலலியன

நபோள�பசபோருள பயனபோடடு ந�ோய்்கள (மது அலலோ�) 62 மிலலியன

மன்நாய்களுக்கான காைணஙகள
உயிரியல காைணிகள உ்ளவியல காைணிகள சமூக காைணிகள

 • மரபணுக்கள
 • உயிரந்வதிபசபோருட்களில 

ஏற்படும் மோற்்றங்்கள
 • ச�ோற்றுந�ோய்்கள 
 • மருநது்களின வீரியம்
 • மூளளபோதிபபு
 • இரத்��ோள ்கோரணி்கள
 • ம்கபநபறு ்கோலத்தில 

ஏற்படும் ்கோரணி்கள

 • �ோயிடமிருநது பிரிக்கபபடட குழநள�்கள
 • சபற்ந்றோருககும் – குழநள�்களுககும் 

இளடநய ெமூ்கமோன உ்றவினளம
 • திருமண ்வோழ்கள்கயில ஏற்படும் 

பிரச்சிளன்கள
 • மன அழுத்�ம்
 • ்கோலநிளல மோற்்றங்்கள
 • போலியல பிரச்சிளன்கள
 • �ோழ்வு மனபபோனளம

 • ்வறுளம
 • ந்வளலயிலலோத் 

திண்டோடடம்
 • �்கரமயமோ�ல
 • மதுபபழக்கம்
 • சீரகுளலந� குடும்பச் 

சூழல்கள
 • ம�ம் மற்றும் 

பழக்க்வழக்கங்்கள
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சமழுகுநபோல உடளல ்வளளத்�ல, 
ஓய்விலலோமல இருபபது, மனஅளமதியினறி 
துருதுருச்வன இயங்கிக ச்கோண்நட இருககும் 
�டத்ள�்கள ்கோணபபடும்.

 • நபசும் வி�ம், ச�ோனி, ந�ோரளணயில 
மோற்்றங்்கள ்வரலோம். ( ்வோரத்ள�க ்கலள்வ்கள, 
எதுவுநம நபெோமல அளமதியோ்க இருபபது, 
சுற்றி ்வளளத்துப நபசு�ல மற்றும் புதுபபுது 
்வோரத்ள�்களள ந்கோரபபது)

 • மோயத்ந�ோற்்றம், மருடசி மற்றும் சபோய் 
பிம்பங்்களளக ்கோண்பது.

 • உணரவு ரீதியோன பீதி, கிளரச்சி, மன அழுத்�ம் 
மற்றும் மனபப�டடங்்களள 
ச்வளிபபடுத்து்வோர்கள.

்நாய்கர்ள குணப்்படுத்தும் ச்பாதுவான 
முரறகள
 • மனச்நெோரவுககு எதிரோன மருநது்களளக 

ச்கோடுத்�ல
 • மனந�ோய்ககு எதிரோன மருநது்களள 

ச்கோடுக்கந்வண்டும்.
 • மனஎழுச்சி மற்றும் எண்ணச் சுழற்சிகச்கதிரோன 

மருநது்கள
 • தூக்க மருநது்கள, மயக்க மருநது்கள 

ச்கோடுத்�ல
 • ஆண்டி – போரககின நெோனியன மருநது்கள
 • உளவியல சிகிச்ளெ
 • ஆ�ரவு அளிககும் சிகிச்ளெ முள்ற்கள
 • சபனநஸோளடயசிளபனஸ்
 • �டத்ள� மோற்று சிகிச்ளெ முள்ற்கள
 • அறி்வோற்்றல ெோரந� சிகிச்ளெ முள்ற்கள
 • குழு சிகிச்ளெ
 • விளளயோடடு முள்ற சிகிச்ளெ்கள
 • மனி�த் ச�ோடரபிளன ஏற்படுத்தும் சிகிச்ளெ 

முள்ற்கள.
 • மன அழுத்�த்ள� குள்றக்கககூடிய இளெ, 

�டனம், நயோ்கோ, தியோனபபயிற்சி மற்றும் 
மூச்சுபபயிற்சி ச�ோடரபோன சிகிச்ளெ்களள 
நமற்ச்கோள்வ�ன மூலம் மனந�ோய்்களள 
குணபபடுத்� முடியும்.

மனச்சிரதவு ்நாய்
1908 –ல யூன புளூளர (Evgen Bleuler) என்ற 

சுவிஸ்�ோடடு மன�ல மருத்து்வர “மனச்சிள�வு 
ந�ோய் என்ற ்வோரத்ள�ளய  உரு்வோககினோர. இந� 
மனச் சிள�வு என்ற ்வோரத்ள�,

Schizo – பிரிவு/பிளவு/சிள�வு
Phren – மனம் 
என்ற ்வோரத்ள�்களில இருநது 

உரு்வோககினோர. 

மனச்சிரதவு ்நாயின வரையரற
மனச்சிள�வு ந�ோய் எனபது ஒரு்வரின 

சிந�ளன, உணரச்சி மற்றும் விருபபங்்களில 
மோற்்றங்்கள ஏற்படடு, ெமூ்கத்ந�ோடு இணங்கி ்வோழ 
முடியோ� நிளலளய ஏற்படுத்தும் ஒன்றோகும். 

மனச்சிரதவு ்நாய்க்கான காைணஙகள

நர��ய� வள���  இய�� மா�றக�
ம�
� இல�� அ�சகைள தா��வ�

�ைள�� ெசய�பா�க��, சமைல அ�ற
இரசாயன� �
க� மா�றகைள ஏ�ப���வதனா�

மன��ைத�

ச�க, உள�ய� ம�
�
��ைல� கார�க�மர�ய� கார�க�

 • மி்கச் ெரியோன ்கோரணம் இது்வளர ்கண்டு 
பிடிக்கபபடவிலளல

 • மரபியல மற்றும் பரம்பளர ்வழியோ்க ்வரலோம்.
 • நடோபளமன (Dopamine), 

எபிச�ஃபரின(epinephrine) மற்றும் 
செரநடோனின (serotonin) நபோன்ற 
ந்வதிபசபோருட்களில ஏற்படும் மோற்்றங்்களினோல 
மனச்சிள�வு ந�ோய் ்வரலோம். 

 • பலவீனமோன ஈந்கோ (Ego), ச�ருக்கடியோன 
சூழ்நிளல்களோல உளவியல ரீதியோ்க போதிபபடடு 
மனச்சிள�வு ்வரலோம்.

 • சுமூ்கமோன உ்றவிலலோ� குடும்பச் சூழல்கள, 
சபற்ந்றோர மற்றும் குழநள�்களுககு 
இளடநயயோன உ்றவுமுள்ற விரிெல்களோல 
ஏற்படலோம்.

 • ெமூ்கக ்கோரணி்களோன ச�ருக்கடியினோல 
மனச்சிள�வு ஏற்படலோம். 

 • ்வளரசிள� மோற்்றம் மற்றும் �ோளமிலலோ 
சுரபபி்களின சுரபபு்களில ஏற்படும் 
மோற்்றங்்களினோலும் மனச்சிள�வு ந�ோய் 
்வரககூடும்.
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மனச்சிரதவு ்நாயின வரகப்்பாடுகள
 • ெநந�்க ந�ோய் (Paranoid)
 • விடளல மனச்சிள�வு ந�ோய் (Hepephrenic)
 • ந்கடடடோனிக ்வள்க
 • ந்வறுபடுத்திக்கோடட முடியோ� மனச்சிள�வு 

ந�ோய் (Undifferentiated)
 • மனச்சிள�வு ந�ோய்ககு பின ்வரும் மன அழுத்� 

ந�ோய்.
 • சரசிடு்வல மனச்சிள�வு ந�ோய் ( Residual)
 • எளிய மனச்சிள�வு ந�ோய் ்வள்க
 • சீநஸோளடபல ்வள்க (SchiZotypal)

மனச்சிரதவு ்நாயின அறிகுறிகள

்நர்மரறயான 
 அறிகுறிகள

எதிர்மரறயான 
 அறிகுறிகள

 • சடலுஷன (Delusion) 
–அளெக்க முடியோ� 
�்வ்றோன 
�ம்பிகள்க்கள

 • உணரச்சி்கள 
மருங்கிய நிளல

 • எந� ஒரு 
ச்வளிபபு்றக 
்கோரணி்களும் 
இலலோமல மோயத் 
ந�ோற்்றங்்களளக 
்கோண்பது. 

 • உற்ெோ்கம்
 • அத்துமீறிய 

�ட்வடிகள்க்கள
 • ெநந�்கம்
 • �ற்ச்கோளல 

�ட்வடிகள்க்கள

 • அக்கள்றயினளம 
(எந� ஒரு 
முயற்சியும் எடுக்க 
முன்வரமோடடோர்கள)

 • ்க்வனக 
குள்றபோடு்கள

 • எந� ஒரு 
ெநந�ோஷமோன 
நி்கழ்ச்சி்களளயும் 
அனுபவிக்க 
முடியோ� நிளல

 • நபெமுடியோ� நிளல

மாயத்்தாறறஙகளின வரககள

மாரய எடுத்துக்காடடு

செவிபபுல மோளய எந� ஒரு ச்வளிபபு்ற தூண்டு�லும் இனறி அடிக்கடி நபச்சுககுரல 
ந்கடகும். அந�ககுரல ந�ோயோளியிடம் எபநபோது ெோபபிட ந்வண்டும், 
எனன உளட அணிய ந்வண்டும், எபநபோது தூங்்க ந்வண்டும் என 
பலந்வறு ்கடடளள்களளக கூறிகச்கோண்நட இருககும்.

்கோடசி மோளய ச்வளிபபு்ற தூண்டு�ல எதுவும் இனறி சிலநதி மற்றும் போம்பு்களள 
போரபப�ோ்கக கூறு்வோர்கள. ஆனோல அபபடி ஏதுவும் போரள்வககு 
ச�னபடோது.

நு்கரச்சி மோளய துர�ோற்்றம் ஏற்படுத்தும் எந�ப சபோருளும் அள்றயில 
இலலோ�நபோதும், �ோற்்றம் அடிபப�ோ்க ந�ோயோளி்கள கூறு்வோர்கள.

சுள்வபபுலன மோளய எந�ச்வோரு ச்வளிக்கோரணியும்v இனறி ்வோயில சுள்வளய 
உணர்வ�ோ்க கூறு்வோர்கள

ச�ோடடுணரவு மோளய �ன உடலில பூச்சி ஊர்வ�ோ்க கூறு்வோர்கள ஆனோல எந�ச்வோரு 
பூச்சியும் ்கண்ணுககுப புலபபடோது.

ேக�ட� கா��

�க��� ெதா��ண��



238

்நாரயக் கண்ைறியும் முரறகள
 • ந�ோய் பற்றிய ்வரலோறு நெ்கரித்�ல
 • நபோள�பசபோருள பயனபடுத்தி இருந�ோல அந� 

்வரலோறு
 • CT, MRI மற்றும் மூளள ெம்பந�பபடட 

பரிநெோ�ளன்கள
 • இரத்�ப பரிநெோ�ளன்கள
 • மனநிளலப பரிநெோ�ளன்கள.

மனச்சிரதவு ்நாரயக் குணப்்படுத்தும் 
முரறகள (management)

மனநல
ம���வமைன��

அ�ம��க ேவ��.

ம�	�ய� ���ைச

�� அ��� ���ைச (ECT)

உள�ய� ��யான ���ைச

ம�வா��

ேமலாைம 

சசவிலியர் ்ம்லாண்ரம
 • செவிலியர்கள ந�ோயோளியின ந�ோளயக 

்கண்டறிநது ந�ள்வ்களள மதிபபீடு செய்ய 
ந்வண்டும்.

 • சு்கோ�ோரக ்கலவி ்வழங்கு�ல

சந்்தக ்நாய்
ெநந�்க ந�ோய் எனபது மற்்ற்வர்களின நமல 

ந�ள்வயிலலோ� ெநந�்கங்்களளயும், 
அ்வ�ம்பிகள்களயயும் ச்கோண்டு எபநபோதும் 
ெநந�்கத்துடநனநய �டநது ச்கோளளும் 
ஒரு்வள்கயோன மனந�ோயின ்வள்கயோகும். 

காைணஙகள
 • மரபியல ்கோரணங்்கள
 • மன அழுத்�ம்
 • மூளளயின ந்வதிப சபோருட்களில ஏற்படும் 

மோற்்றங்்கள 
 • நபோள�ப சபோருள்கள பயனபடுத்து்வ�ோல 

ெநந�்க ந�ோய் ்வரலோம். 

அறிகுறிகள
 • மற்்ற்வர்களளப பற்றிய ப�டடமோன 

எண்ணங்்கள மற்றும் மன அழுத்�ம் இருநது 
ச்கோண்நட இருககும். 

 • �ம்பிகள்க இலலோ� �னளம
 • ஏமோற்்றம்
 • எபநபோதும் �்வ்றோ்கந்வ மற்்ற்வர்களளப புரிநது 

ச்கோளளு�ல
 • �னிளமயில இருத்�ல.

்நாய் கண்ைறிதல
 • ந�ோய் பற்றிய ்வரலோறு நெ்கரித்�ல
 • உடல பரிநெோ�ளன்கள
 • மனநிளலப பரிநெோ�ளன்கள

சந்்தக ்நாரய குணப்்படுத்தும் முரறகள
 • ெநந�்க ந�ோய் �ோக்கத்திற்கு உளளோன 

ந�ோயோளியின குள்றளய ஏற்றுகச்கோளள 
ந்வண்டும்.

 • ந�ோயோளிககு மற்்ற்வர்களின மீ�ோன 
�ம்பிகள்களய ்வளரக்க ந்வண்டும்

 • ந�ரமள்றயோன முள்றயில உணரச்சி்களள 
ச்வளிபபடுத்� ந�ோயோளிளய ஊக்கபபடுத்� 
ந்வண்டும்.
உளவியல ரீதியோன சிசிகளெ்கள

மனச் ்சார்வு ்நாய் (Depression)
மனந�ோய்்களிநலநய மனச்நெோரவு 

ந�ோய்�ோன மி்கபசபோது்வோ்கக ்கோணபபடும் 
ந�ோயோகும்.

மனச்்சார்வு ்நாய்க்கான வரையரற
மனச்நெோரவு ந�ோய் எனபது, “நெோ்கம், விரகதி 

மற்றும் எதிர்கோலத்தில �ம்பிகள்கயினளமயோல, 
்வழக்கமோ்க செய்யும் செயல்களில கூட ஆர்வம் 
இலலோமல இருககும் ஒரு நிளல“ ஆகும். 
பசியினளம, தூக்கமினளம மற்றும் உடலரீதியோன 
அறிகுறி்கள ச�ளி்வோ்கக ்கோணபபடும்.

 நமரி. சி. டவுன செனட

காைணஙகள
 • மி்கவும் ந�சித்� ஒரு சபோருளளநயோ, �பளரநயோ 

இழந�தினோல
 • ச�ோடரநது அடிக்கடி ஏற்படும் இழபபு்கள
 • எதிரமள்றயோன எண்ணங்்கள மற்றும் 

எதிரபோரபபு்கள நிள்றந்வ்றோ� ்கோரணங்்கள
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 • எதிர்கோலம் குறித்து எதிரபோரபபு்கள 
நிள்றந்வ்றோளம

 • திருமணம், இ்றபபு்கள, சபோருளோ�ோர ச�ருக்கடி 
நபோன்ற மனஅழுத்�ம் நிள்றந� ்வோழ்கள்கச் 
சூழல ்கோரணங்்களோல மனச்நெோரவு ந�ோய் 
்வரலோம்.

மனச்்சார்வு ்நாயின அறிகுறிகள
 • மகிழ்ச்சியினளம
 • தூக்கமினளம
 • ந்கோபம்
 • குற்்ற உணரச்சி
 • �ம்பிகள்கயினளம, உ�வியினளம, �ோழ்வு 

மனபபோனளம
 • ஓய்வினளம
 • எரிச்ெல
 • உடல நெோரவு
 • �ற்ச்கோளல எண்ணங்்கள
 • அழுள்க
 • �ண்பர்கள மற்றும் குடும்ப 

உறுபபினர்களுககிளடநயயோன ச�ோடரபிளன 
மறுத்து �னிநய இருத்�ல.

மனச்்சார்வு ்நாரயக் கண்ைறிதல
 • ்வரலோறு நெ்கரித்�ல ( �்க்வல்களள)
 • மன�ல ஆய்வு்கள 
 • மனச்நெோரவு ந�ோய் மதிபபீடடுக ்கருவி்களளப 

பயனபடுத்தி ந�ோளயக ்கண்டறியலோம்.

சிகிச்ரச
 • மனச்நெோரவுகச்கதிரோன மருநது்களள அளிக்க 

ந்வண்டும்.
 • மின அதிரவு சிகிச்ளெ (ECT)
 • உளவியல சிகிச்ளெ முள்ற்கள

மன எழுச்சி ்நாய்
மன எழுச்சி ந�ோய் எனபது, “அதி்க மகிழ்ச்சி, 

�னளனப பற்றிய உயர்வோன எண்ணங்்கள, அதி்க 
ந்கோபம், எரிச்ெல, எலளலமீறிய போலுணரவுடன 
கூடிய ஒரு மனந�ோய்“ ஆகும்.

 – டோகடர R. ஸ்ரீ்வோணி

மகப்்்பறுகா்ல உ்ளவியல ்நாய்கள

ம்கபநபறு உளவியல ந�ோய்்கள எனபது,“ 
குழநள�ப சபற்்றவுடன, �ோய்மோர்களிளடநய மன 
அழுத்�ம், மயக்கங்்கள, �னகந்கோ அலலது �ோன 
சபற்்ற குழநள�கந்கோ தீங்கு விளளவிக்கக கூடிய 
மனநிளல மோற்்றங்்களள உளளடககிய ஒரு 
ந�ோயோகும். - ெோடோக மற்றும் ெோடோக

மிதமான மன்நாய் வரககள

அதீத அச்ச ்நாய் (Phobia)
அதீ� அச்ெ 

ந�ோய் எனபது 
்க ோ ர ண ந ம 
இ ல ல ோ ம ல 
ஏந�ோ ஒரு 
கு றி ப பி ட ட 
ச ப ோ ரு ளி ன 
மீந�ோ அலலது 
சூழ்நிளலயின 
மீ ந � ோ 
ஏற்படககூடிய ந�ள்வயற்்ற பயமோகும்.
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பீதி்நாய் (Panic Attack)
அதி்க பயத்துடன கூடிய உளளுணரவு 

அடிக்கடி ந�ோனறு்வந� பீதிந�ோய் எனபபடுகி்றது.

மனப்்பதடை ்நாய் ( Anxiety)
மனபப�டட ந�ோய் எனபது, “ இனம்புரியோ� 

பயம், அதி்க வியரள்வ மற்றும் ள்க, 
உடல�டுக்கத்ந�ோடு கூடிய ஒரு உணர்வோகும்“. 
இது சபரும்போலும் புதிய சூழ்நிளல்கள அலலது 
புதிய சபோருட்களினோல ஏற்படக கூடும்.

எண்ணச்சுழறசி ்நாய்(OCD)
எண்ணச்சுழற்சி ந�ோய் எனபது, “ ஒரு 

மனி�னிடம் நீண்ட �ோட்களோ்க இருககும் 
்கடடுபபடுத்� முடியோ� எண்ணங்்களும் 
செய்ள்க்களும் ஆகும்“.

எடுத்துக்காடடு
 • திரும்பத்திரும்ப ள்க ்கழுவு�ல
 • ்க�வு ெரியோ்க பூடடபபடடுளள�ோ என 

திரும்பத்திரும்ப நெோதித்�ல
 • ள்கயில ந�ோய்க கிருமி்கள இருபப�ோ்க 

உணர�ல

மறறக்்கா்ளாறு ்நாய்
இ�ற்குமுன இந� ந�ோய் “ஹிஸ்டடிரியோ“ 

(Hysteria) எனறும் அளழக்கபபடடது. இந� ந�ோய் 
உளவியல ரீதியோன ்கோரணங்்களோல உடலின 
செயலபோடு்களில ்வரககூடிய மோற்்றமோகும். 
இ�னோல திடீர மயக்கம், நபய்பிடித்து ஆடு்வது, 
்வலிபபு மற்றும் மற்்ற்வர்களின ்க்வனத்ள� ஈரககும் 
செயல்களில ஈடுபடு்வோர்கள.

ரசக்்கா்சாமாடடிக் ்நாய்கள 
(Psychosomatic Disorder)

மனந�ோய்க ்கோரணி்களோல உடலில 
்வரககூடிய ந�ோய்்கநள ளெகந்கோநெோமோடடிக 
எனறு அளழக்கபபடுகி்றது.

எடுத்துக்கோடடோ்க, ச�ஞ்சு ்வலி மன 
அழுத்�த்தினோல ்வநதிருக்கலோம். ஆனோல 
உண்ளமயில எந�ச்வோரு உடல�லக்கோரணியும் 
இருக்கோது. சபரும்போலோன ளெகந்கோநெோமோடடிக 
ந�ோய்்கள, மன�ல மருத்து்வ மளனயில இலலோமல 
சபோது மருத்து்வமளன்களிநலநய 
குணபபடுத்�பபடடு ்வருகின்றன.

நபோஸ்ட டிரமோடடிக ஸ்டசரஸ் ந�ோய் 
(அதிரச்சியினோல ்வரககூடிய மன அழுத்� ந�ோய்்கள)

ஒரு்வரின ்வோழ்கள்கயில ஏற்படட ஏந�ோ ஒரு 
அதிரச்சி்கரமோன நி்கழ்வு எபநபோது அள�பபற்றி 
நிளனத்�ோலும் ப�டடத்ள� உரு்வோககும் ஒரு மன 
அழுத்� ந�ோயோகும். 

ச்பாதுவான மனப்்பதடைக் ்கா்ளாறு ்நாய்
தினெரி ்வோழ்கள்களயப பற்றிய 

ந�ள்வபபடோ�, மி்க அதி்கபபடியோன ப�டடம் மற்றும் 
்க்வளல ந�ோயோகும். இதில பணம், உடல �லம், 
குடும்பம், பளளி மற்றும் ந்வளல செய்யும் இடம் 
அளனத்தும் அடங்கும்.

உதாைணஙகள
 • அகநரோநபோஃபியோ (Acrophobia)  • உயரமோன இடத்தின மீது ஏறும்நபோது 

்வரககூடிய பயம்
 • செமடநடோநபோபியோ ( Haematophobia)  • இரத்�த்ள�ப போரத்�ோல பயம்
 • கிளோஸ்டநரோநபோஃபியோ (Claustrophobia)  • மூடபபடட அள்ற்களில இருக்க பயம்
 • இனசெகநடோஃநபோபியோ (Insectophobia)  • பூச்சி்களின மீ�ோன பயம்
 • ஜஃநபோபியோ (Zoophobia)  • விலங்கு்களளப போரத்�ோல பயம்
 • ளமகநரோஃநபோபியோ (Microphobia)  • நுண்ணுயிரககிருமி்களின மீ�ோன பயம்
 • அலந்கோஃநபோபியோ ( Algophobia)  • ்வலியின மீ�ோன பயம்
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மறற வரககள
 • தூக்கத்தில �டககும் வியோதி (நெோம்னோம்புலிெம்)
 • தூங்கும்நபோது பற்்களள ்கடித்�ல (புரூகஸிஸம்)
 • தூக்கத்தில உளறு்வது (நெோம்னோலிகு)
 • படுகள்கயில தூங்கும்நபோது சிறுநீர ்கழிபபது  

(சபடச்வடடிங்)
 • பயங்்கரமோன ்கனவு்கள

சிகிச்ரச
 • தூக்கக ந்கோளோறு ந�ோய்க்கோன ்கோரணத்திளன 

்கண்டுபிடித்து அ�ளன குணபபடுத்� 
ந்வண்டும்.

 • மருநது்கள
 • �லல உ்றக்கத்திற்்கோன பரோமரிபபு ்வழி்கள
 • மனள� ஆசு்வோெபபடுத்தும் யுகதி்களளக 

ள்கயோளு�ல.

 ்பாலியல மனக்்கா்ளாறு ்நாய்கள
்வளரயள்ற: போலியல ெம்பந�பபடட செயல்கள, 

�ட்வடிகள்க்கள மற்றும் ஆளெ்களில ்வரககூடிய 
மனகந்கோளோறு ஆகும்.

வரககள
போலினத்ள� அளடயோளம் ்கோண்பதில 

குள்றபோடு
1. டிைானஸ் சசக்ஸ்வாலிசம் (Transsexualism)

ஒரு்வர �னது செோந� போலினத்தின நமல 
உணரககூடிய அசெௌ்கரியமோன உணர்வோகும். 
இ�னோல அ்வர்கள �னது போலினத்ள� 
ஆணிலிருநது சபண்ணோ்கந்வோ, சபண்ணிலிருநது 
ஆணோ்கந்வோ நிரந�ரமோ்க மோற்றிக ச்கோளள 
விரும்பு்வோர்கள. 
2. இைடரை ்வை டைானஸ்சவஸ்டிசம் (Dual role 

Transrestism)
இந� ்வள்க போலியல மனகந்கோளோறு 

உளடய்வர்கள �ன போலனத்திற்கு எதிர 
போலினத்�்வரின ஆளட்களள �ற்்கோலிமோ்க 
அணிநது மகிழ்்வோர்கள. ஆனோல இ்வர்கள 
நிரந�ரமோ்க �ன போலினத்ள� மோற்றிக ச்கோளள 
விரும்பு்வதிலளல.

போலியில ்வளரச்சி நிளல மற்றும் முதிரவினோல 
ஏற்படககூடிய உளவியல ரீதியோன மற்றும்  
�ட்வடிகள்க ச�ோடரபோன ந�ோய்்கள

ஆளுரமக் ்கா்ளாறு ்நாய்கள
(பயனபோடடு உளவியல போடத்ள�க ்கோண்்க)

உணவு உண்ணல சீர்்கடுகள

வரையரற
உண்ணல சீரந்கடு எனபது, “உணவு 

உண்பதில உளள முள்றயற்்ற �ட்வடிகள்க்கள 
ஆகும். இ�னோல உடல�லத்திற்கு தீங்கு 
்வரு்வந�ோடு மடடுமலலோமல ்வோழ்கள்கநய 
முடிநதுநபோகும் நிளலகூட ்வரலோம்.

வரககள
்பசியறற உ்ள்நாய் (Anorexia Nervosa : பசியற்்ற 
உளந�ோய் எனபது, உணவு உண்ப�னோல எங்ந்க 
உடல எளட கூடிவிடுநமோ என்ற பயத்தினோல 
ெோபபிடோமல படடினிகிடநது உடல�லத்ள�க 
ச்கடுத்துக ச்கோள்வ�ோகும்.

புலிமியமா நர்்வாசா (Bulimia Nervosa): 
்வோழ்கள்களயநய அச்சுறுத்�ககூடிய உளவியல 
ரீதியோன ஒரு உண்ணல சீரந்கடடு ந�ோய்�ோன 
புலிமியோ �ரந்வோெோ. இதில ந�ோயோளி மி்க 
அதி்கமோன உணள்வ ஒரு சிறிய இளடச்வளியில 
உண்டுவிடடு, எளட அதி்கமோகிவிடும் என்ற 
அச்ெத்�ோல, �ோனோ்கந்வ உண்டஉணள்வ ்வோநதி 
எடுக்க முயற்சிபபர.

பளளிச் சிறுமி்களிடமும், ்கலலூரிப 
சபண்்களிடமும் சபோது்வோ்கக ்கோணபபடும்.
 • சிகிச்ளெ
 • மருநது்கள
 • �டத்ள� மோற்றுச் சிகிச்ளெ
 • உளவியல ரீதியோன சிகிச்ளெ்கள

தூக்கக் ்கா்ளாறு ்நாய்கள

வரையரற
உடல�லத்ள� போதிககும் ்வள்கயிலோன 

தூங்கும் முள்ற்கள அலலது பழக்க ்வழக்கங்்கநள 
தூக்கக ந்கோளோறு ந�ோய் எனபபடுகி்றது.

தூக்கக் ்கா்ளாறு ்நாயின வரககள
தூக்கமினரம : தூங்்க ஆரம்பிபபது, மற்றும் அள� 
அபபடிநய ச�ோடர்வதில உளள பிரச்ெளன்களோல 
தூக்கம் இலலோமல �விபபது.

அதீத தூக்கம் : எபநபோதும் தூங்கிகச்கோண்நட 
இருபபது.
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 • சபண்்கள, சபண்்கநளோடு ஓரினச் நெரகள்கயில 
ஈடுபடு்வது (சலஸ்பியனஸ்)

 • ஆண்்கள, ஆண்்கநளோடு ஓரினச் நெரகள்கயில 
ஈடுபடு்வது (ந்க)

்பாைாபீலியாஸ் (Paraphilias)

சிகிச்ரச
 • உடல மற்றும் மனரீதியோன 

ந�ோய்க்கோரணங்்களளக ்கண்டறிநது அ�ளன 
ெரிசெய்ய ந்வண்டும்.

 • மருத்து்வ சிகிச்ளெ ( மருநது்கள)
 • உளவியல சிகிச்ளெ
 • �டத்ள� மோற்றுச் சிகிச்ளெ

 10.7   குடி, ்்பாரதப் ச்பாருளகளுக்கு 
அடிரமயாதல மறறும் 
்்பாரதயிலிருந்து மீடசைடுத்தல

்்பாரதப்்பழக்கம்
�மது ெமு�ோயத்தில மருநது்கள பர்வலோ்கந்வ 

ஒரு அங்்கம் ்வகிககின்றன. மனள� 
ெமநிளலபபடுத்தும் ஒரு குறிபபிடத்�க்க மருநது்கள, 
குறிபபிடட அளவிற்கு பயனபடுத்� ெமு�ோயம் 
அனுமதியும் அளித்துளளது. இதில மது, ்கோரஃபீன 
மற்றும் நிகந்கோடின நபோன்ற சபோருட்களும் 
அடங்கும். மருத்து்வத்துள்றயில சில ்வள்கயோன 
மருநது்களுககும் அனுமதி உண்டு. இபபடியிருககும் 
நபோது இந� மருநது்களள �்வ்றோன முள்றயில 
பயனபடுத்தி பயங்்கரமோன விளளவு்களளச் 
ெநதிககும் நி்கழ்வு்களும் ்கண்டறியபபடடுளளன.

“ஒவசவாரு மனிதனின ஆழமனதிலும் ஒரு 
வலி உள்ளது. அந்த வலிரய கண்ைறிந்து அதரன 
குணப்்படுத்துவதால மடடு்ம மது மறறும் ்்பாரதப் 
ச்பாருள அடிரமத்தனத்திலீருந்து ஒருவரை 
மீடசைடுக்க முடியும்.”

்்பாரதப்்பழக்கம்
மருநது்களள உடலுககு தீங்கு விளளவிககும் 

்வழியிநலோ அலலது �்வ்றோன ்வழியிநலநய 
பயனபடுத்து்வந� நபோள�ப பழக்கமோகும்.

்்பாரதப் ச்பாருடகளின வரககள
 • ெோரோயம்
 • ஆம்ஃபிடமின (Amphetamines)
 • ்கோஃபீன (caffine)
 • ந்கனனோபீஸ் (cannabis)
 • ந்கோச்கயின (cocaine)
 • மனமருடசி மருநது்கள 

(Hallucinogens)
 • மூச்சு ்வழி மருநதூடடல 

மருநது்கள (Inhalants)
 • நிகந்கோடின (Nicotine) 

புள்கயிளல �ச்சு
 • ஓபியோய்டு்கள (opioids)
 • மனள� அளமதிபபடுத்தும் மருநது்கள
 • தூக்க மருநது்கள

காைணஙகள
 • மரபியல ்கோரணி்கள
 • �ரம்பியக்கக ்கடத்தி்களில (Neurotransmittors) 

ஏற்படும் ந்வதியியல மோற்்றங்்கள
 • ஆர்வம், சூழ்நிளலயில இருநது �பபிக்க 

எண்ணி, ஆளுளமப பண்பு மோற்்றங்்கள, 
்வோழ்கள்க முள்ற மற்றும் �ோனோ்கந்வ 
மருநது்களள உண்ணும் பழக்கங்்கள நபோன்ற 
உளவியல ெோரந� ்கோரணி்கள.

 • �டபு ்வடடோர பல்வந�ம், எளிதில மருநது்கள 
கிளடத்து விடு்வது, ்கலோச்ெோரம், ெமூ்க 
்வளல�ளம், ஊட்கங்்கள மற்றும் நபோள�ப 
சபோருட்களின விளம்பர பிரபலம் நபோன்ற 
ெமூ்கக ்கோரணி்களோல நபோள�ப பழக்கத்திற்கு 
அடிளமயோகி்றோர்கள.

ஃசபடிசிெம் (Fetishism) உயிரற்்ற சபோருட்களளப பயனபடுத்தி போலியல செய்ள்க்களில ஈடுபடு்வது

டிரோனஸ்ச்வஸ்டிெம் 
(Transrestism)

எதிர போலினத்�்வரின ஆளட்களள அணிநது போலியல ஆளெ்களள 
நிள்றந்வற்றிக ச்கோள்வது

போலியல துனபுறுத்�ல எதிரபோலினத்�்வளர உடலரீதியோ்கவும் மனரீதியோ்கவும் துனபபபடுத்தி 
அள� அனுபவிபப்வர்கள.

குழநள�்கள மீ�ோன போலியல 
இச்ளெ (Pedephilia)

குழநள�்களள போலியல செயலபோடு்களில ஈடுபபடுத்தி இனபம் 
்கோண்ப்வர்கள

ஃபிரோடடியுரிெம் (Frotteutism) முனபின அறிமு்கமிலலோ� ஒரு்வரின உடல போ்கங்்களள அ்வர அனுமதியினறி 
ச�ோடு�ல மற்றும் உரோயும் செயல்களள செய்து ச�ோந�ரவு செய்�ல
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்்பாரதப் ்பழக்கத்திறகான சிகிச்ரசகள
நபோள�ப பழக்கத்திற்கு 

அடிளமயோன்வர்களின உடலில நபோள�யின 
�ஞ்சு அளவிளன மதிபபீடு செய்து அ�ளன நீககும் 
முள்ற்களள நமற்ச்கோளள ந்வண்டும். நமலும
 • உடலியக்க குறி்கள (Vital signs) ெரிபோரத்�ல
 • இரத்� �ோள ்வழித் திர்வங்்கள செலுத்து�ல
 • நபோள�பபழக்கத்திற்ச்கதிரோன மருநது்கள, 

ச்கோடுத்�ல மற்றும்
 • மறு்வோழ்வு சபறு�ல

மதுப்்பழக்கம்
மதுபபழக்கம் �மது ்வோழ்கள்கயின 

அற்பு�மோன �ருணங்்களளத் திருடிக ச்கோளகி்றது. 
மது, மதுவிற்கு அடியோன்வர்களள மடடும் 
ச்கோனறுவிடோமல, அ்வர்களின குடும்பம், 
குழநள�்கள, அ்வருககு உ�்வ நிளனககும் �லல 
உளளங்்களளயும் நெரத்ந� ச்கோனறு விடுகி்றது. 
மதுபபழக்கம் குறுகிய ்கோலத்திற்கு ந்வண்டுமோனோல 
மகிழ்ச்சிளயத் �ரலோம். ஆனோல ்வோழ்�ோள 
முழு்வதும் பல துனபங்்களளநய �ருகி்றது.

“ெோரோயம்” என்ற ்வோரத்ள�யோனது மு�ன 
மு�லில “நமகனஸ் ெஸ்” எனப்வரோல “அலகுல” 
எனும் அநரபிய ்வோரத்ள�யிலிருநது ச்கோண்டு 
்வந�ோர. அந� ்வோரத்ள�ககு மோறு அலலது பிழிவு 
எனறு சபோருளோகும்.

மதுப்்பழக்கத்திறகான வரையரற
�ோளபடட மற்றும் ச�ோடரநது குடிபப�னோல 

ஒரு்வரின உடலரீதியோன ெமூ்க ரீதியோன மற்றும் 
சபோருளோ�ோர ரீதியோன பறிபபு்கள உரு்வோகி்றந�ோ 
அதுந்வ மதுபழக்கமோகும்.  -S. �ம்பி

எபிசைமியா்லஜி
உல்கம் முழு்வதும் சுமோர 140 மிலலியன 

மக்கள மதுவிற்கு அடிளமயோகி உளள�ோ்க உல்க 
சு்கோ�ோர நிறு்வனம் ்கணககிடுகி்றது.
நி்கழ்வுச் ெம்ப்வங்்கள  இநதியோவில மடடும்  2 %
15 ்வயதிற்கு நமற்படநடோர 20 – 40%
மி்கஅதி்களவு மற்றும்  
தினெரி குடிபப்வர்கள 10% 

மதுப்்பழக்கத்தின ்படிப்்படியான வ்ளர்ச்சி
்பரி்சாதரன சசய்து ்பார்க்க
 • ஆர்வத்தின ்கோரணமோ்கவும் �ண்பர்களின 

்கடடோயத்தின ்கோரணமோ்கவும் ஒரு்வர மு�லில 
குடிக்கத் ச�ோடங்கு்வது.

ச்பாழுது ்்பாக்கிறகாக 
 • திருமண விழோக்கள, ்கலலூரி தினக 

ச்கோண்டோடடங்்கள, மோ�ோடு மற்றும் விடுமுள்ற 
�ோட்களில சபோழுதுநபோககிற்்கோ்க, 
ஓய்ச்வடுககும் நபோது குடிபபழக்கத்ள� 
ச�ோடங்கி அள� அபபடிநய ச�ோடரநது 
ச்கோண்டிருபபோர்கள.

கடைாயத்தின ்்பரில
 • எபநபோ�ோ்வது குடித்துக ச்கோண்டிருந� ஒரு்வர, 

�ன குடிளய நிறுத்தினோல ஏற்படும் 
அசெௌ்கரியங்்களளத் �டுக்க ச�ோடரநது அதி்க 
அளவில குடிககும் நிளலககு 
அடிளமயோகி்றோர்கள.
மது அடிளமத்�னத்தினோல ஏற்படககூடிய 

சிக்கல்கள

தகவலகர்ளச் ்சகரித்தல
 • இரத்�த்தில ெோரோயத்தின அளள்வக 

்கண்டுபிடிககும் நெோ�ளன்கள
 • சிறுநீர பரிநெோ�ளன்கள
 • ்கலலீரல பரிநெோ�ளன்கள
 • இ.சி.ஜி (E.C.G)
 • ந்கஜ் – எனும் வினோபபடி்வ (AGE) 

பரிநெோ�ளன்கள
 • ஆடிட (AUDIT) எனும் மதுஅருநது்வ�ோல ்வரும் 

ந்கோளோறு்களள அளடயோளம் ்கோணும் 
நெோ�ளன்கள

 • டோஸ்ட (DAST) – மருநது்களள 
உபநயோகிபப�ோல ்வரும் உடல �லச் 
சீரந்கடளட ்கோணும் ்கருவி

சிகிச்ரச
மதுபபழக்கத்திற்கு அடிளமயோன்வர்களள 

மருத்து்வமளனயில உளந�ோயோளியோந்வோ 
அலலது பு்றந�ோயோளி்களின பிரிவு மூலமோ்கந்வோ 
சிகிச்ளெ அளிக்கலோம். இதில
 • �்க்வல அளனத்தும் ச�ரிவிக்கபபடட ஒபபு�ல 

படி்வத்தில ள்கசயழுத்து ்வோங்்க ந்வண்டும்.
 • மருநது்கள அளித்�ல
 • ஊடடச்ெத்து குள்றபோடு்களள ெரி செய்ய 

ள்வடடமின மற்றும் துளண உணவு்களள 
்வழங்்க ந்வண்டும்.

 • இரத்� �ோளம் ்வழியோ்க திர்வம் செலுத்தி 
இரத்�த்தில உளள �ோதுக்களள 
ெமநிளலபபடுத்� ந்வண்டும்.

 • அறிகுறி்கள எனன ச்வளிபபடுகி்றந�ோ அள� 
குணபபடுத்� ந்வண்டும்.



244

 • மற்றும் மது அருந�ோமல இருக்க மது �டுபபுச் 
சிகிச்ளெளய ்வழங்்க ந்வண்டும்.

 • மதுவுககு அடிளமயோன்வர்களுக்கோன 
மறு்வோழ்வு முள்ற்கள

மதுவுக்கு அடிரமயானவர்க்கான 
மறுவாழவு ்சரவ 
 • சுய உ�விக குழுக்கள மூலம் அ்வர்களுககு 

மறு்வோழ்விளன அளிக்கலோம். எடுத்துக்கோடடோ்க 
ஆல்கெோல அனோனிமஸ் நபோன்ற 
அளமபபு்களில அ்வர்களள நெரத்து விடலோம்.

 • மது பு்றக்கணிபபு சிகிச்ளெ முள்ற்கள (மதுள்வ 
ச்வறுக்க ள்வககும் மருநது்கள ச்கோடுபபது)

 • உளவியல ரீதியோன முள்ற்கள
 • ஆநலோெளன்களள ்வழங்்கலோம்
 • �னி�பர மற்றும் குழு்வோ்க மதுபபழக்கத்திற்கு 

அடிளமயோன்வர்களள ஒனறு நெரத்து 
உளவியல சிகிச்ளெ ்வழங்்கலோம்.

 • குடும்ப உறுபபினர்களுககு ஆநலோெளன 
்வழங்்க ந்வண்டும்

 • �டத்ள� மோற்று சிகிச்ளெ்கள
 • மது அடிளமத்�னம் மறுபடியும் போதிக்கோமல 

�டுககும் முள்ற்களள நமற்ச்கோளள ந்வண்டும்.

ந்லக்கலவி (Health Education)
 • மது மற்றும் நபோள�ப சபோருட்களளப 

பயனபடுத்து்வ�ோல ஏற்படககூடிய மி்க 
நமோெமோன உடல ரீதியோன மற்றும் உளவியல 
ரீதியோன விளளவு்களளப  பற்றி ந�ோயோளிககும், 
அ்வர்கள குடும்பத்தினருககும் எடுத்துளரக்க 
ந்வண்டும்.

 • மது மற்றும் நபோள�ப சபோருட்களள 
பயனபடுத்தினோல ஏற்படககூடிய 

விளளவு்களள குள்றக்க உடல 
ஆநரோககியத்ள� நமம்படுத்தும் ள்வடடமின்கள 
மற்றும் உணள்வப பற்றி ்கற்றுத்�ர ந்வண்டும்.

 • மது மற்றும் நபோள�பசபோருள்களினோல 
்வரககூடிய ஆபத்து மற்றும் தீங்கு �ரககூடிய 
�ட்வடிகள்க்களள �டுக்க ்கற்றுத்�ர ந்வண்டும்.

 • மதுபபழக்கத்திலிருநது ச்வளி்வந� பினனோலும் 
ச�ோடர பரிநெோ�ளன்கள மற்றும் குடும்ப 
�ட்வடிகள்க்களில ஈடுபட ந்வண்டும் என 
அறிவுறுத்� ந்வண்டும்

10.8.  மனவ்ளர்ச்சி குரற்பாடு (Mental 
Retardation)

மன்வளரச்சி குள்றபோடு எனபது ஒரு 
சிக்கலோன ந�ோயோகும். மன்வளரச்சிக 
குள்றபோடடுடன பி்றந� குழநள�்களில சிலர 
�ோனோ்க �ன ந்வளல்களள செய்து ச்கோண்டு ்வோழ 
முடியும். ஆனோல ஒரு சில குழநள�்களுககு 
அ்வர்களின ந�ோய் தீவிரத்தின அடிபபளடயில 
எபநபோதும் பி்றரின உ�வி ந�ள்வபபடுகி்றது. 
மன்வளரச்சிக குள்றபோடுடன 
உளள குழநள�்களுககு 
்கலவிளய நபோதிக்கவும் 
அ்வர்களின ந�ள்வ்களள 
அ்வர்கநள செய்து ச்கோளள 
பயிற்சி அளிக்கவும் பல சி்றபபு 
பளளி்கள செயலபடுகின்றன. 

மன்வளரச்சி குள்றபோடு இபநபோது “அறிவுெோர 
இயலோளம” “அறி்வோற்்றல ்வளரச்சி சீரகுளலவு 
ந�ோய்” அலலது “சபோது்வோன ்கற்்றல இயலோளம” 
எனறும் அளழக்கபபடுகி்றது.

உைலரீதியான சிக்கலகள மனந்ல ரீதியான 
சிக்கலகள

சமூக ரீதியான சிக்கலகள

 • விபத்து்கள
 • �ற்ச்கோளல்கள
 • ்கலலீரல ந�ோய்்கள
 • ஊடடச்ெத்து குள்றபோடு
 • இரத்� நெோள்க
 • உடலில நீர இழபபு
 • இரு�ய ந�ோய்்கள
 • ்வலிபபு ந�ோய்்கள
 • சிறுநீர்கக ந்கோளோறு்கள
 • மனநிளல மோற்்றங்்கள
 • ஞோப்க ம்றதி

 • மூளள போதிபபு
 • ப�டடம்
 • ஞோப்க ம்றதி
 • மன அழுத்�ம்
 • மனந�ோய்்கள
 • குழபபம்
 • ஆளுளமயில 

ந்வறுபோடு்கள
 • மன எழுச்சி 

ந�ோய்்கள

 • குடும்பம், �ண்பர்கள மற்றும் உடன 
ந்வளல செய்ப்வர்களுடன ஒரு 
சுமூ்கமோன உ்றள்வ ச�ோடர முடியோமல 
நபோ்வது

 • வி்வோ்கரத்து மற்றும் ்வோழ்கள்கத் 
துளணளயபபிரிநது இருக்க ந�ரிடும்.

 • ்வனமுள்றச் ெம்ப்வங்்கள
 • ந்வளலயினளம
 • தி்றளமகந்கற்்ற ந்வளல கிளடக்கோமல 

�விபபது
 • பணியிடத்தில விபத்து்கள
 • ெடடரீதியோன பிரச்சிளன்கள
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மனவ்ளர்ச்சிக் குரற்பாடு என்பதன 
ச்பாருள

“குள்றபோடு” (Retarded) என்ற ்வோரத்ள� 
இலத்தீன சமோழியிலிருநது சப்றபபடடது. இ�ற்கு 
சமது்வோ்கச் செய்்வது / பினனளடவு அலலது 
�ளடபபடடது எனபது சபோருளோகும்.

மனவ்ளர்ச்சிக் குரற்பாடடிறகான 
வரையரற

மன்வளரச்சிக குள்றபோடு எனபது சமோத்�மோ்க, 
“மூளள மற்றும் �ரம்பு்களின அளமபபு மற்றும் 
செயலபோடு்களில ஏற்படும் குள்றபோடு” என 
அசமரிக்கோவின மன�ல ெங்்கம் (1983) 
்வளரயறுககி்றது.

மனவ்ளர்ச்சிக் குரற்பாடடிறகான 
காைணஙகள
• மை்பணுக்கள 
 • சபற்ந்றோர்களிடமிருநது சப்றபபடும் 

மரபணுக்களில ஏற்படும் மோறுபோடு்கள.
வ்ளர்சிரத மாறறஙகள
 • ஃபிளனலகீடநடோனூரியோ (Phenylketonuria)
 • விலெனஸ் ந�ோய் (Wilsons Disease)
 • ந்கலகநடோநெோமியோ (Galactosomia)

நபோன்ற ்வளரசிள� மோற்்றங்்களோல மூளள 
்வளரச்சி போதிக்கபபடலோம்.
மூர்ள அரமப்பு
 • ளமகநரோசெபோலி (மி்கச்சிறிய அளவு மூளள)
 • ளெடநரோசெபோலி (மூளளயில நீர நெரநது 

மி்கப சபரி�ோ்க மூளள ்வளர்வது)
பிைசவத்திறகு முனனால
 •  �ோய்ககு ்வரககூடிய ச�ோற்றுந�ோய்்கள. (எ.்கோ) 

ருசபலலோ. நபோன்ற ந�ோய்்கள ்கருவில 
இருககும் குழநள�யின மூளள்வளரச்சிளய 
போதிககி்றது.

பிைசவத்தின ்்பாது
 •  பிரெ்வத்தின நபோது குழநள�ககு ஏற்படும் 

மூச்சுத் திண்றல ்கோரணமோ்க மூளள 
போதிக்கபபடுகி்றது.
பிரெ்வத்திற்குப பினனோல

 •  குழநள� பி்றந� பி்றகு குழநள�ககு ஏற்படும் 
ச�ோற்றுந�ோய்்கள, விபத்துக்கள மற்றும் ஈயம் 
நபோன்ற விஷபசபோருட்களின பயனபோடு

 • ெமு�ோயத்தில சபோருளோ�ோர நிளலயில மி்கவும் 
பின�ங்கிய நிளல மற்றும் ்கலோச்ெோர சீரந்கடு 

நபோன்ற ்கோரணங்்களோலும் மன்வளரச்சிக 
குள்றபோடு ஏற்படுகி்றது.

வரகப்்பாடு

மனவ்ளர்ச்சி விகிதாச்சாைத்ரத 
கணக்கிடும் முரற (IQ calculation)

IQ = 
மன ்வயது
்கோல ்வயது

 X 100 IQ = 
mA
cA

 X 100

்கோல ்வயது எனபது ்வருடங்்களளயும், மன்வயது 
எனபது குழநள�யின மனமுதிரச்சிளயயும் 
குறிககும்.

எடுத்துக்கோடடோ்க: 8 ்வயது குழநள�ககு 4 
்வயதிற்்கோன மன்வளரச்சி இருந�ோல அது 4 ்வயது 
மன�ல ்வயதுளடய்வரோ்கக ்கரு�பபடு்வர. ]
எனந்வ IQ = 4/8X 100 = 50
(மன்வயதிளன உளவியலோளர ்கணககிடடுச் 
செோல்வோர)

மனவ்ளர்ச்சி குரற்பாடடின மருத்துவ 
அம்சஙகள
்்லசான மனந்லக் குரற்படு (IQ 50 - 70)
 • அறிவு மற்றும் ்கலவிச் செயலதி்றன குள்றவு
 • உணரச்சி மற்றும் இயக்கங்்களில நலெோன 

குள்ற
 • மன்வளரச்சிக குள்றளய குழநள�்கள 

பளளிககு செலல ஆரம்பிககும் ்வளர 
்கண்டுபிடிக்க முடியோது.

மிதமான மனந்லக் குரற்பாடு (IQ 35 - 50)
 • �ன ந�ள்வ்களள அறிய முடியோ�்வர்கள. 

பயிற்சி அளிபப�ன மூலம் ்கற்று அ்வர்கநள 
�னது ந�ள்வ்களள பூரத்தி செய்து 
ச்கோளளலோம்.

வ. 
எண்

வரகப்்பாடு மனவ்ளர்ச்சி 
விகித  
நிர்ல 

1 நலெோன மன்வளரச்சிக 
குள்றபோடு

50 – 70

2 மி�மோன மன்வளரச்சிக 
குள்றபோடு

35 – 50

3 ்கடுளமயோன 
மன்வளரச்சிக குள்றபோடு

20 – 35

4 மி்கமி்க ஆழ்ந� 
மன்வளரச்சிக குள்றபோடு

<20
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 • மனநிளலப பரிநெோ�ளன்கள
 • இரத்�ம், சிறுநீர பரிநெோ�ளன்கள, CT Scan, 

குநரோநமோநெோம் பரிநெோ�ளன்களள செய்ய 
ந்வண்டும.

 • நுண்ணறிவு நெோ�ளன்கள மற்றும்
 • இ.இ.ஜி எடுக்க ந்வண்டும்.

மனவ்ளர்ச்சி குரற சிகிச்ரசகள
 • இனறு ்வளர மன்வளரச்சிக குள்றளய 

ெரிசெய்யும் திருபதி்கரமோன சிகிச்ளெ 
முள்றநயோ, மருநது்கநளோ 
்கண்டுபிடிக்கபபடவிலளல.

 • மன்வளரச்சி குள்ற உளடய்வர்களள �ம் 
்கண்்கோணிபபிநலநயோ நமற்போரள்வயிநலநயோ 
ள்வத்துக ச்கோளள ந்வண்டும்.

 • அ்வர்களின ந�ள்வ்களள அறிநது �ோநம 
செய்ய ந்வண்டும்.

 • அ்வர்களின நபச்சு, 
சமோழி, அறிவு, 
உளவியல, ெமூ்கம், 
போது்கோபபு மற்றும் 
ச�ோழில தி்றன்களள 
அதி்கரிக்க திடடங்்களள 
்வ கு த் து 
�ட்வடிகள்க்களள நமற்ச்கோளள ந்வண்டும்.

 • மன ்வளரச்சிக குள்றள்வ ச�ோடரநது மதிபபீடு 
செய்து ச்கோண்நட இருக்க ந்வண்டும்.

 • குடும்ப உறுபபினர்களுககு ஆநலோெளன 
்வழங்்க ந்வண்டும்.

 • ெோபபிடு்வது எபபடி, குளிபபது எபபடி என 
அடிபபளடத் ந�ள்வ்களள அ்வர்கநள பூரத்தி 
செய்து ச்கோளள பயிற்சி அளிக்க ந்வண்டும்.

மனவ்ளர்ச்சிச் குரற்பாடு வைாமல தடுக்கும் 
முரறகள
 • உ்றவினர்களுககு உளநள திருமணம் 

செய்்வள� �டுக்க ந்வண்டும்.
 • மரபணு பற்றிய ஆநலோெளன்களள அளிக்க 

ந்வண்டும்.
 • நபறு்கோல பரோமரிபபிளன அறிவுறுத்தி, 

மருத்து்வமளனயில மடடுநம பிரெ்வம் போரக்க 
ள்வக்க ந்வண்டும்.

 • மன்வளரச்சி குனறிய்வர்களள திருமணம் 
செய்து ச்கோளளக கூடோது.

 • ந�ோளய ஆரம்பக ்கடடத்திநலநய 
்கண்டுபிடித்து அ�ளனக குணபபடுத்� 
ந்வண்டும்.

 • மற்்ற்வர்களுடன ச�ோடரபு ச்கோள்வதில சிக்கல 
இருககும்.

 • மற்்ற்வர்களள �ன ந�ள்வக்களுக்கோ்க ெற்ந்ற 
ெோரநதிருபபோர்கள

 • ெமூ்கத்துடனோன உ்றவிளன ஏற்படுத்திக 
ச்கோள்வதில சிரமபபடு்வோர்கள

கடுரமயான மனந்லக் குரற்பாடு (IQ 20 - 35)
 • ்வோய்நபசு்வதில சமோழித்தி்றன நமோெமோ்க 

இருககும்.
 • உடலின அளெவு்களில போதிபபு இருககும்.
 • மி்கமி்க எளி�ோ்க செய்யக கூடிய செயல்களில 

மடடுநம அ்வர்களோல ்க்வனம் செலுத்� முடியும்.

மிக ்மாசமான ஆழந்த மனந்லக் குரற்பாடு  
(IQ < 20)
 • மற்்ற்வர்களுடன பழகும் தி்றன சுத்�மோ்க 

இருக்கோது.
 • நுடபமோன செயல்களள செய்யும் தி்றன 

இருக்கோது.
 • ச�ோடரநது அ்வர்களள ்கண்்கோணித்துக 

ச்கோண்நட இருக்க ந்வண்டும்.
 • மி்க நமோெமோன மன்வளரச்சிக குள்றயினோல 

மற்்ற ந�ோய்்களும் ஏற்பட ்வோய்பபு்கள அதி்கமோ்க 
இருககும்

்நாயின அறிகுறிகள
 • ்வளரச்சி விகி�த்தில ்வயதுக ந்கற்்ற முதிரச்சி 

இருக்கோது.
 • ்கற்்றலில பின�ங்கி இருபபோர்கள
 • அன்றோடப பணி்களளச் செய்ய இயலோளம
 • சமோழிப பிரச்சிளன்கள / நபசு்வதில சிரமம்
 • மநனோரீதியோன தி்றன்கள குள்றபோடு்கள
 • �ரம்பியல ந�ோய்்கள
 • எதிலும் ஆர்வம் இலலோமல இருபபோர்கள

மனவ்ளர்ச்சிக் குரறரவ கண்ைறியும் 
முரறகள
 • ்வரலோறு நெ்கரித்�ல – ்கரபபம், பிரெ்வ ்கோல 

்வரலோறு, குழநள� பி்றந� முள்ற, ்வளரச்சியின 
ளமல ்கற்்களள அளடந�து, குடும்ப ்வரலோறு 
மற்றும் �டத்ள�யில மோற்்றங்்கள நபோன்ற 
�்க்வல்களள நெ்கரிக்க ந்வண்டும்.

 • உயரம், எளட, �ளலயின சுற்்றளவு விகி�ம், 
நபோன்ற உடல பரிநெோ�ளன்களள செய்ய 
ந்வண்டும்.

 • போரள்வக ந்கோளோறு்கள, ்கோது ந்கடகும் 
தி்றனில ஏந�னும் குள்ற்கள உளள�ோ என 
பரிநெோதிக்க ந்வண்டும்.
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மறுவாழவு
 • உடல ஊனமுற்்ற்வர்களுக்கோன உடல 

ரீதியோன மறு்வோழ்கள்க
 • ெமூ்கத்தில ்வோழ ெமூ்கத்தி்றன்களள அளிக்க 

ந்வண்டும்.
 • �னது ந�ள்வ்களள பூரத்தி செய்யத் 

ந�ள்வயோன சபோருளோ�ோரத்ள� �ோநன 
ெம்போதித்து ச�ோழில ெோரந� மறு்வோழ்வு ்வழங்்க 
ந்வண்டும்.

 • மி்க நமோெமோன மன்வளரச்சி 
குள்றயுளட்வர்களள �ோள பரோமரிபபு 
ளமயங்்கள, சி்றபபுப பயிற்சி அளிககும் 
பளளி்கள, ச�ோழிற்்கலவி ்வழங்கும் பளளி்களில 
அனுமதிக்கலோம்.

மனவ்ளர்ச்சி குரறயுரைய குழந்ரதகளின 
ச்பற்றாருக்கான குறிப்புகள
 • மன்வளரச்சி குள்ற ்கடவுளின ந்கோபத்�ோநலோ, 

�ோன செய்� போ்வத்தின விளள்வோ்கந்வோ 
்வரு்வ�லல என புரிய ள்வக்க ந்வண்டும்.

 • மன்வளரச்சி குள்றவுளடய குழநள�்களள 
சுளமயோ்கக ்கரு�ோமல, பரோமரிக்க ்கற்றுத் �ர 
ந்வண்டும்.

 • வீடடில குழநள�ககு ச்கோடுக்கபபடும் பயிற்சி 
�லல முனநனற்்றத்ள� ஏற்படுத்தும்

 • வீடடில ்வழங்்கபபடும் பயிற்சி்கநள சு�நதிரமோன 
்வோழ்கள்கககு ்வழி ்வகுககும்.

மோண்வர்களள அருகில இருககும் 
(மன�லமீடடலுக்கோன) மன்வளரச்சி 
குனறிய்வர்களுக்கோன பளளிககு அளழத்துச் 
செனறு அங்கு அ்வர்களள பரிநெோதிககும் 
முள்ற, பயிற்சி அளிககும் முள்ற மற்றும் 
சபற்ந்றோர்களுககு ்வழங்்கபபடும் 
அறிவுளர்களள ந�ரில போரள்வயிட ஏற்போடு 
செய்ய ந்வண்டும்

ஆசிரியர் சசயல்பாடு

மி்க உயரந� IQ –விற்்கோன உல்க 
ெோ�ளனளயப சபற்றிருககும் ஒரு 

இநதியப சபண் யோர?
திருச�லந்வலிளயச் நெரந� 19 ்வயது 
ள்வெோலி �ோன அந�ப சபண். அ்வரின IQ 
விகி�ம் – 225.

மனவ்ளர்ச்சி குனறியவர்களுக்கான 
அைசாஙகச் சலுரககள
 • இநதியோவில உளள மன்வளரச்சி குள்ற 

உளடய்வர்களுககு �மது அரெோங்்கம் மோ�ம் 
ரூபோய் 1000/-த்ள� பரோமரிபபுக்கோன உ�வித் 
ச�ோள்கயோ்க ்வழங்குகி்றது.

 • ்வங்கி்கள மூலம் �னி�பர சுய உ�வி மோனியம் 
அளிககி்றது.

 • பிரயோணத்தின நபோது ஒரு போது்கோபபோளருடன 
இல்வெமோ்க பயணம் செய்ய ெலுள்க 
்வழங்்கபபடடுளளது.

 • இல்வெ சி்றபபுக ்கலவி
 • ெடடப போது்கோபபு
 • அரெோங்்கத்திடமிருநது வீடு மற்றும் ச�ோழிலெோர 

பயிற்சி அளிக்கபபடுகி்றது.
 • �னியோர நிறு்வனங்்களில இருநதும் உ�வி்கள 

கிளடககின்றன.

 10.9   கறறல குரற்பாடுகள

பளளிப பரு்வத்திநலோ அலலது பளளிககு 
செலலும்நபோந�ோ �ோன எழுது்வதில, ்வோசிபபதில 
மற்றும் ்கணி�க குள்றபோடு்களள ்கண்டுபிடிக்க 
முடியும். ்கற்்றல குள்றபோடு்களள “மள்றக்கபபடடுளள 
குள்ற்கள” எனறும் அளழக்கலோம். ஒரு்வர 
போரபப�ற்கு ெோ�ோரணமோ்கவும் எலலோம் ச�ரிந�்வர 
நபோல ச்வளித்ந�ோற்்றம் ச்கோடுக்கலோம். ஆனோல 
தி்றளம்களள ச்வளிபபடுத்தி நிரூபிக்க 
முடி்வதிலளல. ்கற்்றல குள்றபோடு்கள இருந�ோலும் 
அந� மோண்வர்கள �ன ெ்க மோண்வளன விட 
புத்திெோலித்�னமோன்வரோ்க இருபபோர்கள.

வரையரற
்கற்்றல குள்றபோடு எனபது ஒரு்வரின நபசும், 

எழுதும், புரிந� ச்கோளளு�ல மற்றும் ்கணககு்களில 
ஏற்படும் ்க்வனககுள்றபோடோகும். 

காைணஙகள
்கற்்றல குள்றபோடு்களுக்கோன மி்கச் ெரியோன 

்கோரணத்ள� இது்வளர மி்கச் ெரியோ்க புரிநது 
ச்கோளள முடியவிலளல.
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மைபியல மறறும் ்பைம்்பரை
 • பரம்பளரயோ்க ்கற்்றல குள்றபோடு்கள 

குடும்பத்தில ச�ோடரலோம்.
 • ்கரபப ்கோலத்தில மற்றும் பிரெ்வத்தின நபோது 

ஏற்படும் பிரச்சிளன்கள, மூளள ்வளரச்சியில 
ஏற்படும் குள்ற்கள, ஊடடச்ெத்து ந�ோய்க 
குள்றபோடு்கள, ச�ோற்று ந�ோய்்கள, விபத்து்கள, 
்கரபபமோ்க இருககும் நபோது �ோய் மது 
அருநது்வ�ோல இந�க குள்றபோடு ்வரலோம். 

 • குழநள� பி்றந� பினனோல குழநள�ககு 
்வரககூடிய ஊடடச்ெத்து குள்றபோடு, �ச்சு்கள 
மற்றும் விபத்து்களினோலும் ்வரக கூடும்.

கறறல குரற்பாடுகளின குணாதிசயஙகள
 • சமது்வோ்க ்வோசித்�ல
 • படித்�ள� நிளனவுபடுத்து்வதில சிரமம்
 • சபோருள ்கண்டுபிடிபபதில குழபபம்
 • குழபபமோன நிளல மற்றும் ்கோரணங்்களள 

அறி்வதில சிரமம்

கறறல குரற்பாடுகளின வரககள
அ) கணிதக் குரற்பாடு (Dyscalculia)

இந� ்வள்கயோன ்கற்்றல குள்றபோடுளடய 
மோண்வர்களுககு ்கணி�ப போடம் படிபபதில 
சிரமமோ்க இருககும். எண்்களள எண்ணு்வதில, 
எண் ்கணி�ம் மற்றும் ்கணி�க குறியீடு்களளக 
நிளனவில ச்கோள்வதில சிரமம் ஏற்படுகி்றது.

சிகிச்ரச
இந�க குள்றயுளடய மோண்வர்களுககு 

விரல்களளப பயனபடுத்�, படங்்கள மூலமோ்க பயில 
அனுமதிக்க ந்வண்டும். ெ்க மோண்வர்களள உ�வி 
செய்ய, ்கற்றுக ச்கோடுக்க அனுமதிக்க ந்வண்டும். 
்கடடளமக்கபபடட பயிற்சி ந�ரத்ள� நமற்ச்கோளளச் 
செய்ய ந்வண்டும்.
ஆ) எழுத்துச்சிக்கல முரற (Dysgraphia)

குழநள�்களின ள்கசயழுத்துத் தி்றன மற்றும் 
�ளெ இயக்கங்்களில ஏற்படும் ஒரு குள்றயோகும். 
இந�க குள்றஉளடய குழநள�்களோல ச�ளி்வோ்க 
எழுத்துக்களள எழு� முடியோது, எழுத்துப பிளழ்கள 

இருககும், எழுத்துக்களள இளடச்வளி இலலோமல 
எழுது்வது நபோன்ற குள்ற்களள ்கோணலோம்.

சிகிச்ரச
 • எழுத்து மூலம் இலலோமல, ்வோய்்வழி ந�ரவு 

முள்ற்களள பயனபடுத்தி மதிபபீடு செய்லோம்.
 • குறிபபு்களள ்வழங்கு�ல மற்றும்
 • ந்கோடிடட ்கோகி�ங்்களில எழுது்வது மற்றும் 

்வளரபட �ோள்களளப பயனபடுத்� 
அனுமதிக்கலோம்.

இ) டிஸ்ச்லக்சியா (Dyslexia)
இது ஒரு ்வோசித்�ல (படிபபது) மற்றும் 

அ�நனோடு ச�ோடரபுளடய தி்றன்களள போதிககும் 
்கற்்றல குள்றபோடு ஆகும். இது படித்�ள� நிளனவு 
கூரத்�ல, எழுதும் தி்றன மற்றும் சில ந�ரங்்களில 
நபசும் தி்றளனயும் போதிககி்றது.

இககுள்றபபோடடில மோண்வர்கள,
 • மி்க சமது்வோ்கப படிபபோர்கள
 • எழுது்வதில சிக்கல
 • ்வோரத்ள�்களள ச்வளிகச்கோணர்வதில சிரமம் 

மற்றும் ள்கசயழுத்தில பிரச்சிளன்களள 
உணரக கூடும்.

சிகிச்ரச
 • ்கற்பித்�லில புதுளமயோ்க ஆழ்ந� நுடபங்்களள 

ள்கயோளு�ல
 • நபசும் மற்றும் எழுதும் தி்றளன ஊககுவித்�ல
 • ்வகுபபள்றயில நமம்படுத்திய ்வெதி்களள 

அளிக்கலோம்.
 • படிபப�ற்கு அளமதியோன சூழ்நிளலளய 

அளிக்க ந்வண்டும்.
 • குறிபபு்களின �்கல்களளக ச்கோடுத்து படிக்கச் 

செோலலலோம்.
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 • போடங்்களள சிறுசிறு 
பகுதி்களோ்கப பிரித்து 
படிக்கச் செய்யலோம்.

 • சபரிய எழுத்து்கள 
ச்கோண்ட புத்�்கங்்களள 
படிக்கக ச்கோடுக்கலோம்.

 • ந�ரவு்களில எழுத்துப 
பிளழளய மி்கபசபரி�ோ்க 
எடுத்துக ச்கோளளக கூடோது.

ஈ)  சசாறக்ளறற கறறல குரற்பாடுகள 
(அரசவுகர்ளப் புரிந்து சகாள்ள முடியாது)

இது மு்கபோ்வளன மற்றும் உடல 
அளெவு்களளப நபோன்ற செோற்்கள அலலோ� 
செயல்களளப புரிநது ச்கோளள முடியோமல 
சிரமபபடு்வ�ோகும். 

சிகிச்ரச
 • ்வோய்்வழி ்வோரத்ள�்கள மூலம் 

வித்தியோெங்்களள சுடடிக ்கோடட ந்வண்டும்
 • ஒநர மோதிரியோன சபோருட்களள இளணத்துக 

்கோடட ந்வண்டும்.
 • இடத்திற்கு இடம் மோறிச் செனறு படிக்க 

்வழி்வள்க ந்வண்டும்.

கறறல குரற்பாடுகர்ள மதிப்பீடு சசய்ய 
்வண்டியதன அவசியம்

்கற்்றல குள்றபோடு்கள, சமோழிபபிரச்சிளனயோல 
்வருகி்ற�ோ? இலளல ந்வறு ஏந�னும் வியோதி்களின 
ச்வளிபபோடோ்க உளள�ோ எனக ்கோண ந்வண்டும். 
்கோரணங்்களளக ்கண்டுபிடித்து அ�ற்்கோன 
ெரியோன தீரள்வக ்கோண மதிபபீடு செய்யந்வண்டும்.

உல்களவில மி்கபபிரபலமோன 
ந�ோபல பரிசு சபற்்ற நமள� 

ஒரு்வருககு ்கற்்றல இயலோளம இருந��ோ்க 
கூ்றபபடுகி்றது. ஆம். அ்வர �ோன ஆலபரட 
ஐனஸ்டீன

 10.10   கவனக் குரற்பாடு மறறும் 
மிரகயியக்க ் நாய் (Attention Deficit, 
Hyperactive disorder) - ADHD

்க்வனக குள்றபோடு மற்றும் மிள்கயியக்க 
ந�ோய் எனப�ற்கு “ளெபரள்கனடிக ந�ோய் (Hyper 
kinetic disorder)” எனறு ந்வறுசபயரும் உளளது. 

இ�ளன மு�னமு�லில செனதிச் நெோஃப 
எனப்வர 1854-ல வி்வரித்�ோர. 

வரையரற
்க்வனக குள்றபோடு மற்றும் மிள்கயியக்க 

ந�ோய் எனபது எளிதில ்க்வனம் சி�று�ல மற்றும் 
மி்க அதி்கமோ்க உடல இயக்கங்்களள 
ச்வளிபபடுத்து்வ�ோகும். இதில ஒரு குழநள� ஒநர 
ந�ரத்தில பல தூண்டு�ல்களுககு பதிலளிககி்றது.

்நாய் ்பாதிப்பு விகிதம்
 • ஆரம்பபபளளி குழநள�்கள – 1.7%
 • பளளிக குழநள�்கள – 3-5%
 • ஆண் மற்றும் சபண் விகி�ோச் ெோரம் – 2:1
 • மிள்கயியக்க குள்றபோடடிற்்கோன ஆபத்துக 

்கோரணி்கள (Risk Factor)
 • குழநள� ்கருவில இருககும் நபோது 

எதிரச்கோளளும் மருநது்களின வீரியம்
 • குழநள� பி்றபபின நபோது ஏற்படககூடிய 

பிரச்சிளன்கள
 • எளட மி்கவும் குள்ற்வோ்க பி்றந� குழநள�்கள
 • ்கோரீயம் (Lead) விஷத்�னளம

காைணஙகள
உயிரியல காைணிகள 

மரபணுக்கள மற்றும் பரம்பளர ்வழியோ்க 

்வதிப்ச்பாருளகள
நடோபளமன ந்வதிபசபோருட்களினோல ஏற்படும் 

மோற்்றங்்கள

உைறகூறியல
மூளளயில ஃபிரோனடல நலோப (Frontal Lobe) 

நபெல ந்கங்லியோ (Basal Ganglia) நபோன்ற்வற்றில 
ஏற்படும் மோற்்றங்்களோல இநந�ோய் ்வருகி்றது.

உ்ளவியல மறறும் சமூகம் சார்ந்த 
காைணஙகள
 • குடும்பப பிரச்சிளன்கள
 • மன அழுத்�த்ள� ஏற்படுத்�ககூடிய 

்வோழ்கள்கச் சூழல
 • மி்கவும் பிற்படுத்�பபடட சபோருளோ�ோரச் 

சூழ்நிளல / ்வறுளம
 • குற்்றபபிண்ணணியில உளள சபற்ந்றோர்கள 

நபோன்றள்வ மி்க முககிய 
்கோரணங்்களோகின்றன.
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பிறப்பு சார்ந்த காைணஙகள
 • ்கரபப்கோலத்தினநபோது மது அருநது�ல மற்றும் 

புள்கபபிடிபபது 
 • �ளலயில ஏற்படும் ்கோயங்்கள
 • ச�ோற்று ந�ோய்்கள
 • நீண்ட ந�ரம் பிரெ்வ ்வலியினோல 

அ்வதிபபடு்வ�ோல
 • நபறு்கோல மூச்சிள்றபபு

சுறறுச்சூழல காைணஙகள
அதி்கமோன ்கோரீயம் ்கலநது �யோரிக்கபபடட 

விளளயோடடுப சபோருட்களள பயனபடுத்து்வள� 
�விரக்க ந்வண்டும். உணவில நெரக்கபபடும் 
ெோயங்்கள மற்றும் கூடு�ல சுள்வகூடடும 
சபோருட்கள பயனபடுத்து்வ�ோலும் இது ஏற்படுகி்றது.

அறிகுறிகள
 • எளிதில தூண்டல்களுககு உணரச்சிளய 

ச்வளிபபடுத்துப்வர்கள
 • ெத்�ம், ஒளி மற்றும் சுற்றுச்சூழல மோற்்றங்்களோல 

எளிதில போதிக்கபபடு்வோர்கள
 • எளிதில இ்வர்களள திளெதிருபபி விடலோம்.
 • குள்ற்வோன ்க்வனத்ள�நய இ்வர்களோல 

செலுத்� முடியும்.
 • எந�ச்வோரு ந்வளலளயயும் எளிதில 

முடிக்கமோடடோர்கள
 • ்கற்பது மற்றும் நிளனவு கூர்வதில குள்ற்வோன 

தி்றளனநய ச்கோண்டிருபபோர்கள

்நாய் கண்ைறிதல
 • ந�ோயோளியின பி்றபபு மற்றும் ்வளரச்சி பற்றிய 

�்க்வல்களளச் நெ்கரித்�ல.
 • சபற்ந்றோர்கள மற்றும் ஆசிரியர்களின 

அறிகள்க்களள சப்ற ந்வண்டும்.
 • குழநள�்களுக்கோன ்வழி்கோடடல ளமயம், 

உளவியலோளரின முழுளமயோன மன�ல 
மதிபபீடு ந�ள்வபபடுகி்றது.

 • ந்கடகும் தி்றன, போரககும் தி்றனுக்கோன 
நெோ�ளன்களள நமற்ச்கோளள ந்வண்டும்.

சிகிச்ரச
 • மருநதுக்கள
 • உளவியல ரீதியோன சிகிச்ளெ்கள
 • �டத்ள� மற்றும் சிகிச்ளெமுள்ற்கள
 • குடும்ப �லக ்கலவி
 • ெமூ்கத்துடன ஒத்துபநபோகும் தி்றன்களள 

்வளரககும் சிகிச்ளெ்கள
 • ்க்வனம் செலுத்து்வ�ற்்கோன பயிற்சி்கள

 • ந�ோயோளி ஒரு்வருடன நபசும் முள்ற்களில 
பயிற்சியளித்�ல

 • போரள்வக ந்கோளோறு நீக்க சிகிச்ளெ்களள 
அளிக்க ந்வண்டும்.

வகுப்்பரறயில ADHD யின ்ம்லாண்ரம
 • ்வகுபபள்றயில அமரநதுளள இருகள்க்கள 

மோற்றி அளமக்க ந்வண்டும்.
 • நமற்போரள்வயிடு�ல ந்வண்டும்
 • ந�ரமள்றயோன எண்ணங்்களள ்வளரககும் 

பயிற்சி்கள
 • வீடடுபபோடங்்களள குழநள�யின 

சபற்ந்றோரககும் அனுபபி ள்வபபது 
நபோன்ற்வற்ள்ற நமற்ச்கோளளலோம்.
ஒலிம்பிக நபோடடியில 14 �ங்்கபப�க்கங்்களள 

சபற்்ற ளமகந்கல சபலபஸ் எனப்வர �னது ஒனபது 
்வயது ்வளர ADHD ந�ோயோல அ்வதியுற்று 
இருந�ோலும், அ்வரின �ோயோரின துளணயோல 
இச்ெோ�ளனளய நி்கழ்த்தி உளளோர.

மோண்வர்களள, குழநள� ்வழி்கோடடு 
ளமயத்திற்கு அளழத்துச் செனறு, ADHD – 
குழநள�ளய எபபடி மதிபபீடு செய்கி்றோர்கள 
என ்கோணச் செய்ய ந்வண்டும்

ஆசிரியர் சசயல்பாடு

 10.11.   சசவிலியர் – 
்நாயாளிக்கிரை்யயான 
சிகிச்ரச சார்ந்த உறவு முரற 
(Therapeutic Nurse – Patient 
Relationship)

மனி�ர்களுககு இளடநயயோன ச�ோடரபினோல 
மடடுநம, அனபோன, �ம்ப்கமோன, சமனளமயோன 
மற்றும் ஏற்றுகச்கோளளத்�க்க கூடிய உ்றள்வ 
ஏற்படுத்� முடியும். செவிலியர்கள ஒரு சபற்ந்றோளரப 
நபோல செயலபடடு ந�ோயோளியின சிந�ளன, 
உணரவு மற்றும் பிரச்சிளன்களளப புரிநது 
ச்கோளள ந்வண்டும். செவிலியருககும் – 
ந�ோயோளிககுமோன சிகிச்ளெெோரந� உ்றவு 
முள்றநய மன�லச் செவிலியத்தின அடித்�ளமோகும்.
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உறவு என்பதறகான வரையரற
ச்வபஸ்டர புதிய அ்கரோதி உ்றவு எனபள� 

ஒனறுகச்கோனறு ச�ோடரபுளடயது என 
்வளரயறுககி்றது.

சமூகம் சார்ந்த உறவு முரற
ந்வளல செய்யும் இடத்தில உளள்வர்கள, 

ெ்கபணியோளர்கள, விழோக்கள மூலமோ்க 
ஒரு்வருகச்கோரு்வர �னது ந�ள்வ்களள பூரத்தி 
செய்து ச்கோள்வ�ோகும்.

மிக சநருக்கமான உறவு முரற
�ன �னிளமளயநயோ அலலது 

ந�ள்வ்களளநயோ �விரக்க இரண்டு நபர்கள 
ஒரு்வருககுகச்கோரு்வர மி்கமி்க ச�ருக்கமோ்க 
பழகு்வ�ோகும்.

சிகிச்ரச சார்ந்த உறவு முரற
ஒரு ந�ோயோளியின ந�ோளயக 

குணபபடுத்து்வ�ற்்கோ்க, ஒரு இலகள்க ந�ோககி 
ஒன்றோ்க ந்வளல செய்யும் உ்றவு முள்றயோகும். 
இது ெமூ்க உ்றவு முள்ற மற்றும் மி்க மி்க 
ச�ருக்கமோன உ்றவு முள்றயில இருநது முற்றிலும் 
ந்வறுபடட ஒன்றோகும்.

உறவு முரறயின உடகூறுகள (component)
 • �லலு்றவு ்வளரக்க ந்வண்டும்.
 • �ம்பிகள்க ள்வக்க ந்வண்டும்
 • ந�ரளமயோ்க இருக்க ந்வண்டும்

 • அக்கள்றயுடன செயலபட ந்வண்டும்
 • �லலிணக்கந�ோடு செயலபட ந்வண்டும்
 • சபோறுளமயுடன இருக்க ந்வண்டும்
 • �லசலோழுக்கத்ந�ோடு பழ்க ந்வண்டும்

நிர்லகளும் ்பணிகளும்
 • ந�ோயோளிநயோடு அறிமு்கமோ்வற்கு முநள�ய 

நிளல
 • ந�ோயோளிநயோடு அறிமு்கபபடுத்திக ச்கோளளும் 

நிளல
 • பணி்கள நமற்ச்கோளளும் நிளல
 • உ்றவிளன முடிககும் நிளல

்நாயாளி்யாடு அறிமுகமாவதறகு முந்ரதய 
நிர்லயும், ்பணிகளும் 

இந� நிளலயில ஒரு ந�ோயோளிளய 
்க்வனித்துக ச்கோள்வ�ற்்கோ்க செவிலியர 

ADHD யின வரககள
கவனக்குரறப்்பாடடு வரக மிரகயியக்க வரக இைண்டும் க்லந்த வரக

 • ்க்வனம் செலுத்� முடியோமல ்க்வனக 
குள்ற்வோ்க இருபபோர்கள.

 • விளளயோடடில ஆர்வம் குள்ற்வோ்க 
்கோணபபடும்.

 • ்க்வனிககும் தி்றளம இருக்கோது
 • ்வழிமுள்ற்களள பினபற்்ற முடியோமல 

இருபபோர்கள.
 • மூளளளயப பயனபடுத்தி செய்யும் 

செயல்களள சபரும்போலும் �விரத்து 
விடு்வோர்கள.

 • ந�ோடடுபபுத்�்கங்்கள, சபனசில, நபனோ 
நபோன்ற்வற்ள்ற பளளியிநலநய ச�ோளலத்து 
விடு்வோர்கள.

 • தினெரி செய்யும் செயல்களள ம்றநது 
விடு்வோர்கள.

 • �ங்்களின முள்ற்வரும் ்வளர ்கோத்திருக்க 
முடியோமல மு�லில முநது்வோர்கள.

 • அதி்கமோ்க ஓடிக 
ச்கோண்டும், அங்கும் 
இங்கும் ஏறி குதித்துக 
ச்கோண்நடயிருபபோர்கள.

 • நிளலயோ்க ஓர இடத்தில 
உட்கோரநது இருக்க 
மோடடோர்கள

 • ந்களவி்களள ந்கடடு 
முடிககும் முனனநர 
பதிலளிபபோர்கள. 
்வரிளெயில நிற்்கோமலும், 
�ங்்கள முள்ற்வரும் 
்வளர ்கோத்திருக்க 
முடியோது.

 • இது இரண்டும் நெரநது 
்கோணபபடும் ஒரு 
்வள்கயோகும்.
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நியமிக்கபபடடு, அ்வளரச் ெநதிபப�ற்்கோன 
திடடங்்களள படடியலிடு்வோர்கள.

்நாயாளி்யாடு அறிமுகப்்படுத்திக் சகாளளும் 
நிர்லயும் அதன ்பணிகளும்

இந�க்கடடத்தில செவிலியரும் ந�ோயோளியும் 
மு�னமுள்றயோ்க ெநதித்துக ச்கோள்வோர்கள. 
ந�ோயோளியின �ம்பிகள்களய ச்வலலும் 
�லலு்றள்வ ்வளரக்க ந்வண்டும். ந�ோயோளியின 
்வலிளம்கள, பலவீனம் மற்றும் ந�ள்வயோன 
�்க்வல்களள செவிலியர நெ்கரிபபோர.

்பணிகர்ள ்மறசகாளளும் நிர்ல
அதி்கமோன சிகிச்ளெ முள்ற்களள 

இந�க்கடடத்தில �ோன செவிலியர்கள 
நமற்ச்கோளகி்றோர்கள

உறவிரன முடிக்கும் நிர்ல
சிகிச்ளெக்கோன இலககிளன ந�ோயோளி 

அளடநது முடித்� பினனர செவிலியர, 
ந�ோயோளியுடனோன சிகிச்ளெ உ்றவு முள்றளய 
முடித்துக ச்கோள்வோர.

இரையூறுகள (Therapeutic impasses)
செவிலியருககும் ந�ோயோளிககும் 

இளடநயயோன சிகிச்ளெ உ்றவு முள்றளய 
�டுககும் ்கோரணி்களள இளடயூ்றோ்கக கூ்றலோம்.

மறுப்்பது / எதிர்ப்பு (Resistance)
ந�ோயோளி �னது நிளலளய செவிலியரிடம் 

கூ்ற மறுத்து அளமதியோ்க இருபப�ோகும். 
்வோய்தி்றநது நபெ மோடடோர்கள. இ�னோல உ்றவு 
முள்ற ஏற்படுத்து்வதில இளடயூறு ந�ரலோம்.

்பரிமாறறம் (Transference)
ஒரு ந�ோயோளிககு �னளனயறியோமல 

செவிலியரின மீது எழககூடிய ஒரு உணர்வோகும். 

ஏசனனில அந�ச் செவிலியரின உரு்வநமோ, ஏந�ோ 
ஒனறு ந�ோயோளிககு மி்க ந�சித்� ஒரு �பரோ்கந்வோ 
அலலது உ்ற்வோ்கந்வோ இருநதிருபப�ோ்க 
நிளனத்துக ச்கோண்டு �ன உணரவு்களள 
பரிமோற்்ற நிளனபபோர்கள.

எதிர்்பரிமாறறம்
இது செவிலியருககு, ந�ோயோளியின மீது 

ஏற்படும் உணர்வோகும். இ�னோல செவிலியர 
ந�ோயோளிககு அதி்கச் ெலுள்க்களள ்வழங்கு்வோர. 
அ�னோல சிகிச்ளெ உ்றவு முள்றயில இளடயூறு 
ஏற்படககூடும்.

எலர்லகர்ள மீறுதல
�னககு அனுமதிக்கபபடட எலளல்களளக 

்கடநது ந�ோயோளியுடன செவிலியர்கள ெமூ்க 
ரீதியோன, உடல ரீதியோன மற்றும் சபோருளோ�ோர 
ரீதியோன ச�ோடரபு்களள ச்கோண்டிருந�ோல எலளல 
மீறு�ல ஆகும். இ�னோலும் சிகிச்ளெ ெோரந� உ்றவு 
முள்றயில இளடயூறு்கள ஏற்படுகின்றன.

இரையூறுகளிலிருந்து சவளிவருதறகான 
வழிமுரறகள
 • ஒரு செவிலியர �னது எலளல்கள எனன 

எனறு ச�ளி்வோ்க ச�ரிநது அ�ற்ந்கற்ப �டநது 
ச்கோளள ந்வண்டும்.

 • �னது உணரவு்களள அடககி ஆளத் ச�ரிநது 
ச்கோளள ந்வண்டும்.

 • �னது பலம் மற்றும் பலவீனங்்களள பற்றி 
ச�ரிநது ள்வத்திருக்க ந்வண்டும்.‘

 • மனம் தி்றந� உளரயோடல்களள நபெ 
ந்வண்டும்.

 10.12.  மனந்ல்சரவகள

மன�ல ந�ோயுற்ந்றோளரப பற்றிய 
மனபபோனளமயும் அ்வர்களுககு மருத்து்வம் 
செய்்வள�ப பற்றிய எண்ணங்்களும் மோறிவிடடது. 
ந�ோயுற்ந்றோளர துனபுறுத்து்வ�ன மூலம் 
போதிக்கபபடட்வரின உடலில தீயெகதி �ங்்கோது 
என �ம்பினர. ்கோலபநபோககில மனந�ோய் பற்றிய 
அறிவியல அறிவும் உண்ளம்களும், மனந�ோய் 
பற்றிய சிநள�ளய ச்வகு்வோ்க மோற்றியுளளது.

மன�ல நெள்வ (Mental Health services) 
ெோரந� நிறு்வனங்்கள மன ந�ோயோளி்களிடம் பல 
இளடவிளனச் செயல்களள நமற்ச்கோளளுமோறு 
அறிவுறுத்துகின்றனர. அள்வயோ்வன, 
விழிபபுணரவு, ்கண்டறி�ல, ந�ோய்ககு 
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சிகிச்ளெயளித்�ல, குடும்பத்தினருககு ந�ோய் பற்றி 
வி்வரித்�ல, நீண்ட ்கோல பரோமரிபபு, மறு்வோழ்வு 
அளித்�ல, ந�ோயோளிககுரிய மனி� உரிளம்களளப 
போது்கோத்�ல அளனத்து மத்திய, மோநில மற்றும் 
மோ்வடட மன�ல ளமயங்்களிலும் 
மனந�ோயளி்களுககு சிகிச்ளெயளிககின்றனர.
சமூகம்

ஒத்� விழுமங்்கள, �ம்பிகள்க்கள, 
மனபபோனளம, பண்பு, இருபபிடம் மற்றும் �ோடடம் 
உளடய குழுள்வநய ெமூ்கம் எனறு 
அளழககிந்றோம்.
ெமு�ோயம் ெோரந� மன�லனின முககியத்து்வம்
 • குடும்பத்தினரின மன�லளன 

நமம்படுத்துகி்றது.
 • மன�லம் போதிக்கபபடநடோருக்கோன ெமு�ோயம், 

பண்போடு மற்றும் சூழ்நிளல ெோந� பரோமரிபளப 
அறி்வர.

 • மன�லளன போதிககும் ்கோரணி்களளக 
்கண்டறியவும் பிரச்ெளன்களள ெமோளிககும் 
்வழிமுள்ற்களளயும் குடும்பத்தினர அறி்வர.

 • ெமு�ோயத்தில அ்வர்கள நமல ஏற்படடுளள 
்களங்்கத்ள� நபோககு�ல.

 • மன�ல ந�ோய் பற்றிய �்வ்றோனக 
்கருத்துக்களள நீககு�ல.

 சமூதாயத்தில உள்ள மனந்ல 
்சரவகள

்பகுதி்நைம் மருத்துவமரனயில அனுமதித்தல 
ந�ோயோளி்களுக்கோ்க ்வடி்வளமத்துளள 
செயல்களில ஈடுபடடுவிடடு மோளல வீடு திரும்பு்வர. 
இம்முள்றயில ந�ோயோளி குள்றந� ந�ரநம வீடளட 
விடடு செலகி்றோர.
குழு ்பைாமரிப்்பகம்
 • மன�ல ந�ோயிலிருநது சு்கம் சபற்்ற 15 அலலது 

20நபர மருத்து்வமளனயிநலோ அலலது 
்வோடள்க வீடடிநலோ �ங்கி இருநது மருத்து்வ 
சிகிச்ளெப சபறு்வர.

மனந்லக் காப்்பகம்
 • மன�ல ந�ோயிலிருநது சு்கம் சபற்ந்றோளர  

்கோபப்கங்்களில �ங்்கச் செய்து, அ்வர்களுக்கோன 
பரோமரிபபு ச�ோள்களய �னனோர்வல ச�ோண்டு 
நிறு்வனம் செலுத்தி விடுகி்றது. இது வீடடில 
இருககும் அனுப்வத்ள� ந�ோயோளிககு 
அளிககி்றது.

்பைாமரிப்்பகம்
 • ்கடடுபபோடோன ந்வளலச் சூழ்நிளலயில, 

ச�ோழிற்்கலவிக்கோன ந�ோக்கங்்களள 
அளடயத்�க்க ்வள்கயில ந்வளலெோர 
மறு்வோழ்வு அளித்�ல.

 • Quarter way homes
 • மருத்து்வமளன ்வளோ்கத்திநல இம்ளமயம் 

அளமநதிருககும் செவிலியரும் மருத்து்வரும் 
தினெரி நமற்போரள்வயிடு்வதிலளல. 
ந�ோயோளி்கநள �ங்்கள ந்வளல்களளச் 
செய்்வர.

 • Half way homes
 • மருத்து்வமளனயில அளிக்கபபடும் நெள்வளய 

பயனபடுத்�ோமல ந�ோயோளி பூரண சு்கம் 
கிளடககும்்வளர இம்ளமயத்தில �ங்கியிருநது, 
பின வீடு செல்வர.

்நாக்கம்
மருத்து்வமளனயில இருநது வீடடிற்கு சுமூ்கமோ்க 
செலல ்வழி்வள்கச் செய்�ல.
 • YMCA half way home for mentally ill – செனளன
 • Dr. Boaz’s மறு்வோழ்வு ளமயம் – செனளன
 • ெமூ்க உளவியல மறு்வோழ்வு ளமயம் – சடலலி 

(Delhi Psychosocial rehabilitation society)

்பகல ்நை ்சரவ ரமயம்
மருத்து்வமளனயில இருநது வீடடிற்கு சென்ற 

பின ச�ோழிலெோர மருத்து்வம் மற்றும் மறு்வோழ்வு 
நெள்வ ்வழங்்கபபடுகி்றது. ச�ோழிலெோர பயிற்சி 
சபற்று ந்வளல ்வோய்பபு சப்ற ்வழி்வள்க செய்கி்றது.

கீழ்்கண்டள்வ ச�ோழில்கலவி ெோர 
ந்வளல்வோய்பபு்கள: அச்சிடு�ல மற்றும் புத்�்கம் 
ளபண்டு செய்�ல ள�யல மற்றும் ஆயத்� ஆளட 
�யோரித்�ல. ள்கத்�றி மற்றும் �ச்சுந்வளல 
சமழுகு்வரத்தி செய்�ல, மூங்கில கூளட்கள 
�யோரித்�ல மற்றும் படடுபூச்சி ்வளரபபு. 
மண்போண்டம் �யோரித்�ல, அடுமளனெோர ச�ோழில 
ந�ோடடம் பரோமரித்�ல, போய் முளட�ல ந�ோல 
சபோருட்கள �யோரித்�ல மு�லியன.

்பகல ்நை ்சரவ ரமயஙகள
 • NIMHANS சபங்்களுரூ
 • SCARF செனளன
 • SANJIVINI புதுசடலலி
 • சுயஉ�வி குழுக்கள

மனந�ோயோளியின ஒரு குறிபபிடட 
பிரச்ெளனளய நமற்ச்கோளள ந்வண்டும் என்ற 
சீரிய ந�ோககில இககுழுவினர மனந�ோயோளிககு 
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உ�வு்வர. மனந�ோயோளி்கள ெமு�ோயத்தினருடன 
இளணநது ்வோழ ்வழி்வள்க செய்்வர. எ.்கோ AA 
(Alcohol Anonymous)
தறசகார்ல தடுப்பு ரமயஙகள

�ற்ச்கோளல்களின எண்ணிகள்க �ோளுககு 
�ோள அதி்கரிககி்றது. �ற்ச்கோளல �டுபபு ளமயங்்கள 
�ற்ச்கோளல �ளடசப்றோ�்வோறு �டுக்க உ�வுகி்றது. 
அள்வயோ்வன
 • SNEHA செனளன
 • SAHARA செனளன
 • SANJIVINI AND SUMAITRI புதுசடலலி

.இநதியோவில மன�ல நெள்வ பல நிளல்களில 
�ளடசபறுகி்றது.

அைசு மருத்துவமரனகள
மத்திய அரசு ெோர 
மருத்து்வமளன

ந�சிய அளவு 
மருத்து்வமளன உம். 
NIMHANS, சபங்்களுரூ

மோநில அரசு ெோர 
மருத்து்வமளன

மோநில அரசு 
மருத்து்வமளன்கள 
Institute of Mental health 
�ர்வோத், ்கர�ோட்கோ, 
National Mental Health 
Programme, �மிழ்�ோடு

மோ்வடட 
அளவிலோன 
மருத்து்வமளன

சபோது �ல 
மருத்து்வமளன 
மன�லபபிரிவு மோ்வடட 
மன�ல செயலபோடு்கள

அரு்கோளமயில ஆரம்ப சு்கோ�ோர நிளலயம், 
ெமு�ோய மன�ல 
ளமயங்்கள உப 
ளமயங்்கள

்தசிய மனந்லத் திடைம்
கிரோமபபு்ற மக்களிளடநய மன�லளனப பற்றி 

விழிபபுணரவு ஏற்படுத்� ந�சிய மன�ல திடடம் 
1982 இல து்வங்்கபபடடது.
்தசிய மனந்லதிடை slogan “Reaching the 
unreached” 

்தசிய மனந்ல திடைத்தின ்நாக்கஙகள
 • மன�லம், �ரம்பியல இயலோளம மற்றும் 

ச�ோடரபுளடய குள்றபோடு்களளத் �டுத்�ல 
மற்றும் உரிய சிகிச்ளெ ்வழங்கு�ல

 • மன�ல ச�ோழிலநுடபங்்களள பயனபடுத்தி 
சபோது சு்கோ�ோர நெள்வளய நமம்படுத்து�ல

 • மன�ல சு்கோ�ோர ச்கோளள்க்களள பயனபடுத்தி 
முழு ந�சிய ்வளரச்சிளயயும் ்வோழ்கள்கத் 
�ரத்ள�யும் நமம்படுத்து�ல.

்தசிய மனந்லத்திடைத்தின ்நாக்கம்

மனநல ேசைவக�
ம��� ெபா�

காதார ேசைவக�
ஒ	��ைண��

ந�வைட�ேதா�
மற��

பா��க�ப�ேடா���
மனநல ேசைவைய

ெபற வவைக�
ெச�த� 

மனநல
ேசைவக��

ச�க ப�ேக��

ச�க���
ய உத�ைய

ேநா�� �ய��க�
����ற�

ச�க ேம�பா���
ெபா� உட�நல�
பா�கா�� உ�ள

மனநல அ��

NMHP யின ்பணிகள

மனந்ல மருத்துவமரனகள
மன�ல ந�ோயினோல போதிக்கபபடட, ெமூ்கம் 

மற்றும் வீடடில பரோமரிக்க இயலோ� நிளலயில 
உளள்வர்களுககு ெோனறி�ழ் ்வழங்கி மன�ல 
மருத்து்வமளனயில அனுமதித்�ல

மருத்துவ கலலூரிகள
 • சபோது �ல மருத்து்வர்களுககும் ஆரம்ப சு்கோ�ோர 

நிளலளயய மருத்து்வர்களுககும் 
மன�லந�ோய் ெோரந� பயிற்சி அளித்�ல, 
மருத்து்வளனளய ஆய்வு ளமயமோ்க 
செயலபடுத்து�ல.

மாவடை மறறும் தாலுகாவில உள்ள 
மருத்துவமரனகள
 • இம்மருத்து்வமளன்களில உளவியல மற்றும் 

மன�ல மருத்து்வத் துள்ற செயலபடும்.
 • இ்வர்கள ஆரம்ப சு்கோ�ோர நிளலய 

மருத்து்வர்களளயும் சபோது�ல 
மருத்து்வர்களளயும் நமற்போரள்வயிடு்வர

 • ஆரம்ப சு்கோ�ோர நிளலயத்துடன இளணநது 
செயலபடும் ெமூ்க சு்கோ�ோர பணியோளர மன�ல 
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ந�ோயினோல போதிக்கபபடநடோளர ்கண்டறிநது, 
ஆரம்ப சு்கோ�ோர நிளலயத்தில சிகிச்ளெப 
சபறுமோறு பரிநதுளர செய்்வர.

மாவடை மனந்ல திடைஙகள (DMHP)
ந�சிய மன�ல திடடங்்களின கீழ் மோ்வடட 

மன�லத் திடடங்்கள 1996 இல 
�ளடமுள்றபபடுத்�பபடடது. 123 மோ்வடடங்்களில 
இத்திடடம் �ளடமுள்றயில உளளது.

முக்கிய ்நாக்கஙகள
ெமூ்க மன�ல நெள்வ மற்றும் மன�ல 

நெள்வளய சபோது மருத்து்வ நெள்வயுடன 
சிகிச்ளெ அளிபபதில பணிபகிரவு செய்து ஆரம்ப 
சு்கோ�ோர நிளலயத்தில அளித்�ல

மாவடை மனந்ல திடைத்தின கூறுகள (DMHP)
 • மன�ல சு்கோ�ோரக குழுவில உளள அளனத்து 

சு்கோ�ோரப பணியோளர்களுககும் பயிற்சி 
அளித்�ல

 • சபோதுமக்களிளடநய மன�லம் குறித்� 
விழிபபுணரவு அளித்�ல

 • மனந�ோளய ஆரம்பநிளலயிநல ்கண்டறிநது 
(உளந�ோயோளியோ்கந்வோ, பு்ற ந�ோயோளியோ்கந்வோ 
இருநது) சிகிச்ளெ சபறு�ல.

 • மோநில அரசிற்குத் ந�ள்வயோன மன�லம் ெோர 
புளளிவிபரங்்களள ்வழங்கு�ல. அள� 
ஆ�ோரமோ்கக ச்கோண்டு திடடங்்களள 
உரு்வோககு�ல, �ளடமுள்றபபடுத்து�ல மற்றும் 
ஆரோய்ச்சி நமற்ச்கோளளல.

மன ்நாரயத் தடுத்தல
மன�ல மருத்து்வ சிகிச்ளெயின மூலம் 

மன�ல குள்றபோடுளடநயோருககு 
சிகிச்ளெயளிக்கலோம். மனந�ோய் சிகிச்ளெயில 
ெமூ்க சு்கோ�ோர இயக்கமும் இளணநது பணிபுரிநது 
ஒரு சபரிய மோற்்றத்ள� / புரடசிளய 
உரு்வோககியுளளது. ந்கபபிளர 3 படிநிளல உளடய 
சபோது சு்கோ�ோர மோதிரிளய உரு்வோககினர. 
அள்வயோ்வன
 • மு�னளமத் �டுபபு
 • இரண்டோம் நிளலத் �டுபபு
 • மூன்றோம் நிளலத் �டுபபு

முதனரமத் தடுப்பு
 • சு்கோ�ோர பரோமரிபபு
 • மனந�ோய் �ோக்கத்திற்கு உடபடும் மக்கள 

கூடடத்திற்கு பிரத்திநய்க போது்கோபபு

இைண்ைாம் நிர்லத் தடுப்பு
்நாக்கஙகள

உடல குள்றபோடடிளன �டுத்து மீண்டும் 
ந�ோய் �ோக்கோமல இருக்க ்வழி செய்�ல, சுய 
மரியோள�ளய நமம்படுத்� மறு்வோழ்வு அளித்�ல
மனந்ல மருத்துவமரன சார் பிைச்சரனகள
 • மருத்து்வமளனயிலிருநது ந�ோயோளி �பபி 

ஓடு�ல
 • இ்றபபு
 • ்கரபபம் �ரித்�ல
 • அளடயோளம் ச�ரியோ� ந�ோயோளியோ்க இருத்�ல

மன்நாயாளிகளின உரிரமகள
மருத்து்வ மளனககு ச்வளியில உளள 

�பருடன ச�ோளலநபசி மூலம் நபெந்வோ ந�ரில 
செனறு போரள்வயிடந்வோ உரிளம.
 • �ங்்கள ஆளட்கள மற்றும் உடளம்களள 

மருத்து்வமளனயில ள்வத்துக ச்கோளள 
உரிளம

 • எம்ம�த்ள�யும் பினபற்்ற உரிளம
 • பணி செய்ய உரிளம
 • செோத்துக்களள நிர்வகிக்க மற்றும் பரோமரிக்க 

உரிளம
 • உயில எழு� உரிளம
 • சபோருட்களள ்வோங்்க உரிளம
 • ்கலவி ்கற்்க உரிளம
 • சிகிச்ளெப சபறு்வள� தீரமோனிக்க உரிளம
 • �னியோ்க இருக்க உரிளம
 • சிகிச்ளெப பற்றி அறிய உரிளம
 • சிகிச்ளெளய மறுக்க உரிளம

செனளனயில உளள மன�ல சு்கோ�ோர 
நிறு்வனம் ்கடந� 206 ஆண்டு்களோ்க 

மன�ல சு்கோ�ோர பணி்களில ஈடுபடடுளளது. 
1796ல 20 ந�ோயோளி்களள நிர்வகிபப�ற்கு 
ஒரு பு்கலிடமோ்க நிறு்வபபடடது. �ற்சபோழுது 
1800 படுகள்க ச்கோண்ட ஒரு நிறு்வனமோ்க 
்வளரநதுளளது. இது இநதியோவிநலநய மன�ல 
சு்கோ�ோர நெள்வ்களள ்வழங்கும் இரண்டோ்வது 
மி்கப சபரிய நிறு்வனம் ஆகும்.

மன�ல �ோள 2018 
ஆம் ஆண்டிற்்கோன 

குறிகந்கோள
“இளளஞர்கள (இளளய 

ெமு�ோயம்) மற்றும் மோறி ்வருகின்ற உலகில 
மன�லம்” உல்க மன�ல �ோள – அகநடோபர 10
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மனந்ல மருத்துவத்தின சி்ல முக்கியமான ரமலகறகள
1773 விலலியம்பரக, எனப்வரோல மு�ல மன�ல மருத்து்வமளன ்வரஜனயோவில து்வக்கபபடடது 
1783 சபஞ்ெமின ரஷ் மநனோ�த்து்வத்தில மு�ல புத்�்கத்ள� எழுதிய்வர
1793 பிலிபபினனல �டத்திய மு�ல புரடசி மன�லம் போதிக்கபபடட ந�ோயோளி்களின ெங்கிலி்களள 

நீககியது.
1882 அசமரிக்கோவின M.Sலிண்நடோ எனப்வர மு�ன மு�ல மன�லச் செவிலியர
1908 கிளிஃநபோரட பீரஸ் எனப்வர ஒரு மனந�ோயோளி. அ்வர மனந�ோயிலிருநது விடுபடட பின 

மருத்து்வமளனயில �னககு ஏற்படட ்கெபபோன அனுப்வத்ள� அடிபபளடயோ்க ச்கோண்டு ஒரு 
புத்�்கத்ள� எழுதினோர.

1912 சுவிஸ் மன�ல மருத்து்வர யூசென பளீலூலோ சீநஸோசபரனியோ என்ற ்வோரத்ள�ளய 
உரு்வோககினோர.

1912 இநதியன லூனசி ெடடம் நிள்றந்வற்்றபபடடது
1920 “அளெலம்” என்ற ்வோரத்ள� மன�ல மருத்து்வமளனயோ்க மோற்்றபபடடது
1927 சீநஸோஃசபரனியோவுககு இனசுலின அதிரச்சி சிகிச்ளெ அறிமு்கபபடுத்�பபடடது.
1938 மனந�ோய்ககு சிகிச்ளெயளிபப�ற்்கோ்க மின அதிரவு சிகிச்ளெ (ECT) அறிமு்கபபடுத்�பபடடது
1947 இநதிய உளவியல ெங்்கம் உரு்வோக்கபபடடது.
1949 பித்து (mania) சிகிச்ளெக்கோ்க லித்தியம் சிகிச்ளெ உரு்வோக்கபபடடது
1952 குநளோரபிநரோமசின எனும் மருநது உளமருத்தியலின புரடசியோ்க அறிமு்கபபடுத்�பபடடது
1963 ெமூ்க சு்கோ�ோர மன�ல ெடடம் நிள்றந்வற்்றபபடடது
1987 இநதிய மன�ல ெடடம் நிள்றந்வற்்றபபடடது

மனந�ோய் ந�ோயோளி்களில சபரும்பநலோநனோர, மருத்து்வமளனளயவிட, ெமு�ோயத்தில�ோன 
குணபபடுத்�பபடுகி்றோர்கள. செவிலியர்கள ெமு�ோயத்திலும், மருத்து்வமளனயிலும் ந�ள்வபபடுகி்றோர்கள. 
ெமீப்கோலமோ்க மன�லச் நெள்வயின ந�ள்வ்கள அதி்கரித்து உளளது. உல்க மக்கள ச�ோள்கயில சுமோர 
20% குழநள�்களும், ்வளர இளம் பரு்வத்தினரும் மனந�ோயோல போதிக்கபபடடுளளனர. உல்களவில 
மனந�ோய் மற்றும் நபோள�ப சபோருள பயனபடுத்து்வ�ோல மன�லம் போதிக்கபபடட்வர்களின 
எண்ணிகள்க அதி்கம். நபோர மற்றும் இயற்ள்க நபரிடரவு்கள மக்களின மன�லம் மற்றும் ெமூ்க 
உளவியளல போதிககி்றது. ந்வண்டுசமனந்ற ஏற்படுத்�பபடும் அலலது �ற்செயலோய் ஏற்படும் ந�ோய்்கள 
மனந�ோயினோல ஏற்படுகி்றது. மன ந�ோயோளி்கள மற்றும் அ்வர்களின குடும்பங்்களுகச்கதிரோன ்களங்்கம் 
மற்றும் போகுபோடு அ்வர்கள மன�லச் நெள்வ சபறு்வள�த் �டுககி்றது. நெள்வ்களள அதி்கரிக்க நிதி 
ஆ�ோரங்்களள அதி்கரிக்க ந்வண்டியது அ்வசியமோகி்றது. ஏ்றககுள்றய 8,00,000 மக்கள ஒரு ்வருடத்தில 
�ற்ச்கோளல செய்து ச்கோளகின்றனர. சபோது்வோ்கந்வ மன�ல மருத்து்வ நெள்வயில மனி� ்வளங்்களின 
எண்ணிகள்க விகி�ோச்ெோர ந்வறுபோடு உளளது.

்பாைச்சுருக்கம்
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Optimism - ந�ரமள்ற சிந�ளன
Pessimism - அ்வ�ம்பிகள்க
Process - செயலமுள்ற / செயலோக்கம்
Assessment - மதிபபீடு
Adoption - �த்ச�டுத்துக ச்கோளளபபடட
Disharmony - ஒற்றுளமகந்கடு / ஒவ்வோ� �னளம
Personality - ஆளுளம
Confused - குழபபமோன
Mood - மனநிளல
Depression - மன அழுத்�ம்
Chronic - �ோளபடட
Compulsion - ்வலுக்கடடோயம் / நிரபந�ம்
Neurosis - �ரம்பு சிக்கலோல ஏற்படும் மூளள அளமதிக ந்கோளோறு
Schizophrenia - மனசிள�வு / பிளவுபடட மனந�ோய்
Isolation - �னிளம
Mutism - ஓளெயற்்ற
Cognitive - அறி்வோற்்றல
Relationship - உ்றவு
Intimate - ச�ருக்கமோன
Therapeutic - ந�ோய் நீக்க ்கலம் ெோரந� / குணபபடுத்தும் இயலபுளடய
Termination - முடிவிடம் / ்களட முடிவு
Media - �்க்வல ச�ோடரபு ெோ�னம்
Anemia - இரத்� நெோள்க
Retarded - ெரியிலலோ�
Hinder - �டங்்கல செய் / இளடயூ்றோ்க
Abuse - �்வ்றோன ்வள்கயில பயனபடுத்து�ல
Disability - குள்றபோடு / பலவீனம்
Head injury - �ளலக்கோயம்
Illegible - ச�ளிவிலலோ� / விளங்்கோ� / படிக்க முடியோ�
Genetic - மரபணு
ADHD - அ்வ�ோனக குள்றமிள்கயியக்கம் குள்றபோடு
Prevention - �டுத்�ல / �ளடசப்றோமல செய்�ல
Rehabilitation - மறுசீரளமபபு / புனர ்வோழ்வு

கர்லச்சசாறகள
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I. சரியான விரைரய ்தர்ந்சதடுக்கவும்
1. மனசிள�வு ந�ோய் என்ற செோலளல 

உரு்வோககிய்வர?
அ) அரிஸ்டோடடில ஆ) இயூஜின புளூலர
இ) பி�ோ்கரஸ் ஈ) பிளடநடோ

2. மன�லந�ோய்ககு மினனணுவினோல அதிரவு 
சிகிச்ளெ ச�ோடங்்கபபடட ஆண்டு?
அ) 1936 ஆ) 1938
இ) 1948 ஈ) 1942

3. “�னளன ்கண்டுபிடித்� மனம்” (The mind that 
found itself) என்ற புத்�்கத்ள� எழுதிய்வர யோர?
அ) கிளிபநபோரட பீரஸ் ஆ) லிண்டோ ரிச்ெரட
இ) மகஸ்ச்வல நெோனஸ் ஈ) பிலிபபி பிளனல

4. உளவியலின �நள� என அளழக்கபபடுப்வர 
யோர?
அ) ஏசிபீடஸ் ஆ) ஹிபநபோகிநரடடஸ்
இ) அரிஸ்டோடடில ஈ) சபஞ்ெமின ரஷ்

5. ICD-10 ன விரி்வோக்கம் 
அ) உல்க ந�ோய்்களின ்வள்கபபோடு 
ஆ) இநதிய ந�ோய்்களின ்வள்கபபோடு
இ) இநதிய மருத்து்வக ்கழ்கம்
ஈ)  ெர்வந�ெ செவிலிய ஆநலோெளன ளமயம் 

(ICN)
6. “மன�ல குள்றபோடு” மறுசபயர எனன?

அ) அறி்வோரந� இயலோளம
ஆ) ளெபபர ளெசனடடிக சீரந்கடு
இ) ்க்வனம் பற்்றோககுள்ற ்கற்்றல இயலோளம
ஈ) ஆடடிெம் (மன குறுக்கம்)

7. ்க்வனம் பற்்றோககுள்ற மற்றும் மிள்கயியக்கம் 
ந்கோளோறின (ADHD) மறுசபயர
அ) மனநிளலந்கோளோறு
ஆ) மன�ல குள்றபோடு
இ) ளெடபர ள்கசனடடிக சீரந்கடு
ஈ) ்கற்்றல இயலோளம

8. கிளோடநடோஃநபோபியோ
அ) கூடடத்தின பயம்
ஆ) விலங்கினோல பயம்
இ) இரத்�த்தினோல பயம்
ஈ) மூடிய இடத்தினோல பயம்

9. நெோம்னோம்புலிெம் எனபது
அ) தூக்கத்தில �டபபது

ஆ) ப்கலந�ரத்தில �டபபது
இ) தூக்கத்தில நபசு்வது
ஈ) பயங்்கரமோன ்கனவு்கள

10. Pedophila –போலியல செயல்கள யோர மீது 
�டத்�பபடுகி்றது.
அ) சபரிய்வர்கள ஆ) இளம்பரு்வத்தினர
இ) முதிநயோர்கள ஈ) குழநள�்கள

II.  வினாக்களுக்கு ஒரிரு வரிகளில 
விரையளி

1. மன�லம்
2. மனந�ோய்
3. உளவியல செவிலியம்
4. செவிலிய செயலமுள்ற
5. ஃநபோபியோ (பயம்)

III. மூனறு மதிப்ச்பண்
1. மன ஆநரோககியமோன �பரின சி்றபபியலபு்கள
2. ந்வறுபடுத்து்க. உளவியல மற்றும் �ரம்பியல
3. மன�ல குள்றபோடடின ்வள்க்கள யோள்வ?
4. ்க்வனம் பற்்றோககுள்ற மிள்கயியக்க 

ந்கோளோறின ்வள்க்கள யோள்வ?
5. பலந்வறு நிளல்களில கிளடககும் மன�ல 

சு்கோ�ோர நெள்வ்கள யோள்வ?

IV. ஐந்து மதிப்ச்பண்கள
1. மன�ல செவிலியத்திற்்கோன ச்கோளள்க்களள 

விளககு்க.
2. ்வளரயறுக்க – மனசிள�வு ந�ோய்
3. மனசிள�வு ந�ோய்க்கோன ்கோரணங்்கள மற்றும் 

நமலோண்ளமளய வி்வரி.
4. ்வளரயறுக்க – சிகிச்ளெ அளவில செவிலியர – 

ந�ோயோளியின உ்றவு முள்ற சிகிச்ளெ 
உ்றவு்களின நிளல்கள மற்றும் பணிளய 
விளககு்க.

5. ்வளரயறுக்க – மதுபபழக்கம்
6. ந�ோய்ககுறியியல, மதுெோரபு சிகிச்ளெ மற்றும் 

்வளரச்சியின செயலமுள்ற ஆகிய்வற்ள்ற 
படடியலிடு்க.

7. சித்�பபிரளமயின ்கோரணங்்கள மற்றும் 
நமலோண்ளமளய வி்வரிக்கவும் 

மதிப்பீடு
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மருத்துவ உதாைணம்
கடுரமயான மனந்லக் குரற்பாடு சகாண்ை வாடிக்ரகயா்ளர் (்நாயாளி)

18 ்வயதுளடய திரு.X எனப்வர எந� ஒரு சிக்கலும் இலலோமல சு்கபபிரெ்வத்தில பி்றந�ோர. இரண்டு 
மோ�ங்்களுககுப பி்றகு திரு. Xககு 1050C ்கோய்ச்ெலும் அள�த் ச�ோடரநது ்வலிபபும் ்வந�து. அ்வர சிசு தீவிர 
சிகிச்ளெ பிரிவில அனுமதிக்கபபடடோர. அ�ற்்கோன ்கோரணத்ள� அறிய முடியவிலளல. ந�ோய் ்கண்டறியும் 
நெோ�ளன மூலம் அ்வருககு மூளளயில ந�ோய் எனசெபளலடடிஸ் இருபபது ச�ரிய ்வந�து. திரு.X 
மீட்கபபடடோர. ஆனோல, அ்வரது ந�ோயின தீவிரத்�னளமயின ்கோரணமோ்க மத்திய�ரம்பு மண்டலம் நெ�ம் 
ஏற்படு்வள�ப பற்றி அ்வரது சபற்ந்றோர எச்ெரிக்கபபடடுளளனர. ஆரம்ப ்கோல குழநள� பரு்வத்தில 1 மு�ல 5 
்வயது ்வளர, திரு.X �னது சபற்ந்றோருடன ஓரளவு ச�ோடரபு ச்கோளள முடிந�து. ஆனோல நமோெமோ்க நமோடடோர 
தி்றன ்வளரச்சி இருந�து. இ�னோல அ்வர ்வோசிபபு, எழுத்து மற்றும் ்கணி�ம் நபோன்ற அடிபபளட 
தி்றன்களளக ்கற்றுக ச்கோளள முடியவிலளல. நமலும் அ்வளர நமற்போரள்வ செய்ய ஒரு ஆள ந�ள்வபபடும் 
நிளல உரு்வோனது. நெோ�ளன்களின முடி்வோ்க திரு.Xன IQல ்கடுளமயோன பினனளடவு (அலலது) 
்கடுளமயோன மன�லக குள்றபோடு ச்கோண்ட ஒரு �பர எனத் ச�ரிய ்வந�து. 18 ்வயதில அ்வரது சபற்ந்றோர 
அ்வருககு ஆ�ர்வோ்க இருநது சுயபோது்கோபபு பற்றி ்கற்று ச்கோடுத்து ்வோழ்நதுக ச்கோண்டிருககின்றனர. இ்வர 
வீடடில ்வளரக்கபபடும் செலலபபிரோணி பூளன நபோல இருநது, �னது �ோய்ககு எளிய வீடடு ந்வளல்கள, 
�நள�ககு புலச்வளி ்க்வனிபபு மற்றும் ந�ோடட ந்வளல்களுககும் உ�வுகி்றோர.

 ்மற்பார்ரவ நூலகள 

1. BT Basavanthappa, (2007), “Psychiatric 
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Delhi, Jaypee Brothers Medical Publishers, 
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 முன்னுரை 

உயிருள்ள உயிரினங்கள மற்றும் உயிரற்்ற 
ப�ொருட்களில் இருந்து வரும் ப�ொற்றுக்கள்ள 
ப�ொற்றுந�ொய்கள எனலொம். ஏபனனில் அளவ்கள 
ஒரு ��ரிடமிருந்து மற்ப்றொரு ��ருகந்கொ அல்லது 
சில ந�ரங்களில் விலஙகு்களிடமிருந்ந�ொ 
மனி�ர்களுககு �ரவககூடியது. ப�ொற்றுந�ொய்கள 
எல்லொ வயதினருககும் ஏற்�டலொம். ஆனொல் 
குழந்ள�்களுககு மி்கவும் தீவிரமொ்கவும் 
அதி்கமொ்கவும் �ொக்கககூடிய�ொகும். 
வ்ளரச்சியளடந்� �ொடு்களில் ப�ொற்றுந�ொய �ொக்கம் 
�டுக்கப�டடுள்ளன. இந்தியொவில் 
ந�ொய்ப�ொற்றியியலும் மற்றும் மக்கள ப�ொள்க 
ப�ருக்க்திலும் ்கொலபந�ொககில் மொற்்றங்கள 
ஏற்�டும். ந�சிய திடடங்கள �ல ப�ொற்று ந�ொய்கள்ள 
�டுக்க இருந்�ந�ொதிலும் இதுவளரயில் ப�ொற்று 
ந�ொய்கள சு்கொ�ொர பிரச்்சளன்க்ளொ்கநவ உள்ளன.

 11.1   ச�ொல்லியல் (Terminology)

1. ச�ொற்று  (infection)  : உடலிநலொ அல்லது 
விலஙகு்களிநலொ ப�ொற்று மு்கவர (Infection 
Agent) உடபுகுந்து மனி� உடலிநலொ விலஙகு 
உடலிநலொ ப�ருக்கமளடகி்றது.

2. தூயரமைக்கேடு  (Contamination)  :  ப�ொற்று 
மு்கவர உடல் நமற்�ரபபிநலொ ஆளடயிநலொ, 
�டுகள்கயிநலொ, விள்ளயொடடுப 
ப�ொருட்களிநலொ, அறுளவ சிகிச்ள்ச 
உ�்கரண்திநலொ, ்கடடு் துணி்களிநலொ, 
உயிரற்்ற ப�ொருட்க்ளொன �ொல், �ண்ணீர, 
உணவு ஆகியவற்றில் தூயளம ந்கடு்கள்ள 
உருவொககி்றது.

3. சமைொயப்பு  (Infestation)  :  ஒரு ��ரின் உடலின் 
நமற்�ரபபிநலொ அல்லது உளடயிநலொ அல்லது 
விலஙகு்களிநலொ (்கணுக்கொலி Arthropods) 

இப�ொட்ள�க ்கற்்றபின் மொணவர்கள ப�றும் தி்றன்
 ➢ ப�ொற்்றககூடிய ந�ொயககுரிய ப�ொழில்நுட� வொர்ள�்கள்ள வளரயறு்�ல்.
 ➢ ப�ொற்று ந�ொயின் வள்க்கள்ளப �டடியலிடு�ல்.
 ➢ ப�ொற்று ந�ொயக்கொன மரு்துவ பவளிப�ொடளட அளடயொ்ளம் ்கொணு�ல்.
 ➢ ப�ொற்றுந�ொய்களின் சிக்கல்்கள மற்றும் ்கடடுப�ொடடு �டவடிகள்க்கள்ள புரிந்து 

ப்கொளளு�ல்

11 ச�ொற்று ்�ொயகேள்
அலகு

உற்றபின் அளவும் பிணியளவும் காலமும்
 கற்றான் கருதிச் செயல்

மைருத்துவம் கேற்்றவர், ்�ொயொளியின் உடல்நிரல, ்�ொயின் அளவு, கேொலம் ஆகியவற்ர்றக கேருத்திற்கு 
சகேொண்டு ச�யல்்படு�ல் ்வண்டும்..

கேற்்றல் ்�ொககேஙகேள்
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�ஙகி, வ்ளரச்சியளடந்து, இனபப�ருக்கம் 
ப்சயகி்றது. (உ�ொரணம்: ந�ன் �ளமச்்சல் 
பூச்சி்கள)

4. ஏற்்பவர்  (Host)  ்பொதிககேப்்படு்பவர்  :  ஒரு 
��ரிடமிருந்ந�ொ அல்லது 
விலஙகு்களிடமிருந்ந�ொ (�்றளவ, ்கணுக்கொலி 
அடஙகும்) இயற்ள்கயொன சூழ்நிளலயில் 
ப�ொற்று ந�ொயொய கிருமி்கள்ள 
வொழ்வொ�ொர்தின் மூலமொ்கநவொ, உள்றவிடம் 
மூலமொ்கநவொ ஏற்�வர.

5. ச�ொற்று்�ொய  (Communicable  Disease)  : 
ப�ொற்றுந�ொய என்�து குறிபபிடட ந�ொய 
ப�ொற்று கிருமி்கள அல்லது நுண்மங்கள 
அல்லது �ச்சு நுண்மங்கள மூலம் 
ந�ரடியொ்கநவொ அல்லது மள்றமு்கமொ்கநவொ 
மனி�னிடமிருந்து மனி�னுகந்கொ, 
விலஙகு்களிடமிருந்து விலஙகு்களுககும் 
மற்றும் சுற்றுச் சூழலில் இருந்து (மண்) 
மனி�னுகந்கொ அல்லது விலஙகு்களுகந்கொ 
�ரவககூடியது.

6. சகேொள்ரள்�ொய  (Epidemic)  :  ஒரு ்சமூ்க்தில் 
திடீபரன ந�ொய ப�ொற்று ஏற்�டுவந�ொ அல்லது 
அ்சொ�ொரண சூழ்நிளலயில் ந�ொய ப�ொற்று 
ஏற்�டுவந� ப்கொளள்ள ந�ொயொகும்.

7. ஆண்டு முழுவதும் வரும் ்�ொயகேள் (Endemic) : 
ஒரு குறிபபிடட நிலப�ரபபில் வொழ்�வர்களிடந�ொ 
அல்லது ஒரு குறிபபிடட குழு மக்களிட்ந�ொ 
ந�ொய் ப�ொற்றுக கிருமி்க்ளொல் ப�ொடரந்து 
ஏற்�டும் ந�ொயொகும்.

8. அவவப்்்பொது வரும் ்�ொய (Sporadic) (அல்லது) 
சி்றலொன ்�ொய : ப�ரிய நிலப�ரபபில் வசிககும் 
மக்களிடம் அஙப்கொன்றும் இஙப்கொன்றுமொ்க 
சிறு குழுக்க்ளொ்க ந�ொய ந�ொன்றுவந�.

9. ச்பரும்்பைப்புத்  ச�ொற்று்�ொய  (Pandemic)  :  
உலகிநலொ, ்கண்டங்களிநலொ, �ொடடின் ஒரு 
�குதியிநலொ அல்லது �ொடு முழுவதிலும் உள்ள 
ப�ருவொரியொன மக்களுககு வரும் ந�ொயொகும்.

10. விலஙகியல்  ்�ொயகேள்  (Zoonosis)  :  ்சொ�ொரண 
சூழ்நிளலயில் முதுப்கலும்பு உள்ள 
விலஙகு்களிடமிருந்து மனி�னுககு வரும் 
ந�ொயொகும். (உ�ொரணம்: பந்ளக, நரபிஸ்)

11. அழித்�ல்  (Eradication)  :  ்கண்்கொணிபபின் 
மூலம் ந�ொய்ப�ொற்று கிருமி்கள்ள முடககு�ல் 
ஆகும்.

கேடத்திகேள்
்கட்தி்கள என்�து ந�ொய்ப�ொற்று 

உருவொக்கககூடிய ��நரொ அல்லது விலஙகு்கந்ளொ 
ந�ொய்ப�ொற்று கிருமி்கள்ள அ�ற்்கொன 

அளடயொ்ளங்களும் அறிகுறி்களும் இல்லொமல் 
்சொ்தியமொன ந�ொய்ப�ொற்ள்ற மற்்றவர்களுககு 
வழங்கக கூடியவர்கள.

 11.2    ்�ொயககிருமிகேளின் வரகேகேள்

ேநா�����க�� வைகக�

பா���யா

��க��யா 
ேரா�டாேடாேசாவா ஒ����� 
��க�

ைவர� ��ைசக�

�ொகடீரியொ - Bacteria
பூஞள்ச்கள- Fungus
ரிக்கடஸியொ - Rickettsia
ளவரஸ் - Virus
புநரொடடொநடொந்சொவொ - Protozoa
ஒடடுண்ணிப புழுக்கள - Parasitic Worms

ந�ொய ்கடடுப�ொடடு ந�சிய 
ளமயம் நிறுவனம் (ந�சிய ந�ொய 
ப�ொற்று நிறுவனம் - NCDC) 

இந்திய ப�ொது சு்கொ�ொர இயககுனர, சு்கொ�ொர 
மற்றும் குடும்� �ல் துள்றயொல் 1963-ஆம் 
ஆண்டு ஜூளல மொ�ம் நிறுவப�டடது.

வரையர்ற
ச�ொற்று்�ொய  :  ப�ொற்றுந�ொய என்�து குறிபபிடட 
ந�ொய்ப�ொற்று கிருமி்கள அல்லது �ச்சு்கள மூலம் 
ந�ரடியொ்கநவொ அல்லது மள்றமு்கமொ்கநவொ 
மனி�னிடமிருந்து மனி�னுகந்கொ 
விலஙகு்களிடமிருந்து விலஙகு்களுகந்கொ அல்லது 
சுற்றுச் சூழலில் இருந்து (்கொற்று, மண், �ண்ணீர, 
உணவு etc.) மனி�னுகந்கொ அல்லது 
விலஙகு்களுகந்கொ �ரவககூடியது.
்�ொயத்ச�ொற்று  (ரி�ொ்வொயொ்) : �ரவும் முள்ற  
்சந்ந�்க்திற்குரிய ந�ொய ஏற்�வர
ச�ொற்று்�ொயகுள்ளொன  �்பர்  மூலம்  (Source  of 
Reservoir)  :  ப�ொற்றுந�ொளய உருவொக்கககூடிய 
ஒரு உயிரினம்.
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 11.3    ்பைவும் முர்ற (Mode of 
Transmission)

ப�ொற்று ந�ொய்கள மனி�ர்களிடமிருந்து 
மனி�னுககு ந�ரடியொ்கநவொ, மள்றமு்கமொன் 
ப�ொடரபிநலொ �ரவககூடியது. சில வள்க்கள 
ளவரஸ்்கள (virus), �ொகடீரியொக்கள (bacteria), 
பூஞள்ச்கள (fungi) மற்றும் ஒடடுண்ணி்கள 
(Parasites) ப�ொற்று ந�ொய்கள்ள உருவொக்கக 
கூடியளவ. மநலரியொ, �டடம்ளம, சுவொ்ச ப�ொற்று 
ந�ொய்கள, ப�ொற்று ந�ொய்களுக்கொன 
எடு்துக்கொடடு்க்ளொகும்.

�ந்�கேத்திற்குரிய  ்�ொயத்ச�ொற்று  ஏற்்பவர் 
(Susceptible Host) :

ஒரு ��ர ஒரு ந�ொய ப�ொற்றுககு எதிரபபு 
குன்றியவரொ்க இருப�ொரொயின் அந்ந�ொய 
ப�ொற்றுககு உட�டு்�ப�டடொல் அவர அந்ந�ொய 
ப�ொற்றினொல் �ொதிக்கப�டுவொர.

1. ்�ைடி ச�ொடர்பு (Direct Contact)
ந�ொய்ப�ொற்று ந�ொல் மூலமொ்கநவொ, 

ந்கொளழ மூலமொ்கநவொ, ந்கொளழயிலிருந்து 
ந�ொலுககு ஒரு ��ருகந்கொ அல்லது நவப்றொரு 
��ருகந்கொ �ரவககூடிய�ொகும். (எ.்கொ.) ந�ொல் 
மூலம் ப�ொடரபு - ப�ொடு�ல், மு்�மிடு�ல், உடலு்றவு. 
ந�ொய்கள �ரவுவது எயடஸ் மற்றும் �ொல்விளன 
ந�ொய்கள, ப�ொழுந�ொய, ்கண் மற்றும் ந�ொல் 
ப�ொற்று ந�ொய்கள.
2. நீர்திவரல  மூலம்  ்பைவும்  ச�ொற்று்�ொயகேள் 

(Droplet Infection) :
ந�ொய் ப�ொற்றுக கிருமி்கள்ள உமிழ் நீர 

துளி்கள மற்றும் �ொசி ப�ொண்ளட சுரபபி துளி்கள்ள 
ந�ரடியொ்க ப�ளிப��ன் மூலம் �ரவககூடியது. 
ந�ொய ப�ொற்றுக்கொன கிருமி்கள்ள இருமல் மற்றும் 
தும்மலின் ந�ொது நீொ்்துளி்கள மூலம் 
ப�ளிக்கப�டுகின்்றன.
3. மைண் மூலம் ச�ொடர்பு (Contact with Soil) : 

ந�ொய �ொதிபள� எதிரககும் ்சகதி குள்றந்� 
ப்சல்்கள ந�ரடியொ்க ப�ொற்று �ொக்க்திற்கு 
உட�டும்ந�ொதும் மண்ணின் மூலமொ்க, மடகிய 

்�ொயத்ச�ொற்று �ஙகிலி :

ேநா�
ெதா��
ச���

ெதா�� கார�

பா���
	ளான நப�

ெதா�� ��� உட��
ெவ�ேய�� வ�

ெதா�� பர��  ைற

ேநா� கார�
�ைழ�� வ�

ேநா� ெதா�� ஏ�பட
வா��	ள உ��ன�

ந�ொய �ொதிபபுககுள்ளொன ��ர மூலம் என்�து 
உயிருள்ள அல்லது உயிரற்்ற ப�ொருட்களின் 
உளந்ளநயொ அல்லது அ�ன் நமற்�ரபபிநலொ 
வ்ளரந்ந�ொ, ப�ருக்க்ள�நயொ அல்லது அ�ன் 
ப�ொடரச்சியொன வொழ்வின்மூலம் ந�ொய ப�ொற்ள்ற 
உருவொககி ்சொரந்திருப��ொகும்.
1. ச�ொற்றுககுள்ளொன  �்பர்  -  மைனி�ன்  (Human 

Reservoir) : 
்�ொயொளி  : முககிய ந�ொய உண்டொககும் 

அங்க்க உயிரி்கள்ள (Pathogens) மனி� உடலில் 
வொழும் முள்றககு �்கவளம்துள்ளன. எ.்கொ. 
�டடம்ளம (Measles), சின்னம்ளம (Chickenpox), 
ளட�ொயடு (Typhoid), மூள்ளக்கொயச்்சல் (Brain 
Fever), சிபிலிஸ் (Syphilis), ப்கொனொரியொ 
(Gonorrhoea).
மைனி�னிடம்  இருநது  மைனி�னுககு  சுழற்சி  மூலம் 
்பைவுகி்றது.
ச�ொற்றுககுள்ளொன  �்பர்  -  கேடத்திகேள்: 
கிருமி்ப�ொற்று உள்ள ஒரு ��ர ஆனொல் 
அளடயொ்ளங்கள்ளநயொ அறிகுறி்கள்ளநயொ 
்கொடடுவதில்ளல.
2. விலஙகு  ரி�ர்வொயர்  (Animal  Reservoir)  :  

ப�ொற்று ந�ொய்களின் ஆ�ொரம் விலஙகு மற்றும் 
�்றளவயொ்க இருக்கலொம். 

3. உயிைற்்ற ச்பொருள்கேள் : மண் மற்றும் உயிரற்்ற 
ப�ொருட்கள, �ொதிபள� ஏற்�டு்�க கூடியது. 
இளவ கிருமி் ப�ொற்்றொ்க ப்சயல்�டலொம். 
(எ.்கொ.) இரணஜன்னி மண் மூலம் 
�ரவககூடியது.
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்கழிவு அல்லது அழுகிய ்கொய்கறி்கள மூலமொ்க ந�ொய 
ப�ொற்று �ரவும்.
4. ்�ொல் அல்லது �ருமை தூண்டல்:

நரபிஸ் கிருமி்கள �ொயக்கடியொல் உருவொகி்றது. 
மொசு�டட ஊசி்கள மற்றும் உறிஞசு குழொய்கள 
மூலம் மஞ்சள ்கொமொளல 'பி' �ச்சு நுண்மங்கள 
�ரவுகி்றது.
5. �ஞ்சுகசகேொடி மூலம் ்பைவு�ல்: 

டொரச் மு்கவர்கள (Torch Agents) 
டொகநஸேொபி்ளொஸ்மொ ்கொன்டி (Toxoplasma Gondii), 
ருப�ல்லொ ளவரஸ் (Rubella Virus), 
ள்சநடொபம்கல்நலொ ளவரஸ் (Cytomegalovirus), 
பெரபஸ் சிம்பலகஸ் ளவரஸ் (Herpes Simplex 
Virus), வரிஸில்லொ ளவரஸ் (Varicella Virus), 
சிபிலிஸ் (Syphilis), பெ�ொளட்டிஸ் 'பீ' (Hepatitis 'B') 
+ மற்றும் எயடஸ். ஒருசில உயிரற்்ற மு்கவர்கள 
(எ.்கொ.) �ொலிநடொளமடு (Thalidomide), 
ளடஈள�ல்ஸ்டில்ப�ஸ்டரொல் ப்சஙகு்�ொ்க �ரவக 
கூடியது. இ�ன் மூலம் (�ொயிடமிருந்து குழந்ள�ககு) 
்கரு �ொதிக்கப�டடு குள்ற�ொடுள்ள சிசுவொ்க 
மொறுகி்றது.

 11.4    மைர்றமுகேமைொகே ்பைவு�ல் (Indirect 
Transmission)

�லவி�மொன வழிமுள்ற்கள்ள �ழுவி 
�ரவககூடியதில் 5 'F' ஒன்்றொகும். 5 Fs

1. வொகேனம் மூலம் ்பைவு�ல் (Vehicle Borne)
சில வள்க உள்ள ந�ொய் ப�ொற்று 

மு்கவர்களின் வொ்கன்தின் மூலமொ்க மள்றமு்க 
ப�ொடரபின் மூலம் ந�ொய ப�ொற்று ஏற்�டுகி்றது. 
மனி�ளன ப�ொடும் ப�ொழுந�ொ அல்லது அள� 
உடப்கொளளுவ�ன் மூலமொ்கநவொ ஏற்�டுகி்றது.
2. கிருமி கேடத்திகேள் மூலம் (Vector borne)

கிருமி ்கட்தி்கள என்�து ஒரு ்கணுக்கொலி்கள 
(Arthropods) அல்லது உயிருள்ள ்கட்தி்கள (Snail). 
இது ்சந்ந�்க்திற்குரிய ��ருககு ப�ொற்று ந�ொளய 
�ரபபுகி்றது. ந�ொய்ப�ொற்று மு்கவர்க்ளொன 
இபபூச்சி்கள இர்�்ள� உறிஞசுவ�ொல் �ரவுகி்றது. 
இளவ ப்கொசுக்கள மற்றும் உண்ணி்கள. இந்�ப 

பூச்சி்கள ந�ொய்ப�ொற்று உள்ளவர்களின் 
இர்�்ள� குடிப��ன் மூலம் ந�ொய ப�ொற்ள்ற 
அல்லது ப�ொற்றுந�ொளய ப�றுகி்றது. அவற்றில் சில 
�்றளவ்கள, விலஙகு்கள, மனி�ன். இந்� 
ந�ொயொனது புதிய ந�ொய ந�ொற்று ஏற்�வளர 
்கடிப��ன் மூலம் �ரவுகி்றது. (எ.்கொ.) மநலரியொ, 
ளலம் ந�ொய இவ்வி�மொ்க �ரவுகி்றது. 
3. கேொற்று மூலமைொகே (Air Borne)

்கொற்று மூலம் �ரவககூடிய அங்க்க உயிரி்கள 
மூலம் (Pathogens) இந்� வள்கயொன ந�ொய்கள 
�ரவுகி்றது. ஒரு சில ப�ொற்றுககிருமி்கள நீண்ட 
தூர்திற்கு �யணி்து, குறிபபிடட ந�ர்திற்கு 
அதி்கமொ்கநவ ்கொற்றில் உயிருடன் ்கலந்து, 
ந�ொயகிருமி்கள நீர்துளி்கள மூலம் �ரவுவ�ொல் 
ந�ொய்கள உருவொகி்றது. (எ.்கொ.) ்கொ்சந�ொய, �டடம்ளம, 
சுவொ்ச ந�ொய ப�ொற்று்கள, கயூ ்கொயச்்சல் (Q fever).
4. கிருமி  தீர்ககேப்்படொ�  ச்பொருடகேள்  மூலமைொகே 

(Fomite Borne)
ஆநரொககியமொன மனி�னுககு உணவு 

மற்றும் �ண்ணீர �விர ந�ொயொளி்களிடம் இருந்து 
பவளிநயறும் ந�ொய் ப�ொற்்றொனது உயிரற்்ற 
ப�ொருட்களின் மூலமொ்க ப�ொற்றுந�ொய்கள்ள 
�ரவும் வ்ளரக்கவும் ப்சயகி்றது. கிருமி தீரக்கப�டொ� 
ப�ொருட்களின் உள அடஙகு�ளவ. சில, துணி்கள, 
துண்டு்கள, விள்ளயொடடு ப�ொருட்கள, �ொ்திரங்கள, 
பு்�்கம், எழுதுந்கொல், அறுளவ சிகிச்ள்ச 
உ�்கரணங்கள ஆகியளவயொகும். கிருமி 
தீரக்கப�டொ� ப�ொருட்கள மூலம் �ரவும் ந�ொய்கள: 
ளட�ொயட, ப�ொண்ளட அளடப�ொன், 
ந�ொல்ந�ொய்கள.
5. சுத்�ப்்படுத்�ப்்படொ�  ரகேகேள்  மைற்றும்  விைல்கேள் 

(Unclean hands and fingers)
ந�ொய ப�ொற்று கிருமி்கள ள்க்கள வழியொ்க 

உணவிற்கும், மூககு மற்றும் ஆ்சனவொயககும், பி்ற 
உணவிற்கும் �ரவுகி்றது.

்�ொய  ்பைவும்  �ஙகிலி  (Chain  of  Disease 
Transmission)

ந�ொய �ரவும் ்சஙகிலியில் ஆறு ்கொரணி்கள்ள 
உள்ளடககிய�ொ்க உள்ளது.

 11.5    ச�ொற்று ்�ொயகேரள 
வரகேப்்படுத்து�ல் (Classification 
of Communicable Diseases)

ப�ொற்று ந�ொய்கள்ள ந�ொய் ப�ொற்றியியலின் 
�டி ந�ொய ப�ொற்று �ரவும் முள்றக ந்கற்்றொர ந�ொல 
வள்கப�டு்�ப�டுகி்றது.
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 • நீரினொல்  ்பைவும்  ்�ொயகேள்  : மொ்சளடந்� 
�ண்ணீளர �ருகுவ�ொல் �ரவுகி்றது.

 • உணவினொல்  ்பைவும்  ்�ொயகேள்  : மொ்சளடந்� 
உணளவ உடப்கொளளுவ�ொல் �ரவுகி்றது.

 • கேொற்றினொல்  ்பைவும்  ்�ொயகேள்  : மொ்சளடந்� 
்கொற்ள்ற சுவொசிப��ன் மூலம் �ரவுகி்றது.

 • கிருமி  கேடத்திகேள்  மூலம்  ்பைவும்  ்�ொயகேள்: 
ப்கொசுக்கள மற்றும் ஈக்களின் மூலம் �ரவுகி்றது.

ச�ொற்று ்�ொயகேள்
வொகேனம் மூலம் ்பைவும் ்�ொயகேள்

மள்றமு்க ப�ொடரபினொல் உயிரற்்ற 
ப�ொருட்கள்ள ப�ொடுவதின் மூலமொ்க இந்� 
வள்கயொன ந�ொய �ரவுகி்றது.

 11.6    நீரினொல் ்பைவும் ்�ொயகேள் 
(WATER BORNE DISEASE)

ரட்பொயடு கேொய்ச�ல் (Typhoid Fever)

வரையர்ற
ளட�ொயடு ்கொயச்்சல் '்சொல்நமொபனல்லொ 

ளடபபி' என்்ற �ொகடீரியொவொல் ஏற்�டும் ஒரு 
்கடுளமயொன ப�ொற்்றொகும்.
ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்

்சொல்நமொபனல்லொ ளடபபி (Salmonella Typhi)
்பைவும் முர்ற 

ளட�ொயடு ்கொயச்்சல் உள்ள ந�ொயொளி மற்றும் 
்கட்தி்களின் மலம் மற்றும் சிறுநீர உணவில் 

்கலப��ொல் �ரவுகி்றது. இளவ ஈக்கள மூலமொ்க 
திரும்�வும் ந�ொய்ப�ொற்ள்ற உருவொகி்றது.

்�ொய கிருமி ச்பருககே கேொலம்
10 மு�ல் 14 �ொட்கள வளர

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள்
 • ்கொயச்்சல் 103 மு�ல் 104 ஃ�ொரன்ஹீட
 • இருமல் மற்றும் ப�ொண்ளட புண்
 • ்கடுளமயொன மன குழப�ம்
 • ந்சொரவு 
 • �லவீனம் 
 • வொந்தி 
 • எளட இழபபு 
 • �ளலவலி 
 • வயிற்று வலி 
 • ்கடுளமயொன வயிற்றுபந�ொககு 
 • ்கடுளமயொன மலச்சிக்கல் 
 • ்சரும்தில் இ்ளஞசிவபபு புளளி்கள

ளட�ொயடு ்கொயச்்சலுககு இரண்டு அல்லது 
மூன்று வொர்திற்கு நமல் சிகிச்ள்ச 
அளிக்கவில்ளலபயனில் �ொதிக்கப�டட ��ர மனக 
குழப�்ந�ொடு நிற்்க அல்லது �்கரமுடியொமல் 
அ�ொய்கரமொன பிரச்்சளன்கள்ள ்சந்திக்க 
நவண்டியிருககும்.

்பரி்�ொ�ரனகேள்
ளவடொல் படஸ்ட (Widal Test)

�ண்ணீரினொல் ்பைவும் ்�ொயகேள் கேொற்றினொல் ்பைவும் ்�ொயகேள் நுண்மை கேடத்திகேள் மூலம் ்பைவும் 
்�ொயகேள்

1. ளட�ொயடு ்கொயச்்சல்
2. ்கொலரொ
3. பெப�ளடடடிஸ் 'ஏ'
4. திடீர வயிற்றுபந�ொககு
5. ந�ொலிநயொ
6. உணவு விஷம்

1. சின்னம்ளம
2. �டடம்ளம
3. புடடொலம்ளம
4. இன்புளுயன்்சொ
5. ப�ொண்ளட அளடப�ொன்
6. ்கககுவொன் இருமல்
7. பமனின்ந்கொ்கொக்கல் 
மூள்ளக்கொயச்்சல்
8. ்கடுளமயொன சுவொ்ச ப�ொற்று 
ந�ொய்கள

1. படஙகு ்கொயச்்சல்
2. மநலரியொ
3. ள�நலரியொ
4. சிககுன் குனியொ
5.  நீண்ட்கொல சுவொ்ச ப�ொற்று 

ந�ொய்கள
6. ்கொ்ச ந�ொய
7. �்றளவ ்கொயச்்சல்
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கேடடுப்்பொடடு �டவடிகரகேகேள்
1. நீர ந�க்க்ள� ்கடடுப�டு்து�ல்.
2. சு்கொ�ொரம் மற்றும் சு்�ம்.
3. ந�ொய �ளட்கொபபு வழஙகு�ல்.

1. நீர்த் ் �ககேத்ர� கேடடுப்்படுத்து�ல் : வழக்கமொன 
முள்றயில் அளடயொ்ளம் ்கண்டு அவற்ள்ற 
்கடடுப�டு்து�ல்.

ஆைம்்பகேொல  ்பரி்�ொ�ரன - இள� உறுதிப�டு்� 
முககிய �ரிந்சொ�ளனயொ்க இர்�ம் மற்றும் 
மல்தின் நுண்ணுயிர ஆயவு உள்ளது.
அறிவிப்பு  -  சு்கொ�ொர அதி்கொரிககு ந�ொய்ப�ொற்று 
�ரவு�ளலயும், ்கடடுப�டு்துவள�யும் �ற்றி 
அறிவுறு்�ப�டுகி்றது.
�னிரமைப்்படுத்து�ல்  -  மூன்று ந�கடீரியியல் 
எதிரமள்ற மலம் மற்றும் சிறுநீர வரும் வளர 
�னிளமப�டு்� நவண்டும்.
சிகி்சர�கேள் - ்சரியொன சிகிச்ள்சயின் மூலம் ந�ொய 
ப�ொற்ள்ற ்கடடுப�டு்�வும் பிரச்்சளன்கள்ள 
�டுக்கவும் முடியும்.
ச�ொற்று நீககு�ல்
 • மூடப�டட ப்கொள்கலனில் சிறுநீர மற்றும் 

மல்ள� ந்சமி்து 5% கரி்சொல் ்களர்சல் மூலம் 
குள்றந்�து இரண்டு மணிந�ர்திற்கு ப�ொற்று 
நீக்கம் ப்சயய நவண்டும்.

 • அளன்து அழுக்களடந்� துணி்கள மற்றும் 
ஆளட்கள்ள 2% குந்ளொரின் ்களர்சலில் 
ஊ்றளவ்து நீரொவி மூலம் கிருமி நீக்கம் ப்சயய 
நவண்டும்.

 • அளன்து சு்கொ�ொர �ணியொ்ளர்கள �ங்கள 
ள்க்கள்ளக ்கழுவ நவண்டும்.

 • மூன்று அல்லது �ொன்கு மொ�ங்களுககு பி்றகு 
சிறுநீர மற்றும் மல்ள� ப�ொடரந்து 
�ரிந்சொ�ளன ப்சயய நவண்டும்.

 • நுண்ணுயிர கிருமி மற்றும் சீரொலொஜிக்கல் 
(Serological) �ரிந்சொ�ளன்கள மூலம் 
்கட்தி்கள்ள அளடயொ்ளம் ்கொணநவண்டும்.

 • ்கட்தி்கள ்கண்்கொணிபபின் கீழ் இருக்க 
நவண்டும். அவர்கள நீர, �ொல், உணவு்கள 
ள்கயொளுவள� �டுக்க நவண்டும்.

 • உணவு �யொரிப��ற்கு முன்பும் சிறுநீர, மலம் 
்கழி்� பின்பும் ந்சொபபு ந�ொடடு ள்க ்கழுவுவ�ற்கு 
சு்கொ�ொரக ்கல்வி அளிக்க நவண்டும்.

2. சுகேொ�ொைம்  மைற்றும்  �னிசுத்�ம்  (SANITATION 
AND HYGIENE) :

 • குடிநீர வழஙகு�ளல சு்தி்கரிக்கவும் 
�ொது்கொக்கவும் நவண்டும்.

 • அடிப�ளட சு்கொ�ொர்ள� நமம்�டு்தி உணவு 
சு்�்ள� ஊக்கப�டு்� நவண்டும்.

3. ்�ொய �டுப்பு (IMMUNIZATION):
 • ளட�ொயடு ந�ொளய �டுக்க இரண்டு �டுபபூசி்கள 

உள்ளன.
 • ப்கொல்லப�டட ளட�ொயடு �டுபபூசி, ஊசி மூலம் 

ப்கொடுக்கப�டுகி்றது.
 • உயிருள்ள �லவீனமொன �டுபபூசி வொய 

வழியொ்க ப்கொடுக்கப�டுகி்றது.

சிகி்சர�கேள்
நுண்ணுயிர ப்கொல்லி்கள வழங்கப�ட 

நவண்டும்

ச�விலிய ்மைலொண்ரமை
1. ்சரியொன உடல் பவப�நிளலளய �ரொமரி்�ல்.
2. வ்சதியொன �டவடிகள்க்கள்ள அளி்�ல்.
3. மருந்து்களின் �க்க விள்ளவு்கள்ள பின்�ற்்ற 

நவண்டும்.
4. முககிய அறிகுறி்கள்ள ்கண்்கொணிக்க 

நவண்டும்.
5. ள்க ்கழுவு�ல், ள்கயுள்ற அணி�ல், �ன் சு்�ம் 

�ற்றி சு்கொ�ொர ்கல்வியின் மூலம் 
அளனவருககும் ்கடடொய 
முன்பனச்்சரிகள்க்கள்ள வழங்க நவண்டும்.

6. சிக்கல்்களின் அறிகுறியொன குடலில் துள்ள 
உள்ள�ொ என்�ள� ப�ருக்கமொ்க 
்கண்்கொணிக்க நவண்டும்.

7. உடப்கொளளுவள�யும் பவளிநயற்றுவள�யும் 
துல்லியமொ்க �திவு ப்சய�ல்.

8. ்சரியொன ந�ொல் மற்றும் வொய �ரொமரிபபு வழங்க 
நவண்டும்.

சிககேல்கேள்
 • குடல் இர்�பந�ொககு
 • மல்தில் புதிய இர்�ம்
 • குடலில் துள்ள

 கேொலைொ (CHOLERA)
விபரிநயொ ்கொலநர என்்ற �ொகடீரியொவில் 

ஏற்�டககூடிய ்கடுளமயொன வயிற்று ந�ொக்கொகும்.
ஏற்�டு்தும் உயிரினம் (Causative organism) - 
விபரிநயொ ்கொலநர 

்பைவும் முர்ற
 • மனி�ரிடமிருந்து மனி�னுககு �ரவும் முள்ற



266

 • அசு்�மொன மலம் ்கலந்� �ண்ணீர
 • அசு்�மொன உணவு மற்றும் �ண்ணீர
 • ந�ரடி ப�ொடரபு

்�ொய கிருமி ச்பருககு கேொலம் (Incubation 
Period)

சில மணி்துளி்கள மு�ல் 5 மணி ந�ரம் 
வளர.

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள்
திடீபரன ப�ொடஙகி அதி்கப�டியொன வலி 

இல்லொமல் அரிசி ்கலந்� �ண்ணீர ந�ொல் ஏற்�டும் 
வயிற்று ந�ொக்கொகும்.
 • �ள்ச பிடிபபு
 • குழந்ள�்களுககு - ்கொயச்்சல், வலிபபு, 

சுயநிளனவின்ளம, �ள்ச�ொர இழுபபு.
 • வொந்தி
 • புள�ந்� அல்லது மூழ்கிய ்கண்்கள
 • குழிந்� ்கன்னங்கள
 • பவளிரிய ந�ொல்
 • பமலிந்� குரல் (Husky Voice)
 • குளிரந்� நிளலயிலொன ள்க, ்கொல்்கள.
 • விளரவொன மற்றும் �லவீனமொன �ொடி்துடிபபு.
 • இர்� அழு்�ம் குள்றவு
 • ஆழமற்்ற மற்றும் விளரவொன சுவொ்சம்.

்பரி்�ொ�ரனகேள்
மலம் �ரிந்சொ�ளன

சிககேல்கேள்
 • அதிரச்சி

 • ்கடுளமயொன நீரிழபபு
 • இர்� ்சரக்களரயின் அ்ளவு குள்றவ�ொல் 

குழந்ள�்களுககு வலிபபு, சுய நிளனவு 
இழ்�ல் மற்றும் மரணம் கூட ஏற்�டலொம்.

 • குள்றந்� ப�ொடடொசியம் அ்ளவு (Hypokalemia).

கேடடுப்்பொடடு �டவடிகரகேகேள்
்பரி்�ொ�ரனரய �ரி்பொர்த்�ல்

எல்லொ ந�ொயொளி்கள்ளயும் �ரிந்சொதிக்க 
நவண்டும்.
அறிவித்�ல்
1. ்கொலரொவொல் �ொதிக்கப�டட அளனவளரயும் 

�ரிந்சொதி்�ல்
2. ந�சிய ்சரவந�்சம் மற்றும் உளளூர்களில் 

அறிவிக்கககூடிய ந�ொயொ்க ்கொலரொ உள்ளது.
3. சு்கொ�ொரப �ணியொ்ளர்கள அளனவருககும் 

ந�ொளய அளடயொ்ளம் ்கண்டு உளளூர 
சு்கொ�ொர அதி்கொரியிடம் அறிவிக்க �யிற்சி 
அளிக்க நவண்டும். 

ஆைம்்ப நிரலயில் ்�ொரய கேண்டு அறி�ல்
ஒரு (நல்சொன, மி�மொன, ்கடுளமயொன) ்கொலரொ 

ப�ொற்்றொல் �ொதிக்கப�டட ��ளர தீவிரமொன 
ந�டு�ல் மூலமொ்க ்கண்டறிந்து ்சமு�ொய்தில் 
உடனடியொ்க சிகிச்ள்ச அளிக்க நவண்டும்.
சிகி்சர� ரமையஙகேரள நிறுவு�ல்

்கொலரொளவ ்கடடுப�டு்� சிறிதும் 
்கொல�ொம�மின்றி ந�யொளி்களுககு சிகிச்ள்ச 
அளிக்க நவண்டும்.
1. �மு�ொயத்தில்  சிகி்சர�  வ�திகேள்  எளிதில் 

அணுகே கூடிய�ொகே இருககே ்வண்டும்.
2. நீைழப்பு சிகி்சர�கேள்
 • நல்சொன நீரிழபபு்கள – வீடடிநலநய வொய 

வழியொ்க திரவங்கள்ள ப்கொடு்து சிகிச்ள்ச 
அளிக்க நவண்டும்.

 • ்கடுளமயொன நீரழபபு ந�ொயொளி்களுககு 
அருகில் உள்ள ளமய்திநலொ அல்லது 
மரு்துவமளனயிநலொ �ரம்பு திரவங்கள 
ஏற்்றலொம்.

 • ப்கொளள்ள ந�ொயொ்கநவொ அல்லது 
அச்சுறு்�லொ்கநவொ இருககும்ப�ொழுது – 
�டமொடும் மரு்துவ ந்சளவளய நிறுவ 
நவண்டும்.

3. ்�ொயத்ச�ொற்றியியல்  (Epidemiological)  – 
ஆயவின் மூலம் ந�ொய �ரவும் முள்ற மற்றும்  
ந�ொய ந�ொன்றிய வி�்ள�யும் அளடயொ்ளம் 
்கொண முடியும்.

 • நரொமொபுரி ந�ரர்சர அ்கஸ்டஸ் 
(2000 ஆண்டிற்கு முன்) ளட�ொயடு 
ந�ொயொல் �ொதிக்கப�டட ந�ொது 

குளிர குளியல் ப்சயது சு்கம் ப�ற்்றொர. 
இச்சிகிச்ள்சளய வழங்க ஆண்டனியஸ் 
மூ்சொ, இச்சிகிச்ள்சயினொல் பு்கழ்ப�ற்்றொர.

 • 1659-ஆம் ஆண்டில் �ொமஸ் வில்லீஸ் 
மு�ன் மு�ல் ளட�ொயடு ்கொயச்்சளல 
வி்ளககினொர.

 • பிரஞசு மரு்துவர பியர ்சொரலஸ் 
அபலக்சொண்டர லூயிஸ் மு�லில் ளட�ொயடு 
என்்ற வொர்ள�ளய முன்பமொழிந்�ொர.
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4. சுகேொ�ொை  �டவடிகரகேகேள்  அல்லது  சுத்திகேரிப்பு 
�டவடிகரகேகேள்

 • நீர் சுத்திகேரிப்பு
 • மைலத்ர�  அகேற்று�ல் – மலம் அ்கற்று�ல் 

வ்சதி்கள்ள ்சரியொ்கப �யன்�டு்� 
விழிபபுணரவு அளி்�ல்.

5. உணவு சுகேொ�ொைம் – உணளவ விற்கும் ந�ொது 
சு்கொ�ொரமொன முள்ற்கள்ள பின்�ற்்ற 
நவண்டும். சூடொன ்சளம்� உணளவ 
உடநன உண்ண நவண்டும். அள� 
சு்கொ�ொரமொ்க ள்கயொ்ள சு்கொ�ொர்கக ்கல்வி 
அளிக்க நவண்டும்.

 • ச�ொற்று நீககேம் – பிளீச்சிங �வுடர மி்கச் சி்றந்� 
ப�ொற்று நீககியொ்க ப்சயல்�டுகி்றது. துணி்கள 
மற்றும் �னிப�டட ப�ொருட்கள்ள கிருமி 
�ொசினியொல் கிருமி நீக்கம் ப்சயய நவண்டும்.

 • உப்புகேரை�ல்  சிகி்சர�  – ஆரம்�் 
நிளலயிநலநய ந�ொளய ்கண்டறிந்து சிகிச்ள்ச 
அளி்து உணவு �ொது்கொபபு சிகிச்ள்ச அளிக்க 
நவண்டும். 

சிகி்சர�கேள்
1. திரவம் மற்றும் �ொது உபபு்கள்ள மொற்றி 

வழஙகு�ல் அல்லது அளி்�ல்.
2. நுண்ணுயிர எதிரபபு மருந்து.
3. வயிற்று ந�ொககு எதிரபபு மருந்து்கள.
4. நீரிழபபு சிகிச்ள்ச – மீண்டும் நீர ஏற்றும் 

�ொனங்கள மற்றும் இர்� �ொ்ளங்கள வழியொன 
சிகிச்ள்ச

5. இளணபபு சிகிச்ள்ச்கள – வொந்தி நின்்ற 3 
மு�ல் 4 மணி ந�ர்திற்கு பி்றகு மீண்டும் நீர 
ஏற்றும் �ொனங்கள்ள ப்கொடு்து ந�ொய எதிரபபு 
மருந்து்கள்ளயும் ப்கொடுக்க நவண்டும். 
குழந்ள�்களுககு ந�ொய எதிரபபு மருந்து 
ந�ொய்ப�ொற்றிற்்கொன சிகிச்ள்ச ஆகும்.

6. �டுபபூசி்கள மக்கள்ள ்கொலரொவிலிருந்து 
�டுககி்றது.

மைஞ்�ள் கேொமைொரல வரகே (Hepatitis ‘A’)
மஞ்சள ்கொமொளல வள்க “ஏ” ்கல்லீரளல 

�ொதிககும் ந�ொய ப�ொற்்றொகும்.

ஏற்்படுத்து உயிரினம்
மஞ்சள ்கொமொளல “ஏ” ளவரஸ் (Hepatitis A 

Virus) Entro virus

்பைவும் முர்ற
மலம் வொயவழி,மற்றும் ந�ரடி ப�ொடரபு மூலம்
ந�ொய கிருமி ப�ருககு ்கொலம்
14 மு�ல் 28 �ொட்கள

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள்
1. ்கொயச்்சல்
2. ந்சொரவு
3. ்கடுளமயொன பிசியின்ளம, குமடடல், வொந்தி
4. ளெபந�ொ்கன்டரிக �குதியில் வலி
5. ்கருபபு நி்ற சிறுநீர, பவளிர நி்ற மலம்

சிககேல்கேள்
திடீர ்கல்லீரல் ப்சயலிழபபு

கேடடுப்்பொடடு �டவடிகரகேகேள்
ரி�ர்வொயர் கேடடுப்்பொடு

ப�ொற்றுகிருமி்களின் ந�க்க்ள� 
்கடடுப�டு்து�ல் – முழுளமயொன ஓயவு மற்றும் 0.5 
்ச�வீ�ம் ந்சொடியம் ளெபந�ொகுந்ளொளரடு ்களர்சல் 
மூலம் மல்ள�யும், நுண்மம் தீரக்கப�டொ� 
ப�ொருட்கள்ளயும் ப�ொற்று நீக்கம் ப்சயய நவண்டும். 
இவ்வொறு மூலம் ப�ொற்று ந�ொளய மற்்றவர்களுககு 
�ரவொமல் �டுக்க முடியும்.

்பைவும் முர்றகேரள கேடடுப்்படுத்து�ல்
 • உணவு உண்��ற்கு முன்பும், ்கழிவள்றளய 

�யன்�டு்திய பி்றகும் ள்க்கள்ள ்கழுவ 
நவண்டும்.

 • சு்கொ�ொரமொன முள்றயில் மல்ள� 
பவளிநயற்்ற நவண்டும்.

 • ப�ொது நீர விநிநயொகிககும் முன் (Commuity 
water sulies) மொசு து்கள திரளு�ல், வடி்கடடு�ல் 
மற்றும் ந�ொதுமொன குந்ளொரின் �வுடர மூலம் 
சு்தி்கரிக்க நவண்டும்.

�ந்�கேத்திற்குரிய வழிகேரளக கேடடுப்்படுத்து�ல்

�டுப்பூசிகேள்
மஞ்சள ்கொமொளல வள்க “ஏ” ந�ொய் 

ப�ொற்றிலிருந்து �லவள்க �டட ப்சயலிழந்� 
மற்றும் உயிருள்ள �டுபபூசி்களின் மூலம் ந�ொய 
ப�ொற்றிளன �டுக்கலொம். 

சிகி்சர�கேள்
1. ந�ொயொளிககு ந�ொதுமொன அ்ளவு ஓயவு அளிக்க 

நவண்டும்.
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2. மிருதுவொன உணவு ப்கொடுக்க நவண்டும்.
3. மது �ொனங்கள்ள �விரக்க நவண்டும்.

தீடீர் வயிற்றுப் ்்பொககு ்�ொயகேள்  
(Acute Diarrheal diseases)

வரையர்ற
திடீர வயிற்றுபந�ொககு என்�து 

அ்சொ�ொரணமொ்க அடிக்கடி இ்ளகிய �ன்ளமயுடநனொ 
(Semi-Solid) அல்லது திரவம் ந�ொன்்ற 14 
�ொட்களுககுள குடலிருந்து மலம் ்கழிப�து ஆகும். 
உல்க சு்கொ�ொர நிறுவனம் (WHO).

எ�டேமாேப ��ேடா��கா

எ�ேடாேசா�

�ளா�மா��மா

எ�ேடா �ளாச�

எ�ேடா �ளாச�

க

உண
 	��� /
உண
 ெவ��ட�

ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்
�ொகடீரியொ (Bacteria) : எஸ்ப்சரசியொ ந்கொலி, 

ஷீபெல்லொ, ்சொல்பமொபனல்லொ மற்றும் �ல

�்சசு கிருமிகேள் (Virus): 
நரடடொ ளவரஸ், அடிநனொ ளவரஸ் மற்றும் 

�ல

ஒடடுண்ணிகேள் (Parasites): 
எண்டமீ�ொ ஹிஸ்டொலிக்கொ, ஜியொரடியொ 

நலம்பலின் மற்றும் �ல

்பைவும் முர்ற
1. ந�ரடி ப�ொடரபு மலம் மற்றும் வொய மூலமொ்க

்�ொய கிருமி ச்பருககுகேொலம்
மணி ந�ரம் மு�ல் ஒரு �ொள வளர

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள் 
(Signs and symptoms)

 • புள�ந்� ்கண்்கள
 • துரி� இ�ய்துடிபபு (மிள்க இ�ய்துடிபபு)
 • குள்ற இர்� அழு்�ம்

 • எரிச்்சல் மற்றும் அளமதியின்ளம
 • பவளிரிய ந�ொற்்றம்
 • விளரவொன சுவொ்சம்
 • ஒழுங்கொ்க சிகிச்ள்ச அளிக்கொவிடில் திடீபரன 

சுயநிளனவிழக்க (Collapse) கூடும்.
 • ்சளி மற்றும் இர்�ம் ்கலந்�, �ச்ள்ச அல்லது 

மஞ்சள நி்ற்திலொன திரவ நிளல் 
�ன்ளமயுடன் மலம் ்கழி்�ல்.

 • வொந்தி
 • ்கொயச்்சல்
 • உலரந்� வொய, உலரந்� ந�ொல், குள்றந்� 

ந�ொல் டர்கர (Poor Skin Turgor)

்�ொய கேண்டறி�ல்
மலம் ஆயவு

சிககேல்கேள்
1. ப�ொடரந்து வயிற்றுபந�ொககு
2. ஊடடச்்ச்து குள்றந்� உணவு
3.  ளவடடமின்்கள மற்றும் ்கனிமங்கள 

குள்ற�ொடு
4.  இர்� ்சரக்களர குள்றவின் விள்ளவொ்க 

வலிபபு மற்றும் மூள்ள ந்ச�மளட�ல்
5. �ொது உபபு்கள இழபபு
6.  குருதிநயொடடம் குள்றவினொல் வரும் 

அதிரச்சி(Hypovolemic Shock)
7. தீடீர சிறுநீர்க ப்சயலிழபபு 

கேடடுப்்பொடடு �டவடிகரகேகேள்
பிர்திநய்க �ொயப�ொல் ஊடடு�ளல 

ஊககுவி்�ல்.

்�ொயத்�டுப்பு
 • சு்கொ�ொர ்கழிவள்ற்கள �யன்�டு்து�ல்.
 • உணவு மற்றும் �ண்ணீளர சு்�மொ்க 

ளவ்திரு்�ல்.
 • ்சொபபிடுவ�ற்கு முன்பும் மலம் ்கழி்� பின்பும் 

ள்க்கள்ள ்கழுவ நவண்டும்.

சிகி்சர�கேள்
மீண்டும் நீர் ஏற்றும் ்பொன சிகி்சர�கேள்-

எளிதில் கிளடக்கக கூடிய �ொனங்க்ளொன 
அரிசி ்கஞசியிளன (அரிசி திரவ்ள�) ப்கொடுக்கவும். 
ஒரு உபபு்களர்சல் (ORS) �ொகப்கடளட ஒரு லிடடர 
�ண்ணீரில் ்கலந்து �ன்்றொ்க ்களரயும் வளர 
சு்�மொன ந�க்கரண்டிளய ப்கொண்டு ்கலக்க 
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நவண்டும். 2 வயது குள்றவொன குழந்ள�ககு ¼ 
மு�ல் ½ கிண்ணம் (Cup) ஒவ்பவொரு 
வயிற்றுபந�ொககின் ப�ொழுதும் ப்கொடுக்க நவண்டும். 
2 வயதிற்கு நமல் உள்ள குழந்ள�்களுககு 100மி.
லி மு�ல் 200மி.லி வளர ஒவ்பவொரு வயிற்றுப 
ந�ொககின் ப�ொழுதும் ப்கொடுக்க நவண்டும். இந்� 
்களர்சளல 24 மணி ந�ர்திற்குள 
உடப்கொளளு�ல் நவண்டும். இந்� ்களர்சளல சூடு 
�டு்�நவொ, ப்கொதிக்க ளவக்கநவொ கூடொது.

ச்பொருத்�மைொன உணவுகேள்
1. இ்ளநீர
2. அரிசி ்கஞசி
3. �ருபபு �ண்ணீர
4. பிள்சந்� வொளழப�ழம்
5. ந�நீர
6. �ொய�ொல் ப�ொடரந்து ஊடடு�ல்

ச்பொருத்�மைொன மைருநதுகேள்
 • ந�ொய்ப�ொற்று கிருமி்களுகந்கற்்ற ந�ொய 

எதிரபபு மருந்து்கள ப்கொடு்�ல்.
 • ்கொயச்்சல், வொந்தி அளடயொ்ளங்களுககு ஏற்்ற 

சிகிச்ள்ச அளி்�ல்.
 • நுண்ணுயிரியின் �்கரவு �ன்ளமளய 

குள்றககும் மருந்து்கள ப்கொடு்�ல்.
 • ்கடுளமயொன நீரழபபு ந�ொயொளிககு இர்� 

�ொ்ளங்கள மூலம் திரவம் அளி்�ல். 

இளம்பிள்ரளவொ�ம் (Poliomyelities)
இ்ளம்பிளள்ள வொ�ம் என்�து ந�ொலிநயொ 

ளவரஸினொல் ஏற்�டும் திடீர ளவரஸ் ப�ொற்று 
ந�ொயொகும். �ச்சு கிருமியொல் உருவொ்கக கூடிய 
்கடுளமயொன �ச்சு கிருமி ந�ொயொகும். இது ஒரு 
முடமொககும் ந�ொய ஆகும்.

ேபா�ேயா ைவர�� அைம��

ஆ�.எ�.ஏ

�ைள	ேகா�ேரா���

ேம� ஓ�

ச��

ைவர� ேக���

ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்
மூன்று வள்கயொன ந�ொலிநயொ ளவரஸ் 

(வள்க I, II, III) 

்பைவும் முர்ற
மலம் மற்றும் வொயவழி மூலமொ்க அல்லது 

மொசுப�டு்�ப�டட அல்லது தூயளமந்கடு அளடந்� 
ள்க்கள, உணவு, �ண்ணீர மூலமொ்க �ரவுகி்றது.

நீர்திவரல ச�ொற்றுகேள் (Droplet Infection)
்கடுளமயொன ந�ொயொ்க இருககும் ந�ொது 

இருமல் மற்றும் தும்மல் மூலம் �ரவுகி்றது.

்�ொய கிருமி ச்பருககுகேொலம்
7 மு�ல் 21 �ொட்கள அல்லது 3 மு�ல் 35 

�ொட்க்ளொ்க மொறு�டலொம்.

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள் 
(Signs and Symptoms)

1. சுவொ்சம் –  �டுமல் (Coryza), ப�ொண்ளடபுண் 
மற்றும் இருமல்.

2. குடல் –  வொந்தி, வயிற்றுபந�ொககு, மலச்சிக்கல், 
ப�ொடர ்கொயச்்சல், �ளலவலி, மயக்கம், 
அளமதியின்ளம, எரிச்்சல் மற்றும் 
வியரளவ.

3. வலி –  �ன்னிச்ள்சயொன இயக்கங்கள மூலம் 
முதுகு, ்கழு்து மற்றும் ள்க, ்கொல்்கள்ள 
அள்சககும் ந�ொது உடனடியொ்க் 
ந�ொன்றும் வலி.

4. உயரந்� �ரஸ்�ர உணரவு (Hyperparesthesia)
5. முதுப்கலும்பு மற்றும் �ண்டுவடம் விளரபபு
6. �ொடி துடிபபு அதி்கரி்�ல்
7. அதி்க வியரளவ
8. �க்கவொ�ம் 

சிககேல்கேள்
 • இ�ய�ள்ச�ழல் (Myocarditis)
 • உயர இர்� அழு்�ம்
 • நுளரயீரல் வீக்கம்
 • நிநமொனியொ
 • மன அழு்�ம்

கேடடுப்்பொடடு �டவடிகரகேகேள்

சுகேொ�ொைம்
சு்தி்கரிக்கப�டட குடிநீர வழஙகு�ல். சு்கொ�ொர 

முள்றயில் மலங்கள்ள அ்கற்றி வீடடின் சு்�ம் 
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மற்றும் உணவு்களின் சு்�்ள� நமம்�டு்துவ�ன் 
மூலம் ந�ொய �ரவுவள� குள்றக்கலொம். எளிய 
சு்�்ள� �ரொமரிககும் �டவடிகள்க்கள சில, 
உணவு �யொரிப��ற்கு முன் ள்க ்கழுவு�ல், 
்சொபபிடுவற்கு முன்பும், குழந்ள�ககு உணவு 
ப்கொடுப��ற்கு முன்பும், மலம் ்கழி்� பி்றகும், மலம் 
்கழி்� குழந்ள�ளய சு்�ம் ப்சய� பி்றகும் மல்ள� 
பவளிநயற்றிய பி்றகும் ள்க்கள்ள ்கழுவுவள� 
்கடடொயமொ்கக ்களடபிடிக்க நவண்டும்.

சுகேொ�ொைக கேல்வி
சு்கொ�ொர �ணியொ்ளர்களின் முககியமொன 

�ணியொனது வயிற்றுபந�ொகள்க �டுப��ற்கு 
�ொயப�ொலூடடு�ல், இளண உணவு்கள, சு்�மொன 
குடிநீர, அதி்க �டியொன �ண்ணீர �யன்�டு்து�ல், 
சு்கொ�ொரமொன ்கழிவள்றளய �யன்�டு்து�ல், 
இ்ளம் குழந்ள�்கள மற்றும் ந�ொயொளியின் 
ந�ொய்ப�ொற்று மல்ள� பவளிநயற்று�ல் ஆகிய 
வழிமுள்ற்கள்ள ்சமு�ொய்தில் உள்ள ��ர்களுககு 
்கற்பி்�லின் மூலம் வயிற்றுபந�ொககு ்கடடுப�ொடடு 
�டவடிகள்க்கள்ள �ரொமரிக்கவும் 
ள்கய்கப�டு்�வும் முடியும்.

்�ொயத்�ரட கேொப்பு
இரண்டு வள்கயொன �டுபபூசி்கள 

�யன்�டு்�ப�டுகின்்றன. ப்சயலிழந்� �டுபபூசிளய 
(Salk) ஊசி மூலமும், வொயவழி ந�ொலிநயொ (Sabin) 
ப்சொடடு மருந்து ந�ொடப�டுகி்றது.

ஈககேரள கேடடு்படுத்து�ல்
மனி� மலம் மற்றும் விலஙகு்களின் மல்திற்கு 

இளணயொ்க அவற்றிலிருந்து உருவொகும். 
ஈக்களின் இனபப�ருக்க்ள� ்கடடுப�டு்� 
நவண்டும்.

சிகி்சர�கேள்
1. வலி நிவொரணி மற்றும் மயக்க மருந்து்கள, 

வலிளய நீக்கவும், தூக்க்ள� தூண்டவும் 
ப்கொடுக்கப�டுகி்றது.

2. மலச்சிக்கல்்களுககு –மலமி்ளககு்கள (Laxative) 
ப்கொடுக்கப�ட நவண்டும்.

3. ந�ொய எதிரபபு மருந்து – சுவொ்ச ப�ொற்று ந�ொய 
பிரச்்சளன்கள்ள �டுக்க.

4. சுவொ்ச்தில் பிரச்்சளன்கள (Respiratary failure) 
ஏற்�டடொல், ப்சயற்ள்க சுவொ்ச்துடன் சிகிச்ள்ச 
அளிக்க நவண்டும்.

5. மறு வொழ்வு அளி்�ல்

ந�ொலிநயொ வரலொறு – 
இ்ளம்பிளள்ள வொ� ந�ொய நீண்ட 
வரலொறு உளடயது. மு�ல் 

எடு்துக்கொடடு 3000 ஆண்டிற்கு முன்ந� 
உள்ளது. 18-வது நூற்்றொண்டின் 
ப�ொடக்க்தில் எகிபதிய வம்்ச்தில் எகிபதிய 
்கல்பவடடு நி்கழ்வு்களில் பூ்சொரி ஒருவருககு 
மங்கலொன �க்கவொ�்�ொல் ்கொலில் குள்ற�ொடு 
ஏற்�டடுள்ளது.  அது ப�ொதுவொ்க இ்ளம்பிளள்ள 
வொ�ம் ஆகும்.

11.7  கேொற்றினொல் ்பைவும் ்�ொயகேள்

சின்னம்ரமை (Chicken Pox) 
்வரிசெல்லொ

சின்னம்ளம அல்லது நவரிபஸேல்லொ என்�து 
பவரப்சல்லொ ந்சொஸ்டர என்்ற �ச்சு ளவரஙஸே 
மூலம் �ரவக கூடிய திடீர ப�ொற்று ந�ொயொகும்.

ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்
பவரப்சல்லொ ந்சொஸ்டர (Varicella Zooster)

்பைவும் முர்ற
்சளி்து்கள்கள

்�ொய கிருமி ச்பருககுக கேொலம் 
 • ்சளி்து்கள்கள மூலம் கிருமி �ரவு�ல்
 • 10 மு�ல் 21 �ொட்கள வளர.

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள்

முன் ்�ொற்்ற நிரல ்�ொற்்ற நிரல
்கொயச்்சல் �டிபபு்கள, ப்கொ்�ொ்க, 

அரிக்க கூடிய 
ப்கொபபு்ளங்கள

பின்பு்றம் வலி மு�லில் உடல், பி்றகு 
மு்கம், ள்க்கள, 
அககுள்கள, ்கொல்்களில் 
ந�ொன்்ற கூடும்.

�டுக்கம் வொயபு்ற நமற்�ரபபில் 
�டிபபு்கள

உடல் ந்சொரவு

சிககேல்கேள்
ப�ரியவர்கள மற்றும் குழந்ள�்களுககு
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 • இர்�பந�ொககு அல்லது இர்�்கசிவு
 • நிநமொனியொ
 • மூள்ள் ப�ொற்று ந�ொய்கள.
 • சிறுமூள்ள �குதி ்கடுளமயொ்க �ொதிக்கப�டு�ல் 

உடலில் �டிபபு்கள ந�ொன்றினொல் 6 
�ொட்களுககு �னிளமப�டு்� நவண்டும். ்சளி் 
ப�ொற்றினொல் �ொதிக்கப�டட ப�ொருட்கள்ள (துணி 
மற்றும் �ொ்திரங்கள) ப�ொற்று நீக்கம் ப்சயய 
நவண்டும். 

�டுப்பு �டவடிகரகேகேள்
1. பவரப்சல்லொ ந்சொஸ்டர இம்யூநனொகந்ளொபுலின் 

பவரப்சல்லொ ந்சொஸ்டர இம்யூநனொகந்ளொபுலின் 
ஊசிளய 72 மணி ந�ர்திற்குள ந�ொய 
பவளி�டு்திய உடநன ப்கொடுப��ன் மூலமொ்க 
சின்னம்ளம ந�ொளய் �டுக்கலொம்.

2. �டுபபூசி �ற்ந�ொது உயிருள்ள பவரப்சல்லொ 
ளவரஸ் �டுபபூசி �ொது்கொப�ொ்க 12-18 மொ�முள்ள 
சின்னம்ளம வர�ொ குழந்ள�்களுககு ப்கொடுக்க 
�ரிந்துளரக்கப�டுகி்றது. (மருந்து்கள: ்கொயச்்சல் 
எதிரபபு மருந்து மற்றும் எதிரபபு ளவரஸ் 
மருந்து்கள)

  �டடம்ரமை (Measels)

வரையர்ற
�டடம்ளம என்�து குழந்ள� �ருவ்தில் 

மிகந்சொ ளவரஸ் (Myxo Virus) என்்ற �ச்சு 
வளரஸினொல் ஏற்�டக கூடிய திடீர ந�ொய் 
ப�ொற்று ஆகும்.

ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்
ஆர.என்.ஏ �ொரொ மிகந்சொ ளவரஸ் (RNA Para 

Myxo Virus)

்பைவும் முர்ற
்சளி் து்கள்கள மூலம்

்�ொய கிருமி ச்பருககு கேொலம்
்கொயச்்சல் ஆரம்�மொகி பவளிப�டு்திய 10-வது 

�ொள மற்றும் 14 �ொட்களுககு நமலொன �டிபபு 
ந�ொற்்றம் ப�ொதுவொ்க 7 �ொட்கள.

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள் 
(Signs and Symptoms)

இவற்றில் மூன்று நிரலகேள் உள்ளன.

1.  அறிகுறி  சகேொப்புளம்  நிரல  (Prodromal 
Stage)
 • ்கொயச்்சல்
 • �டுமல் (ஊசிலணய
 • தும்மல்
 •  மூககிலிருந்து திரம் பவளிநயறு�ல் (Nasal 

disapar)
 • இருமல்
 • ்கண்்கள சிவந்திரு்�ல்
 • ்கண்ணீர வடி�ல்
 • ஒளிளயப �ொர்து �யம்
 • வொந்தி
 • வயிற்றுபந�ொககு
 • சிவபபு் �்ள்தில் ப்கொபபு்ள புளளி்கள

2. சவடிப்பு நிரல
 • �்ள�்ளப�ொன சிவபபு (Dushy Red)
 • உபபுக்கல் (Macular)  ந�ொன்்ற நிளல
 • பவண் ப்கொபபு்ளம் 
 • �டிபபு்கள ்சங்கமி்து பமலிந்திருககும்

பின் �டடம்ரமை நிரல (Post Measles 
Stage)

1. எளட இழபபு
2. �லவீனம்
3. வ்ளரச்சி பின்னளடவு அல்லது �ொதிபபு 

(Retardation)
4. எதிரவிளண நுளரயீரல் ்கொ்சந�ொய
5. ஊடடச்்ச்து மற்றும் வ்ளரசிள� மொற்்றங்கள.

சிககேல்கேள்
 • �டடம்ளமயுடன் இளணந்� வயிற்றுபந�ொககு.
 • நிநமொனியொ
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 • ்கொது ந�ொய ப�ொற்று (Otitis Media)
 • ்கொயச்்சலினொல் வலிபபு
 • மூள்ள ந�ொய்ப�ொற்று
 • �ொன் மூள்ள ந�ொய ப�ொற்று

கேடடுப்்பொடடு �டவடிகரகேகேள்
a) ந�ொல் �டிபபு உருவொன 7 �ொட்களுககு 

ந�ொயொயிளய �னிளமப�டு்� நவண்டும்.
b) ந�ொய பவளியொன பின்பு ப�ொடரபுடன் 

இருந்�வர்களுககு இரண்டு �ொட்களில் ந�ொய 
�ளட ்கொபபு ந�ொடநவண்டும். �டுபபூசி ந�ொட 
முடியொ� (Contraindication) ந�ொயொளி்களுககு 
ந�ொய பவளிப�டு்திய மூன்று மு�ல் �ொன்கு 
�ொட்களில் இம்யூந�ொகந்ளொபூலின் 
(Immunoglobulin) ந�ொட நவண்டும்.

c) ந�ொய ந�ொன்றியவுடன் �டுபபூசி ந�ொடடுக 
ப்கொண்டொல், ஆண்டு முழுவதும் வரும் 
இந்ந�ொய நமலும் �ரவுவள�் �டுக்கலொம்.

சிகி்சர�கேள்
�டடளமககு குறிபபிடட சிகிச்ள்ச கிளடயொது. 

ஆனொல் ்சொ�ொரணமொ்க நிளலளம்கள 7 மு�ல் 10 
�ொட்களில் �ளழய நிளலககு திரும்பி வருவர. 
கீழ்வரும் �டவடிகள்க்கள ந�ொய ப�ொற்ள்ற 
்கடடுப�டு்� முககிய ்கொரணி்க்ளொகும்.
 • ்கொயச்்சல் ்கடடுப�ொடு மற்றும் வலி நீககு�ல்.
 • அதி்கப�டியொன திரவ வள்க உணவு நீர 

இழபள�் �டுககும்.
 • குளிரொனஅளடயொ்ளங்களுககு சிகிச்ள்ச 

அளிப�து.
 • ்கண்்களில் புண்்கள இருபபின் அவற்ள்ற ஈரப 

�ஞசு்க்ளொல் ்கண்்கள்ள �ரொமரிக்க நவண்டும்.

�டடம்ரமை �டுப்பூசி
�டடம்ளமககு ப்சயல்தி்றன் உள்ள �டுபபூசி 

மி்கச் சி்றந்�து ஆகும். �டுபபூசியொனது உள்றந்து 
்கொயளவக்கப�டட ப�ொருட்க்ளொ்க வழங்கப�டுகி்றது. 
2 மு�ல் 8 டிகிரி ப்சல்சியஸ் பவப�நிளலயில் 
இ்�டுபபூசிளய ந்சமி்து ளவக்க நவண்டும். WHO 
�ரிந்துளரப�டி 9வது மொ�்தில் குழந்ள�ககு 
இ்�டுபபூசிளய ப்கொடுக்கலொம்.

புடடொளம்ரமை (Mumps)

வரையர்ற
புடடொ்ளம்ளம என்�து ப�ொதுவொ்க 

�னிக்கொல்தில் வளரஸினொல் ஏற்�டும் திடீர 
ந�ொய ப�ொற்்றொகும்.

��டாள�ைம ைவர�

HN-�ரத�

F-�ரத�
M-�ரத�
பா�மேர�
ஆ	.எ�.ஏ
(மரப�)
அ�����	

ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்
RNA ளவரஸ் ஜீனஸ் ரூப�ல்லொ (Genus 

Rubella) குடும்� வள்களய ந்சரந்� 
�ொரொளமந்சொவிரிநட (Paramyxoviridae).

்பைவும் முர்றகேள்
1. ்சளி து்கள்கள
2.  ந�ொய ப�ொற்றுளடநயொருடன் ந�ரடி 

ப�ொடரபு

்�ொய கிருமி ச்பருககே கேொலம்
இரண்டு மு�ல் மூன்று வொர ்கொலமொ்க 

ப�ொதுவொ்க 18 �ொட்கள.

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள் 
(Signs and Symptoms)

வலி மற்றும் வீக்கம் ்கலந்� ஒன்று அல்லது 
இரண்டு உமிழ்நீர சுரபபியில் (Parotid Gland).
1. ்கொது வலி
2.  வொய தி்றககும் ந�ொது வலி மற்றும் விள்றபபு.
3. ்கொயச்்சல்
4. �ளலவலி

சிககேல்கேள்
 • ஆரள்கடடிஸ் (Orchitis)
 • ்கருபள� ந�ொய ப�ொற்று (Ovaritis)
 • ்களணய ந�ொய ப�ொற்று (Pancreatitis)
 • மூள்ள ந�ொய ப�ொற்று (Meningoencephalitis)
 • இ�ய்�ள்சயழல்
 •  �ரம்பு ப்சரிமொனம் (Nerve Deafness) �ல 

மூடடு்களின் வலி �ளலயில் நீரந்கொரளவ 
ந�ொன்்றளவ அரி�ொன சிக்கல்்கள.

கேடடுப்்பொடடு �டவடிகரகேகேள்
ஆைம்்ப ்�ொயகேண்டறி�ல்:
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சு்கொ�ொர அதி்கொரி்கள மூலம் ந�ொயொளிளய 
அளடயொ்ளம் ்கண்டு ்சரியொன �டவடிகள்க்கள 
நமற்ப்கொளவ�ன் மூலம் ந�ொளய ்கடடுப�டு்� 
நவண்டும்.

�னிரமைப்்படுத்து�ல்:
ந�ொயொளியின் அளடயொ்ளங்கள மற்றும் 

அறிகுறி்கள �ணிந்து ப�ளிவொகும் வளரயில் 
�னிளமப�டு்� நவண்டும்.

ச�ொற்று நீககேம்:
உமிழ்நீர, இர்�ம், சிறுநீரில் ந�ொய் 

ப�ொற்றுள்ள ளவரஸ் உள்ளது. ஆள்கயொல் 
ந�ொயொளி �யன்�டு்திய ப�ொருட்கள்ள கிருமி 
நீக்கம் ப்சயய நவண்டும்.

கேண்கேொணித்�ல்:
ந�ொய்ப�ொற்று உற்�்தி �ரவும் முள்ற 

ந�ொயொளிளய அளடயொ்ளம் ்கொணு�ல், மற்றும் 
்சந்ந�்க்திற்குரிய ப�ொடரபு ஆகியவற்ள்ற 
்கண்்கொணி்�ல் மூலம் மீண்டும் ந�ொய 
�ரவுவள�் �டுக்க முடியும்.

�டுப்பு �டவடிகரகேகேள்
�டுபபூசி: ஒற்ள்ற அ்ளவு (0.5ml) உள்ள 

உயிருள்ள �டுபபூசி �ற்ந�ொது புடடொ்ளம்ளம 
ந�ொளய மி்க சி்றந்� முள்றயில் �டுககி்றது.

இம்யூநனொகுந்ளொபுலின்: குறிபபிடட 
இம்யுநனொகுந்ளொபுலின் �யன்�டு்�லொம். ஆனொல் 
அ�ன் ப்சயல்�ொடடு நிரூபிக்கப�டவில்ளல.

 இன்ஃப்ளூயன்�ொ (Influenza)
வரையர்ற

இன்ஃபளூயன்்சொ ளவரஸினொ்க புலுயன்்சொ 
என்�து சுவொ்சம் மூலம் �ரவககூடிய ்கடுளமயொன 
ந�ொய் ப�ொற்்றொகும். இன்புளுயன்்சொ மி்கவும் 
நவ்கமொ்க �ரவக கூடியது.

ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்
இன்ஃபளூயன்்சொ ளவரஸ் (Influenza Virus) 

மூன்று வள்க்க்ளொகும் அளவ ('ஏ', 'பி', 'சி')

்பைவும் முர்றகேள்
ஒரு ��ரின் இருமல் மற்றும் தும்மலின் 

ந�ொதும் சுவொ்சப �ொள�யில் நீர திவளல்கள மூலம் 
உளநுளழந்து இன்ஃபளூயன்்சொ ந�ொய ப�ொற்று 
�ரவுகி்றது.

்�ொய கிருமி ச்பருககு கேொலம்
18 மு�ல் 72 மணி ந�ரளம வளர 

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள்
1. ்கொயச்்சல்
2. குளிரந்� நிளல
3. வலி
4. இருமல்
5. ப�ொதுவொன �லவீனம்
6. சிக்கல்்கள
7. நிநமொனியொ

சிகி்சர�கேள்
�ச்சு கிருமி எதிரபபு மருந்து (Antiviral) ந�ொயின் 

தீவிர்ள� ப�ொறு்து மருந்து்கள்ளயும் மொற்றிக 
ப்கொள்ளலொம். ந�ொய  உருவொன 24 மணி 
ந�ர்தில் இருந்து 48 மணி ந�ர்தில்  
சிகிச்ள்சளய ஆரம்பிக்க நவண்டும்.

கேடடுப்்பொடடு �டவடிகரகேகேள்
 • கூடட ப�ரி்சலொன இடங்கள்ள �விரக்கவும்
 •  ப�ொது இடங்களில் �ல்ல ்கொற்ந்றொடடமொ்க 

இருக்கநவண்டும்.
 •  ள்கககுடளட அல்லது துண்டு மூலம் தும்மும் 

ந�ொதும் இருமும் ந�ொதும் மு்க்ள� மூட 
நவண்டும்.

 •  இன்ஃபளூயன்்சொ ந�ொயொளிளய 
�னிளமப�டு்� நவண்டும்.

ச�ொண்ரட அரடப்்பொன் (Diphtheria)

வரையர்ற
ப�ொண்ளட அளடப�ொன் என்�து பு்ற �ச்சு 

ப�ொண்ளட அளடப�ொன் �ொகடீரியொவொல் 
ஏற்�டககூடிய திடீர ந�ொய ப�ொற்று ஆகும். இந்� 
ந�ொயொனது முககியமொ்க ப�ொண்ளட குரல்வள்ள 
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மூககு டொன்சில் ஆகிய உறுபபு்கள்ள �ொதிககி்றது. 
இந்� உறுபபு்களில் எஙகு ்சொம்�ல் நி்றமொன 
பமல்லிய ்சவ்வு உற்�்தியொகி்றந�ொ அவற்றின் 
மூலம் ்கொற்றில் �ரவுகி்றது.

்�ொரய ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்
்கொரனி�ொகடீரியம் டிபதீரியொ (Corynebacterium 

Diphtheria) என்்ற பு்ற �ச்சு ப�ொண்ளட அளடப�ொன் 
�ொகடீரியொ.

்பைவும் முர்ற
 • ்சளி் து்கள்கள
 • ந�ொய்ப�ொற்றுளடய பவடடுக ்கொயங்கள.
 •  ப�ொண்ளட சுரபபு நீரொல் ப�ொற்று அளடந்� 

ப�ொருள அல்லது �ொசி.

்�ொய கிருமி ச்பருககே கேொலம்
2 மு�ல் 6 �ொட்கள. சில ்சமயங்களில் நீண்ட 

�ொட்கள.

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள் 
(Signs and Symptoms)

அளடயொ்ளங்கள ஆரம்பிககும் ந�ொது 
வழக்கமொ்க �டிப�டியொ்க இருககும்.  மி்க ப�ொதுவொன 
அளடயொ்ளங்கள
8. ப�ொண்ளட வலி
9. உடல் ந்சொரவு
10. ்கழு்தில் இருககும் நிணநீர வீக்கம்
11. குள்றவொன ்கொயச்்சல்
12.  ஃந�ரிஙந்கொ டொன்ஸில் ப�ொண்ளட 

அளடப�ொனில் உள்ள ப�ொண்ளடபபுண் 
மற்றும் விழுஙகுவதில் ்கடினம்.

13.  ஆரம்�நிளலயில் ப�ொண்ளட சிவந்து இரு்�ல்.
14.  ்சொம்�ல் மற்றும் பவண்ளமயொன நீரக்கசிவு 

அல்லது சீழுடன் கூடிய புளளி்கள.
15. ப�ொண்ளட ்சவ்வு்களில் ந�ொய்ப�ொற்று.
16.  உள�ொககு (டொன்சில்), ்கழு்தில் உள்ள 

நிணநீர முளன்கள, �ொளடயின் கீழ் உள்ள 
�குதி, முன் ்கழு்து ஆகிய உறுபபு்களில் ப�ரிய 
அ்ளவிலொன வீக்கம் இருககும். �ச்சு டிபதீரியொ 
ப�ருக்க நிளலயிளன எருளம ்கழு்து என்று 
அளழககிந்றொம்.

17.  ஜவ்வு்களில் புளரநயறுவ�ொல் மூச்சு்திண்றல் 
ஏற்�டலொம். 

18.  குரல்வள்ள ப�ொண்ளட அளடப�ொனொல் 
்கர்கரபபு ஒலியுடன் கூடிய அளடபபு மற்றும் 
இறுதியில் மூச்சு் திண்றல் ஏற்�டலொம்.

19.  சுவொ்ச்தின் ந�ொது ந்கட்க ப�ொறுக்கொ� 
ஒலியின் மூலம் சுவொ்ச �ற்்றொககுள்ற 
ஏற்�டுவதுடன் மரண்திற்கு வழிவகுககும்.

சிககேல்கேள்
ப�ொண்ளட அளடப�ொன் �ச்சினொல் 

வழிவகுக்கக கூடியது.
 • இ�யம் ந்ச�மளட�ல் (இ�ய்தில் 

ந�ொய்ப�ொற்று - Myocarditis)
 • �ரம்பு மண்டலம் ந்ச�மளட�ல்
 • சிறுநீர்கம் ந்ச�மளட�ல்
 • �ரம்பியலில் (மூள்ள ந�ொய ப�ொற்று)
 • நீண்டந�ர வலிபபு
 • குழந்ள�ப�ருவ �ள்சபபிடிபபு (Spasms)

கேடடுப்்பொடடு �டவடிகரகேகேள்

1. ்�ொயொளி மைற்றும் கேடத்திகேள் (Carriers)
ஆைம்்பநிரல  கேண்டுபிடிப்பு:  ்கட்திள்க்ள 
நுண்ணுயிர ்கண்டறியும் முள்ற மூலம் 
்கண்டுபிடிக்க நவண்டும். ப�ொண்ளட மற்றும் 
மூககில் (Swab) உள்ள ்சளியின் �ரிந்சொ�ளனககு 
எடு்து நுண்ம ப�ொகுதி வொரபபு ஆயவின் மூலம் 
ப�ொண்ளட அளடப�ொன் கிருமி இருப�ள� 
�ரிந்சொதிக்க நவண்டும்.
�னிரமைப்்படுத்து�ல்:  ்சந்ந�்க்திற்குரியவர்கள 
மற்றும் ்கட்தி்கள்ள உடனடியொ்க �னிளமப�டு்� 
நவண்டும். மரு்துவமளனயில் குள்றந்�து 14 
�ொட்கள �னிளமப�டு்� முளனய நவண்டும்.
சிகி்சர�:  ப�ொண்ளட அளடப�ொன் ந�ொய 
்சந்ந�்க்திற்குரிய�ொ்க இருககும்ந�ொது ப�ொண்ளட 
அளடப�ொன் �ச்சு எதிரபபு ப�ொருள்ள (Diphtheria 
Antitoxin) �ொமதிக்கொமல் ப்கொடுக்க நவண்டும். 
�ள்ச்கள மற்றும் இர்� �ொ்ளங்கள வழியொ்க 20 
ஆயிரம் மு�ல் ஒரு லட்சம் யூனிட வளரயில் 
ப்கொடுக்கலொம். ந�ொயின் தீவிர்ள� ப�ொறு்து 
அ்ளவு மொறு�டலொம்.

2. கேடத்திகேள்
்கட்தி்களுககு எரி்நரொளமசின் என்்ற 

வொயவழி ந�ொய எதிரபபு மொ்திளரயின் மூலம் 10 
�ொட்களுககு சிகிச்ள்ச அளிக்க நவண்டும். இதுநவ 
்கட்தி்களுககு மி்கச்சி்றந்� மொ்திளரயொகும்.

ச�ொடர்பு:  ப�ொடரபு உள்ள ��ர்களுககு சி்றபபு 
்கவனம் ப்கொடுக்கப�டுகி்றது. அவர்களுககு 
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ப�ொண்ளடயில் (Swab) எடுககும் மொதிரி மூலம் 
ந�ொய எதிரபபு நிளலளய தீரமொனிககி்றது. 
ப�ருஙகிய ப�ொடரபில் உள்ளவர்களுககு 
ப�ொடரந்து �ல வொரங்கள நுண்ணுயிரியல் 
்கண்்கொணிபபு ப்சயய நவண்டும்.
�மூகேம்: ப்சயல்தி்றனுள்ள ப�ொண்ளட அளடப�ொன் 
டொக்சொயடு �டுபபூசி மடடுநம ்சமூ்க்தின் மி்கச் 
சி்றந்� ்கடடுப�ொடொகும். முன்பு எந்� 
குழந்ள�்களுகப்கல்லொம் ந�ொய �ற்்கொபபு ஊசி 
ப்கொடுக்கவில்ளலநயொ அவர்களுககு 500 மு�ல் 
1000 யூனிட அ்ளவு ப�ொண்ளட அளடப�ொன் ந�ொய 
எதிரபபு (Diphtheria Antitoxin) மருந்திளன இர்� 
�ொ்ளங்கள வழியொ்க ப்கொடுக்க நவண்டும்.

சிகி்சர�கேள்
 • ந�ொயின் தீவிர்திற்கு ஏற்� ப�ொண்ளட 

அளடப�ொன் எதிரபபு மருந்திளன 10 ஆயிரம் 
மு�ல் 80 ஆயிரம் யூனிட வளர உடனடியொ்க 
ப்கொடுப�ந� சி்றந்� சிகிச்ள்சயொகும். 

 • ந�ொய எதிரபபு மருந்து ப�னிசிலின், 
ந�ொய்ப�ொற்ள்ற நீக்கவும் மீண்டும் �ச்சுப 
ப�ொருள உற்�்திளய �டுக்கவும் உ�வுகி்றது.

 • முழுளமயொன ஓயவு இ�ய ந�ொளய் 
�டுப��ற்கு அ்தியொவசியமொனது ஆகும்.

 • சுவொ்ச அளடபபு இருந்�ொல் மூச்சு 
ப�ருஙகுழொயில் துள்ள (Tracheotomy) அறுளவ 
சிகிச்ள்ச ந�ளவப�டலொம்.

�டுப்பு �டவடிகரகேகேள்
 • ப்சயல்தி்றனுள்ள DPT அல்லது ப�ொண்ளட 

அளடப�ொன் �டுபபூசி மூலம் ப�ொண்ளட 
அளடப�ொன் ந�ொளய �டுக்க முடியும். 

 • �ற்ந�ொது �ளடமுள்றயில் உள்ள ந�ொய �டுபபு 
அடடவளணயும், குழந்ள�்களுககு ஆ்றொவது 
வொரம் மு�ல் DPT ந�ொய்�டுபபூசி ப�ொடங்க 
நவண்டும்.

 • DPT ந�ொய �டுபபூசி ப�ொண்ளட அளடப�ொன் 
ந�ொய மடடுமில்லொமல் ்கககுவொன் இருமல் 
மற்றும் இரணஜன்னி ந�ொளயயும் �டுககி்றது.

 • ஒன்்றளர மு�ல் 2 வயதில் உள்ள 
குழந்ள�்களுககு, ப�ொண்ளட அளடப�ொன், 
்கககுவொன் இருமல், இரணஜன்னிககு DPT 
கூடு�ல் (Booster) ந�ொய �டுபபூசிளய 0.5ml 
அ்ளவும், 5 மு�ல் 6 வயதில் (ப�ொண்ளட 
அளடப�ொன், இரணஜன்னி) DT ந�ொய 
�டுபபூசியும் ந�ொட நவண்டும்.

கேககுவொன் இருமைல் (Whooping Cough)

வரையர்ற
இது சுவொ்ச �ொள�யில் ப�ொ்டுசிஸ் 

�ொகடீரியொவொல் ஏற்�டககூடிய தீடீர ந�ொய 
ப�ொற்்றொகும். ஒவ்பவொரு 3 மு�ல் 4 ஆண்டு்களுககு 
ஒருமுள்ற இந்ந�ொய ப�ொற்று ஏற்�டுகி்றது.

்�ொரய ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்
ந�ொரடிபடல்லொ ப�ரடுசிஸ் (Bordetella 

Pertussis) என்்ற “்கககுவொன் இருமல் நுண்மம்” 
ஆகும்.

்பைவும் முர்ற
�னிப�டட ப�ொடரபு மற்றும் ்சளி து்கள்கள 

மூலம் �ரவுகி்றது.

்�ொய கிருமி ச்பருககு கேொலம்
7 மு�ல் 14 �ொட்கள. மூன்று வொர்திற்கு மிள்க 

இல்லொமல்.

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள் 
(Signs and Symptoms)

1. அைம்்ப நிரல (Catarrhal Stage)
2. இரட நிரல (Paroxysmal Stage)
3. ஓயவு எடுககும் நிரல (Convalescent Stage)
 • ்கொயச்்சல்
 • குளிர
 • மூககிலிருந்து நீர ந�ொன்்ற சுரபபி 

பவளிநயறு�ல்.
 •  எரிச்்சலூடடும் இருமல் �டிப�டியொ்க 1 மு�ல் 2 

வொர்திற்கு இளட (Parpxysmal) நிளலககு 
வருகி்றது.

சிககேல்கேள்
1. குடலி்றக்கம்
2. மலக குடல் கீழ்்றக்கம்
3. விழி பவண்�டல்திற்கு கீழ் இர்�க்கசிவு
4. மூள்ள ப�ொற்றுந�ொய
5. நிநமொனியொ மற்றும் மூச்சு குழொய விரிவு.

�டுப்பு �டவடிகரகேகேள்
 • ஆரம்�நிளல ந�ொய்கண்டறி�ல்.
 • ந�ொயொளிளய �னிளமப�டு்தி சிகிச்ள்ச 

அளி்�ல்.
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 • மூககு மற்றும் ப�ொண்ளடயில் இருந்து வரும் 
பவளிநயற்்ற்ள� ப�ொற்று நீக்கம் ப்சயவது 
ப�ொதுவொன ந்கொட�ொடு்களின் ்கடடுப�ொடொகும்.

 • மூககு மற்றும் ப�ொண்ளட சுரபபி்களின் 
நுண்ணுயிரியல் �ரிந்சொ�ளனயின் மூலம் 
மடடுநம ஆரம்� நிளல �டுபபு �டவடிகள்க்களின் 
்சொ்தியமொ்க உள்ளது.

சிகி்சர�கேள்

ச�யல்தி்றனுள்ள ்�ொய �ரடகேொப்பு:
ப�ொண்ளட அளடப�ொன், ்கககுவொன் இருமல், 

இரணஜன்னி-ககு DPT ந�ொன்்ற ந�ொய் �டுபபூசி 
மூலம் ்கககுவொன் இருமலுககு ந�ொய �ளட 
�ொது்கொபபு ப்கொடுப�து �ளடமுள்றயில் 
ப்சயல்�டு்�ப�டுகி்றது.

இது ந�ொய�டுபபு எதிரபபு மருந்து மூலம் 
சிகிச்ள்ச அளிக்கலொம். வழக்கமொ்க எரி்நரொளமசின் 
ந�ொய எதிரபபு மொ்திளர்கள இரண்டு வொர்திற்கு 
ப்கொடுக்கப�டுகி்றது.

மூரளககேொய்ச�ல் (Meningococcal 
Meningitis)

வரையர்ற
மூள்ளக்கொயச்்சல் (பமனின்ந்கொ ந்கொக்கல்) 

என்�து ள�சீரியொ (Neisseria) என்்ற ந�ொய 
கிருமியினொல் ஏற்�டக கூடிய ப�ொற்று ந�ொயொகும். 
இதில் வழக்கமொ்க �ளலவலி வொந்தி, விள்றபபு 
்கழு்து, �குதியில் விள்றபபு ந�ொன்்றவற்றில் 
ப�ொடஙகி �டிப�டியொ்க சில மணி ந�ர்தில் 
சுயநிளனளவ இழக்க கூடும்.

்�ொரய ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்
ள�சீரியொ (Neisseria) என்்ற கிருமி

்�ொய கிருமி ச்பருககு கேொலம்
2 மு�ல் 10 �ொட்கள வளர

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள் 
(Signs and Symptoms)

1. �ளலவலி 
2. ்கொயச்்சல் 
3. குமடடல் / வொந்தி
4. பவளிச்்ச �யம் / ஒளி �யம் (Photophobia)
5.  �ரம்பு மண்டல அறிகுறி்கள (்கழு்து விள்றபபு 

ந�ொயின் �ன்ளமகந்கற்� நவறு�டும்).

சிககேல்கேள் (Complications)
 •  �ரவலொ்க இர்��ொ்ளங்களின் உடபு்றச் சுவரில் 

இர்�ம் உள்றந்து பின்பு அதி்க இர்�பந�ொககு 
ஏற்�டும் (DIC, இர்�ம் உள்ற�லின் 
ந்கொ்ளொறு்கள).

 • மூள்ளக்கொயச்்சல்
 • ப�ொடரந்து ்கொயச்்சல்
 • வலிபபு 
 • மூள்ள �ொதிபபு
 • �ட்ள� மற்றும் ஆளுளம மொற்்றம்
 •  �ொரளவ இழபபு (�குதி அல்லது முழுளமயொ்க)
 • ப�ருமூள்ள வொ�ம்
 • ந்கடகும் தி்றன் இழபபு
 •  ்கற்்றல் குள்ற�ொடு்கள மற்றும் மனவ்ளரச்சி 

குள்ற�ொடு
 •  �க்கவொ�ம் மற்றும் ந�ச்சு இழபபு (�குதி அல்லது 

முழுளமயொன)
 •  ்கடுளமயொன �ொகடீரியொ மூள்ளக்கொயச்்சலொல், 

�ளல மற்றும் ்கொல் பின் பு்றமொ்க வள்ளந்து 
உடல் முன்பு்றம் வில் ந�ொன்று வள்ளயக 
கூடும். இ�ற்கு ஓபபிஸ்ந�ொநடொனஸ் 
(Opisthotonus) என்று அளழக்கப�டுகி்றது.

 • சுயநிளனவின்ளம மற்றும் மரணம்.

கேடடுப்்பொடடு �டவடிகரகேகேள்
்�ொயொளி கேடத்திகேளின் 

ப�ொடரபு்கள்ள ்கடடுப�டு்�வும்.

்�ொயொளி:
ந�ொய ஆரம்பி்� இரண்டு �ொட்களுககுள 

ந�ொய எதிரபபு மருந்து சிகிச்ள்ச ப்கொடு்�ொல் 95 
்ச�வீ� ந�ொயொளி்களின் உயிளரக ்கொப�ொற்்ற 
முடியும். ப�ன்சிலின் மொ்திளர இ�ற்கு சி்றந்� 
ந�ரவொகும். 

ச�ொடர்பு: (Contact)
உறுதிப்சயயப�டட மூள்ளக்கொயச்்சல் 

ந�ொயொளி்களுடன் ப�ருஙகிய ப�ொடரபில் இருககும் 
��ர்களுககு மூள்ளக்கொயச்்சல் ந�ொய வருவ�ற்கு 
வொயபபு்கள அதி்கம்.
ச்பரிய அளவிலொன, மைருநதியல் �ற்கேொப்பு  :  (chemo 
prophylaxsis)

ப�ரிய அ்ளவிலொன (மொ்திளர்கள) மருந்து்கள 
வழங்கப�டும் மக்களில் சிலர இந்ந�ொயினொல் 
�ொதிக்கப�டடிருக்கமொடடொர்கள. ப�ரிய அ்ளவிலொன 
நவதியியல் �ற்்கொபபு ்கடடுப�டு்� கூடியதும், 
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மரு்துவ முள்றயில் ப�ொடரந்து ்கண்்கொணிக்க 
கூடியதுமொகும்.
�மூகேம்

மூள்ளக்கொயச்்சல் ந�ொய மற்றும் அ�ற்்கொன 
்கட்தி்களின் விகி�்ள� �லவள்கயொன 
சிகிச்ள்ச்களின் மூலம் உடனடியொ்க குள்ற்து 
்கண்்கொணிக்க நவண்டும்.

சுற்று்சசூழல் �டவடிகரகேகேள்
நீண்ட்கொல ்கடடுப�ொடடு �டவடிகள்க்க்ளொன 

வீடடின் சு்�்ள� நமம்�டு்தி, கூடட ப�ரி்சளல 
�டுப�து.

கேடுரமையொன சுவொ� ச�ொற்று ்�ொயகேள் 
(Acute Respiratory infections)

வரையர்ற
்கடுளமயொன சுவொ்ச ப�ொற்று ந�ொய என்�து 

சுவொ்சப �ொள�யில் மூககு மு�ல் நுண் ்கொற்ள்ற்கள 
(Alveoli) வளர எந்� இட்திலும் இவ்அழற்சி 
(Inflammation) ஏற்�டலொம்

சா�� ேகாேரானா ைவர�� ��ட வைரபட�

��ைன
�ைள	ேகா�ேரா���

ச��
�ைள	ேகா�ேரா���

��ய உைற
�ைள	ேகா�ேரா���

அ������
பா�ேபா�ேரா���

ஆ�.எ�.ஏ

்�ொரய ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்
எஸ்.ஏ.ஆர.எஸ் (SARS)ப்கொரொனொ �ச்சு கிருமி 

(corona virus).

்பைவும் முர்ற
்கொற்று மூலம் �ரவுகி்றது

்�ொய கிருமி ச்பருககு கேொலம்
18 மு�ல் 72 மணி ந�ர்தில் 

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள் 
(Signs and Symptoms)

மூககில் நீர வடி�ல், இருமல், ப�ொண்ளட 
புண், மூச்சு விடுவதில் சிரமம், ்கொது பிரச்்சளன, 
ப�ொதுவொ்க ்கொயச்்சல், ்கடுளமயொன சுவொ்ச ந�ொய 
ப�ொற்றுப பிரச்்சளன, ப�ரும்�ொலொன 
குழந்ள�்களுககு ்சொ�ொரண ந�ொய்ப�ொற்று 
்சமய்தில் ்சளி மற்றும் இருமல் இருககும்.

சிககேல்கேள் (Complications)
நிநமொனியொ - அதி்க அ்ளவிலொன ந�ொய 

மற்றும் இ்றபபிற்கு ்கொரணமொ்க ்கடுளமயொன சுவொ்ச 
ந�ொய ப�ொற்்றொ்க நிநமொனியொ உள்ளது.

ஹீ்மைொபிலிஸ் இன்புளுயன்ெொ 
(Haemophilus influenza)

ஷீநமொபிலிஸ் இன்புளுயன்ஸேொ 'பி வள்க' 
கிருமி குழந்ள�்களுககு ‘நிநமொனியொ’ ஏற்�ட 
முககிய ்கொரணமொ்க உள்ளது.

 தீவிை கேடுரமையொன சுவொ� ்கேொளொறுகேள்

ேகாேரானா ைவர�
பா��ேமா� �� IV 

ச�� 
ரத� M

இர�ட���
ெகா��
 ச��

ஆ�.எ�.ஏ + அ������

கவ� �ைன
�ைள�ேகா
ேரா�����ய உைற ேபா�ற

ச�� 
ரத� E

��அ������
ஈ�� 

வரையர்ற
தீவிர ்கடுளமயொன சுவொ்சக ந்கொ்ளொறு என்�து 

ஒடடிப �ரவும் �ச்சு கிருமி ந�ொய் ப�ொற்்றொகும்.

்�ொரய ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்
ப்கொநரொனொ �ச்சு கிருமி.

்பைவும் முர்ற
1.  ந�ொய ப�ொற்று �ொதிக்கப�டட ��ருடன் 

ப�ருஙகிய ப�ொடரபு
2.  மொசு�டட ்கொற்று மற்றும் சுற்று சூழல் 

நமற்�ரபபு்கள.
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3.  மொசு�டட சுற்றுசூழல் அல்லது ப�ொருட்களின் 
நமற்�ரபள� ப�ொடட ��ர அ�ன் பி்றகு �ன் 
்கண் மற்றும் வொய மூகள்க ப�ொடுவ�ொல் 
�ரவுகி்றது..

்�ொய கிருமி ச்பருககு கேொலம்
18 மு�ல் 72 மணி ந�ர்தில்

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள் 
(Signs and Symptoms)

1. ்கொயச்்சல்
2. உடல் ந்சொரவு
3. குளிர
4. �ளலவலி
5. �ள்ச வலி
6. �ளலசுற்்றல்
7. இருமல் 
8. ப�ொண்ளட வலி
9. மூககில் நீர பவளிநயற்்றம்
10. ்கடுளமயொன சுவொ்ச ந்கொ்ளொறு

சிககேல்கேள்
 • நிநமொனியொ
 • சுவொ்ச பிரச்்சளன்கள
 • விளரவீக்கம் (Orchitis)

கேடடுப்்பொடடு �டவடிகரகேகேள்
1. ள்க சு்�ம் சு்�ம் ப்சயய நவண்டும்.
2.  நீங்கள ப�ொடுகின்்ற நமற்�ரபபு்களில் 

ப�ொடுககின்ந்றொம் என்�தில் ்கவனம் 
ப்சலு்துங்கள.

3.  ந�ொய்ப�ொற்று உள்ள ��ர இருமல் மற்றும் 
தும்மலின் ந�ொது வொளய மூட நவண்டும்.

4.  மு்க்திளரளய �யன்�டு்� நவண்டும்.
5. ள்கயுள்ற்கள்ள �யன்�டு்�நவண்டும்.
6. சிகிச்ள்ச்கள
7.  எஸ்.ஏ.ஆர.எஸ்-ககு (SARS) எந்�வி� 

குறிபபிடட சிகிச்ள்சயும் கிளடயொது. ந�ொய 
எதிரபபு ப�ொருள �யன்�டு்துவ�ொல் மரு்துவ 
ரீதியிலொன முன்நனற்்றம் இருக்கொது.

கேொ�்�ொய (Tuberculosis)

வரையர்ற
்கொ்ச ந�ொய என்�து டியூ�ரகிள (Tubercle) 

கிருமி மூலம் ஏற்�டும் தீவிர ந�ொய ப�ொற்று ஆகும். 

இது மு�லில் நுளரயீரளல �ொதி்து நுளரயீரல் 
்கொ்ச ந�ொளய உருவொககுகி்றது. இது குடல், 
மூள்ளயுள்ற எலும்பு மற்றும் மூடடு்கள, நிணநீர 
சுரபபி்கள ந�ொல் மற்றும் திசுக்கள்ள �ொதிககும். 
இந்ந�ொய விலஙகு்கள்ளயும் �ொதிககும். இ�ற்கு 
ப�ொளவன் ்கொ்சந�ொய (Bovine Tuberculosis) என்று 
ப�யர.

்�ொய ஏற்்படுத்தும் கிருமி
ளமகந்கொ�ொகடீரியம் டியூ�ரகிள 

(Mycobacterium Tubercle).

்பைவும் முர்ற
்கொ்சந�ொய முககியமொ்க ந�ொயுற்்றவரிடமிருந்து 

்சளி து்கள்கள மூலம் மற்்றவர்களுககு �ரவுகி்றது. 

மைற்்ற வழிகேள்
ந�ொயுற்்ற தூசி்கள்ள உளளிழுக்கப�டுவ�ொல் 

நுளரயீரல் ்கொ்ச ந�ொய ஏற்�டுகி்றது.

்�ொய கிருமி ச்பருககு கேொலம்
இது வொரங்கள மு�ல் மொ�ங்கள வளர 

ஏற்�வர மற்றும் ஒடடுண்ணயின் உ்றவிற்கு 
ஏற்�வும் ந�ொய் ப�ொற்றின் அ்ளளவ ப�ொரு்தும் 
மொறு�டும்.

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள் 
(Signs and Symptoms)

1. �ொள�டட இருமல்
2. ப�ொடரச்சியொன �ரம் குள்றந்� ்கொயச்்சல்
3. ப�ஞசு வலி / மொரபு வலி
4. சுவொ்சக குழொயிலிருந்து தும்மலின் ந�ொது 

இர்�ம் பவளிநயறு�ல்
5. உடல் எளட இழபபு

சிககேல்கேள்
 •  சுவொ்சக குழொயிலிருந்து தும்மலின் ந�ொது 

இர்�ம் பவளிநயறு�ல்.
 • மீ்ள முடியொ� நுளரயீரல் அழற்சி.(Pleurisy)
 •  புளுரொ என்்ற நுளரயீரல் உள்றயச்சுற்றி 

நீரகந்கொரளவ (Plencal Effusion)
 •  நுளரயீரல் மற்றும் நுளரயீரல் உள்றயில் சீழ் 

ந்சர�ல் (Empyema).
 • நுளரயீரல் அழற்சி (Pneumothorax).
 • அஸ்ப�ொஜிகிந்ளொமொ (Aspergilloma)
 •  மூச்சுககுழொய உடபு்ற அழற்சி (Endobronchitis)
 • மூச்சுககுழொய ந�ொய ப�ொற்று.
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 • குரல்வள்ள ந�ொய ப�ொற்று
 • மூச்சுக குழொய விரிவளட�ல்.

கேடடுப்்பொடடு �டவடிகரகேகேள்
1. ஆரம்� ்கொல்தில் ந�ொயொளிளய 

்கண்டுபிடி்�ல்
2. �ல வள்கயொன மருந்து்கள மூலம் சிகிச்ள்ச
3. ்கொ்சந�ொய �டுபபூசி (BCG Vaccine)
4. சு்கொ�ொரக ்கல்வி

ஆைம்்ப  கேொலத்தில்  ்�ொயொளிரய 
கேண்டறி�ல்
்�ொயொளி  -  �மூகேத்தில்  உள்ள  கேொ�்�ொய 
கேடடு்பொடடு  நிறுவனத்தின  மு�ல்  ்படி  ஆைம்்ப 
நிரலயில்  ்�ொய  கேண்டறி�ல்  ஆகும்.  உலகே 
சுகேொ�ொை  நிறுவனம்  (WHO)  வரையர்ற  என்்பது 
யொருரடய  �ளியில்  டியூ்பர்கிள்  கிருமி உள்ள்�ொ 
அவர்கேளுககு  நுரையீைல்  கேொ�்�ொய  உள்ளது 
என்்ப�ொகும். 
்�ொயொளிரய  கேண்டறியும்  கேருவிகேள்:  ந�ரடி 
நுண்நணொககி மூலம் ்சளி �ரிந்சொ�ளனயின் 
ந�ொது டியூ�ரகிள கிருமி இருந்�ொல் அவர்கள 
்கொ்சந�ொய ந�ொயொளியொ்க ்கண்டறியப�டுவொர்கள. 
உலகில் உள்ள ்கொ்ச ந�ொயொளிளய ்கண்டறிவதில் 
“்சளிப�ரிந்சொ�ளன” மலிவொன மற்றும் 
�ம்�்க்�ன்ளம உள்ள ந�ொய ்கண்டறி�லொகும்.

சுகேொ�ொைக கேல்வி
சு்கொ�ொரக ்கல்வி திடட்தின் ந�ொயொளிளய 

ப�ொடரச்சியொன சிகிச்ள்சககு ப்சல்லவும். அ�ளன 
ப�ொடரந்து பின் �ற்்றவும் ்சளிளய பவளிநயற்று�ல் 
திடட்ள� �ட்துவ�ற்கு நிறுவன்துடன் 
ஒ்துளழபபு ப்கொடுக்கவும் ஊககுவிக்க நவண்டும்.

சிகி்சர�
்கொ்சந�ொய எதிரபபு மருந்து்கள 

்பன்றிககேொய்ச�ல் (SWINE FLU)

வரையர்ற
�ன்றி ்கொயச்்சல் என்�து இன்புளுயன்்சொ 

கிருமினொல் ஏற்�டுகி்றது.

்�ொய ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்
இன்புளுயன்்சொ �ச்சு கிருமி உடபிரிவு்கள 

H1N1, H1N2, H3N1, H3N2

்பைவும் முர்றகேள்
இன்புளுயன்்சொ �ச்சு கிருமி ந�ரடியொ்க 

�ன்றியிலிருந்து மனி�னுககு �ரவுகி்றது.

்�ொய கிருமி ச்பருககு கேொலம்
7 �ொட்களுககுள

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள் 
(Signs and Symptoms)

1. ்கொயச்்சல்
2. ப�ொண்ளடபுண்
3. இருமல்
4. உடல் வலி
5. ப�ரும் ந்சொரவு
6. குமடடல்
7. குளிரந்� நிளல
8. �ளலவலி
9. மூச்சு திண்றல்

கேடடுப்்பொடடு �டவடிகரகேகேள்
 •  ந�ொதுமொன அ்ளவு தூக்கம் மற்றும் ்ச்துணவு 

அளி்�ல்.
 •  மல்டி ளவடடமின், ளவடடமின் சி நிள்றந்� 

மொ்திளர்கள்ள உடப்கொள்ள நவண்டும் 
என்�ள� ்கரு்தில் ப்கொள்ள நவண்டும்.

 •  ந்சொபபு மற்றும் நீர ப்கொண்டு ள்க்கள்ள 
�வ்றொமல் ்கழுவ நவண்டும்.

 •  ந�ொயவொயப�டட ��ரிடமிருந்து விலகி 
இருக்கவும், ந�ரடி் ப�ொடரள� �விரக்க 
நவண்டும்.

 •  �ொனங்கள மற்றும் �ொ்திரங்கள்ள �கிரவள� 
�விரக்க நவண்டும்.

 •  ந�ொயுற்்றவரின் மு்க்ள� ப�ொடுவள� 
�விரக்கவும்.

 •  மரு்துவரின் வழி்கொடடு�ல் �டி மு்க்திளரளய 
அணிய நவண்டும்.

 •  ந�ொயின் நிளல ்கண்டறியப�டட �குதி்களுககு 
�யணம் ப்சயய நவண்டொம் என அறிவுறு்� 
நவண்டும்.

 • இள்றச்சி ஆயவு
 • சு்கொ�ொரக ்கல்வி
 •  ந�ொதுமொன ்கழிவுநீர சு்தி்கரிபபு மற்றும் 

பவளிநயற்்றம்.
 •  ஆரம்� ்கொல ந�ொய ்கண்டறி�ல் மற்றும் ஆரம்� 

்கொல சிகிச்ள்ச
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 •  மொடடிள்றச்சி மற்றும் �ன்றி இள்றச்சிளய 
்சரியொ்க ்சளமப��ன் மூலம் ந�ொய �ரவுவள� 
�டுக்கலொம். இதுநவ மி்கச் சி்றந்� உணவு 
முள்ற ந�ொய �டுபபு ஆகும்.

சிகி்சர�கேள்
 •  “�டுபபூசி” ந�ொய்ப�ொற்றுககு எதிரொன 

�ொது்கொபபு ஆகும்.
 •  ந�ொளய �டுப��ற்கும், சிகிச்ள்ச்களுககும் �ச்சு 

நுண்ம எதிரபபு ப�ொருள மருந்து்கள 
�யன்�டு்�ப�டுகி்றது.

 11.8  கேணுககேொலிகேள் (Arthropods) 
மூலம் ்பைவும்்�ொயகேள்

சடஙகு கேொய்ச�ல் (Dengue Fever)

ஏ�� ெகா�

ம�த�க�

ப்கொசுக்கள மூலம் �ரவும் �லவீனமொன �ச்சு 
ந�ொயொகும். இ�னொல் ்கொயச்்சல் மற்றும் 
்கடுளமயொன மூடடுவலி திடீபரன ஏற்�டும்.

தீவிர வள்கயொன படஙகு ்கொயச்்சல் படஙகு 
இர்�க ்கசிவு அல்லது இர்�பந�ொககு 
எனப�டுகி்றது. இதில் தீவிர இர்�க்கசிவு 
ஏற்�டடொல் திடீபரன இர்� அழு்�ம் (Slow) 
குள்றந்து மரணம் ஏற்�டலொம்.

்�ொய ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்
ந�ொய மு்கவரொ்க படஙகு �ச்சு கிருமி உள்ளது.

்பைவும் முர்ற
படஙகு ்கொயச்்சல், ஏடிஸ் எஜிபடபி ( Aedes 

aegyti ) என்்ற ப�ண் வள்க ப்கொசுக்கள மனி�ளன 
்கடிப��ொல் �ரவுகி்றது.

்�ொய கிருமி ச்பருககு கேொலம்
3 மு�ல் 14 �ொட்கள – வழக்கமொ்க 4 மு�ல் 7 

�ொட்கள

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள் 
(Signs and Symptoms)

1. படஙகு இர்�க்கசிவு ்கொயச்்சல்
2. எல்லொவி� படஙகு ளவரஸ் ்கொயச்்சல் 

அளடயொ்ளம்
3. பவண்ப்கொபபு்ளம்
4. ந�ொயின் 3-வது �ொளில் ந�ொலில் சிவபபு நி்ற 

புளளி்கள ந�ொன்று�ல் (Petechial Rash)
5. �ளலவலி
6. குமடடல், வொந்தி
7. ்கொபி நி்ற வொந்தி
8. வயிற்று வலி
9. அடி் ப�ொண்ளட அழற்சி
10. இருமல், ப்சரிமொனமின்ளம
சடஙகுவின்  ்பலமைொன  ்கேொளொறுகேள் 
(Dengue Shock Syndrome)
 • நமநல குறிபபிடட அளன்து 

அளடயொ்ளங்களுடன் மற்றும் அறிகுறி்களுடன் 
ந�ொயொளி �லமொன ந்கொ்ளொறுககு ப்சல்லு�ல்.

 • திடீர ்சரிவு (Sudden Collapse)
 • குளிரொன ள்க மற்றும் ்கொல்்கள
 • �லவீனமொன �ொடி்துடிபபு
 • வளயச் சுற்றிலும் நீல நி்ற்து் ந�ொற்்ற்துடுன் 

இர்�பந�ொககு அறிகுறி்கள
 • எபந�ொ�ொவது மூககில் இர்�பந�ொககு 

(Epistaxis), வொந்தியில் இர்�க ்கசிவு 
(Haematemesis) மல்தில் இர்�ப ந�ொககு 
முள்ளயில் (Melena) இர்�ப ந�ொககு. 
(்சபஅரக்கனொயடு)

கேடடுப்்பொடடு �டவடிகரகேகேள்
 • சகேொசு கேடடுப்்பொடு

1. அளன்து �ண்ணீர �ொ்திரங்கள்ளயும் 
மூடநவண்டும்.

2. பூந்ப�ொடடி்கள்ள ஒவ்பவொரு வொரமும் �ண்ணீர 
மொற்்ற நவண்டும்.

3. வீடளடச் சுற்றியுள்ள �குதிளய சு்�ம் 
ப்சயயவும்.

4. வீடடிலுள்ள வ்ளரந்� ப்கொசுக்கள்ள 
ப்கொல்வ�ற்கு பூச்சு மருந்து்கள்ள ப�ளிக்க 
நவண்டும்.
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�டுப்பூசி
திருபதி்கரமொன ந�ொய�டுபபூசி இதுவளர 

கிளடயொது. ந�ொய்�ளடக்கொபபு (Immunization) 
மூலம் ந�ொளய �டுக்க உடனடியொன வொயபபும் 
இல்ளல.

பி்ற �டவடிகரகேகேள்
 • ஓயவின் ந�ொது ப்கொசு ஒழிப��ற்்கொன 

�டவடிகள்கயில் இ்றங்க நவண்டும்.(எ.்கொ)  
ப்கொசு வளலயிடு�ல்

 • முழுள்க மற்றும் முழுளமயொன உளட அணிய 
நவண்டும்.

 • ப்கொசு விரடடும் திரவியங்கள, கீரீம்்கள, 
சுருள்கள, �ொய்கள்ள �யன்�டு்� நவண்டும்.

 • ள்கககுழந்ள�்கள, குழந்ள�்கள �்கல் 
ந�ர்தில் தூஙகும் ந�ொது ப்கொசுக்களிடமிருந்து 
�ொது்கொக்க �டுகள்க வளல்கள்ள 
�யன்�டு்�நவண்டும்.

சிகி்சர�கேள்
 • ்கடுளமயொன ்கொயச்்சல் ந�ர்தில் ்கடடொயப 

�டுகள்க ஓயவு அறிவுறு்�ப�டுகி்றது.
 • ்கொயச்்சல் எதிரபபு மருந்து்கள (Antipyretics) 

மற்றும் துளட்�ல் முள்ற்கள மூலம் உடல் 
பவப�நிளல 98.6ºF-ல் ளவக்க 
ந�ளவப�டுகி்றது.

 • வொய வழி திரவங்கள மற்றும் �ொது உபபு்கள 
சிகிச்ள்ச அதி்க வியரளவ, வொந்தி, 
வயிற்றுபந�ொககு உள்ள ந�ொயொளி்களுககு 
�ரிந்துளரக்கப�டுகி்றது.

 • அதி்க வலி உள்ளவர்களுககு வலி நிவொரணி 
மற்றும் மயக்க மருந்து ந�ளவப�டுகி்றது.

 • நீரழபள� �டுக்க வீடடில் கிளடக்க கூடிய 
திரவங்கள்ள ப்கொடுக்கலொம்.

 • இர்�க ்கசிவு ந�ர்தில் குள்றந்� 
ப�ொகுதியுளடய இர்� �ொ்ள திரவங்கள மூலம் 
சீரொன �யனுள்ள இர்� ஓடட்ள� �ரொமரிக்க 
நவண்டும்.

்பலமைொன ்மைொது�ல் ்மைலொண்ரமை
உடனடியொன இர்� �டடு்கள இழபபிற்கு 

�டுநிளல உபபு ்களர்சலுககு �திலொ்க 
ப்கொடுக்கப�டுகி்றது.

மை்லரியொ (Malaria)
மநலரியொ என்�து ஜீனஸ்பி்ளொஸ்நமொடியம் 

வளரஸ் (Genus PlasmodiumVivax) என்்ற 

ஒடடுண்ணியொல் ஏற்�டக கூடிய ஒடடுண்ணி 
(Palasire) என்்ற ந�ொயொகும்.

்�ொய ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்
ப�ண் அநனொபி்ளஸ் ளவவொகஸ் ப்கொசு 

(Female Anopheles Vivax Mosquito)

்பைவும் முர்ற
ந�ொயுற்்ற ப�ண் அநனொபி்ளஸ் ளவவொகஸ் 

ப்கொசு ்கடிப��ன் மூலம் �ரவுகி்றது.

்�ொய கிருமி ச்பருககு கேொலம்
சில ந�ரங்களில் ந�ொய கிருமி ப�ருககு ்கொலம் 

6 மு�ல் 9 மொ�மொ்க நீடிக்கலொம்.
மை்லரியொ கேொய்ச�ல் 3 நிரலகேளில் உள்ளது
1. குளிரந்� நிளல (15 நிமிடம் மு�ல் 30 நிமிடம் 

வளர) – �ளலவலி, விளரவொன குளிர 
்கொயச்்சல்

2. சூடொன நிளல (30 நிமிடம் மு�ல் 5 மணி 
ந�ரம்) மி்க பவப�மொன உணரவு, தீவிர 
�ளலவலி, ்சருமம் சு்�மொக்கப�டும் ்கொயச்்சல் 
குள்றய ஆரம்பிககும். 

3. வியரளவ நிளல – அதி்க�டியொன வியரளவ, 
்சரியொன உடல் பவப�நிளல, மண்ணீரல் 
விரிவொக்கம், இரண்டொம் இர்� ந்சொள்க.

்�ொய கேண்டறி�ல்
இர்�ப பூச்சு ஆயவு (Blood Smear Test)

சிகி்சர�
மநலரியொ ந�ொய எதிரபபு மருந்து்கள.

யொரனககேொல் ்�ொய (Elephantiasis)

வரையர்ற
நிணநீர யொளனக்கொல் ந�ொய ப�ொதுவொ்க 

யொளனக்கொல் ந�ொய எனப�டும். இது ள�நலரியல் 
(Filarial) என்்ற ஒடடுண்ணி ப்கொசுவொல் ஏற்�டும் 
ந�ொய ஆகும்.

்�ொய ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்
வுச்ந்சரியொ �ன்கிநரபடி (Wuchereria Bancrofti), 

ஃபுரூஜியொ மலொயி (Brugia Malayi) என்்ற 
�ொகடீரியொக்கள.
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்பைவும் முர்றகேள்
 • இது கியூலகஸ் (Culex Mosquito) ப்கொசுக்கடியொல் 

�ரவுகி்றது.
 • ந�ொய கிருமி ப�ருககு ்கொலம்
 • ஐந்து மு�ல் �்து மொ�ங்கள வளர
 • அளடயொ்ளங்கள மற்றும் அறிகுறி்கள (Signs and 

Symptoms)
 • ்கொயச்்சல்
 • நிணநீர ந�ொய்ப�ொற்று
 • யொளனக்கொல் ந�ொன்்ற ள்க ்கொல்்கள.

கேடடுப்்பொடடு �டவடிகரகேகேள்
ஒடடுண்ணிகேரள கேடடுப்்படுத்�ல்.
 • லொரவல் நிளலயில் உள்ள ப்கொசுவிளன 

ஒழிக்க �டவடிகள்க.
 • இர்சொயன ்கடடுப�ொடு (ப்கொசு முடளட 

கிருமி�ொசினி)
 • கு்ள்தில் உள்ள பிஸ்டியொ �ொவர்திளன 

அழி்து, கு்ள்தில் மீன்்கள்ளயும் 
�ொமளரளயயும் வ்ளர்�ல்

 • ப்கொசு லொரவொவிளன அழிப�துடன் சில 
ப�ொறியியல் ்சொர �டவடிகள்க்கள்ள 
நமற்ப்கொண்டொல் �லம் �யககும். அளவயொவன 
்சொக்களடளய மூடு�ல், ந�ஙகிய நீளர 
அ்கற்று�ல், ்கழிவுநீர ப�ொடடிளய �ரொமரி்�ல் 
மி�ககும் ப�ொடடிளய �ரொமரி்�ல்.

்�ொயகேண்டறி�ல்
நுண்நணொககி �ரிந்சொ�ளனயில் மூலம் 

இர்� பூச்சி ஆயவு (blood smear).

சிகி்சர�கேள்
ப�ருந்திரன் மருந்து சிகிச்ள்ச (Mass Drug 

Administration) மருந்து திடடம்.

சிககுன்குனியொ கேொய்ச�ல் (Chikunguniya)
சிககுன்குனியொ ்கொயச்்சல் என்�து �ச்சு ‘ஏ’ 

கிருமினொல் ஏற்�டககூடிய ந�ொயொகும்.

்�ொய ஏற்்படுத்தும் உயிரினம்
ஏடிஸ் ஏஜிபடி, ஏடிஸ் அல்ந�ொபிகடஸ் (Aedes 

Aegypti, Aedes Albopictus) ப�ண் ப்கொசுக்கள.

்பைவும் முர்றகேள்
மனி�னிடமிருந்து மனி�னுககு மொசு�டட 

ப�ண் ப்கொசுக்கள ்கடிப��ொல் �ரவுகி்றது.

்�ொய கிருமி ச்பருககு கேொலம்

4 மு�ல் 7 �ொட்கள வளர.

அரடயொளஙகேள் மைற்றும் அறிகுறிகேள் 
(Signs and Symptoms)

 • குளிருடன் அதி்க ்கொயச்்சல்
 • ள்க ்கொல்்களில் உள்ள மூடடு்களில் அதி்க வலி 

முதுகு �ண்டுவட்தில் வலி.
 • மூடடு வலி
 • �சியின்ளம
 • ்கண் பவண்�டல்தில் ந�ொய்ப�ொற்று
 • ்கொபபி வண்ண வொந்தி
 • மூககில் இர்�பந�ொககு
 • மூடடுவலி, வலி, வீக்கம், விளரபபு, குறிப�ொ்க 

மணிக்கடடு மு�ல் ள்க விரல் வளர, முன் ள்க, 
ந�ொள�டளட, முடடி, ்கணுக்கொல், ்கணுக்கொல் 
மூடடு்கள.

்�ொயகேண்டறி�ல் ஆயவு
ஊனீர ஆயவு (Serological), ELISA (என்ள்சம் 

ப�ொடரபு இம்யூநனொ்சொர�ன் அந்ச) ஆயவு.

சிககேல்கேள்
 • ம்றதி
 • மூள்ள பிரச்்சளன்கள
 • சிறுநீர்க ந்கொ்ளொறு்கள
 • �க்கவொ�ம்

கேடடுப்்பொடடு �டவடிகரகேகேள்
1. சு்�மொன �ண்ணீரில் ஏடிஸ் எஜிபடி 

ப்கொசுக்கள வ்ளரவள� �டுக்க நவண்டும்.
2. எல்லொ �ண்ணீர �்திரங்கள்ளயும் 

மூடிளவ்து ப்கொசுக்கள வ்ளரவள� �டுக்க 
நவண்டும்.

3. முடளட புழுக்கள்ளக ப்கொல்லும் அப�ட (Abate) 
கிருமி�ொசினிளய அதி்கம் �யன்�டு்�லொம்.

4. மொல்தியன், ஸ்மி்தின் (250ml Lartage) 
அ்ளவு ஏநரொ்சல் ப�ளிபபி ப்கொசுக்கள 
உற்�்திளயயும் �ரவுவள�யும் சி்றப�ொ்க 
�டுககி்றது.

சிகி்சர�கேள்
 • வலி நிவொரணி
 • ்கொயச்்சல் எதிரபபு மருந்து
 • திரவங்கள
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ச�ொற்று்�ொயகேரள  �டுத்�ல்  (Prevention 
of Communicable diseases)

ப�ொற்றுந�ொய்கள்ள ்சரியொன �டுபபு 
�டவடிகள்க்களின் மூலம் �டுக்கலொம்.
1. திடடமிடல்
2. அடிப�ளட மரு்துவ ந்சளவ்கள்ள வழஙகு�ல்
3. சு்�மொன �ண்ணீர வழஙகு�ல்
4. சு்கொ�ொரம்
5. குறிபபிடட ந�ொய்களுககு அ�ற்கு எதிரொ்க 

அளனவருககும் �டுபபூசி வழஙகு�ல்.
6. ந�ொதுமொன அ்ளவு உணவு வழஙகு�ல்.
7. கிருமி ்கட்தி்கள்ள ்கடடுப�டு்து�ல்.
8. குறிபபிடட �ொது்கொபபிற்கு சு்கொ�ொரக ்கல்வி 

அளி்�ல் (எ.்கொ.) ந�ொய �ளடக்கொன 
�லவள்கயொன மருந்து்கள சிகிச்ள்ச 
(Chemoprophylaxis).
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 11.9    ் �ொய ச�ொற்றுககேொன �டுப்புகேள் 
(Prevention of communicable 
diseases)

ஆதியிலிருநது �டுப்பு முர்றகேள் 
(PRIMORDIAL PREVENTION):

இது ஒரு புதிய ்கரு்து 
�ொள�டட அல்லது தீவிர 
ந�ொய்களுககு �டுபபு 
�டவடிகள்க்கள்ள அளிப�தில் 
சி்றபபு ்கவனம் 
ப்சலு்�ப�டுகி்றது. மு�ன்ளம 
�டுபபு என்�து அவ்சர மற்றும் 

வ்ளரச்சி அளடந்� ஆ�்து ்கொரணி்கள்ள �ொடடில் 
உள்ள மக்களுககு அணு்கொமல் �டு்�ல் நவண்டும் 
(எ.்கொ.) அதி்க அ்ளவிலொன ப�ரியவர்களின் 
பிரச்்சளன்கள (Adult health problems).

மு�ன்ரமை  �டுப்பு  முர்றகேள்  (Primary 
Prevention):
1. ஏற்�வர்களின் (ந�ொயுற்்றவரின்) எதிரபபு 

தி்றளன அதி்கரி்�ல்.
2. மு்கவர்கள்ள ப்சயலிழக்கச் ப்சய�ல்.
3. ப�ொற்று ்சங்கலிளய குறுககிடு�ல்
4. ப�ொற்று �ரவுவள� ்கடடுப�டு்து�ல்.
5. சு்கொ�ொரக ்கல்வி
6. �னிப�டட �ொது்கொபபு (எ.்கொ.) ந�ொய �டுபபூசி 

மற்றும் �லவள்கயொன மருந்து சிகிச்ள்ச்கள 
(Chemoprophylaxis).

இைண்டொம்  நிரல  �டுப்புமுர்றகேள் 
(Secondary Prevention):

ஆரம்� நிளலயிநலநய ந�ொய்கள்ள 
்கண்டறிவது, இலககு �டவடிகள்க்களின் 
்சொ்தியமொ்க உள்ளது (எ.்கொ) ந�ொயொளிளய 
்கண்டறி�ல், சு்கொ�ொர ஆயவு, சு்கொ�ொரக ்கல்வி.

மூன்்றொம் நிரல �டுப்பு முர்றகேள் (Tertiary 
Prevention):

இயலொளமயின் முன்நனற்்ற்ள� 
வரம்புககுள்ளொககு�ல்.

குறிபபிடட ந�ொய்களின் அறிகுறி்களுகந்கற்்ற 
சிகிச்ள்ச்களும் மறுமலரச்சிளயயும் ப்கொடு்�ல்.

கேண்கேொணித்�ல் (SURVEILLANCE)
்கண்்கொணிபபு என்�து ப�ொடரந்து திடடமிடட 

ந்ச்கரிபபு ஆயவு மற்றும் வி்ளக்க்திற்்கொன 
�்கவல்்கள்ள முள்றப�டு்தி திடடமிடடு ப்சயல் 
முள்றப�டு்தி மதிபபீடு ப்சயயும் ப�ொதுசு்கொ�ொர 
மதிபபீடொகும்.

சவடித்து  கிளம்புவர�  கேடடுப்்படுத்து�ல் 
(OUTBREAK CONTROL)

பவடி்து கி்ளம்பு�ல் என்�து வழக்க்திற்கு 
மொ்றொ்க எதிர�ொரொ� இடங்கள மற்றும் ந�ர்தில் 
ப�ரிய எண்ணிகள்கயிலொன ந�ொயொளி்கள்ள 
உருவொககும் நி்கழ்வு ஆகும். ஆரம்� நிளல ந�ொய 
்கண்டறி�லும் �டுபபு முள்ற்களும் 
அறிவுறு்�ப�டுகி்றது.
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சவடித்து  கிளம்பும்  ச�ொற்று்�ொயககேொன 
முன் ஆயத்�ஙகேள் 
 • �யொரிபபு
 • ்கண்டறி�ல்
 • எதிரச்ப்சயல்
 • மதிபபீடு

சவடித்துக  கிளம்பும்  ்�ொயகேளின் 
�யொரிப்புகேள்
 • சு்கொ�ொர ஒருஙகிளணபபு கூடடங்கள
 • வலுவொன ்கண்்கொணிபபு அளமபபு
 • ஒவ்பவொரு ந�ொயககுரிய எதிரச்ப்சயல் 

விழிபபுணரவு திடடம்.
 • இர்� �ொ்ள்தின் திரவங்கள (IV Fluids) ந�ொய 

எதிரபப�ொருள மருந்து்கள (Antibiotics) 
�டுபபூசி்கள ந�ொன்்ற மருந்து்கள்ள ள்கயிருபபு 
ளவ்திரு்�ல்.

 • �னிப�டட வொரடு்களுககு திடடம்
 • ஆயவ்க்தின் ஆ�ரவு

சவடித்துக  கிளம்பும்  ்�ொயகேரள 
கேண்டறி�ல்
 • ஆண்டுந�ொறும் ந�ொன்்றக கூடிய ந�ொய்களின் 

ஆரம்� எச்்சரிகள்க முள்றளய ்கண்்கொணிபபு 
அளமபபின் மூலம் ்கண்டறி�ல்.

 • பவடி்துக கி்ளம்பும் குறிபபிடட ந�ொய்கள்ள 
சு்கொ�ொர அளமச்்ச்கம் மற்றும் உல்க சு்கொ�ொர 
நிறுவன்திற்கு அறிவி்�ல். 

 • ஆயவ்க உறுதிப�டு்துலுககு ப�ொரு்�மொன 
மொதிரி்கள்ள ந்ச்கரி்�ல்.

 • ந�ொயொளி்களின் வொரொந்திர அறிகள்க்களும் 
இவற்றில் அடஙகும்.

மைதிப்பீடுகேள்
 • ்கடடுப�ொடடு �டவடிகள்க்களின் ப்சயல்தி்றளன 

மதிபபிடு�ல்.
 • நி்ற்திற்ந்கற்்றொற்ந�ொல் பவடி்துககி்ளம்பும் 

ந�ொய்கள்ள ்கண்டறிந்து அ�ன் �தில்்கள்ள 
மதிபபிடு�ல்.

 • ந�ளவ ஏற்�டும்ந�ொது சு்கொ�ொர ப்கொளள்களய 
மொற்றிக ப்கொள்ளலொம்.

 • பவடி்துககி்ளம்பும் ந�ொய்கள �ரவலுக்கொன 
அறிகள்களய எழுது�ல்.

 • உல்க்ளொவிய ந�ொய ஒழிபபு முயற்சி்கள.
 • உல்க்ளொவிய ந�ொய ஒழிபபு திடட இலகள்க 

அளடயும் முள்ற்கள
 • ந�ொய �ளட்கொபபு மற்றும் �டுபபூசி
 • மரு்துவ சிகிச்ள்ச்கள
 • ்சமூ்க �யிற்சி
 • சு்கொ�ொரக ்கல்வி
 • ந�சிய ந�ொய ்கண்்கொணிபபு முயற்சி்கள

ச�விலியர்கேள் ்பஙகு (NURSES ROLE)
ப�ொற்று ந�ொயக்கொன ஆ�்தில் இருககும் 

மக்களுககு ்சமூ்க சு்கொ�ொர ப்சவிலியர்கள �ஙகு 
முககியமொகும். ப�ொற்றுந�ொய ்கடடுப�ொடடிற்கு 
்சம்�ந்�ப�டடவர்க்ளொ்க ப்சவிலியர்கள உள்ளனர.
1. �லவீனமொன �குதிளய அளடயொ்ளம் 

்கொணு�ல்.
2. ப�ொற்று ந�ொயக்கொன ்கொரணங்கள்ளயும் 

ப�ொற்றுந�ொய ந�க்கங்கள்ளயும் 
்கண்டுபிடி்�ல்.

3. ப�ொற்று ந�ொய்கள �ரவுவள� ஊககுவிககும் 
சுற்றுச் சூழல் ்கொரணி்கள்ள அளடயொ்ளம் 
்கொணு�ல்.

4. �லவீனமொன ்சமு�ொய உறுபபினர்கள மற்றும் 
குறிபபிடட குழுக்கள்ள அளடயொ்ளம் ்கண்டு 
அவர்களுக்கொன சிகிச்ள்ச முள்ற்கள்ள 
்கண்டுபிடி்�ல்.

்சமு�ொய சு்கொ�ொர ப்சவிலியர்கள ப�ொதுசு்கொ�ொர 
�ணியொ்ளர்களுடன் இளணந்து ந�ொய 
�ளட்கொபபு (Immunization) ஏற்�டு்துவ�ற்கும், 
்சமு�ொய ந�ொய ந�ொற்று ப்கொளள்க்கள்ள 
நமம்�டு்துவ�ற்கும் ந�ளவயொன ந்சளவ 
புரிய ஒ்துளழக்க நவண்டும்.
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1. நீரினொல் ்பைவும் முககியமைொன ்�ொயகேள்: ளட�ொயடு ்கொயச்்சல், ்கொலரொ, மஞ்சள ்கொமொளல, வள்க 'ஏ' 
மற்றும் ்கடுளமயொன வயிற்றுபந�ொககு, ளட�ொயடு ்கொயச்்சல் ந�ொய Salmonella Typhi என்்ற கிருமினொல் 
ஏற்�டுகி்றது. இது மலம்  மற்றும் வொய வழி மூலமொ்க �ரவுகி்றது. ளட�ொயடு ்கொயச்்சலின் சிக்கல்்களில் 
குடல் துள்ள ஒன்்றொகும்.

2. கேொலைொ: இது ்கடுளமயொன ந�ொய ப�ொற்று ஆகும். இது விபரிநயொ ்கொலநர என்்ற நுண்ம்�ொல் ஏற்�டடு 
வொயவழி மற்றும் மலம் மூலமொ்க �ரவுகி்றது. ்கொலரொ என்�து ்கவனிக்க்�க்க ப்கொடிய ந�ொயொகும். 
இள� அளடயொ்ளம் ்கண்டு சிகிச்ள்ச அளிக்கவில்ளல எனில் திடீர மரணம் ஏற்�டும்.

3. மைஞ்�ள் கேொமைொரல: இது மு�லில் ்கல்லீரளலப �ொதிககும். ஒரு ஒழுஙகுமுள்ற ந்கொ்ளொ்றொகும். ந�ொளய 
ஏற்�டு்தும் உயிரினம் மஞ்சள்கொமொளல �ச்சு நுண்மம் 'ஏ' வள்க (Hepatitis 'A' Virus). இது மலம் மு�ல் 
வொயவழி மற்றும் ந�ரடி ப�ொடரபு மூலமொ்க �ரவுகி்றது. ந�ொய நுண்மம் ப�ருககு ்கொலம் 15 மு�ல் 50 
�ொட்கள வளர. வழக்கமொ்க 28 �ொட்க்ளொகும்.

4. கேடுரமையொன வயிற்றுப்்்பொககு ்�ொயகேள்: இது ஒரு ்கடுளமயொன அல்லது �ொள�டட குடல் ப�ொந்�ரவு. 
இ�ற்்கொன �ண்பு, 24 மணி ந�ர்தில் மூன்று முள்றககு நமல் மலம் ்கழிப�தும். நீர பவளிநயறும் 
நிளலளய �ரொமரிக்க வொயவழி நீநரற்்றம் �ொனங்களின் சிகிச்ள்ச (Oral Rehydration Therapy) மி்க 
முககிய விஷயமொ்க உள்ளது.

5. இளம்பிள்ரள  வொ�ம்: இது ஒரு ந�ொலிநயொ �ச்சு கிருமினொல் ஏற்�டும் ்கடுளமயொன �ச்சு நுண்ம 
ந�ொயொகும். இ�ளன முடககு ந�ொய என்று அளழக்கலொம். ந�ொளய ஏற்�டு்தும் உயிரினமொ்க 
மூன்றுவள்க ந�ொலிநயொ ளவரஸ் வள்க I, II, III உள்ளது. இது ்சளி து்கள்கள மூலமும் மலம் மற்றும் 
வொய வழி மூலமொ்கவும் �ரவுகி்றது.

6. உணவு விஷம்: மொசு�டட உயிருடன் உள்ள நுண்மங்கள மற்றும் �ச்சுக்கள அல்லது நவதியியல் 
மொற்்றமொன உணவு்கள்ள உடப்கொளவ�ொல் ஏற்�டும். இது ஒரு ்கடுளமயொன இளரபள�  மற்றும் குடல் 
ந�ொய ப�ொற்்றொகும்.

7. ந�ொய்கள ஒடடுண்ணி்க்ளொன அன்ள்சநலொஸ்நடொமியொசிஸ் (Ancylostomiasis), டொனியொ ந்சொலியம் 
(Taenia Solium), டொனியொ ்சகினிடொ (Taenia Saginata), அஸ்்கொரியொசிஸ் (Ascariasis).

8. அமீபியொசிஸ்  (Amoebiasis): இது மனி�னின் இரபள� மற்றும் குடல் �குதியில் ஏற்�டும். ப�ொதுவொன 
ந�ொய ப�ொற்று ஆகும். இது என்டமீ�ொ ஹிஸ்நடொலிடிக (Entamoeba Histolytica) என்்ற கிருமினொல் 
ஏற்�டுகி்றது.

9. சகேொககிப்புழு ச�ொற்று: இது சிறுகுடலின் �ொள�டட ப�ொற்று ஆகும். அன்ள்சநலொஸ்நடொமொ டிநயொடினல், 
ப�க்கொடர அபமரிகந்கனஸ் (Ancylostoma Duodenale, Necator Americanus) எனும் உயிரினம் 
இந்ந�ொளய ஏற்�டு்துகி்றது. 

10. அஸ்கேொரியொசிஸ் (Ascariasis): மனி�னுககு ப�ொதுவொ்க ஏற்�டககூடிய ஒடடுண்ணி புழு ந�ொயொகும்.
11. �ொடொ புழு ச�ொற்று மைற்றும் டினியொன்சிஸ் : குழுக்க்ளொன �ொடொபபுழுக்கள்ள ஏற்�டும் முககிய விலஙகு 

ஆகும்.
12. எல்லொ ந�ொய்களும் வொயவழி மற்றும் மல்தின் மூலமொ்க �ரவும் ந�ொயொகும். ஒடடுண்ணியொல் 

ஏற்�டு்�ப�டுகி்றது. ்சரியொன சு்கொ�ொர முள்ற, �ன்சு்�ம், நமம்�டு்து�ல் நமலும் �டுபபூசி்கள மூலம் 
்கடடுப�டு்�வும் �டுக்கவும் முடியும்.

13. சின்னம்ரமை அல்லது சவரிச�ல்லொ: பவரிப்சல்லொ ஜிஸ்டொ் என்்ற �ச்சு நுண்மங்க்ளொல் ஏற்�டும் மி்கக 
்கடுளமயொன ந�ொய்ப�ொற்று ஆகும். இவற்றின் �ண்பு்கள ப்கொபபு்ள நி்றம் மொற்்ற்துடன் ந்சரந்து 
்கொயச்்சல் மற்றும் உடல் ந்சொரவு ஏற்�டும்.

14. ்ப்ைொடிட சுைப்பி (Parotid Gland): வீக்கம் புடடொலம்ளமயின் மு�ல் அறிகுறியொகும்.
15. இன்புளுயன்�ொ ்�ொய ப�ொற்று மனி�ரிடமிருந்து மனி�னுககு இருமல் தும்மல் மற்றும் ந�சும்ந�ொது 

்சளி து்கள்கள மூலமொ்க �ரவுகி்றது.

�ொடச்சுருக்கம்
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16. ச�ொண்ரட  அரடப்்பொன் ்சளி து்கள்கள மூலமொ்க �ரவும் முககிய ந�ொய ப�ொற்்றொகும். ப�ொருட்கள 
(கிண்ணம், ப�ரமொமீடடர, விள்ளயொடடு ப�ொருட்கள, ப�ன்சில்்கள) மூலமொ்க �ரவுகி்றது.

17. சமைனின்்கேொககேல்   (Meningio coccal) மூள்ளக்கொயச்்சல் என்�து ப�ொற்று ந�ொயொகும். இது 
பமனின்பஜஸ்டீஸ் என்்ற கிருமினொல் ஏற்�டுகி்றது.

18. ்கடுளமயொன  சுவொ�  ்�ொய மூககு மு�ல் ்கொற்று சிற்்றள்ற (Alveoli) வளர சுவொ்சப�ொள�யில் சிவந்� 
வலியுடன் கூடிய வீக்க்ள� ஏற்�டு்துகி்றது. 

19. ரூச்பல்லொ என்்ற வொர்ள�ககு சிவபபு புளளி என்று ப�யர.
20. கேொ�்�ொயககு �ற்ந�ொது மூன்று முககிய ஆயவு்கள �யன்�டு்�ப�டுகின்்றன. ந�ொலுக்கடியில் ந�ொல் 

ஆயவு (Mantoux Test) ்கொ்சந�ொய விலஙகு்கள்ள �ொதிககும் ந�ொது அது ப�ொளவன் ்கொ்ச ந�ொய (Bovine 
Tuberclosis) எனப�டுகி்றது.

21. ்பன்றிககேொய்ச�ல் ்�ொய: Influenza �ச்சு கிருமினொல் ஏற்�டுகி்றது.
22. மை்லரியொ என்�து ஒரு நுண்ணிய ஓரணு (Protozoa) ந�ொய. இந்ந�ொய (Genus Plasmodium) ஜினஸ் 

பி்ளொஸ்நமொடியம் என்்ற ஒடடுண்ணியொல் ந�ொயுற்்ற மனி�னிடமிருந்து மற்்றவர்கள்ள ்கடிப��ன் 
மூலம் �ரவுகி்றது.

23. யொரனககேொல் ்�ொய என்்ற வுச்்சரியொ ந�ன்கிரொபடி (Wuchereria Bancrofti) கிருமினொல் ஏற்�டுகி்றது. 
நிணநீர வீக்க்தின் நமலொண்ளமயின் �ொதிக்கப�டட ்கொல்்கள்ள ்கழுவி உலர்� நவண்டும் மற்றும் 
்கொல்்கள்ள உயர்தி ளவக்கவும் �யிற்சி்கள்ளயும் நமற்ப்கொள்ள நவண்டும்.

24. சடஙகு கேொய்ச�ல் என்�து எலும்பு முறிவு ்கொயச்்சல் எனப�டுகி்றது. 
25. சிககேன்குனியொ  கேொய்ச�ல் �ச்சு நுண்மம் 'ஏ' வள்கயொல் உருவொகி்றது. இது ஏடிஸ், குலகஸ் மற்றும் 

நமன் ந்சொனியொ என்்ற ப்கொசு மூலம் �ரவுகி்றது. ந�ொய நுண்மம் ப�ருககு ்கொலம் 4 மு�ல் 7 �ொட்கள 
வளரயொகும்.



287

I. சி்றந� ்பதிரல ்�ர்நச�டுககேவும்
1. ளட�ொயடு ்கொயச்்சளல ஏற்�டு்தும் நுண்மம்

அ) ்சொல்நமொனல்லொ ளடபபி
ஆ) அச்ப்சரிரியொ �ொன்நுநரொபபி
இ) பவொரப்சல்லொ ந்சொஸ்டர
ஈ) ளமகந்கொ �ொகடீரியம் டியூ�ர்கள

2. ளட�ொயடு ்கொயச்்சல் என்�து
அ) நுண்மக ்கட்தி மூலம் �ரவும் ந�ொய
ஆ) நீர மூலம் �ரவும் ந�ொய
இ) ்கொற்று மூலம் �ரவும் ந�ொய
ஈ) விலஙகு்கள மூலம் �ரவும் ந�ொய

3. ்கொலரொ ந�ொய எ�ன் மூலம் �ரவுகி்றது
அ) மலம் மற்றும் வொயவழியொ்க �ரவுகி்றது
ஆ) ்சளி து்கள்கள மூலம் �ரவுகி்றது
இ) ந�ொய் ப�ொற்று உள்ளவர்களின் ந�ரடி 
ப�ொடரபு மூலம்
ஈ) இர்�ம் ஏற்றுவ�ன் மூலம்

4. ்கொலொரொவின் ந�ொய நுண்ம ப�ருககு ்கொலம்
அ) சில மணி ந�ரம் மு�ல் 2 மணி வளர
ஆ) சில மணி ந�ரம் மு�ல் 5 �ொட்கள வளர
இ) சில மணி ந�ரம் மு�ல் 7 �ொட்கள வளர
ஈ) 7 �ொட்களுககு நமல்

5. உணவு �ச்சுக்கொன ்கடடுப�ொடடு 
�டவடிகள்க்கள
அ) உணவு சு்தி்கரிபபு மற்றும் �ன் சு்�ம்
ஆ) �ல்ல சுற்றுச்சூழல் சு்தி்கரிபபு
இ) ந�ொய எதிரபபு மருந்து்கள
ஈ) ்சொதுவொன உணவு

6. சின்னம்ளம ந�ொய ஏற்�டு்தும் ந�ொய நுண்மம்
அ) ரூ�ல்லொ
ஆ) பவொரிப்சல்ல – ந்சொஸ்டர
இ) பஜரமன் �டடம்ளம
ஈ) பவரிப்சல்லொ ளவரஸ்

7. ஒரு ப�ொதுவொ்க �்ள�்ளப�ொன சிவபபு நி்ற �ள்ச 
�டிபபு அல்லது பவண் ப்கொபபு்ள பவடிபபு எந்� 
நிளலயில் ப�ொடஙகுகி்றது.

அ) ந�ொய ப�ொடஙகுவ�ற்கு முன அறிகுறி்கள
ஆ) பவடிபபு ்கடடம்
இ) �டடளமயின் பிந்ள�ய நிளல
ஈ) முன் பவடிபபு நிளல

8. புடட்ளம்ளமயின் ந�ொய நுண்மம் ப�ருககு 
்கொலம்
அ) 12 மு�ல் 25 �ொட்கள
ஆ) 18 மு�ல் 72 மணி ந�ரம் வளர
இ) 2 மு�ல் 6 �ொட்கள 
ஈ) 7 மு�ல் 14 �ொட்கள

9. ்கொ்சந�ொய ஏற்�டு்தும் நுண்மம்
அ) ளமகந்கொ �ொகடீரியம் பலபநர
ஆ) ளமகந்கொ �ொகடீரியம்
இ) ஆர.என்.ஏ ளவரஸ்
ஈ) Y ப�படிஸ்

10. படஙகு ்கொயச்்சல் ந�ொய ஏற்�டு்தும நுண்மம்
அ) பி்ளொஸ்நமொடியம் விவொகஸ்
ஆ) ஏடில் ஏஜிபடி
இ) பி்ளொஸ்நமொடியம் ஃ�ொல்ஸி�ொரம்
ஈ) ஆடில் அல்ந�ொ பிகடொஸ்

11. யொளனக்கொல் ந�ொய �ரவும் முள்ற
அ)  ந�ொய்ப�ொற்று உள்ள ப்கொசுக்கள 

்கடிப��ன் மூலம்
ஆ) | ந�ொய ப�ொற்று உள்ள விலஙகு்கள 

்கடிப��ன் மூலம்
இ)  ந�ொய ப�ொற்று உள்ள �்றளவ்கள ்கடிப��ன் 

மூலம்
ஈ)  ந�ொய ப�ொற்று உள்ள ஈக்கள ்கடிப��ன் 

மூலம்
12. யொளனக்கொல் ந�ொய நுண்மம் ப�ருககு ்கொலம்

அ) 1 மு�ல் 6 மொ�ங்கள
ஆ) 6 மு�ல் 8 மொ�ங்கள
இ) 8 மு�ல் 12 மொ�ங்கள
ஈ) 16 மு�ல் 18 மொ�ங்கள

மைதிப்பீடு
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13. பிந்ளக ந�ொய ஏற்�டு்தும் நுண்மம்
அ) Y ப�டடில்
ஆ) T ந�ொலிடம்
இ) விபநரொ – ்கொலரொ
ஈ) C படடடனி

14. பி்றபபுறுபபு பெரபில் ஏற்�டு்தும்
அ) பெர�ல் சிம்�்ளகஸ் ளவரஸ்
ஆ) மஞ்சள ்கொமொளல ‘B’ ளவரஸ்
இ) ஹீயுமன் ந�பபில்நலொமொ ளவரஸ்
ஈ) ந்கன்டிடொ ஆல்பி்கம்

15. ளவரஸ் �ொலியல் ந�ொயக்கொன எடு்துக்கொடடு
அ) ப்கொநனொரரியொ
ஆ) சிபில்ஸ்
இ) ்கொன்கரொயடு
ஈ) பி்றபபுறுபபு ஹியூமன் ந�பபிநலொம்மொ

16. ஆரம்� �டுபபு முள்றககு கீழ்வருவனவற்றில் 
எது ந்சரகி்றது.
அ)  ஆநரொககிய்ள� நமம்�டு்து�ல் மற்றும் 

குறிபபிடட �ொது்கொபபு
ஆ)  ஆரம்�்கொல ந�ொய ்கண்டறி�ல் மற்றும் 

சிகிச்ள்ச
இ) இயலொளமளய குள்ற்�ல்
ஈ) இளவயளன்தும்

17. நுளரயீரல் ்கொ்சந�ொளய �டுககும் சி்றந்� வழி
அ) ந�ொயொளிளய �னிளமப�டு்து�ல்
ஆ) ந�ொயொளிககு சிகிச்ள்சயளி்�ல்
இ) பி.சி.ஜி �டுபபூசி
ஈ) �லவள்கயொன மருந்து்கள சிகிச்ள்ச

18. ்கொ்சந�ொய சிகிச்ள்சயின் முககிய ந�ொக்கம்
அ) ்கதிரியக்க சிகிச்ள்ச
ஆ) ந�ொய ்கொரணி்கள்ள ்கண்டறி�ல்
இ) நுண்ணுயிரியல் சிகிச்ள்ச
ஈ) சிக்கல்்கள்ள �டுக்க

II. ்கேொடிடட இடஙகேரள நிைப்புகே
1. ந�ொலிநயொளமளலடடில் ஒரு _______ 

ந�ொய.
2. மஞ்சள ்கொமொளல ந�ொய _______ �ொதிககும்.

3. _______, _______, _______ 
்கடுளமயொன வயிற்றுப ந�ொககு ஏற்�டு்துகி்றது.

4. மநலரியொவின் ந�ொய நுண்மம் ப�ருககு ்கொலம் 
_______.

5. குந்ளொநரொகுயின் மொ்திளரயின் அ்ளவு 
_______

6. ்கணுக்கொல் மூடடுவலி _______ ்கொயச்்சலில் 
உள்ளது.

7. ப�ொழுந�ொய _______ லிருந்து மனி�னுககு 
�ரவுகி்றது.

8. சின்னம்ளம _______ லிருந்து _______ 
�ரவுகி்றது.

9. ப்கொபளிகஸ் புளளி _______ மியூந்கொ்சலில் 
ப�ரிகி்றது.

10. இன்புநுயன்்சொ ஒரு ்கடுளமயொன _______ 
ந�ொய் ப�ொற்று.

11. ப�ொண்ளட அளமப�ொன் _______ என 
அளழக்கப�டுகி்றது.

12. _______ ளவரஸ் ்கொரணமொ்க SARS 
ஏற்�டுகி்றது.

13. பி.சி.ஜி �டுபபூசி _______ ஐ �டுககி்றது.
14. ப்கொநனொரியொ _______ மூலம் �ரவுகி்றது.
15. ப�ொழுந�ொளய _______ என்றும் 

அளழக்கலொம்.
16. மல்டிந�சிலரி ப�ொழுந�ொயக்கொன மருந்து்கள 

_______, _______ மற்றும் _______.
17. வலி, ப�ொடு�ல், பவப�ம் மு�லியளவ ள்க 

்கொல்்களின் இழபபு _______ ்கொரடினல் 
அளடயொ்ளம்.

18. இரணஜன்னி ந�ொய நுண்மம் ப�ருககு ்கொலம் 
_______

19. ஸ்ந்கபில் _______ மூலம் �ரவுகி்றது.
20. மூள்ளக்கொயச்்சல் _______ மூலம் 

மனி�னுககு �ரவுகி்றது.
21. எலி பிந்ளளவ அழிக்க �யன்�டும் பூச்சிக 

ப்கொல்லி _______.

III. சிறுகுறிப்பு வரைகே.
1. ந�ொலிநயொளமளலடடி�ல்
2. ்கொ்சந�ொய
3. படஙகு ்கொயச்்சல்
4. ப�ொழுந�ொய
5. மநலரியொ
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IV. சுருககேமைொகே எழுதுகே.
1. ஒடடுண்ணி்கள மூலமொ்க �ரவும் ந�ொய்கள
2. பி்றபபுறுபபின் மூலம் �ரவும் ந�ொய்கள
3. ்கொ்நரொந�ொட மூலம் �ரவும் ந�ொய்கள
4. விலஙகு்கள மூலம் �ரவும் ந�ொய்கள

V. விரிவொகே எழுதுகே.
1. வொய மற்றும் மல்தின் மூலம் �ரவும் ந�ொய்கள
2. ்கொற்று மூலம் �ரவும் ந�ொய்கள
3. ந�ரடி ப�ொடரபின் மூலம் �ரவும் ந�ொய்கள

 ்மைற்்பொர்ரவ நூல்கேள் 

1. Handerson Virginia & Gladys., Principles 
and practices of nursing, 6th edition, 
Macmillan Publications, New York, 1978.

2. Kszier Dugas, Introduction to patient 
care, 4th edition, W.N.Sounder’ s Coy, 
Philadelphia, 1983.

3. First and authorized manual of St. Johns 
Ambulance Association and St. Andrew 
Ambulance Association.

4. Dirasari G. and 
Brahmamker, Elements 
of Pharmacology, 
Ahemadabad, S.S. Shah 
Publishers, 1973.

5. Clark Mary Jo Dummer, 
Community Nursing, 
Reston Publications Inc., 1984.

6. TNAI, A community health Nursing 
manual, New Delhi,1989.

7. Park J.E. & Park , Textbook of preventive 
and socialmedicine, Jabalpur, BB publishers, 
1989.

8. Brunner & Siddarth, Textbook of medical 
and surgicalnursing, J.B. Libbincott. Co., 
Philadelphia, 2000.

9. Davidson & Maccvdeved, Principle and 
practice of medicinethe English language 
book society, London, 1988.

10. Kasthuri Sundar Rao (1995), “An 
introduction to Community Health 
Nursing” 1st edition, B.I. Publications Pvt. 
Ltd., Chennai, India, 

11. Park K “Text book of preventive social 
medicine 20th edition, 2009, 

12. M/s. Banarsidas Bhanot Publishers, Jabalpur 
India. 

13. Vijay. E (2004) “Community Medicine”, 2nd 
Edition, Bencon Zen Publishers, Chennai, 
India, Page No.: E.50-54. 1

14. Brunner and Suddarth (2002), “Text Book 
of Medical Surgical Nursing”, 9th Edition, 
Lippincott Company, Philadelphia. 
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 முன்னுரை 

கல்வி என்பது “செவிலியத் ச�ொழிலின 
அடித்�ளம்” ந�ொயொளி ெொர்ந� கல்வி மற்றும் 
செவிலியருககொனக கல்வி இவ்விரண்டையும் 
உளளடைககியந� �லககல்வி, இவ்விரணடு 
பிரிவுகநள செவிலியருககு ஆர்வத்்�த் 
தூணடைககூடிய ்பயிற்சி பிரிவுகளொகும். செவிலியம் 
என்பது “்பழ்மயொன க்ல மற்றும் ச�ொழில்களில் 
மு�ன்மயொனது” என டைொநனொந்ப 1985 
கூறுகிறொர. செவிலியககல்வி ெொர க்லத்திடடைம் 
பிற�லத்து்ற ெொர்ந� ச�ொழில் ்வல்லு�ரகளுககு 
அடித்�ளமொக அ்ம்வதுடைன ெமு�ொயத்தின 
ஒடடுசமொத்� ்வளரச்சிககு உ�்வககூடிய�ொக 
உளளது.

 செவிலியக கல்வி என்பது செவிலிய 
மனி�்வள நமம்்பொடடின உற்்பத்தி கூறு. 

செவிலியககல்வி, சுகொ�ொர நமம்்பொடடு து்றகளில் 
உளள அ்னத்து து்ற ச�ொழில் ்வல்லு�ரகளின 
கல்வியுடைன ஒருங்கி்ைககப்படடுளளது.

அறிவுெொர கற்றல், கற்பித்�ல், �னனடைத்்� 
மற்றும் ச�ொழில் ெொர திறனில் செவிலியர 
நமம்்படடிருகக ந்வணடும். ஆ�லொல் செவிலியக 
கல்வியின ந�ொககம் செவிலிய திறன நமம்்பொடு, 
ச�ொழில்ெொர அறிவு, �னனடைத்்� மற்றும் 
அழகுைர்்வ நமம்்படுத்து்வ�ொகும்.

செவிலியரின ஆளு்ம ்வளரச்சி 
நமம்்பொடடைொல் �ொன (உடைல், அறிவு ெமூக உைரவு 
ெொர, ஆனமீகெொர, அழகுைரவு ெொர திறனகள) 
எல்லொ ்வயதினருககும் ந�்்வயொன ச�ொழில்ெொர 
்பொதுகொபபி்ன ்வழங்கு்வந�ொடைல்லொமல், எல்லொ 
நி்லயிலும் (ஆநரொககியத்்�ப ந்பணு்வதிலும், 
ந�ொயுளள நி்லயிலும்) எல்லொ சூழ்நி்லயிலும், 
மிகச் சிற்ந� மு்றயில் ்பொதுகொபபு அளிகக முடியும்.

இப்பொடை இறுதியில் மொை்வரகள அறி்நது சகொள்ப்்வ
 ➢ செவிலியக கல்வியின ்வ்ரய்ற்ய விளககு�ல்
 ➢ செவிலியக கல்வியின �த்து்வத்்�ப புரி்நது சகொளளு�ல்
 ➢ செவிலியக கல்வி ்பொடைத்திடடைத்்� திடடைமிடு�ல்
 ➢ மருத்து்வம்ன ்படுக்க ச�ொகுதி (அ) ்வொரடு நமலொண்மககொன சகொள்ககள
 ➢ ்வொரடு நமலொண்மயில் செவிலிய நமலொளரின குைங்கள

கற்றல் ந�ோககஙகள்

தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு
்காமுறுவர் ்காறறறிநதார்

சி்றந்த நூல்கரைக கறறு அவறறின் ப�ோருரை பெமரமையோக உணரந்தவர ்தோம இன்புறுவந்தோடு 
உலகமும இன்பு்றக கண்டு நமைன்நமைலும கறகவும கறபிககவும விருமபுவர.

அலகு

12 பெவிலியக கல்வி 
மைறறும நமைலோண்ரமை
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கல்வியின் வரையர்ற
கல்வியின ந�ொககம், குழ்ந்�யின உடைல், 

மனம், மற்றும் ஆனமொ ெொர்ந� முழு்மயொன 
திறனக்ள ச்வளிகசகொைர்வந� 

 - மைகோதமைோ கோநதி
கல்வி என்பது மனி�னின உளளொர்ந� 

திறனகளின இயல்்பொன இைககமொன ச�ொடைர 
்வளரச்சி

 - ப�ஸ்நலோசி

பெவிலியக கல்வியின் ்தததுவம
செவிலிய �த்து்வம் என்பது ்பர்ந� ந�ொககில் 

மனி�னின �ம்பிக்க மற்றும் �னமதிப்்பயும், 
சிறபபு ந�ொககில் கற்்ப்வரொக ஆசிரியரொக, 
செவிலியரொக ்வொடிக்கயொளரொக இருப்பந�ொடு 
உடைல் �லம், ஆநரொககியமின்ம, செவிலியம் 
மற்றும் கற்றல் இ்வற்றின மீதுளள �ம்பிக்கயும் 
உளளடைககியது.

கல்வி்ய நமம்்படுத்து்வதுடைன மனி� 
ெமு�ொயத்தின நமம்்பொடடிற்கொன மு்றக்ள 
கணடைறி்வதுடைன க்லத்திடடைம் �ரம் நமம்்படைவும் 
உ�வுகிறது.

வரையர்ற
இயற்்கயின ஒரு விரி்வொன ்பொர்்வ மற்றும் 

இயற்்க �த்து்வத்்� விளககும் ஓர முயற்சி
பீச்டீ- �த்து்வம் என்பது அறிவியல் அறிவு
நகோநலோசி்ஜ்- �த்து்வ அறிவியல் அ்னத்து 

அறிவியலிலும் நமம்்படடைது.
சிெநைோ- �த்து்வம் என்பது க்லகளின 

�ொயொகவும் மனதிற்கு உண்மயொன மரு்ந�ொகவும் 
உளளது.

 12.1   பெவிலியக கல்வியின் வரையர்ற 
பி்ற பெவிலியக பகோள்ரககள்

பெவிலிய கல்வியின் பகோள்ரககள்
�ோதுகோப்பு (Caring): பிற்ர ்பொதுகொப்ப�ற்கு 

முன சுய்பொதுகொபபு மிகவும் அ்வசியம்.
ந�ரரமை (Integrity): ஒரு்வர �னது செயலிற்கு 

ச்பொறுபந்பற்றுக சகொள்வதுடைன அ�்ன 
ந�ர்மயொகவும் உண்மயொகவும் �க்வல் 
்பரிமொற்றம் செயய ந்வணடும்.

�ன்முகத்தன்ரமை (Diversity): கல்வியில் 
்பனமுகத்�ன்ம்ய அங்கீகரித்�நலொடு 

நில்லொமல் ்பனமுகத்�ன்மயின பினனணி 
மற்றும் அனு்ப்வங்க்ளயும் அறி�ல்.

உயரவு (Excellence): ச�ொழில்மு்ற 
்வளரச்சி மற்றும் ச�ொடைரச்சியொன முனநனற்றம் 
ஆகிய்வற்றில் ஈடு்படு்வ�ன மூலம் உயரவு 
அ்டைய முடியும்.
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பி்ற பகோள்ரககள்
1. மொை்வரகள மற்றும் ஆசிரியரகளி்டைநயயொன 

ச�ொடைரபி்ன ஊககுவித்�ல்.
2. மொை்வரகளி்டைநய முரண்பொடுக்ளக 

க்ள்நது அ்வரகளிடைம் நிலவும் ஒத்து்ழப்்ப 
்வளரத்�ல்.

3. செயல்மு்ற கற்ற்ல ஊககுவித்�ல்.
4. ெரியொன கருத்து பினனூடடைம் ்வழங்கு�ல்.
5. ்பணியில் ெரியொன ந�ரத்்� ்வலியுறுத்�ல்.
6. உயர எதிர்பொரபபுக்ளத் ச�ரிவித்�ல்.
7. ்பலவி�மொன திற்மகள மற்றும் கற்றல் 

்வழிக்ள மதித்�ல்.

 12.2   பெவிலியக கல்வி ்தததுவததின் 
வரையர்ற

செவிலிய கல்வியின �த்து்வம் என்பது 
�ம்பிக்க, மதிபபு, மனப்பொன்ம மற்றும் 
சி்ந�்ன ஆகிய்வற்்ற கல்வியொளரகள ஒரு 
குழு்வொக ஏற்று செவிலிய கல்வி திடடைங்களில் 
ச�ொடைரபு்படுத்து்வ�ொகும். (உ.ம்) உடைல்�லம், 
ந�ொய, செவிலிய ச�ொழில், கற்்ப்வர ெமூகம், 
ந�ொயொளி ்பற்றிய கற்றல் மற்றும் செவிலியர 
�யொரநி்ல.
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இயககுகினறன எனறும், அ்� மீறி எதுவும் 
இல்்ல எனற நி்லப்பொடு ஆகும்.

இயற்்கயியலொளர, இயற்்கநய 
அ்னத்துமொனது இயற்்க்யவிடை உயர்ந�்்வ 
எதுவும் இல்்ல என கருதுகினறனர. மனி�ன 
இயற்்கயின ஒரு குழ்ந்� எனறு 
கரு�ப்படுகிறொன.

�மது உயிரியல் செயல்கள உைரவியல் 
செயல்கள மற்றும் ெமூக செயல்கள அ்னத்தும் 
�மது உைரவினொல் ச�ொடைங்கப்படுகிறது. 
செயற்்கத் �ன்மயிலிரு்நது விடு்படடு 
இயற்்கத் �ன்மககு திரும்்ப ந்வணடிய�ன 
அ்வசியத்்� இயற்்கயில் ்வலியுறுத்துகிறது.

கருததியல் (Idealism)
கருத்தியல் ஒரு ்பழ்மயொன �த்து்வமொகும். 

மனி�ன ஆனமீக மற்றும் ச்பொருளெொர அம்ெங்களின 
கல்்வ என கருத்தியியல்்வொதிகள �ம்புகினறனர. 
இ்வற்றில் ஆனமீக ்பொர்்வநய உண்மயொனது 
மற்றும் முககியத்து்வம் ்வொய்ந�து.

ஆனமொ மற்றும் அறி்வொற்றல் ஆகிய்்வ 
ச்பொரு்ளவிடை உயர மதிபபு்டைய்்வ. 
கருத்து்வொ�த்தின்படி �னிமனி�னின அனு்ப்வநம 
ச்பொருள ெொர்ந� உலகத்்�விடை உயர்வொனது. 
மனி�ன உண்மக்ளவிடை கருத்துகக்ளச் 
ெொர்நந� ்வொழ்கிறொன.

�ரைமுர்றயியல் (Pragmatism)
்பழ்ம �்டைமு்றயியல் கிநரககத்தில் 

ந�ொனறியது. �வீன �்டைமு்றயியல் 
அசமரிககொவில் உரு்வொனது. ெொரலஸ் ெொணடைரஸ், 
பியரஸ், வில்லியம் நேம்ஸ் மற்றும் ேொனடுந்வ 
ஆகிநயொர �வீன �்டைமு்றவியியலின 
ஆ�ர்வொளரகள.

�்டைமு்றயியல் என்பது நகொட்பொடுக்ள 
்பயன்படுத்�ொமல் �்டைமு்ற ரீதியில் சி்நதிப்பது 
மற்றும் சிககல்க்ள ்கயொளு்வ�ொகும்.

உண்ரமையியல் (Realism)
உண்மயியல் என்பது �ொம் ்பொரத்து 

உைரககூடிய்்வ மடடுநம உண்ம. �ம் ஐம்புல 
உைர்வொல் கி்டைககும் அறிந்வ உண்மயொனது.

”உண்மயியல் என்பது �ொம் இவ்வுல்க 
எவ்வி� கணநைொடடைத்தில் கொணகிநறொநமொ 
அதுந்வ ச்பொது்வொன�ொக ஏற்றுகசகொளளப்படடு 
்வலியுறுத்�ப்படுகிறது.” 

 - �்ைோ

்தததுவம மைறறும கல்விககு இரைநய 
உள்ை ப்தோைரபு

்தததுவம கல்வி
1.  சி்ந�்ன, நகொட்பொடு, 

இலககு, �ரம், 
மதிபபுகள இ்்வ 
�்டைமு்றநயொடு 
ஒடடிய 
உண்மத்�ன்ம 
உ்டையது.

1.  கல்வி �த்து்வத்ந�ொடு 
ச�ொடைரபு்டைய 
�னமதிப்்ப 
நமம்்படுத்துகிறது

2.  இது ஓர நகொட்பொடு 
மற்றும் யூகம்

2.  மனி�னின கற்றல் 
முயற்சியொல் 
இலககுக்ள எவ்்வொறு 
அ்டை்வது என்ப்� 
வி்வொதித்�ல்.

3.  இது ஓர சி்ந�்ன 
ெொரபு

3.  இது ஒர துடிபபு 
செயல்மு்ற

4.  கற்்ப்ன 
சி்ந�்னயுடைன 
ச�ொடைரபு்டையது 
சூழ்நி்ல 
ச�ொடைரபி்ன 
முடிககககூடியது.

4.  இது ஓர துடிபபுமிகக 
செயல் ்வடி்வம்-
நமம்்படடை �த்து்வத்்� 
செயல்்படுத்து�ல், 
நி்லத்�ன்ம 
்வொய்ந�து.

5. இது ஒரு க்ல 5. இது ஒரு அறிவியல்
6. மு்றக்ள 
்வகுத்�ல்

6.  மு்றக்ள 
செயலொககு�ல்

 ்தததுவஙகளின் இருவரக

�ழரமை ்தததுவம புதிய ்தததுவம
இயற்்கயியல் இருத்�லியியல்
கருத்தியியல் முனநனற்றயியல்

�்டைமு்றயியல் �டைத்்�யியல்
உண்மயியல் மனி� ந�யவியல்

ஆயவியல்
ந�ரவியல்

மறுசீர்மபபியல்

�ழரமை ்தததுவம

இயறரகயியல் (Naturalism) 
இயற்்கயியல் என்பது இயற்்கயின 

விதிகளும், ஆற்றல்களுநம அணடைத்்� 
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�வீன ்தறகோல ்தததுவம

இருந்தலியல் (Existentialism)
இத்�த்து்வத்்� 20ஆம் நூற்றொணடின 

�வீன மற்றும் இ்ளய �த்து்வம் என 
அ்ழககினறனர.

ப�ோருள்: இருத்�லியல் என்பது மனி� 
அனு்ப்வத்தின முககியத்து்வத்்� ்வலியுறுத்துகினற 
ஒரு �த்து்வமொகும். நமலும் ஒவ்ச்வொரு்வரும் அ்வர்வர 
�டை்வடிக்ககளின வி்ளவுகளுககு 
ச்பொறுப்பொளிகள.
ஊகஙகள்
1. ெத்தியம், ெடடைங்கள, நகொட்பொடுகள அல்லது 

ெொரம் இ்வற்்ற கொடடிலிலும், மனி�நன 
்வொழ்வின ்மயமொகத் திகழ்கினறொன.

2. மனி�ன  உலகில் �னியொக இல்்ல மனி�ன 
ஒரு ெமூக உயிரினம்.

3. மனி�ன மீது நிர்ப்நதிககப்படடிருககும் 
உனன� ்ப்டைபபுக்ள மனி�ன ஏற்றுக 
சகொளள முடியொது.

4. மனி�ன �னது செொ்ந� ்வொழ்க்க்ய 
்வடி்வ்மப்ப�ற்கும், �னனு்டைய செொ்ந� 
விதி்ய ்வடி்வ்மப்ப�ற்கும் திற்ம 
உ்டைய்வன.

5. மனி�ன முழு்மயொன்வன அல்ல.  மனி�ன 
மொறும் ெமு�ொயத்தின ெ்வொல்க்ள எதிர 
சகொளளும் திறன மிகக்வன.

முன்நனற்றவியல் (Progressivism)
இது ஒரு அசமரிகக �த்து்வம்: 

முனநனற்றவியல் கல்வி இன்றய ்வொழ்க்கககு 
்மயமொக உளளது.

ப�ோருள்: முனநனற்றவியல் என்பது ஒரு 
கல்வியில் நகொட்பொடு.  அது செயல்்வழி கற்ற்ல 
அடிப்ப்டையொகக சகொணடைது.  ஒரு குழ்ந்� �னககு 
பிடித்�மொன மற்றும் திருபதி அளிககக கூடிய 
செயல்க்ள செய்வ�ன மூலம் கற்றுக சகொளளுகிறது.

�ைதர்தயியல் (Behaviourism)
சூழல் �ன்மகளின முடிந்வ மனி�னின 

�டைத்்�்ய நிரையிககிறது.  மனி�ன ச்வளிபபுற 
தூணடு�லுககு, செயலற்ற ச்பறு�ரொக 
இருககினறொன. அ்வனொல் செொ்ந� விருப்பத்திற்கு 
ஏற்்ப முடிவுகள எடுகக முடியொது.  அ்னத்தும் 
சூழலுககு ஏற்்ப �ொனொக �டைககககூடியது.
நகோ்�ோடுகள்
1. �னிமனி�னின செயல்கள, அ்வனின ்பரம்்ப்ர 

(அ) சூழல்களொல் முனனநர 
தீரமொனிககப்படடை்்வ.

2. மனி�ன சூழலிரு்நது பிரி்ந�்வனல்ல.
3. மனி�னின �டைத்்�்ய அ்வனது ்ப்டைபபுத் 

�ன்ம கடடுப்படுத்துகிறது.

கல்வி �யன்�ோடுகள்
1. மனி�னின கற்றல் அ்வனது செயல் மற்றும் 

எதிரவி்ன ்பல ஊடைகங்களினொல் 
நிர்வகிககப்படுகிறது.

2. கற்்ப்வருககும் சூழலுககும் இ்டைநயயொன 
இ்டைவி்னயின வி்ளந்வ �னிமனி�க 
கற்றலின ச்வற்றி.

மைனி்த ந�யவியல் (Humanism)
மனி�நன இறுதியொ்வன. அ்வன ்பொ்� 

அல்ல.
நகோ்�ோடுகள்

மனி� ந�யக நகொட்பொடடைொளரகள 
இலககியத்திற்கு முககியத்து்வம் சகொடுத்�னர.  
ஒரு்வர �னது ெமகொலத்தில் ஏற்்படடை 
முரண்பொடுக்ளக க்ளய ந்வணடும்.
கல்வியின் �ஙகு
1. குழ்ந்�கள சமொழி்ய மதிகக கற்றுத்�ரப்படை 

ந்வணடும்.  சமொழியின பூரை �ன்ம்ய 
உைரச் செயய ந்வணடும்.

2. குழ்ந்�களுககு �வீன இலககிய �ரத்தில் 
கல்விக கற்பிகக ந்வணடும்.

ஆய்வியல் (Experimentalism)
ச்பொருளகள அ்னத்தும் எபச்பொழுதும் 

மொறிகசகொணநடை இருப்ப்்வ.  எது செயலொற்றுகிறந�ொ 
அ்்வநய உண்ம என ஏற்றுகசகொளளப்படும்.  
்பளளியின ்வொயிலொக குழ்ந்� �ொன ்வொழும் 
ெமு�ொயத்்�ப ்பற்றிய கருத்துகக்ள கணடு 
பிடிப்பதுடைன அ�்னப்பற்றிய அறி்்வயும் 
விரிவு்படுத்துகிறது. குழ்ந்�கள ெமுகத்தில் ஏற்்படும் 
அனு்ப்வங்கள ்வொயிலொக பிரச்ெ்னக்ள தீரகக 
கற்றுகசகொளகினறனர.

மனி�ன ஒரு ெமூகவிலங்கு அ்வன 
சூழ்நி்லயின வி்ள்பலன. குழ்ந்�கள 
நெொ�்னகளின மூலம் கற்றுக சகொளகினறனர.

ந்தரவுயியல் (Eclecticism)
்பல்ந்வறு �த்து்வங்களில் கல்வி ச�ொடைர்பொக 

சகொடுககப்படடுளள ்பயனுளள, அத்தியொ்வசியமொன 
கருத்துகக்ள ஒருங்கி்ைப்பது.
ப�ோருள்:
1. கல்வி, �த்து்வங்களின கருத்துகக்ள 

இ்ைத்�ல் (அ) ச�ொகுத்�ல்.
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2. ்பல்ந்வறு �த்து்வங்களில் உளள ச்பொது்வொன 
கருத்துகக்ள  ஒருங்கி்ைத்�ல்.

கல்வி ந�ோககஙகள்
1. குழ்ந்�, ெமு�ொயத்தின திற்மயொன 

உறுபபினரொக ந்வணடும்.
2. குழ்ந்�களிடைம் ஆநரொககியத்்� 

ஊககுவித்�ல்.
3. திற்மயொன ்பயிற்சி ்வழங்கப்படைல்.
4. குழ்ந்�களிடைம் �ல்சலொழுககத்்� 

உரு்வொககு�ல்.

 12.3   கரலததி்ைதர்த தி்ைமிடு்தல் 
(Curriculum Planning)

‘க்லத்திடடைம் (Curriculum)’ “Currere” எனற 
லத்தின ்வொரத்்�யிலிரு்நது உரு்வொனது. Currere 
என்ப�ன ச்பொருள “ஓடு”. க்லத்திடடைமொனது 
கல்வியின இலககுக்ள அ்டை்வ�ற்கொன ஒரு 
ஓடு்பொ்� ஆகும். க்லத்திடடைநம கல்வி 
செயல்்பொடுகளுககொன முன்வ்ரவு ஆகும். 
க்லத்திடடைம் கற்பித்�ல் – கற்றல் செயல்்பொடுக்ள 
திடடைமிடைவும் �்டைமு்றப்படுத்�வும் உ�வும் ஒர 
அடிப்ப்டை அலகு.

கரலததி்ைம- ப�ோருள்
மொை்வரகளுககொன சில குறிகநகொளகளுடைன 

சில ்பொடைபபிரிவுகள ்வடி்வ்மககப்படடுளளன
க்லத்திடடைம் என்பது கல்வியின 

ந�ொககங்க்ள அ்டையும் ்வ்கயில் ்பளளியிநல 
செயல்்பொடுக்ள ்வடி்வ்மத்து கற்றல் 
அனு்ப்வங்க்ளயும் ச்பறச் செயய உரு்வொககப்படடை 
திடடைம்.

வரையர்ற
கனனிககொம் கூற்றுப்படி “க்லத்திடடைம் 

என்பது க்லஞன �னனிடைம் உளள ச்பொரு்ள 
்வடி்வ்மகக உ�வும் ஓர கருவி. 
இவ்்வ்ரய்ரயின்படி க்லஞன என்ப்வர 
ஆசிரியர அ்வரிடைம் உளள ச்பொருள என்பது 
மொை்வரகள. சி்ந�்ன என்பது கற்றல் ந�ொககங்கள, 
க்லககூடைம் என்பது கல்விநிறு்வனம்”.

செவிலிய க்லத்திடடைம் என்பது கற்றல் 
்வொயபபுகள (ச்பொருள) மற்றும் கற்றல் செயல்்பொடுக்ள 
(மருத்து்வ அனு்ப்வங்கள மற்றம் ்பயிற்சிகள) 
உளளடைககியது. ஆசிரியர, குறிபபிடடை மொை்வரகளுககு, 
குறிபபிடடை கொலத்திற்குள ்பல்ந்வறு திடடைங்க்ள 
திடடைமிடடு, �்டைமு்றப்படுத்தி இலககுக்ள 
அ்டையச் செயயந்வணடும்.

கரலததி்ைததின் மூன்று அமெஙகள்
 • கல்விககொன இலககுகள மற்றும் ந�ொககங்கள
 • க்லத்திடடைத்தின செயல்மு்ற
 • வி்ளவி்ன மதிபபீடு செய�ல்

கரலததி்ைதர்த தி்ைமிடு்தல் – 4’C
 • கூ்டு்றவு (Cooperative) : ்பல குழுவினர 

இ்ை்நது ்வடி்வ்மககும் செயல்திடடைமு்ற
 • ப்தோைரச்சியோன (Continuous) : செயல் திடடைம் 

�யொரித்�ல் மற்றும் அ�்ன ச�ொடைரச்சியொக 
திருத்�ம் செய�ல்.

 • விரிவோனது (Comprehensive) : செயல் 
திடடைத்தின அ்னத்து கூறுகளும் நெரககப்படை 
ந்வணடும்.

 • உருவுள்ைது (Concrete) : ச�ொழில் ெொர்ந� 
்பணிகள, ஒரு ச்பொருத்�மொன செயல்மு்ற 
திடடைத்தி்னக சகொணடிருத்�ல் ந்வணடும்.

கரலததி்ைததின் கூறுகள்
 • �த்து்வம்
 • ந�ொககங்கள
 • சமொத்� கொலம்
 • விரி்வொன ்பயிற்சி திடடைம்
 • திடடை மதிபபீடு

1. கற்றல் செயல்திடடைங்க்ள வி்வரித்�ல்
2. கற்றல் செயல்திடடைங்களின ந�ொககங்க்ள 

வி்வரித்�ல்.
3. கற்றல் செயல்திடடைங்களின சமொத்� கொல 

அளவு (நகொட்பொடு ெொர்ந� செயமு்ற மற்றும் 
மருத்து்வ கூறுகள)

4. ஒவ்ச்வொரு ்பொடைத்திற்கும் விரி்வொன 
க்லத்திடடைம் அ்மத்�ல் (ந்வ்லககொன 
்வொயபபு, கற்றல் ்வரி்ெ மு்ற, கற்றல் 
சூழ்நி்லகள மற்றும் கற்பித்�ல் மு்றகள)

5. செயல் திடடைங்க்ள மதிபபீடு செய�ல் (மதிபபீடு 
மு்றகள, திடடைமிடைல், திடடைமிடைலின 
அடடை்வ்ை மற்றும் மதிபபீடுகளின முடிவுகள)

கரலததி்ை தி்ைமிடு்தலின் நிரலகள்
குடலொணட க்லத்திடடைத்்� மூனறு 

நி்லகளொகக குறிபபிடுகிறொர.
1. ெமு�ொய நி்ல 
2. நிறு்வன நி்ல மற்றும் 
3. கற்பித்�ல் நி்ல
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ெமூக கரலததி்ைம (Societal curriculum)
ச்பரிய குழுவிற்நகொ, ஓர ்வகுபபு 

மொை்வரகளுகநகொ திடடைமிடைப்படடுளள 
க்லத்திடடைம் [எ.கொ. B.Sc., [N].  கல்வி நிறு்வனத்்� 
�விர பிற குழுவினரொல் க்லத்திடடைம் 
உரு்வொககப்படு்வது [எ.கொ. Indian Nursing Council] 
க்லத்திடடைத்திற்கும் ெமு�ொயத்தின �ன்மககும் 
இ்டைநய உறவு உளளது.ெமு�ொயத்தின 
ந�்்வகநகற்்ப க்லத்திடடைம் மொற்றம்டையும். 

நிறுவன கரலததி்ைம (Institutional 
Curriculum)

 • ஒரு குறிபபிடடை நிறு்வனத்தில், குறிபபிடடை கொல 
அளவு ந�ரத்்� செலவிடும் 
ந�ர்நச�டுககப்படடுளள மொை்வ குழுவினற்கு 
ஆசிரியரொல் திடடைமிடைப்படு்வது.

 • குறிபபிடடை நிறு்வனத்தின ்பொடை்வல்லு�ர 
குழுவினரொல் இ்ை்நது உரு்வொககபடும் 
கூடடுறவு திடடைம்.

 • க்லத்திடடை ்வடி்வ்மபபில் ஒவ்ச்வொரு 
ஆசிரியரின ்பங்நகற்பும், க்லத்திடடைத்தில் 
மொற்றத்்�யும் முனநனற்றத்்�யும் சகொணடு 
்வருகிறது.

õK¬ê

ð£ìˆF†ìˆF¡ 
ªð£¶õ£ù ð‡¹èœ 

ï¬ìº¬øŠð´ˆî™

வழிகோ்டி கரலததி்ைம (Instructional 
Curriculum)

மொை்வரகளின ்பொடைககருத்துகக்ள மற்றும் 
கற்றல் செயல்்பொடுக்ள குறிபபிடடை 
மொை்வரகளுககு ஒவ்ச்வொரு �ொளும் ஒவ்ச்வொரு 

்வொரமும். ஒரு குறிபபிடடை ஆசிரியர எவ்்வொறு 
கற்பிகக ந்வணடும் எனறு திடடைமிடு்வது.

 கரலததி்ைக குழு
மொை்வரகளின ்பொடைககருத்துகக்ள மற்றும் 

கற்றல் செயல்்பொடுக்ள குறிபபிடடை 
மொை்வரகளுககு ஒவ்ச்வொரு �ொளும் ஒவ்ச்வொரு 
்வொரமும். ஒரு குறிபபிடடை ஆசிரியர எவ்்வொறு 
கற்பிகக ந்வணடும் எனறு திடடைமிடு்வது.

மொநிலக கல்வித்து்ற ெடடை �யொரிப்பொளரகள
்பளளி நிர்வொக 
அதிகொரிகள

்பதிப்பகத்�ொரகள

க்லத்திடடை நிர்வொகிகள
மு�ல்்வரகள திடடை இயககு�ரகள
கல்வி ஆரொயச்சியொளரகள நூலொசிரியரகள
ஆசிரியக கல்வியொளரகள நெொ�்னயொளரகள
ெமூகம் அங்கீகரிப்ப்வரகள
ச்பற்நறொர கணகொணிப்பொளரகள
மொை்வரகள செல்்வொககரகள
்பளளியில் ்பணிபுரியொ� 
கல்வியொளரகள

சகொ்டையொளரகள

கரலததி்ை உள்ைைககததிரன 
்தைமபிரித்தல்

1. அத்தியொ்வசிய (அ) கற்றுக சகொளள 
ந்வணடிய்்வ

2. விரும்்பத்�கக்்வ (அ) ்பயனுளள்்வக்ளக 
கற்றல்

3. ஆ�ர்வொன்்வ (அ) கற்றலுககு 
இனி்மயொன்்வ

கரலததி்ை வைரச்சியின் பகோள்ரககள்
1. ்பழ்ம்வொ� சகொள்ககள: ெமூகத்தின 

�ற்ந்பொ்�ய, கடை்ந� கொல மற்றும் எதிரகொல 
ந�்்வக்ள கருத்தில் சகொளளு�ல்.

2. முனநனொககி ்பொரககும் சகொள்ககள: 
இன்றய குழ்ந்�கள �ொ்ளய குடிமககள.

3. ்ப்டைபபுக சகொள்ககள: குழ்ந்�யின 
்ப்டைப்பொற்றல் மற்றும் ஆககபூர்வமொன 
ெகதிக்ளக �்டைமு்றப்படுத்� உ�வும் ஓர 
கருவி.

4. சமொத்� ்வடி்வத்தின சகொள்ககள: கற்கும் 
அனு்ப்வமும் கற்கும் ்வொயபபும் ்பொடைத்திடடைத்தில் 
உளளடைககி இருகக ந்வணடும்.
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5. செயல்்பொடுக சகொள்ககள: கற்றல் செயல்்பொடு 
மற்றும் கற்றல் அனு்ப்வத்தின அடிப்ப்டையில் 
க்லத்திடடைத்்� உரு்வொகக ந்வணடும். 

6. ்வொழ்க்க்ய �யொரிப்ப�ற்கொன சகொள்ககள: 
குழ்ந்� ்வளர்ந�வுடைன குழ்ந்�ககொன 
ச்பொறுபபுக்ள நி்றந்வற்ற உ�வு�ல்.

7. ்வொழ்க்க்ய ச�ொடைரபு்படுத்தும் சகொள்ககள: 
க்லத்திடடைம் ்பயனுளள ்வொழ்க்க 
அனு்ப்வங்க்ள ்வழங்க ந்வணடும்.

8. குழ்ந்�யின ்மய க்லத்திடடைம்: 
மொை்வரகளின ்வயது, கல்விநி்ல, ந�்்வ 
மற்றும் �னிப்படடை ந்வறு்பொடுகள ஆகிய்வற்்ற 
கருத்தில் சகொணடு க்லத்திடடைம் ்வடி்வ்மகக 
ந்வணடும்.

9. ஒருங்கி்ைபபு மற்றும் ச�ொடைரபு சகொள்ககள: 
க்லத்திடடைத்்� உரு்வொககும்ந்பொது மு்ந்�ய 
ஆணடுகளின க்லத்திடடைத்துடைன 
ஒருங்கி்ைத்து மற்றும் ச�ொடைரபு்படுத்தி 
உரு்வொகக ந்வணடும். இது ச�ொடைர கற்றலுககு 
அடிப்ப்டையொக அ்மயும்.

10. புரி�ல் மற்றும் ெமநி்லககொன சகொள்க: 
்வொழ்க்கயின ஒவ்ச்வொரு அம்ெங்களொன, 
ச்பொருளொ�ர உறவுகள, ெமூக செயல்்பொடுகள 
மற்றும் ந்வ்ல ந்பொனற்வற்்ற கருத்தில் 
சகொணடு க்லத்திடடைங்க்ள ்வடி்வ்மகக 
ந்வணடும்.

11. விசு்வொெக சகொள்ககள: குடும்்பம், ்பளளி, �ொடு 
மற்றும் ெர்வந�ெ ெமூகத்திற்கு விசு்வொெமொக 
இருப்ப�ன உண்மயொன அரத்�த்்� 
கற்பிககும் வி�மொக க்லத்திடடைம் திடடைமிடைப்படை 
ந்வணடும்.

12. ்பல்வ்கயொன மற்றும் ச�கிழ்வுத் �ன்ம 
சகொள்க: கற்றல் மற்றும் கற்பித்�ல் 
செயல்்பொடுகளின ச�கிழ்வுத்�ன்ம அளித்�ல்

13. ெமு�ொயத்துடைன இ்ைககும் சகொள்க: 
க்லத்திடடைம் ெமூகத் ந�்்வக்ளப பூரத்தி 
செயயககூடிய�ொக அ்மய ந்வணடும்.

14. ெமூக ்வொழ்ந்வொடு இ்ை்நதிருககும் சகொள்க: 
க்லத்திடடைமொனது ெமூக ்வொழ்ந்வொடு 
ச�ொடைர்்ப ஏற்்படுத்�ககூடிய�ொக 
அ்மயந்வணடும்.

15. ஓயவு ந�ரத்திற்கொன ்பயிற்சி: இ்ை ்பொடை 
செயல்்பொடுகள, ஒயவு மற்றும் நூலக 
்பயன்பொடடிற்கும் உ�வுமொறு அ்மய ந்வணடும்.

16. முககிய (அ) ச்பொது்வொன ்பொடைங்களின சகொள்க 
: ்பர்ந� அறிவு, ்வளரச்சி, திற்ம மற்றும் ்பொரொடடும் 
்பணபு ்வளரும் ்வணைம் க்லத்திடடைம் 
உரு்வொககு�ல். (எ.கொ) கணி�ம், அறிவியல்.

17. முழு ஆளு்ம ்வளரச்சிககொன உடைல் மனம் 
ஆனமொ க்ல ெொர்ந� நகொட்பொடு அபிவிருத்தி 
சகொள்க: அ்னத்து ்வ்கயொன 
அனு்ப்வங்க்ளயும் க்லத்திடடைதில் ்வழங்க 
ந்வணடும்.

18. ச�ொழிலொளர கணணிய சகொள்க: 
க்லத்திடடைம் எல்லொ மொை்வரகளிடைம் எல்லொ 
்வ்கயொன ந்வ்லகள ெொர்ந� ஓர ந�ரம்ற 
அணுகுமு்ற்ய ்வளரகக உ�்வ ந்வணடும்.

19. குை கடடை்மபபு சகொள்க: க்லத்திடடைம் 
மனி� மற்றும் ெமூக மதிபபீடுக்ள ஊககுவிகக 
ந்வணடும்.

20. ேன�ொயக, ம�ச்ெொரபின்ம, ச்பொது�லக 
நகொட்பொடடுக சகொள்க: க்லத்திடடைத்தின 
்வொயிலொக ேன�ொயக, ம�ச்ெொர்பற்ற, 
ச்பொது�லகநகொட்பொடு சகொள்கெொர்ந� 
மொண்்பயும் மதிப்்பயும் ‘ச்பற்றுகசகொளளும் 
்வணைம் ்பயிற்சிகள ்வழங்கப்படை ந்வணடும்.

21. ெமூக ்வொழ்க்கயுடைன இ்ைப்ப�ற்கொன 
சகொள்க: க்லத்திடடைம் ெமூக ்வொழ்ந்வொடு 
இ்ய்நது ்வொழ ்வழி்வ்க செயய ந்வணடும்.

கரலததி்ைததின் வரககள்:
1. மு்றயொன க்லத்திடடைம் (legitimate 

curriculum)
2. மு்றயற்ற க்லத்திடடைம் (Illegitimate 

curriculum)
3. ம்றககப்படடை க்லத்திடடைம் (Hidden 

curriculum)
4. ்பயனில்லொ� க்லத்திடடைம் (Null curriculum)

பெவிலிய கரலததி்ைததின் நமைம�ோடு 
ப்தோைர�ோன நகோ்�ோடுகள்

 • செவிலிய க்லத்திடடைமொனது, அடிப்ப்டை 
அறிவு, திற்மகள மற்றும் ஆநரொககியமொன 
மநனொ்பொ்வத்துடைன கூடிய மொை்வரக்ள 
உரு்வொகக ந்வணடும்.

 • க்லத்திடடைம், மொை்வரகள மற்றும் 
ஆசிரியரகளுககு ச�ளி்வொக இருகக ந்வணடும்.

 • ெமு�ொயத் ந�்்வக்ள கருத்தில் சகொளள 
ந்வணடும்.

 • க்லத்திடடைம் மொை்வரகளிடைம் ெரியொன 
மனப்பொன்ம்ய உரு்வொகக ந்வணடும்.

 • ந்பொதிய ந்பொ�்ன: ்வகுப்ப்ற, 
மருத்து்வப்பகுதி மற்றும் ெமூக அ்மபபுகளில் 
ந்பொதிய கற்றல் மற்றும் செயல்்பொடுக்ள 
உளளடைககி இருகக ந்வணடும்.
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 • ்பல்க்லககழகங்கள, மதிபபீடடுத் து்ற 
மற்றும் ெடடைபபூர்வ ெ்்பகளின 
்வழிகொடடு�ல்க்ள கருதில் சகொளள 
ந்வணடும்.

 • உயரச�ொழில்நுட்ப மற்றும் உயர ச�ொடைரபு 
அணுகுமு்ற்ய செவிலிய க்வனிபபில் 
உ்பநயொகிகக ந்வணடும்.

 • கற்றல் கற்பித்�ல் செயல்்பொடுகளில் ்பங்நகற்றல்.
 • கற்றல் சூழல் ்வொழ்க்க சூழநலொடு ஒத்திருகக 

ந்வணடும்.

 12.4  பெவிலிய / நமைலோண்ரமை

அறிமுகம
நமலொண்ம என்பது கி்டைககினற 

்வளத்்� ்பயன்படுத்தி முககிய ந�ொககத்்� 
அ்டையககூடிய ஒர அறிவியல் க்ல நிர்வொகம் 
சில கடடுப்பொடடி்ன ்வலியுறுத்துகிறது. (எ.கொ. 
ஆடகு்றபபு, செலவினககு்றபபு, ந�ரம் மற்றும் 
ெம்்பளககு்றபபு, அதிக ந்வ்ல ந�ரம் மற்றும் 
கணடைறி வினொப்படடியல்). நிர்வொகம் மனி� ்வளம் 
மற்றும் ச்பொருள ்வளத்்� ஒனறி்ைப்பதுடைன 
்பணியொளரக்ள ஊககுவித்து நிறு்வன 
ந�ொககத்்� அ்டைய உ�வுகிறது. நமலொண்ம 
அ்னத்து ெமூக ச்பொருளொ�ொர செயல்க்ள 
ெொர்ந�து.

வரையர்ற
“நமலொண்ம என்பது குழுவில் உளள 

உறுபபினரகளொல் ந்வ்ல்ய செயது முடிகக 
உ�வும் ஓர க்ல”
 - ஹநைோல்் நகோன்்ஸ

“நமலொண்ம என்பது ச்பொது்வொன 
இலககுக்ள ந�ொககி குழுவினர 
�டை்வடிக்கக்ள ்வழி�டைத்தும் செயல் ஆகும்”.
 - ந�ோெப் மைோஸஸி

பெவிலிய நமைலோண்ரமை வரையர்ற
செவிலிய நமலொண்ம என்பது �ொன 

்பணிபுரியும் நிறு்வன �்ல்மத்து்வ செயல்்பொடுகள 
மற்றும் முடிச்வடுககும் செயல்திற்ன செவிலியர 
நமற்சகொளள ந்வணடும். திடடைமிடைல், 
ஒழுங்க்மத்�ல், ்பணிவி்டை செய�ல், இயககு�ல் 
மற்றும் கடடு்படுத்து�ல் ந்பொனற நமலொண்மககொன 
ச்பொது்வொன செயல்மு்றக்ளயும் திற்னயும் 
செவிலியர ச்பற்றிருகக ந்வணடும்.

வோரடு நிரவோகம என்�து என்ன?
்வொர்டை நிர்வொகிப்பது என்பது �்ல்ம 

செவிலியரின கடை்ம ஆகும். அ்வநர 
மருத்து்வம்னயில் செவிலிய நிர்வொக அதிகொரி 
ஆகவும் செயல்்படு்வொர. ந�ொயொளி்ய ்பரொமரிப்பதில் 
செவிலியர ்பங்கு, ஒரு ந�ொயொளி மருத்தும்னயில் 
நெர்ந�து மு�ல் விடுவிககப்படும் ்வ்ர (எ.கொ) 
ந�ொயொளி்ய ்பொரமரிப்பதில் உ�வு�ல், மருத்து்வர 
நரொ்நது ்பணியில் உ�வு�ல், மரு்நது சகொடுத்�ல் 
மற்றும் அறு்்வ சிகிச்்ெககு உ�வு�ல்.

சி்றப்�ோன வோரடு நிரவோகததிறகோன 
்தஙகமைோன விதிகள்

1. கொலத்ந� ்பணிககு ்வரு�ல்
2. குறித்து ்்வத்�ல்: அனறொடை �டை்வடிக்கக்ள 

குறித்து ்்வத்�ல்
3. கொல திடடைமிடைல்: ்பணிககு ஏற்்ப கொலத்்� 

ஒதுககித் திடடைமிடைல்
4. �ணி முன்னுரிரமை: அ்வெர மற்றும் ெொ�ொரை 

ந�்்வககு ஏற்்ப ்பணி முனனுரி்ம 
அடடை்வ்ை்ய செயல்்படுத்து�ல்

5. �்டியரல பின்�றறு்தல்: ்படடியலில் இல்லொ� 
செயல்க்ள �விரப்பது, கொலத்்� 
முழு்மயொக ்பயன்படுத்� உ�வும்.

6. மு்தன்ரமையோன �ணிககு முன்னுரிரமை 
அளித்தல்: �ொன செயய மறுககும் செய்ல 
்பணிவுடைன மறுத்து செொல்லதிறன ச்பறு�ல் 
உயிர கொககும் ்பணிகநக முககியத்தும் 
அளித்�ல்

7. ந்தரவயோன ஓய்ரவ எடுதது பகோள்ளு்தல்: 
மன அழுத்�ம் ஏற்்படடுளள நி்லயொல் ஓயவு 
எடுத்�ல்.

8. ப�கிழ்வு ்தன்ரமையுைன் இருத்தல்
9. சுய உறெோகம பெய்து பகோள்ளு்தல்

வோரடு நிரவோகததின் கூறுகள்
 • ந�ொயொளிக்ள ்பரொமரித்�ல்
 • ்பணியொளரகளின நமலொண்ம
 • ்வொர்டை சுத்�மொக ்பயன்படுத்து�ல், 

சிகிச்்ெககொன சூழ்ல ஏற்்படுத்து�ல்.
 • உ்பகரைங்க்ள விநிநயொகம் செய�ல்.
 • சகொள்கக்ளயும் செயல்மு்றக்ளயும் 

�்டைமு்றப்படுத்து�ல்
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வோரடு நமைலோண்ரமையின் நகோ்�ோடுகள்
பஹன்றி ஃ�நயோலின் நமைலோண்ரமையின் 
நகோ்�ோடுகள்
1. �ணிரய �கிரந்தளித்தல்/ ப்தோழில் 

நிபுணததுவதர்த �ோயல் வலியுறுததுகி்றோர.
 • ்பணிக்ள உடபிரித்�ல், ்பணி்ய 

எளி�ொககு்வதுடைன திற்னயும் 
நமம்்படுத்துகிறது.

 • �னி�்பரின ்பணி ந்வகம் மற்றும் 
ெரி�ன்ம்ய நமம்்படுத்தும்

2. அதிகோைம மைறறும ப�ோறுப்புணரவு
 • அதிகொரிகளுககு முடிச்வடுககும் ச்பொறுபபு 

்வழங்கப்படடுளளது.
 • ச்பொறுபபுைரந்வ ந்வ்லக்ள முடிகக 

கொரைம்.
 • இ்்வ இரணடும் ெமநி்லநயொடு இ்ை்நது 

செயல்்படை ந்வணடும்
3. க்ைரை ஒறறுரமை
 • ்பணியொளரககு ஒரு ந�ரத்தில் ஒரு 

�்ல்மயிடைத்தில் இரு்நது மடடுநம உத்�ரவு 
சகொடுகக ந்வணடும். 

 • ்பணியொளரகளுககு உத்�ரவுகள ்பல 
�்ல்மகளிடைம் இரு்நது பிறபபிககக கூடைொது.

 • நமற்கூறிய செயல்களொல் �்ல்மககும், 
்பணியொளரகளுககும் இ்டைநய �ல்லுற்்வ 
நமம்்படுத்�லொம்.

4. இயககம ஒறறுரமை
 • ஒரு �்ல்ம ஒரு திடடைம் எனறொல் ஒத்� 

ந�ொககங்க்ளக சகொணடை ்பல செயல்களுககு 
ஒரு திடடைம் ந்பொதுமொனது.

 • ச�ொடைரபு்டைய செயல்்பொடுகள குழு்வொக 
இ்ைககப்படை ந்வணடும்.

 • இ்ந� நகொட்பொடின்படி அ்னத்து 
உறுபபினரகளின முயற்சியும் ஒநர ச்பொது 
இலக்க ந�ொககிய�ொக இருகக ந்வணடும்.

5. ெமை�ஙகு
 • ்பணியொளரக்ள, அனந்பொடும் 

ெமத்து்வத்துடைனும் �டைத்� ந்வணடும்
 • நமலொளர ்பணியொளரக்ள ந�ர்மயொகவும், 

ெமமொகவும் �டைத்� ந்வணடும்
 • ஒநர ்ப�வியில் இருககும் ்பணியொளர 

அ்ன்வ்ரயும் ஒனறுந்பொல் மரியொ்�யுடைன 
�டைத்� ந்வணடும்

 • ்வயது, ெொதி, ம�ம், உறவு, இனம், ்பொலினம் 
அடிப்ப்டையில் ஒதுககக கூடைொது

6. ஒழுஙகு பகோள்ரக
 • ்பணியொளரகள மற்றும் ச்பொருடக்ள 

ஒழுங்கும் கிரமுமொக ்வரி்ெப்படுத்தி 
அ்வற்றிற்கு நி்லயொன இடைத்்� 
நிறு்வனத்தில் ஒதுககு�ல்.

 • ஒரு நிறு்வனத்தின செயல்்பொடடிற்கு ெரியொன 
உ்பகரைங்களும் ெரியொன ச�ொழிலொளரகளும் 
மிகவும் அ்வசியம்.

7. ஒழுககம
 • ஒழுககம் என்பது, கீழ்்படி�ல், அதிகொரிக்ள 

மதித்�ல், விதிக்ள க்டைபிடித்�ல், 
நிர்வொகத்்� ஒழுங்குமு்ற ்படுத்�ல் 
ஆகிய்்வயொகும்.

 • ்பணியொளரகள உயரஅதிகொரிக்ள மதித்து 
அ்வரின உத்�ரவுக்ள ஏற்று �டைகக 
ந்வணடும்

8. முன்முயறசி பகோள்ரக
 • ்பணியொளரகள �மககு ்வழங்கப்படடை 

்பணிக்ள முடிகக முனமுயற்சிசயடுகக 
உற்ெொகப்படுத்� ந்வணடும்

9. ஊதியம
 • ்பணியொளரகளுககு நியொயமொன, ெரியொன, 

திருபதிகரமொன ஊதியம் ்வழங்க ந்வணடும்
 • ்வொழ்்வொ�ொரம்நி்ல ்பணி நிரையம், 

நிறு்வனத்தின ச்பொருளொ�ொரம் இ்வற்்ற 
்்வத்ந� ஊதியம் தீரமொனிககப்படை ந்வணடும்.

 • ்பணியொளரகளுககு திருபதியளிககக கூடிய 
ந்பொதுமொன அளவு ஊதியம் ்வழங்க ந்வணடும்.

10. �ணிககோல உறுதித்தன்ரமை
 • ்பணியொளரக்ள அடிககடி ்பணியிடை மொற்றம் 

மற்றும் ்பணியிறககம் செயயக கூடைொது
 • ்பணியொளர �னககொன ்பணி்ய புரி்நதுக 

சகொணடு ்பணியி்ன சிறப்பொக செயய ந்பொதிய 
கொல அ்வகொெம் ்வழங்க ந்வணடும்

11. உரிய வழிமுர்ற ெஙகிலி
 • அதிகொரி மு�ல் க்டைநி்ல ்பணியொளர 

்வ்ரயுளள ச�ொடைர ெங்கிலியின அ்மப்்ப 
உறுதிசெயய ந்வணடும்.

 • எல்லொ உத்�ரவுகள, ்வழிகொடடு�ல், �க்வல்கள, 
நகொரிக்ககள, விளககங்கள அ்னத்தும் 
உரிய ்வழிமு்றயில் ்பயணிகக ந்வணடும்

12. ்தனி��ர விருப்�ஙகரைத ்தவிரதது ப�ோது 
விருப்�ஙகரை ஏற்றல்

 • நிறு்வனத்திற்கு முககியத்து்வம் அளித்�ல்.
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 • நிறு்வன �லனகளுககொக �னி�்பர 
�லனக்ள தியொகம் செய�ல்

 • நிறு்வனம் �னி�்ப்ரவிடை ச்பரியது எனற 
உைர்்வ ஏற்்படுத்து�ல்

 • நிறு்வனத்தின விருப்பங்கள எபந்பொதும 
�னி�்பர விருப்பங்க்ள விடை முககியமொனது.

13. ஒறறுரமை உணரவு
 • ஒற்று்மநய ்வலி்ம
 • கூடடு முயற்சிநய நிறு்வனத்தின அடிப்ப்டை
 • கூடடு முயற்சி ்பணியொள்ர கடு்மயொக 

உ்ழகக தூணடுகிறது
14. ரமையப்�டுத்தல் மைறறும பிரித்தளித்தல்
 • ்மயப்படுத்�ல்:- இம்மு்றயில் நிர்வொக 

�்ல்மநய ச்பரும்்பொன்மயொன முடிவுகள 
எடுகக அதிகொரம் சகொணடு இருப்பர

 • ்பணியொளரகளின ்பங்களிப்்ப 
அதிகப்படுத்து்வது பிரித்�ளித்�ல்:- 
்பணியொளரகளின ்பங்களிபபு 
கு்றயுநமயொனொல். அ�்ன ்மயப்படுத்�ல் 
என்பர

 • அதிகொரத்்� க்டைநி்ல ந�ொககி சகொணடு 
செல்லு�ல் �ொன பிரித்�ளித்�ல் ஆகும்

நமைலோண்ரமையின் அடிப்�ரை கூறுகள்
நமலொண்ம எனற ெமூக இயககத்தின 

கூறுகளொ்வன ச்பொருளொ�ொர ச்பொறுபபுைரவு, 
சிறப்பொன திடடைமிடைல் மற்றும் நிறு்வனத்தின 
ஒழுங்குமு்ற ஆகிய்்வக்ள உளளடைககியது. 
இது ச்வவ்ந்வறு கூறுகள மற்றும் செயல்்பொடுக்ள 
உளளடைககிய ச�ொடைர செயல்்பொடு ஆகும்.
�ோரஜ் மைறறும ப�ரி – நமைலோண்ரமையின் �ோன்கு 
அடிப்�ரை பெயல்�ோடுகள்
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பஹன்றி ஃ�நயோலின் கூறறுப்�டி – 
நமைலோண்ரமையின் அடிப்�ரை 
பெயல்�ோடுகள்

 • முனனறிவித்�ல் மற்றும்  திடடைமிடைல் 
 • �்டைமு்றப்படுத்து�ல்
 • கடடை்ளயிடு�ல்
 • கடடு்படுத்து�ல்

லு்தர கல்லிக – POSDCORB
P – திடடைமிடைல் (Planning) 
O – ஒழுங்கு்படுத்து�ல் (Organizing)
S – ்பணியமர�ல் (Staffing)
D – இயககு�ல் (Directing)
C – கடடு்படுத்து�ல் (Controlling)
O –  கடடை்ளயிடு�ல் மற்றும் ்பதிவு செய�ல் 

(Ordering and Recording) 
R –  ்பதிவு செய�ல் மற்றும் அறிக்க 

�யொரித்�ல் (Recording and Reporting)
B – நிதி நிர்வகித்�ல் (Budgeting)

 12.5  சி்றந்த நிரவோகியின் �ண்புகள்

1. ்தகவல் ப்தோைரபு தி்றன்: �க்வல் ச�ொடைரபு திறன, 
சிககல் தீரககும் திறன மற்றும் க்வனிககும் 
திறன ந்பொனற்்வ நிர்வொகத்திறன 
நமம்்பொடடிற்கு அத்தியொ்வசியமொன 
திறனகளொகும்.

2. ்வொடிக்கயொளர நெ்்வ ்வொடிக்கயொளர 
ெொர அணுகுமு்றநய சிற்ந� 
நிர்வகத்திறனொகும்

3. கொலகசகடுவின அடிப்ப்டையில் ்பணிககு 
முனனுரி்ம சகொடுத்து, ந�ரத்்� ெரியொக 
நமலொண்ம செய்வது.

4. கொல நமலொண்ம: உரிய ந�ரத்தில் 
்பணிக்ள முடித்�ல், வி்ரவில் முடிகக 
ந்வணடிய செயல்களுககு முனனுரி்ம 
அளித்�ல் இ்்வயொவும் செய்ல ச�ொடைர்நது 
திறநனொடு செயய உ�வும்.

5. மைனித நமைலோண்ரமை: பிறரின செய்ல 
மதிபபீடு செயயவும், பிறருககு ்பணி்பகிரவு 
செயயவும் நமலொண்ம ்பணபு மிக அ்வசியம்

6. ெொரபு �ன்ம மற்றும் �ம்்பக�ன்ம- 
ம்ந�னத்�ன்ம்ய ்பரொமரித்�ல் 

7. ந�ொககமுடைன இருத்�ல் ்பணியொளரின 
ந்வ்ல செயயும் திற்னக சகொணடு 
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முடிச்வடுத்�ல் அ்ன்வ்ரயும் 
மரியொ்�யுடைனும் நியொயத்துடைனும் �டைத்து�ல்

8. ஊககமைளிப்�வர: ்பணியொளரக்ள 
ஊககுவித்து, நிறு்வனத்தின �ரத்்� 
நமம்்படுத்�, செயல்்படை ஊககுவித்�ல்.

9. ப�றிப்�டுதது�வர: சிற்ந� நிர்வொகி 
�னித்திருப்பதில்்ல ்பணியொளரக்ள 
ச�றிப்படுத்தி, முனநனற ஊககமளிப்பொர.  
்பணியொளரக்ள ்பரிவுடைன �டைத்தி 
அ்வரகளுககு எனறு �னிப்படடை ்பணிஉணடு 
எனறு உைர்நது செயல்்படு்ப்வர.

10. ப�கிழ்வு்தன்ரமையுரையவர: திற்ந� 
மனமு்டைய்வரொய, ்பனமுக ஆளு்மயுடைன 
செயல்்படும் �ன்மயு்டைய்வர.

11. ந�ரமைர்ற மைனப்�ோன்ரமை உரையவர: 
்பணியொளரக்ள மரியொ்�யுடைனும் 
்பரிவுடைனும் �டைத்தி ்பணித்�ளத்தில் உளள 
பிரச்ெ்னக்ளத் தீரககக கூடிய்வர.

 12.6   சி்றந்த நமைலோைரகளுககோன 
தி்றரமைகள் 

மூன்று அடிப்�ரை தி்றரமைகள்
1. ச�ொழில்நுட்பத் திறன
2. மனி�த் திறன
3. கருத்தியல் திறன

1. ப்தோழில்நு்� தி்றன் 
ச�ொழில் நுட்பம் என்பது ச்பொருடகநளொடு 

ந்வ்ல செய�ல். ஓர சிறப்பொன செயல்்பொடடி்ன 
�்டைமு்றப்படுத்� செயல்மு்ற, ச�ொழில் நுட்பம் 
ஆகிய்வற்்ற ்வடி்வ்மககத் ந�்்வயொன 
புரி�லும், திறனும் அ்வசியம். ச�ொழில் நுட்பத்திறன 
என்பது து்றெொர நமம்்படடை அறிவு ,கணி� அறிவு, 
கருவிக்ள இயககும்திறன மற்றும் து்றககொன 
பிரத்திநயகத் திறன ்வளரத்�ல்.

2. மைனி்த தி்றன்
மனி�்வளத்திறன என்பது மனி�ரகநளொடு 

ந்வ்ல செய்வது குழு உறுபபினரிடைம் குழு 
மனப்பொன்ம்ய ஏற்்படுத்தி குழுவின 
செயல்க்ள முன �கரத்திச் செல்லு�ல்.

3. கருததியல் தி்றன்
நிறு்வனத்்� ஒனறொகப ்பொரப்பது ஒரு 

நிறு்வனத்தில் �்டைச்பறும் செயல்கள எவ்்வொறு 
�்டைச்பறுகினறன என்ப்�யும் அ்்வ 
ஒனநறொசடைொனறு எவ்்வொறு ச�ொடைரபு்டையது 
என்ப்�யும் ஓர து்றயில் மொற்றம் பிற து்ற்ய 

எவ்்வொறு ்பொதிககும் என்ப்�யும் அறிய ந்வணடும். 
கருத்தியல் திறன மிகு்நதிரு்ந�ொல் மடடுநம 
முடிச்வடுககும் திறன சிறப்பொன�ொக இருககும்.

 12.7   பெவிலியரின் நீ்டிககப்�்ை 
�ைோமைரிப்பு (அ) �ணி

1. ்பரொமரிப்பொளர
2. நமலொளர
3. ஆநலொெகர
4. கற்பிப்ப்வர
5. ்வழககறிஞர
6. ஆரொயச்சியொளர
7. ஒருங்கி்ைப்பொளர
8. ்பளளி சுகொ�ொர செவிலியர
9. ்பணியிடை சுகொ�ொர செவிலியர
10. �னி ்பணி செவிலியர
11. திருச்ெ்்ப செவிலியர
12. ச்பொது சுகொ�ொர செவிலியர
13. வீடடு ்பரொமரிபபு செவிலியர
14. �ல்்வொழ்வு செவிலியர
15. மறு்வொழ்வு செவிலியர
16. அலு்வலக செவிலியர
17. ந�ொய �டுபபு செவிலியர
18. ரொணு்வ செவிலியர
19. விணச்வளி செவிலியர
20. ்வ்லச�ொடைரபு செவிலியர
21. ந்பரிடைர செவிலியர
22. சி்றெொ்ல செவிலியர
23. �டையவியல் செவிலியர
24. அ்மதி ்பணி செவிலியர
25. �க்வல் ்பரிமொற்ற செவிலியர

பி்ற�ணிகளில் பெவிலியரின் �ஙகு
செவிலியர �ொங்கள ்பரொமரிககும் ந�ொயொளி 

தினெரி ந்வ்லக்ளச் செய்வ�ற்கு உ�வு�ல், 
அ்வரக்ள ்பரொமரித்து மறு்வொழ்விற்கொன 
செயல்க்ள ஒருங்கி்ைத்�ல், செவிலியருககு 
முழு சு�்நதிரமும் கடை்மகளும் உணடு. அ்வரகள 
மருத்து்வம்னயிலும் ெமூ�ொயத்திலும் ்பணிபுரி்வர.
1. �ைோமைரிப்�ோைர

்பரொமரிப்பது செவிலியரின மு�ன்மப 
்பணியொகும். ்பரொமரிபபு என்பது ஓர அறிவியல் மற்றும் 
க்ல. நமலும் ந�ொயொளி உடைல்�லம் ச்பற்று 
ஆநரொககியம் ச்பறும் ்வ்ர, ்பரொமரித்�ல், ந�ொயொளி 
மற்றும் அ்வரது குடும்்பத்தினரககு ந�ொககங்க்ள 
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அ்மத்து அ்நந�ொககங்க்ள கு்ற்ந� ந�ரம் 
மற்றும் ஆற்றல் செலவில் முடிகக உ�வு்ப்வர.
2. நமைலோைர

செவிலியர சுகொ�ொரக ்பரொமரிபபு குழுவில் 
உளள பிற �்பருடைன ஒருங்கி்ைப்பொளரொக 
செயல்்படு்வர (உம்) உைவூடடை நிபுைர, 
உடைலியககவியளொளர
3. �ோதுகோவலர மைறறும வழககறிஞர

ந�ொயொளிககு உரிய ்பொதுகொப்பொன 
சூழ்நி்ல்ய உரு்வொகக உ�வு்ப்வர ந�ொயொளிககு 
கொயங்கள ஏற்்படைொமல் �டுப்பதுடைன, ந�ொயொளிளுககு 
்வழங்கப்படும் சிகிச்்ெ மற்றும் கணடைறி�லினொல் 
ஏற்்படும் பிரச்ெ்னக்ளத் �டுத்�ல், ந�ொயொளியின 
உரி்ம்ய ்பொதுகொபபுதுடைன அ்வரகளின 
உரி்ம்ய நி்ல�ொடடைவும் உ�வு�ல்.
4. ஆநலோெகர

ந�ொயொளி மற்றும் அ்வரது குடும்்பத்தினர 
ெ்நதிககும் மன ந்வ�்னயொன நி்ல்ய ெமொளிகக 
உ�வு்ப்வர. உைரவு ரீதியொன மற்றும் உடைலியல் 
ரீதியொன ்பொதுகொபபு அளிப்ப்வர. ந�ொயொளி்ய 
ஊககுவித்து மொற்று �டைத்்�்ய பின்பற்ற உ�வு்ப்வர.
5. சி்றப்பு ஆநலோெகர

பிரச்ெ்னக்ளக கணடைறி்நது அ�ற்கு தீரவு 
கொை முயற்சிப்ப்வர.
6. கல்வியோைர

ந�ொயொளி, அ்வரது குடும்்பத்�ொர மற்றும் 
ெமூகத்தினரககு ந�ொ்யப்பற்றிய ச�ளி்்வ 
ஏற்்படுத்து்ப்வர.
7. இரணப்�வர

செவிலியர ்பரொமரிபபு குழு உறுபபினரக்ள 
இ்ைத்து ந�ொயொளி்ய ்பரொமரிப்ப்வர. 
செவிலியருடைம் குழு உறுபபினரும் இ்ை்நது 
செயல்்பொடுக்ள ்வடி்வ்மத்து ந�ொயொளி்ய 
க்வனிப்ப்வர.
8. �ள்ளி �ல பெவிலியர

மொை்வரகள ஆநரொககியமொக இருகக, 
ஆசிரியரகளுககும் மொை்வரகளுககும் ந�ொய �டுபபு 
்வழிமு்றக்ள கற்பிகக உ�வு்ப்வர.
9. ப்தோழிலோைர �ல பெவிலியர

ச�ொழில்ெொ்லயில் ்பணிபுரிந்வொர மற்றும் 
சிறபபு ெமு�ொய குழுவினரி்டைநயயும் உடைல்�லம் 
கொகக உ�வு்ப்வர.
10. திருச்ெர� பெவிலியர

ஒத்� �ம்பிக்கயு்டைநயொர கூடு்கயில் 
(இ்நது, முஸ்லீம் மற்றும் கிறிஸ்து்வ) ஆநரொககியம் 
மற்றும் �லத் ந�்்வக்ள ்பரொமரிப்ப்வர.

11. ப�ோது சுகோ்தோை பெவிலியர
்பதிவு செயதுளள செவிலியர ெமூக �ல 

்வொழ்விற்கொன சிறபபு ்பயிற்சி ச்பற்ற்வர. ந�ொயொளி, 
அ்வரகள குடும்்பத்தினரககு �ல்வொழ்வு மற்றும் 
்வொழ்வியல் ச�ொடைர்பொன ்பயிற்சி ்வழங்கு்ப்வர.
12. ்தனி �ணி பெவிலியர

வீடடில் உளள ந�ொயொளிகளுககு மருத்து்வர 
அறிவு்ரப்படி ்பரொமரிப்ப்வர.
13. வீ்டு �ைோமைரிப்பு பெவிலியர

ந�ொயொளி மருத்து்வம்னயில் இரு்நது 
வீடடிற்கு செனறவுடைன, மருத்து்வர ஆநலொெ்னப்படி 
ஏற்ற சூழ்நி்லயில் ந�ொயொளி்ய ்பரொமரிப்ப்வர.
14. �லவோழ்வு பெவிலியர

ந�ொயொளியின இறுதி கொல கடடைத்தில் வீடடில் 
்பொதுகொபபுடைன, சுயமொக, மரியொ்�யுடைன, ்வொழ 
்வழிசெயது ந�ொயினொல் ஏற்்படும் கஷடைத்்� 
ந்பொககு்ப்வர.
14. மைறுவோழ்வு பெவிலியர

உடைல் கு்ற்பொடு்டைநயொர மற்றும் �ொட்படடை 
ந�ொயில் உளநளொரககு சிறபபு ்பயிற்சியளித்து 
கு்ற்ந�்படெ செயல்்பொடடிற்கு சகொணடு்வர 
உ�வு்ப்வர.
16. அலுவலக பெவிலியர

சிறபபு மருத்து்வம்ன மற்றும் ச்பொது�ல 
மருத்து்வம்ன மற்றும் அ்வெர உ�வி பிரிவில் 
அனுமதிககப்படடிருககும் ந�ொயொளிகளுககு 
சிகிச்்ெயளிப்ப்வர.
17. ந�ோய்்தடுப்பு பெவிலியர

ச�ொற்றுந�ொயககொன ஆயவு நமற் சகொணடு 
ச�ொற்று ந�ொ்ய �டுத்�ல் மற்றும் கடடுககுள 
்்வத்�ல் ந்பொனற செய்ல நமற்சகொள்ப்வர.
18. இைோணுவ பெவிலியர

இரொணு்வ வீரரகளுககு ்பரொமரிபபு ்வழங்கு்ப்வர
19. விண்பவளி பெவிலியர

விமொன ்பயணியரகளுககு ்பரொமரிபபு 
்வழங்கு்ப்வர.
20. வரலப்தோைரபு பெவிலியர

ச�ொ்லந்பசியில் ந�ொயொளிகளுககு மருத்து்வ 
்பரொமரிபபு ்வழங்கு்ப்வர.
21. ந�ரிைர பெவிலியர

ந்பரழிவின ந்பொதும் மற்றும் அ�ன பினனும் 
நெ்்வ ்வழங்கு்ப்வர.
22. சிர்றச்ெோரல பெவிலியர

சி்றயில் இருககும் ந�ொயொளிகளுககு 
்பரொமரிபபு ்வழங்கு�ல். அ்வரகளின மன�லம் நமம்்படை 
்பொடு்படு்ப்வர.
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23. ்தையறிவியல் பெவிலியர
�டையபச்பொருடக்ள ்கயகப்படுத்தி 

்பொதுகொத்�ல்.
24. அரமைதி �ணி பெவிலியர

உலகின ச�ொ்லதூர ்பகுதிகளில் ந்பொர 
நிறுத்�ம் �்டைச்பற்ற இடைங்களில் ந்வ்ல செய்ப்வர.
25. ்தகவல்ப்தோைரபு பெவிலியர

�க்வல் ச�ொடைரபு மற்றும் ்பரிமொற்றம் என்பது 
செவிலியத்தின ஒருங்கி்ை்ந� செயலொகும் 
ந�ொயொளி, ்பொதுகொ்வலர, சுகொ�ொர அலு்வலரகள 
மற்றும் ெமூகத்தில் உளள �்பரகளிடைம் கருத்து 
்பரிமொறு்ப்வர.

 12.8   பெவிலியரின் விரிவோககப்�்ை 
�ணி (அ) �ைோமைரிப்பு

செவிலியரின விரி்வொககப்படடை ்பணி என்பது 
விரிவு்படுத்�ப்படடை அல்லது அதிகரித்� 
ச்பொறுபபுக்ள உளளடைககிய�ொகும்.  ச்பரும்்பொலொன 
சூழ்நி்லகளில் செவிலியர சுயமொக 
்பணியொற்றுகினறனர.
1. நமம்்படடை செவிலிய ்பயிற்சியொளர
2. மருத்து்வ செவிலிய நிபுைர
3. செவிலிய நிர்வொகி
4. மயககவியல் செவிலியர
5. செவிலிய ஆரொச்சியொளர
6. செவிலிய கல்வியொளர
7. செவிலிய ச�ொழில்மு்னந்வொர
8. கடு்மயொன ்பரொமரிபபு செவிலிய ்பயிற்சியொளர
9. அறு்்வ அரங்க செவிலியர
10.  நிபுைத்து்வ செவிலிய ்பொதுகொபபு நமலொளர
11.  மறு்வொழ்வு செவிலியர
12.  செவிலிய ஆய்வொளர
13.  சுற்றுலொ செவிலியர
14.  புற்றுந�ொய சிறபபு செவிலியர
15.  வி்ளயொடடு செவிலியர
16.  செவிலிய ஆசிரியரகள
17.  ச�ொடைரபு செவிலியர
18.  விணச்வளி செவிலியர
19.  �ல்்வொழ்வு செவிலியர
20.  ்பளளி சுகொ�ொர செவிலியர
21. கப்பல் செவிலியர
22. ்வழககறிஞர
23. ந்பரிடைர செவிலியர
24. ச�ொற்றுந�ொய செவிலியர
1. நமைம�்ை பெவிலிய �யிறசியோைர: இ்வர ஓர 

சிறபபு செவிலியர சுகொ�ொர ்பரொமரிபபு முக்வரிடைம் 

்பதிவு செயது ச�டு�ொள ந�ொய்வொயப்படடை 
ந�ொயொளிக்ளப ்பரொமரிப்ப்வர.

2. மைருததுவ பெவிலிய நிபுணர: முதுநி்ல 
செவிலியம் முடித்து சிறபபு து்றயில் அனு்ப்வம் 
ச்பற்றிருப்பர. இ்வரகள ஆரம்்ப சுகொ�ொர 
நி்லயம், மறு்வொழ்வு்மயம் மற்றும் ெமூக ெொர 
நி்லயங்களில் ்பணிபுரி்வர.

3. பெவிலிய நிரவோகி: ந�ொயொளி்ய ்பரொமரித்�ல் 
மற்றும் சிறபபு செவிலிய நெ்்வ அ்னத்்�யும் 
சுகொ�ொர ்பரொமரிபபு முக்்வ மூலம் 
�டைத்துகினறனர.

4. மயககவியல் செவிலியர: அறு்்வ சிகிச்்ெககு 
முன, பின, மற்றும் அறு்்வ சிகிக்கயின 
ந்பொதும் மயககவியல் நிபுைருககு அறு்்வ 
சிகிச்்ெயின ந்பொது உ�வு்ப்வர.

5. சிறபபு செவிலிய கல்வியொளர: செவிலியத்தின 
ஏந�னும் ஒரு து்றயில் சிறபபு நிபுைத்து்வம் 
ச்பற்றிருப்பர

6. செவிலிய ஆரொயச்சியொளர: �க்வல் நெகரித்�ல் 
மற்றும் ஆய்்வ சிறப்பொக முடிப்ப்வர

7. �ொட்படடை ந�ொயொளி்ய ்பரொமரிககும் செவிலியர: 
இறுதிநி்லயில் உளள ந�ொயொளிக்ள 
்பரொமரித்�ல் மற்றும் அ்வரகளுககு சிறபபு க்வனம் 
செலுத்து�ல்

8. செவிலிய ச�ொழில் மு்னந்வொர: செவிலியர ஓர 
ச�ொழில் மு்னந்வொரொக செயல்்படு்வர பிறர 
உ�வியினறி செவிலியர ்பரொமரிபபு 
்வழங்கு்பரொகவும் ஆநலொெகரொகவும் மற்றும் 
கல்வி ஆரொயச்சியொளரொகவும் ்பணிபுரி�ல்.

9. அறு்்வ அரங்க செவிலியர: அறு்்வ சிகிச்்ெ 
அரங்கிற்கு நு்ழ்வதில் இரு்நது, அறு்்வ 
சிகிச்்ெயின ந்பொதும் சிகிச்்ெககு முன பின 
ந�ொயொளிக்ள கணகொணித்�ல் மற்றும் 
்பரொமரிபபு ்வழங்கு�ல்.

10. நிபுைத்து்வ செவிலிய ்பொதுகொபபு நமலொளர: 
ந�ொயொளிக்ள மதிபபீடு செயது அ�ற்கு ஏற்ற 
�ரத்திலும் செலவினம் அடிப்ப்டையிலும் 
்பரொமரிபபு ்வழங்கு�ல்

11. செவிலியர ஆய்வொளர: செவிலியர 
ந�ொயொளிகளின �க்வல்க்ள நெகரித்து 
்பகுப்பொயவு செய�ல்

12. ்பயை செவிலியர: 
13. புற்றுந�ொய செவிலியர: புற்றுந�ொயொல் 

்பொதிககப்படடை ந�ொயொளிக்ள க்வனித்�ல்
14. வி்ளயொடடு செவிலியர: வி்ளயொடடு 

மருத்து்வம், எலும்பு பிரிவு மருத்து்வத்தின ஓர 
உட்பகுதியொகும். ்பயிற்சியின ந்பொந�ொ 
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வி்ளயொடடினந்பொந�ொ ஏற்்படும் கொயங்களுககு 
செவிலியர ்பரொமரிபபு ்வழங்கு�ல்

15. செவிலிய ஆசிரியர: செவிலியர ்பொடைநூல் 
அ்மப்பதிலும், ்பயிற்சியளிப்பதிலும், ஆரொயச்சி 
கல்வியிலும் ஈடு்படு�ல். விணச்வளி 
ஆரொயச்சியொளரகளுககு செவிலிய ்பரொமரிபபு 
்வழங்கு�ல்

16. ச�ொடைரபு செவிலியர: செவிலியர �க்வல் ச�ொடைரபு 
பிரிவில் ச்பரும் ்பங்கு ்வகிககினறனர. இ்வர 
ந�ொயொளிககும் மறு்வொழ்்வளிககும், �்பருககும் 
இ்டைநய ்பொலமொக செயல்்படுகிறொர.

17. �ல்்வொழ்வு செவிலியர: ந�ொயொளியின இறுதிகடடை 
்வொழ்�ொளில், அ்வரகளுககு உடைல் �லம், மன�லம் 
மற்றும் இ்ற்பற்றுெொர க்வனிபபு ஆகிய்வற்்ற 
்வழங்கு்வந� �ல்்வொழ்வு செவிலியரின முககிய 
ந�ொககமொகும். �ல்்வொழ்வு க்வனிபபு ்வொழ்க்க 
�ரத்்� நமம்்படுத்துகிறது.

18. �ள்ளி சுகோ்தோை பெவிலியர: ்பளளி சுகொ�ொர 
செவிலியர, மொை்வரகள மற்றும் 
ஆசிரியரகளுககு உடைல் ஆநரொககியம் மற்றும் 
ந�ொய�டுபபு ்பற்றி கற்பிப்பதில் ச்பரும் ்பங்கு 
்வகிககினறனர.

19. ப்தோரல ப்தோைரபு பெவிலியர: ந�ொயொளிககும் 
செவிலியருககும் இ்டைநய ச�ொடைரபுககொன 
எல்்ல அதிகமொயின ச�ொ்ல ச�ொடைரபு மற்றும் 
�க்வல் ச�ொழில்நுட்பம் மூலம் மருத்து்வ 
நெ்்வக்ள ்வழங்கு�ல்.

20. கப்பல் ஓயவு விடுதி செவிலியர: கப்பல் அல்லது 
ஓயவு விடுதிகளில், அ்வெரநி்ல மற்றும் ச்பொது 
்பொதுகொபபு ்வழங்கு�ல் இச்செவிலியரின 
்பணியொகும்.

21. செவிலிய ்வழககறிஞர: செவிலிய ்வழககறிஞர 
ெடடை ஆநலொெ்ன மூலம் ெடடைபபூர்வ 
�டை்வடிக்ககளில் ஈடு்படுகினறனர

22. ந்பரிடைர செவிலியர/ உயிரி தீவிர்வொ� செவிலியர: 
உயிரிதீவிர்வொ� �ொககு�லினொல் ்பொதிககப்படடை 
்பகுதிகளில் அல்லது இயற்்க அல்லது 
மனி�னொல் உரு்வொககப்படடை ந்பரழிவு 
்பகுதிகளில் செவிலியர ்பங்கொற்றுகினறனர.

23. ச�ொற்றுந�ொய செவிலியர: ந�ொய ச�ொற்று 
்வரு்வ�ற்கொன கொரைங்க்ள செவிலியர 
ஆரொயகினறனர. இ்வர இத்ச�ொற்றினொல் 
்பொதிககப்படைககூடிய மககள கூடடைத்்�க 
கணடைறி்நது ந்பொககு, ்பரொமரிககப்படைந்வணடிய 
வி�ம், முககியத்து்வம் அளிககந்வணடிய 
செயல்கள ஆகிய்வற்்றக கணடைறி்வர.

24. �னனடைத்்�: ெடடை/ ச�றிமு்ற சிககல் ்பற்றி 
அறி்ந� செவிலியர ந�ொயொளிககும் அ்வரின 
குடும்்பத்தினருககும் நெ்்வக்ள 
்வழங்குகினறனர.

1.  �மிழ்�ொடடில் செவிலியக கவுனசில் 1926-ஆம் ஆணடு, ச�ொடைககப்படடைது. இ்நநிறு்வனம் 
ச�னகிழககு ஆசியொவிநலய மு�ன்மயொன நிறு்வனம் ஆகும்.

2.  1871 –ஆம் ஆணடில் மு�ல் செவிலிய ்பயிற்சி ்பளளி, ஆறு மொ� கொல செவிலியப ்படடைய ்படிபபு, 
சென்னயில் உளள �ொனகு அரசு ச்பொது மருத்து்வம்னயில், மொை்வரகளுடைன ச�ொடைககப்படடைது.

3. �ொனகு ஆணடு இளங்க்ல ்படடைப்படிபபு 1946 ஆம் ஆணடில் மு�ன மு�ல் சடைல்லியிலுளள செவிலிய 
கல்லூரியிலும் பின ந்வலூர, கிறிஸ்து்வ மருத்து்வக கல்லூரி மற்றும் மருத்து்வம்னயிலும் 
ஆரம்பிககப்படடைது.

4. செவிலிய ்பயிற்சி ்பளளி்ய புனி� �ொமஸ் மருத்து்வம்ன இலணடைனில் நிறு்வ ஃபநளொரனஸ் 
்�டடிங்நகல் முனநனொடியொக திகழ்்ந�ொர.

5. 1908-ஆம் ஆணடில் இ்நதியொவில் ்பயிற்சி ச்பற்ற செவிலியர ெங்கம், செவிலிய ச�ொழிலின 
சகௌர்வத்்�யும், மரியொ்�்யயும் நி்ல�ொடடை உரு்வொககப்படடைது.

6. டிெம்்பர 31, 1947, அனறு இ்நதிய செவிலிய கவுனசில் உரு்வொகக ெடடைம் இயற்றப்படடைது. அ�ன்படி, 
1949-இல் இ்ந� ெ்்ப உரு்வொககப்படடைது.
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 � கல்வி என்பது செவிலிய ச�ொழிலின முககிய அம்ெமொகும். செவிலிய கல்வி என்பது ஒரு ச�ொழில்மு்ற 
கல்வியொகும். இது உைரவு பூர்வமொகவும், மு்றயொகவும், திடடைமிடைப்படடும் �்டைமு்றப்படுத்�ப்படடும் 
்வருகிறது.

 � செவிலியக கல்வி ஓர ச�ொழிற்பிரிவு கல்வியொகும். இ்்வ ஒழுங்கும் ்வரி்ெயுமொக 
�்டைமு்றப்படுத்�ப்படடுளளது. செவிலியககல்வியின �ம்பிக்க, மற்றும் விழுமங்கள ெொர்ந��ொக 
உளளது.

 � க்லத்திடடைம் கல்வியின இலக்க அ்டைய உ�வும் ஒரு ஓடு்பொ்� ஆகும். க்லத்திடடைம் கல்வி ெொர 
செயல்களுககொன முன ்வ்ரவு ஆகும்.

 � செவிலிய நமலொண்ம என்பது �்ல்மயிடைத்து செயல்்பொடுகள மற்றும் நிறு்வனங்களுககுள 
முடிச்வடுககும் செயல்திற்ன ்வலியுறுத்துகிறது.

 � நமலொண்ம என்பது ஒரு ெமூக செயல்மு்றயொக வி்வரிககப்படடுளளது. இது ச்பொருளொ�ொர 
திற்மயொன திடடைமிடைல் மற்றும் ஒரு நிறு்வனத்தின செயல்்பொடடி்ன கடடுப்பொடுத்து�ல் 
ஆகிய்வற்்ற உளளடைககிய�ொகும்.

 � செவிலியர நீடடிககப்படடை மற்றும் விரி்வொககப்படடை சுகொ�ொரப்பணிக்ள செயகினறனர.

்பொடைச்சுருககம்

மைதிப்பீடு

Profession - ச�ொழிற்கல்வி
Competency - �குதி
Harmonious - ஒற்று்ம
Aesthetic - அழகியல்
Diversity - ்பனமுகத்�ன்ம

கரலச்பெோறகள்

I. ெரியோன விரைரய ந்தரநப்தடுககவும
1. செவிலிய ச�ொழிலின அடி�ளம்

அ) கல்வி ஆ) செயல்மு்ற
இ) அறிவு ஈ) ச்பொருளொ�ொரம்

2. ்பழ்மயொன க்ல மற்றும் ச�ொழில்களில் 
மு�ன்மயொனது செவிலியம் எனக கூறிய்வர
அ) கொ்நதி (Gandhi)
ஆ) அபதுல்கலொம் (Abdul kalam)
இ) இரொேொஜி (Rajaji)
ஈ) நடைொனபூயூ (Donabue)

3. ஓர புதிய கல்வி �த்து்வம் 
அ) முனநனற்றவியல்
ஆ) �்டைமு்றவியல்
இ) உண்மயியல்
ஈ) இயற்்கயியல்

4. ஒரு்வர �னது செயலிற்கு ச்பொறுபந்பற்று 
அ�்ன ந�ர்மயொகவும் உண்மயொகவும் 
கூறு்வ்�
அ) அறிவு
ஆ) ந�ர்ம
இ) �க்வல் ்பரிமொற்றம்
ஈ) ்பனமுகத்�ன்ம

5. கல்வியின செயமு்ற மற்றும் ஒழுங்்க 
ஆய்வது
அ) அறிவு ஆ) �த்து்வம்
இ) கற்றல் ஈ) திடடைமிடைல்

6. �த்து்வம்
அ) ஒரு க்ல ஆ) ஒரு அறிவியல்
இ) இரணடு ஈ) ஏதும் இல்்ல

Integrity - ந�ர்ம
Philosophy - �த்�்வம்
Curiculum - ்பொடைத்திடடைம்
Committee - குழு
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7. கல்வி
அ) ஒரு க்ல ஆ) ஒரு அறிவியல்
இ) இரணடும் ஈ) ஏதும் இல்்ல

8. 20ஆம் நூற்றொணடின �வீன மற்றும் 
வி்வரிககப்படடை இ்ளய �த்து்வம் 
அ) கருத்தியல் ஆ) இருத்�லியில்
இ) �்டைமு்றயியல் ஈ) ஏதும் இல்்ல

9. இன்றய ்வொழ்க்கககு ்மயமொக உளள 
அசமரிகக �த்து்வம்
அ) இருத்�லியல் ஆ) கருத்தியல்
இ) முனநனற்றவியல் ஈ) ஏதும் இல்்ல

10. சூழல் �ன்மகளின முடிந்வ மனி�னின 
�டைத்்� என கூறும் �த்து்வம்
அ) கருத்தியல்
ஆ) முனநனற்றவியல்
இ) �டைத்�வியல்
ஈ) ஏதும் இல்்ல

II ஓரிரு வரிகளில் விரையளிககவும
1. கல்வி ்வ்ரயறு
2. செவிலியககல்வி ்வ்ரயறு
3. �த்து்வம் ்வ்ரயறு
4. செவிலியககல்வி �த்து்வம் ்வ்ரயறு
5. �த்து்வத்தின ்வ்ககள யொ்்வ?
6. மனி�ந�யவியல் ்வ்ரயறு
7. க்லத்திடடைம் ்வ்ரயறு
8. க்லத்திடடைத்தின மூனறு அம்ெங்கள எ்்வ?
9. க்லத்திடடைத்தின �ொனகு ‘c’ ்ய ்படடியலிடுக
10. நமலொண்ம ்வ்ரயறு

III விரிவோன விரையளிககவும
1. ்பொடைத்திடடைம் ்வளரச்சியின சகொள்கக்ள 

விரி்வொக எழுதுக
2. கல்வியின ்பழ்ம �த்து்வத்்� விரி்வொக 

விளககுக
3. கல்வியின �வீன �ற்கொல �த்து்வங்க்ள 

விரி்வொக எழுதுக
4. செனறி ஃ்பநயொலின நமலொண்ம 

நகொட்பொடுக்ள விரி்வொக விளககுக
5. செவிலியரின நீடடிககப்படடை மற்றும் 

விரி்வொககப்படடை ்பணிக்ள வி்வரிககவும்.

 நமைற�ோரரவ நூல்கள் 
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Textbook Of Nursing Management” 2nd 
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7. Neelam Kumari,(2013) “Nursing Services 
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 முன்னுரை 

ஆராய்ச்சி என்ற வார்த்தையின அர்ததைம் 
கேடேப்பட்ட கேள்விக்கு சரியான வி்்ட அல்லது 
ஒரு சரச்்சக்கு தீரவுோணுதை்லாகும்.

்ப்ல வரு்டஙேளுக்கு முன்பாே மக்ேள் தைாஙேள் 
்பார்ததை அல்லது ேவனி்ததை நிேழ்வுே்ை 
நம்பிக்்ேயின க்பரில தைாஙேைாேகவ ்ப்லவிதைமான 
முடிவுக்கு வநதைாரேள். ஆனால, அநதை நம்பிக்்ே 
மற்றும் முடிவுேள் சரியானதைா அல்லது தைகுதியானதைா 
என ்பரிகசாதிக்ேப்ப்டவில்்ல. 

எடு்ததுக்ோட்டாே முந்தைய நாடேளில 
எகிபதின ்நல நதியில வவள்ைம் ே்ரபுரண்டு 
வசலலும்க்பாது ஆற்று ்படு்ேேளில வைமான 
மண்்ணை வோண்டுவநது கசரக்கும். அது அநதை 
ஆண்டிற்ோன வி்ைச்சலுக்கு உதைவும் அ்தது்டன 
அதிே அைவி்லான தைவ்ைேளின வர்ததும் 
ோணைப்பட்டது. அம் மக்ேள் அதை்ன மண்ணின 
மாறுதைலினால வருவவதைன மடடும் ேருதினாரேள். 
ஆனால அ்தை வதைா்டரநது எநதை அறிவியல பூரவமான 
ஆராய்ச்சியிலும் அவரேள் ஈடு்ப்டவில்்ல. வ்பாதுவாே, 

“உ்டலந்லம் கு்்றநதைால எல்லா ந்லமும் ்பறிக்பாகும்” 
என்பது அ்னவராலும் ஏற்று வோள்ைப்பட்ட 
உண்்ம. வசவிலிய்த து்்றயானது கநாயுற்க்றார 
மற்றும் ேவனிபபு கதை்வ்படுகவாரக்கு 
ேணைக்கி்ல்டஙோதை, அடிப்ப்்டயான ேவனிப்ப்வ 
அளிக்கின்றது. அ்தது்டன ஒவவவாரு நாளும் 
உனனதைமான வசவிலிய து்்றயினர அதிேப்படியான 
சவாலே்ை எதிரவோள்வதைால வசவிலிய து்்றயின 
வைரச்சிக்கு வசவிலிய்ததில ஆய்வு மிேவும் 
அ்ததியாவசியமாே உள்ைது.

நல்ல முனகனற்்றமும் 
நம்்பக்ே்ததைக்ே அறிவு பூரணைகம 
அ்ன்தது ேலவிக்கும் 
அடிப்ப்்டயாகும். ஆராய்ச்சி 
என்பது தைனிமனிதைனின 
அடிப்ப்்ட அறிவுக்கும், 
வைரச்சி்யயும், வசயலமு்்றயில 
்பக்குவ்த்தையும் அளிக்கி்றது. 
அங்ஙனம், அடிப்ப்்ட அறிவு 
இல்்லவயனில நாம் எநதை 
விதைமான வசய்மு்்றேளிலும் 
ஈடு்ப்ட இய்லாது.

மாணைவரேள் இப்பா்ட்ததி்ன ்பயின்ற பின
 ➢ வசவிலிய ஆராய்ச்சி எனனவவன்ப்தை வ்ரயறுக்ே முடியும்
 ➢ வசவிலிய்ததில ஆராய்ச்சியின முக்கிய்ததுவம் ்பற்றி அறியக்கூடும்
 ➢ வசவிலிய ஆராய்ச்சியின வழிமு்்றே்ை ்பற்றி வரி்சப்படு்ததை முடியும்

கற்றல் ந�ோககஙகள்

முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும்
படுபயனும் பார்த்துச் செயல்

எந்தச் செயரை செய்தோலும் அது நிர்றவுறும் ந�ோது கிரைககும் �யன்கரை இரையில் ஏற�டும் 
இரையூறுகரையும் ச்தரிநது செய்தல் நேண்டும்.

13
அைகு செவிலியத்தில் 

ஆைோயச்சி �றறிய 
அறிமுகம்
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கமலும், குழந்தை ்பராமரிபபு, வலி சிகிச்்ச, 
மன அழு்ததை ே்லநதைாய்வு, வீடடில ்வ்தது 
கநாயுற்க்றா்ர ்பராமரிப்பது, ே்்டநி்்ல சிகிச்்ச 
மு்்றே்ையும் க்பான்ற து்்றேளிலும் புதிய 
மு்்ற சிகிச்்சே்ை, கமம்்படு்ததை முடியாது.

வசவிலிய ்பயிற்சி 
1950ஆண்டு முதைல 
வமதுவாே வதைா்டஙகி 
க வ ே ம ா ே 
வ ை ர ச் சி ய ் ்ட ந து 
வருகி்றது. வசவிலிய 
ஆய்வு இரு்ப்ததி 
ஒ ன ்ற ா ம் 

நூற்்றாண்டில அதிே ்படியான வைரச்சியி்ன 
எடடும் என்பதில சநகதைேமில்்ல மற்றும் வரும் 
ோ்லஙேளில வசவிலிய து்்றயின ஆய்வு என்பது 
நல்ல நி்்ல்ய வசன்ற்்டயும். 

தைரமான வசவிலிய ்பயிற்சி என்பது அநதைநதை 
ோ்லேட்ட்ததில அதைற்குரிய மரு்ததுவ ேவனிபபிற்க்கும் 
கதை்வயான அறிவி்ன வ்பாறு்ததைது. ஆராய்ச்சி 
என்பது தைற்க்பாதுள்ை ந்்டமு்்றயில தைனிமனிதை 
முனகனற்்றம் மற்றும் அறிவு வைரச்சியி்ன 
அடிப்ப்்டயாே வோண்டுள்ைது. ஆய்வின குறிக்கோள் 
எபக்பாதும் கேள்விக்குரிய ்பதில ேண்்டறியப்ப்ட 
கவண்டிய கேள்விக்ோன ்பதி்்ல அல்லது 
முடிவி்ன ஆதைாரபபூரவமாே ேண்்டறிதை்லாகும்.

தைற்க்பாதுள்ை ோ்லேட்ட்ததில சிக்ே்லான 
சுோதைார சீரகேடுேளுக்ோன பிரச்ச்னே்ை 
்பலகவறு து்்ற்ய சாரநதை ஆய்வாைரேள் 
சமூே்ததின ந்லம் மற்றும் கநாய் தைன்ம்ய 
ேரு்ததில வோண்டு ்பலகநாக்கு ஆய்வாே 
அணுகுகின்றாரேள். 

மரு்ததுவ து்்றயினர எபக்பாதும் அறிவு மற்றும் 
ஆதைாரபூரவமான மு்்றயில ஒரு பிரச்ச்னக்கு 
முடி்வகய ்பதி்லாே நம்புகி்றாரேள். அவவாறு 
வசய்யப்படும்க்பாது ஒரு பிரச்ச்ன்ய 
ேண்டுபிடிக்ேவும் அதைற்ோன ஆதைாரபபூரவமான 
சிகிச்்ச மு்்றயி்ன திட்டமி்டவும் உதைவுகி்றது.

வசவிலிய ்பயிற்சியின ஆராய்ச்சியில இரண்டு 
மு்்றே்ை பின்பற்றுகி்றாரேள், ஒனறு வசாநதை 
அனு்பவம் மற்வ்றானறு வசயற்மு்்ற ்பயிற்சி 
மூ்லமான ஆராய்ச்சிே்ை பின்பற்றுவது. 
வ்ரயறுக்ேப்பட்ட மு்்ற என்பது குறிபபிட்ட 
வழிமு்்றே்ை வோண்்டது. வ்பாதுவாே எநதை ஒரு 
பிரச்ச்ன்யயும் புரிநது வோண்டு அதைற்குண்்டான 
முடிவி்ன வசன்ற்்டவதைாகும். 

அதைனால தைற்க்பாதுள்ை சுோதைார து்்ற்ய 
கசரநதைவரேள் சவா்்ல எதிரவோள்ைவும், ்ப்ழய 

ேரு்ததுே்ை புதிபபி்தது வோள்ைவும் புதிய 
ேரு்ததுக்ே்ை விரிவு்படு்ததி, கவேமாே வைரநது 
வரும் வசவிலிய து்்றயின வைரச்சிக்கேற்்ப 
ேரு்ததுக்ே்ை கூர்மயாக்கி வோண்டு சவா்்ல 
எதிரவோள்ை தையாராே கவண்டும். 

செவிலிய ஆயவின் ச�ோருள்
‘ஆய்வு’ என்ற வார்த்தை 

ஆய்வாைர என்ற பிரஞ்சு 
வார்த்தையிலிருநதை வ்ப்றப்பட்டது 
“மீண்டும்” என்ற 
முனவார்த்தையும் “ஆய்வு” என்ற 
பின வார்த்தையும் கசர்த்தகதை 
“மீண்டும் மீண்டும் கதைடுதைல” என்ற 
வ்பாருளுணைர்ததுவகதை ஆராய்ச்சி 
ஆகும். 

“ஆய்வு” என்பது மு்்றயான 
கசாதை்ன வசய்தைலும் அதை்ன மதிபபீடு 
வசய்து புதிய முடிவி்ன ோண்்பதைாகும். 

ஆய்வு ஒழுஙோன மு்்றயில 
வடிவ்மக்ேப்படடு ஒரு கேள்விக்ோன ்பதி்்ல 
ேண்்டறிவதும் எடு்ததுவோண்்ட பிரச்ச்னக்கு 
தீரவுோண்்பதைாகும். வமா்ததை்ததில ஆய்வின 
இறுதியான கநாக்ேம் சுோதைாரம் சாரநதை அறிவி்ன 
வைர்தது வோள்ளுதைல அதை்ன கூர்மய்படு்ததுதைல 
மற்றும் விரிவு்படு்ததுதைக்ல ஆகும்.

ஆைோயச்சி என்�்தன் ேரையர்ற
ேோல்ஸ் மறறும் ச�ௌெல் (Waltz & Bausell – 

1981) அவரேளின ேரு்ததின்படி “ஆராய்ச்சி” என்பது 
ஒரு வ்ரயறுக்ேப்பட்ட துலலியமான அறிவியல. 
வசவிலிய ஆய்வு பிரச்ச்னக்கு தீரவு ோண்்பது 
அல்லது உண்்ம்ய ேண்்டறிதைல ்பற்றிய 
வசயலமு்்ற ஆகும். புதிய ேண்டுபிடிபபுே்ை 
வசய்மு்்றயிலும், வசவிலிய ்படிபபிலும், வசவிலிய 
நிரவாே்ததிலும் வசயலமு்்ற்படு்ததை்லாம்.

 13.1   செவிலிய �யிறசியில் 
ஆைோயச்சியின் முககியத்துேம் 

1. ஆராய்ச்சியில கமம்்பட்ட அறி்வ வசவிலியம் 
சாரநதை அறிவு வைரகி்றது. 

2. ஆராய்ச்சி கு்்றநதை வச்லவீன்ததில கமம்்பட்ட 
சுோதைார ்பராமரிபபு கி்்டக்ே வழிவகுக்கி்றது. 

3. ஆராய்ச்சி வதைாழிலநுட்ப்த தி்ற்ன 
கமம்்படு்ததுகி்றது. 

4. ஆய்வு வைரச்சிக்ோன இ்்டவவளி்ய 
நிரபபுகி்றது மற்றும் ந்்டமு்்றயில உள்ை 
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1. அடிப்ப்்ட ஆய்வு என்பது 
ஆய்வு கூ்ட்ததில 
ந்ட்ததை்படுவது. 

2. வசயலமு்்ற சாரநதை 
ஆராய்ச்சி என்பது 
வசய்மு்்றயில மதிபபீடு 
வசய்து தைனிந்பரின 
க தை ் வ ே ் ை 
ேண்்டறிதை்லாகும்.

3. ந்டவடிக்்ே ஆராய்ச்சி 
என்பது தைற்க்பாது ந்டநது 
வோண்டிருக்கும் பிரச்ச்னக்கு தீரவு 
ேண்்டறிதை்லாகும்.

 13.3  ஆைோயச்சியின் அணுகுமுர்றகள்

«ê£î¬ùèœ 
ê£˜‰î º¬ø

ÝŒ¾‚Ãì
«ê£î¬ùèœ

è÷ 
«ê£î¬ùèœ

è÷ ð®Š¹èœ
 ñŸÁ‹ 
ÝŒ¾èœ

Ýó£Œî™ 
ê‹ð‰îñ£ù

«î˜õ£Œ¾º¬ø

àˆ«îê 
«î˜õ£Œ¾
º¬ø

சுோதைார பிரச்ச்னக்கு வதைா்டரபு்்டய புதிய 
அறிகவாடுகூடிய வசயலமு்்ற்ய வைரகி்றது. 

5. ஆராய்ச்சி, தைனிந்ப்ர சுோதைாரம் சாரநதை 
பிரச்ச்னேளுக்கும் உ்டல ந்ல 
சீரகேடுேளுக்ோன முடிவவடுக்கும் தி்ற்னயும் 
அளிக்கி்றது. 

6. ஆய்வு ்ப்ழய கோட்பாடுே்ை கமம்்படு்ததியும், 
புதிய கோட்பாடுே்ை ேண்டுபிடிக்ேவும் 
உதைவுகி்றது. சுோதைார ேவனிபபு மற்றும் சுோதைார 
ேலவியி்னயும் வழஙகுகி்றது.

7. ஆராய்ச்சி சுோதைார ேவனிபபு அல்லது சுோதைார 
ேலவி கதை்வப்படுகவாரக்கு ஆதைாரபூரவமான 
வசயலமு்்றயி்ன பின்பற்றி ேவனிபபு 
வழஙே ்பயன்படுகி்றது.

8. ஆராய்ச்சி மரு்ததுவ து்்றயில தைற்க்பாதுள்ை 
பிரச்ச்னேளுக்கு கமம்்பட்ட அறிவி்ன 
வைரக்கி்றது. 

9. ஆராய்ச்சி வசவிலிய து்்றயில ஆதைாரபூரவான 
அறிவியல அடிப்ப்்டயில கதை்வக்கேற்்ப 
வசயலமு்்ற ்பயிற்சிக்ோன அறி்வ 
வழஙகுகி்றது. 

10. ஆராய்ச்சி தைனிப்பட்ட வசவிலியரே்ையும், 
விஞ்்ானிேைாே தையார வசய்கி்றது. 

 13.2  ஆயவின் ேரககள்

ஆய்வின வ்ேேள் அதைன கநாக்ேம் மற்றும் 
தைன்ம்யக்வோண்டு கீழ்ேண்்டவாறு 
வ்ே்படு்ததை்படுகி்றது.
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 13.4   செவிலிய ஆைோயச்சிகளில் செயல் 
முர்ற �டிகள் 

1. ஆய்விற்ோன நிேழ்வு அல்லது தீரவு ோணைப்ப்ட 
கவண்டிய சிக்ே்்ல ேண்்டறிதைல 

2. முநதைய ஆராய்ச்சிே்ை மறு ஆய்வு வசய்தைல
3. ஆராய்ச்சியி்ன வடிவ்ம்ததைல
4. ஆய்வின எதிர்பாரபி்னக் ேண்்டறிநது 

அனுமான்த்தை உருவாக்குதைல.
5. ஆய்வு மாதிரிே்ை கதைரவு வசய்தைல 
6. ஆராய்ச்சி ேைப்பணியி்ன வதைா்டஙகுதைல 
7. ்பஙகேற்்பாைரேளின உரி்மே்ை 

்பாதுோ்ததைல.
8. தைேவல கசேரிபபுக்ோன ேருவிே்ை திட்டமி்டல
9. தைேவல கசேரி்ததைல
10. தைேவல ்பகுப்பாய்வு வசய்தைல
11. ஆய்வின ேண்டுபிடிபபுே்ை வவளியிடுதைல 

ஆைோயச்சி �றறிய எளிய ேழிமுர்றகள்
1. தீர்வு கோண�ை நேண்டிய சிககரை கண்ைறி்தல்

முதைலில சிக்ேல அல்லது தீரவு ோணைப்ப்ட 
கவண்டிய பிரச்ச்ன்ய வதைளிவாே புரிநது 
வோள்ளுதைல கவண்டும். வசாநதை அனு்பவம் மற்றும் 
முநதைய ஆராய்ச்சிேள் அடிப்ப்்டயில வ்பாதுவாே 
விரிவான தை்்லபபி்ன கதைரவு வசய்து அதைன பின 
குறிப்பான தை்்லபபி்ன கதைரவு வசய்யதைல 
அவசியம். ஆராய்ச்சி தை்்லபபி்ன 
வ்ரயறுக்கும்க்பாது எளிதைாே நி்னவில வோள்ை 
கவண்டிய முக்கியமான ேரு்த்தை “ஸமாரட” என்ற 
சுருக்ேமான மு்்றயில பினவருமாறு கூ்ற்லாம்.

S = குறிபபி்ட்ததைக்ே (Specific)

M = அைவி்டக்கூடிய (Measurable)

A = அ்்டயக்கூடிய (Achierable)

R = வ்பாரு்ததைமான (Relevant)

T = கநர்ததிற்குட்பட்ட (Time bound)

2. முநர்தய ஆயவுகரை மறு�ரிசீலிரை செய்தல் 
ஆய்வுேளின மறு்பரிசீ்ல்ன என்பது ்பலகவறு 

ஆய்வாைரேளின ஒரு குறிபிட்ட தை்்லபபில 
முந்தைய ஆராய்ச்சி குறிபபுேள், 
ஆராய்ச்சி வவளியீடுேள் மற்றும் 
குறிபபிட்ட ஆய்வறிக்்ேேள் 
்பற்றிய மறு்பரிசீ்ல்னயாகும். 
இது ஆராய்ச்சி வசயலமு்்றயில 
ஆதைாரஙே்ை கசேரி்ததைல 
ஆராய்ச்சியில முக்கிய 

்படிக்ேளின ஒன்றாகும். வ்டாவராண் க்டா 
்பலே்ழக்ேழேம் (University of Toronto 2001)
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மறு ஆயவு செயய ஆ்தோைஙகரை ந்தடு்தலுககுரிய 
ேழிமுர்றகள்

3.  ்தத்துே நகோட�ோடுகள் / கருத்தியல் கடைரமபர� 
உருேோககு்தல்

தை்ததுவகோட்பாடுேள் அறிவியல ஆராய்ச்சியின 
மதிபபுமிக்ே ்பகுதியாகும். இதில ஆய்வு 
்பஙகேற்்பாைரேளின கதைரவு மற்றும் 
பின்பற்்றவிருக்கும் வழிமு்்றேள் ஆகியவற்்்ற 
வ்ரயறுக்ே உதைவுகி்றது. ேணிபபு ேரு்ததியல 
ேட்ட்மபபு மற்றும் அறிவின எதிர்பாரபபுேள் மற்றும் 
ேண்டுபிடிபபுே்ை விைக்ேவும் வழிோடடுகி்றது.

4.  ஆயவின் அனுமோைஙகரை அரையோைம் 
கோண்�து 

அனுமானஙேள் உண்்மயாே இருக்ே 
கவண்டும் ஆனால நிரூபிக்ேப்ப்ட கவண்டும் என்ற 
அவசியம் இல்்ல. அ்வ கேடேப்படும் 
கேள்விே்ைப வ்பாறு்ததுள்ைது. அ்தகதைாடு 
கசேரிக்ேப்பட்ட ஆதைாரம் மற்றும் ஆய்வு 
விைக்ேஙே்ை அடிப்ப்்டயாே வோண்்டது. 
அனுமானஙேள் மூனறு வ்ேப்படும். 
i. வ்பாதுவான யூேஙேள் – அதிே சதைவிகிதை 

சமூே்ததினரால உண்்மவயன நம்்பப்படுவது 
ii. கோட்பாடு அல்லது ஆராய்ச்சிக் ேண்டுபிடிபபுேளின 

அடிப்ப்்டயி்லான யூேஙேள் – தைற்க்பா்தைய 
ஆராய்சியில உள்ை அனுமானஙேளின 
அடிப்ப்்டயில அ்மநதை முந்தைய ஆராய்ச்சி. 

iii. ஆய்வில ஈடு்படுவதைற்கு அவசியமான யூேஙேள் 
மற்றும் கதை்வயான ஆராய்ச்சி ந்ட்ததை்ப்ட 
கவண்டிய்வ. 
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5.  ஆைோயச்சி அனுமோைஙகள் அல்ைது ஆைோயச்சிக 
நகள்விரய உருேோககு்தல்

ேருது கோள் என்பது இரண்டு அல்லது அதைற்கு 
கமற்்பட்ட ்பண்புேளுக்கி்்டயில உள்ை 
வதைா்டர்்பக் ேணிப்பதைாகும். கசேரி்ததை 
தைேவலேளின அனுமானஙேள் கசாதை்னக்கு 
உட்படு்ததைப்ப்ட கவண்டிய்வ அல்லது 
சரி்பாரக்ேப்ப்ட கவண்டிய்வ. அ்தை ்வ்தது 
ஆய்வாைரின கேள்வி்ய விரிவு அல்லது 
தை்்லப்்ப உருவாக்ே்லாம்.

6. ஆைோயச்சி முர்றயிரை ேடிேரமத்்தல்
ஆய்வு மு்்றயில எவவாறு தைேவல கசேரிபபு 

ந்ட்ததை்படும் என்ப்தை கசேரிக்ேப்பட்ட தைேவலே்ை 
்வ்தது திட்டமிடுதைல. 

7.  ஆயவில் �ஙநகற�ோைர்கரை அரையோைம் 
கோண்�து

ஆய்வில ்பஙகேற்்பாைரேள் எனப்படுவது 
ஆய்வில ்பஙகு வோள்ளும் மக்ேள், தைனிந்பர மற்றும் 
வ்பாருடே்ை குறிக்கி்றது. இது ஆய்வுக்கு 
வதைா்டரபு்்டய எடு்ததுக்வோள்ைப்பட்ட 
ஆய்வாைரே்ை குறிக்கி்றது ஆராய்ச்சியாைருக்கு 
ஊக்ேமுள்ை சி்ல வ்பாதுவான ்பண்புேள் 
வோண்டிருக்கும். மக்ேள் வதைா்ேயின சிறுபிரிவு 
அல்லது ஆய்வு மாதிரி எனவும் கூ்ற்லாம். 

8. நெோ்தரை ஆயவு �ைத்்தல்
கசாதை்ன ஆய்வானது திட்டமி்டப்பட்ட ஒரு சிறிய 

கசாதை்ன ்பகுதியாகும். இதில ஆய்வின சா்ததியக் 

கூறுேள் வவளிப்படுகி்றது. அ்தது்டன ்படிப்படியான 
வசயலமு்்ற அனு்பவ்த்தை ஆய்வாைர வ்பறுவதிலும் 
்பஙகு வகிக்கி்றது. அதைனால, கசேரி்ததை உண்்மே்ை 
ஒழுஙகு ்படு்ததுதைல மற்றும் மு்்ற்படு்ததை முடியும். சிறிய 
மாறுதைலேள் இருபபின சரிவசய்யவும் உதைவுகி்றது.
9. ்தகேல் நெகரிபபு

தைேவல கசேரிபபு என்பது சிறுசிறு தைேவலேள் 
மற்றும் உண்்மே்ை ஆராய்ச்சிக்கு 
வதைா்டரபு்்டயவற்்்ற வமா்ததை்படு்ததுதை்லாகும். 

10. ்தகேல் �குப�ோயவு செய்தல் 
தைேவல ்பகுப்பாய்வு என்பது கசேரி்ததை 

தைேவலே்ை அட்டவ்ணைப்படு்ததுதைல மற்றும் 
மதிபபீடு கநாக்ே்ததிற்ோன தைேவலே்ை 
வதைாகு்ததை்லாகும். ஆராய்ச்சி வசயலமு்்றயின 
வதைா்டக்ே்ததிக்லகய ்பகுப்பாய்விற்கு 
்பயன்படு்ததைவிருக்கும் புள்ளியல விவரஙே்ை 
புள்ளியல நிபுணை்ரக் ே்லநது ஆக்லாசிக்ே 
கவண்டும். ஏவனனில புள்ளியியல நிபுணைர 
ஆரம்்ப்ததிக்லகய வ்பாரு்ததைமான ்பகுப்பாய்வு 
மு்்ற்ய எடு்தது்ரப்பகதைாடு பின்பற்்ற கவண்டிய 
தைகுநதை மு்்றயி்னயும் எடு்தது்ரப்பார. 
11. கண்டுபிடிபபுகரை விைககு்தல் 

தைேவலேள் ்பகுப்பாய்வு வசய்யப்பட்ட பி்றகு 
ேண்்டறியப்பட்ட முடிவுே்ை முந்தைய 
ஆய்வுேகைாடு ஒபபி்டப்படடு முடிவுேளின உண்்ம 
தைன்மயி்ன விைக்குவகதைாடு வசயல்பாடுேளும் 
்பரிநது்ர வசய்யப்படுகி்றது. 

ே. எ செவிலிய ஆைோயச்சியில் கணினியின் �யன்�ோடு ஆைோயச்சியில் ச்தோைர்புரைய இரணய்தைம்

1 ேண்்டறிய்ப்டகவண்டிய கேள்விேள் / பிரச்சி்னயின 
கேள்வியின தை்்லப்்ப வடிவ்மக்ே உதைவுவது. PUBMED

2 மறுஆய்வு வசய்தைல / முந்தைய ஆய்வி்னப ்பற்றிய 
வசய்தி கசேரி்ததைல MEDLINE OPEN ACCESSTION JOURNALS

3 ேரு்ததியல ேட்ட்மப்்ப உருவாக்குதைல Visual Display

4 ஆராய்ச்சி வடிவ்மபபு திட்டம் Word Processer Data Base

5 வசயலமு்்ற திட்டமி்டல Word Prosses

6 தைேவல கசேரிபபு வசய்தைல Video recorder Led interview Flash Based Narrator

7 ்பகுப்பாய்வு மற்றும் புள்ளியியல ேணைக்கீடு SPSS, ANOVA

8 ஆராய்ச்சி சமரபபி்ததைல Open Source Software

9 வரவு – வச்லவு ்படடியல ்பற்றி அறிநது வோள்ைல Microsoft office EXCEL

10 குறிபபு, ஆதைாரஙேள் ்பற்றி தைேவலே்ை எழுதை 
பின்பற்்ற கவண்டிய மு்்றேள் Vancover, APA Style

மறுஆயவு செயய ந்தடு்தலுககுறிய ேழிமுர்றகள் 
வசவிலிய ஆராய்ச்சியில வதைா்டரபு்்டய இ்ணையதைைஙேள் மற்றும் வமனவ்பாருள்ேள்
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1. பிைச்ெரைககுறிய தீர்ரே முன்சமோழி்தல் செயயோமல் ஆயவுககுரிய பிைச்ெரை அல்ைது நகள்விரய 
கண்ைறி்தல் .

2. ஏற்ேனகவ தீரவு ோணைப்பட்ட இதுக்பான்ற கேள்விக்குரிய பிரச்ச்னப ்பற்றி எழுதைப்பட்ட (அ) 
சா்ததியமான ஆராய்ச்சி வதைாழிலமு்்ற முடிவுேள் மற்றும் ்படிபபி்ன கதைடுதைல. 

3. நகள்விககுரிய (அ) ஆயவுககோை நகள்விரய ேடிேரமத்்தல்: ஆய்வுக்கு கதை்வப்படும் கேள்விே்ை 
தையார வசய்தைல.

4. சிககரை �றறிய தீர்விரை �ரிசீலிரை செய்தல் மறறும் அனுமோனித்்தல்: கேள்விக்குண்்டான ்பதி்்ல 
ோணும் வழிமு்்றேள், சிக்ே்்ல தீரப்பதைற்ோன வழி்ய ஆராய்தைல.

5. நெோ்தரைககு உட�டுத்்தப�ை நேண்டிய அனுமோைத்ர்த உருேோககு்தல்: ்பலகவறு ோரணிேளுக்கு 
இ்்டயி்லான உ்ற்வ வாக்கிய்ததில அ்ம்ததைல மற்றும் ஆராய்ச்சியின அனுமான்த்தை 
உண்்டாக்குதைல.

6. சிறு ஆயவு அல்ைது மோதிரி ஆைோயச்சி �ைத்து்தல்: ஆய்வுக்கு முடிவு வசய்யப்பட்ட ேருவியி்ன ்பயன்படு்ததி 
கு்்றநதை ்பஙகேற்்பாைரே்ைக் வோண்டு சிறுஅைவி்லான மாதிரி ஆய்வு வசய்தைல. 

7. ஆயவின் முடிவிரை �குப�ோயவு செய்தல்: எண்ே்ை வோண்டு அனுமதிக்ேப்பட்ட மற்றும் 
கசேரிக்ேப்பட்ட அ்ன்தது தைேவலே்ையும், அதிோர பூரவமாக்குதைல.

8. அறிவியல் அனுமோைஙகள் ெரியோை்தோ எை தீர்மோனித்்தல்: அ்தது்டன ேருதுகோள் அல்லது ோரணிேள் 
ஒனக்றாவ்டானறு வதைா்டரபுள்ைதைா அல்லது இல்்லயா என்ப்தை ஆய்வு முடிவுே்ை ்வ்தது மீண்டும் 
்பரிகசாதி்ததைல.

9. ஆயவில் கண்ைறியப�டை மோறு�ோடரை �ரைமுர்றப�டுத்து்தல்: கி்்ட்ததை தைேவலேளின ்படி இறுதி 
முடிவி்ன உறுதி வசய்தைல

்பா்டச்சுருக்ேம்

ேரு்ததியல - ேரு்ததுேணிபபு மற்றும் ேரு்ததுேளின, வதைா்டரபு்்டய விைக்ேமளிக்கும் 
ஒரு ஆய்வு (அ) ேட்ட்மப்்ப வவளிப்படு்ததும் வியூேம்

முடிவு - ஆய்வின ேண்டுபிடிபபின அர்ததைஙேளின வதைாகுபபு மற்றும் விைக்ேஙேள்.
தைேவல - ஒரு ஆய்வினக்பாது கசேரிக்ேப்பட்ட வசய்திேள்
தைேவல ்பகுப்பாய்வு - தைேவலே்ை  ஒழுஙே்ம்ததைல, தைேவலே்ை அர்ததைமுள்ைதைாக்குதைல 
தைேவல கசேரிபபு - சிறு சிறு தைேவலே்ை மு்்றயாே கசேரி்ததைல.

விைக்ே புள்ளிவிவரம் - ஆய்வுேளுக்ோன தைேவலே்ை ஒழுஙே்மக்ே மற்றும் புரிநது வோள்ை 
உதைவும் தைேவலே்ை ஒழுஙகு வசய்யும் புள்ளி விவரஙேள்  

வடிவ்மபபு - ஒரு ஆய்வி்ன கமற்வோண்டு ந்ட்ததை வசய்யப்படும் முன மாதிரி ்படிவம் 
ேண்டுபிடிபபுேள் - ஒரு ஆய்விலிருநது புரிநதுவோள்ை்பட்ட முடிவுேள் 

அனுமானம் - ஒரு குறிபபிட்ட மக்ேளி்்டகய இரண்டு அல்லது அதைற்கு கமற்்பட்ட 
மாறிேளுக்கு இ்்டயில எதிர்பாரக்ேப்படும் குறிபபி்ட்ததைக்ே வதைா்டரபு. 

குணைஙேள் - ந்பரின அைவி்டக் கூடிய ்பண்புேள் 

மக்ேள் வதைா்ே - சி்ல வ்பாதுவான ்பண்புே்ை வோண்்ட தைனி ந்பரேள் / ஆய்வில 
்பஙகுவ்பறும் ்பஙகேற்்பாைரேள்

கோட்பாடு -
விவரிக்ே மற்றும் வ்ரயறுக்ேப ்பயன்படு்ததைப்படும் ேரு்ததின 
ஒருஙகி்ணைநதை வதைாகுபபு. ஆய்வின வி்ைவு மற்றும் வசவிலிய 
ஆய்வாைரேளின ேரு்ததுக்ேள் மற்றும் ்பார்வ 
ஆகியவற்றிற்கி்்டகயயான வதைா்டரபு.

இ்்டயிட்ட இ்ணைக்குவிபபு - சிகிச்்ச அல்லது ஆய்வினக்பாது வோடுக்ேப்படும் சுயாதினமான ோரணி 

கரைச்செோறகள்
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I.  ெரியோை �திரைத் ந்தர்வு செயது 
குறிககவும் 

1. வசவிலிய ஆராய்ச்சி வதைா்டஙேப்பட்ட வரு்டம் 
அ. 1950 ஆ. 1960
இ. 1917   ஈ. 1920

2. வசவிலிய ஆராய்ச்சிக்கு அடிப்ப்்டயானது 
அ. மு்்றயான விசார்ணை
ஆ. கமம்்படு்ததைப்பட்ட அறிவு
இ. வ்பாது அறிவு
ஈ. விசார்ணை அறிவு

3. ஆராய்ச்சி என்பது
அ. தீவிர ்பரிகசாதை்ன
ஆ. மீண்டும் மீண்டும் கதைடுதைல
இ. எளி்மயான விசார்ணை
ஈ. வ்பாது விசார்ணை

4. வசவிலிய ஆய்வின ்பயன்பாடு 
அ. ஆராய்ச்சிேளுக்கு இ்்டயி்லான 

இ்்டவவளி்ய நிரம்புகி்றது
ஆ. வதைாழிலநுட்ப தி்ற்ன கமம்்படு்ததுகி்றது
இ. தைேவல ்பரிமாற்்ற்த்தை கு்்றக்கி்றது
ஈ. ்பணிச்சு்ம்ய அதிேரிக்கி்றது

5. ஆராய்ச்சி ்படிேளில தைவிரக்ேப்பட்டது 
அ. முந்தைய ேரு்ததுக்ேளின மறு்பரிசீ்ல்ன 
ஆ. ஆராய்ச்சி முடிவி்ன அறிவி்ததைல
இ. நிேழ்்வ திட்டமிடுதைல
ஈ. தைேவலே்ை அறிமுேம் வசய்தைல

6. பினவரும் அட்டவ்ணையில இருநது தைேவல 
்பகுப்பாய்வு தையாரிபபில வ்பாரு்ததைமான 
மு்்றப்படியி்ன கதைரநவதைடுக்ேவும்

II. குறுவிைோககள் 
1. “வசவிலிய ஆராய்ச்சி” – வ்ரயறுக்ே.
2. ஆராய்ச்சியின ்படிே்ை குறிபபிடுே. 

III. சிறுகுறிபபு ேரைக
1. ஆய்வுேளின மறு்பரிசீ்ல்ன 
2. ஆராய்ச்சியின வ்ேேள்

IV. விரிேோக விரையளிககவும் 
1. வசவிலிய ஆய்வின முக்கிய்ததுவ்த்தை 

விவரிக்ேவும். 

நமற�ோர்ரே நூல்கள் 

1. Suresh K Sharma (2011) Nursing research 
and Statistics Mosby, Saunders, Elservier 
India (P) Ltd

2. Mercy john (2008), Introduction to research, 
Mid India board of Education of the nurses 
League Christian Medical Association of 
India. B. I. Publications Pvt. Ltd

3. Vanitha Vani . K (2010) Introduction to 
Research Florence Publishers, Hyderbad.

 இரணயேைஙகள் 

1. https://www.researchgate.net/f igure/
Sources-of-literature-review

2. https://www.google.com

மதிபபீடு

அ ஆ இ ஈ
வ்ேப்படு்ததுதைல மாற்றிய்ம்ததைல எடு்தது எழுதுதைல மாற்்றம் வசய்தைல
மாற்்றம் வசய்தைல வ்ேப்படு்ததுதைல வ்ேப்படு்ததுதைல கதை்வயற்்ற்தை நீக்குதைல
கதை்வயற்்ற்தை நீக்குதைல மாற்்றம் வசய்தைல மாற்்றம் வசய்தைல எடு்தது எழுதுதைல
மாற்றிய்ம்ததைல எடு்தது எழுதுதைல கதை்வயற்்ற்தை நீக்குதைல மாற்றிய்ம்ததைல
எடு்தது எழுதுதைல கதை்வயற்்ற்தை நீக்குதைல மாற்றிய்ம்ததைல வ்ேப்படு்ததுதைல
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செய்முறை
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 ➢ இந்த அத்தியாயத்தின் முடிவில் கற்பவர் ச்பறும் திைன்கள்
 ➢ மருத்துவ மதிப்பீட்டின்  ந�ாககத்ற்த ்பட்டியலிட முடியும்.
 ➢ உடல் மருத்துவ மதிப்பீடு செய்யும்ந்பாது பின்்பறை்படும் ச்தாழிநுட்்பத்ற்த  விவரிகக முடியும்.

கற்றலின் ந�ோககம்

மருத்துவ மதிப்பீடு
1

 அறிமுகம்

ஆந�ாககியம் என்்பது முழு உடல் �லத்ற்தக 
குறிககும். உடல் ஆந�ாககிய மதிப்பீடு என்்பது �ம் 
உடலில் ந்தான்றிய அறடயாளஙகள் மறறும் 
அறிகுறிகறள உறறு ந�ாககி ்பரிநொதிகக 
நவண்டும்.  இந்த மதிப்பீட்டின் அடிப்்பறடயிநலநய 
ஒரு ்தனிப்்பட்ட �்பரின் உடல் ஆந�ாககியம் 
குறித்து முடிவு செய்யப்்படுகிைது .

வரையர்ற
மருத்துவ மதிப்பீடு என்்பது உடல் ஆந�ாககிய 

மதிப்பீடு என்்பது �மது உடலில் இருநதும, 
ந�ாய்களின் ந்பாது சவளிப்்படும் அறிகுறிகறள 
முழுறமயாகக கண்காணித்து ்பரிநொ்தறை 
செய்வது ஆகும்.

ந�ோககஙகள்
• ந�ாயாளிகளிடம் இருநது ந்தறவயாை 

்தகவல்கறள நெகரித்்தல் (அகநிறல மறறும் 
புைநிறல )

• இயல்புநிறலககு மாைாக உள்ள 
நவறு்பாடுகறளக கண்டறி்தல்

• ந�ாயாளியின் வலிறம, வ�ம்புகள், மறறும் 
ெமாளிககும் திைன் ஆகியவறறை கண்டறி்தல்  

• ெரியாை கா�ணத்ற்தக கண்டறிய
• ந�ாயாளிககு உடல் உ்பாற்தகறள 

உருவாககும் கா�ணிகறள கண்டறிய
• ந�ாயாளி மறறும் ந�ாயாளியின் 

உைவிைர்கநளாடு கருத்து ்பரிமாறைஙகறள 
நமறசகாள்வது

ந�ோயோளியுடனோன ந�ரகோணல்
• மு்தன் மு்தலாக ந�ாயின் அறிகுறி  ்பறறிய 

விவ�ம்
• உடலின்  எந்த ்பகுதியில் எந்த உறுப்பில் வலி 

மறறும் ந�ாயின் அறிகுறி ந்தான்றிய வி்ப�ம்
• எவவளவு �ாளாக ந�ாயின் அறிகுறி 

ச்தன்்படுகிைது என்்பது ்பறறிய ்தகவல்
• ந�ாயின் அறிகுறி அல்லது ்தாககத்திறை 

மிறகப்்படுத்தும் கா�ணிகள்  ்பறறிய ்தகவல்
• நிவா�ணம் ்த�ககூடிய  கா�ணிகள் ்பறறிய 

்தகவல்
• ந�ாயாளி கடந்த காலத்தில் நமறசகாண்ட 

அல்லது ்தறந்பாது ச்தாடர்நது வரும் சிகிசறெ 
்பறறிய வி்ப�ம்

• ந�ாயாளிகளின் முழு வி்ப�ம் மறறும் 
ந�ர்காணல் ஆகியறவ கீழககண்ட 
விஷயஙகறள கருத்தில் சகாண்டு எடுககப்்பட 
நவண்டும்.

• ந�ாயாளியின் பி�செறை மறறும் அ்தன் 
அறிகுறிகள்.

• மு்தன் மு்தலாக  ந்தான்றிய அறிகுறி
• அறிகுறியின் தீவி�ம்
• குறுகிய அல்லது நீண்ட கால அறிகுறிகறள 

வறகப்்படுத்து்தல்  
• ஆந�ாககிய வி்ப�ம்
• குடும்்ப வி்ப�ம்
• ெமூக பின்ைணி வி்ப�ம்
• ்தறந்பாற்தய  அறுறவ சிகிசறெ விவ�ம் 

அல்லது செவிலியர் நமறசகாண்ட ்பணிகள்
• மருத்துவ மறறும் செவிலியர் ்ப�ாமரிப்பு 

திட்டஙகறளப் ்பறறி புரிநது சகாள்ளு்தல்

செயல்முறை
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உடல் பரிந�ோதரன
முழு உடல் ்பரிநொ்தறை என்்பது கீழ கண்டவறறை 
உள்ளடககியது.
 • ்தறல மு்தல் ்பா்தம் வற� ்பரிநொ்தறை 

நமறசகாள்ளு்தல்
 • ந்தால் 
 • ்தறல மறறும் கழுத்து 
 • மார்பு கூடு மறறும் நுற�யீ�ல் 
 • மார்பு 
 • இ்தய அறமப்பு 
 • பிைப்புறுப்பு
 • ��ம்பியல் அறமப்பு 
 • ்தறெ மண்டல அறமப்பு

நமறகண்ட வி்ப�ஙகள் ந�ாயாளியின் ந�ாயின் 
்தன்றமககு ஏற்ப  மாறு்படககூடும்
உடறபரிந�ோதரனககு ந�ோயோளிகரையும் 
பரிந�ோதரன இடத்தரதயும் தயோரபடுத்துதல்
 • ந�ாயாளி உடல் ஆந�ாககியம் ்பறறிய முழு 

வி்ப�ஙகறளயும் அளித்்த பிைநக உடல் ்பரிநொ்தறை 
நமறசகாள்ளப்்படுகிைது

 • ்பரிநொ்தறைககு முன்பும் பின்பும் றககறள 
�ன்ைாக சுத்்தம் செய்ய நவண்டும்

 • ந்பாதிய அளவு சவளிசெமும், க்தக்தப்்பாை இடமாக 
இருகக நவண்டும்

 • உன் றகயில் பிடித்து  ஸசட்தாஸநகாப் க்தக்தப்்பாககி  
சகாள்ளவும்.

 • ந�ாயாளிறய மருத்துவ ்பரிநொ்தறைககு ்தகுந்த 
ஆறட றய அணியச செய்்தல் 

 • ந�ாயாளிறயயும் அவ�து ்தனிறமறயயும் மதிகக 
நவண்டும்.

 • க்தவுகறள அறடத்்தல், திற�சசீறலறய இழுத்து 
விடு்தல், உடலின் ்பாகஙகள் சவளியில் 
ச்தரியா்தவாறு மறைத்்தல்  

 • ந�ாயாளிகள்  விருப்்பப்்பட்டால் அவர்களிடம் 
அவர்களுககு என்ை மாதிரியாை 
்பரிநொ்தறைகறள நமறசகாள்ள ந்பாகிநைாம் 
என்ை வி்ப�ஙகறள ச்தரிவிகக நவண்டும்.

 • ந�ாயாளிகளின் உடலில் இருநது இ�த்்தம் 
அல்லது ஏந்தனும் தி�வஙகறள  சவளியில் 
எடுககும்ந்பாது  கண்டிப்்பாக றகயுறை 
அணிநதிருகக நவண்டும்.

உடற பரிந�ோதரனககு நதரவயோன கருவிகள்
 • ஸசட்தாஸநகாப்
 • இ�த்்த அழுத்்தம் அளறவ காட்டும் இநதி�ம் 
 • ஃபிளாஷ் றலட் 
 • எதிச�ாளிகக கூடிய சுத்தியல் 
 • �ாடி துடிப்பு கணககிடும் கருவி  
 • றகயுறை 

 • ��ம்புகள் ்பரிநொதிககும் கருவிகள் சகாண்ட டிந�
 • அளசவடுககும் நடப்
 • எறட்பார்ககும் கருவி
 • உய�ம் ்பார்ககும் கருவி
 • வலியின் அளறவக காட்டும் கருவி

உடறபரிந�ோதரனயின்அணுகுமுர்றகள் 
I. பரிந�ோதரன- மருத்துவ ஆய்வாளர் 
முறைப்்படுத்்தப்்பட்ட ந��டியாை ஆய்வின் மூலம் 
ந�ாயாளிறய ்பரிநொதிககிைார்.

II. ஒலிச் ந�ோதரன- உடலின் உள்நள  
சவளிப்்படும் ெத்்தத்ற்த கவனித்து  அ்தன் மூலம் 
்பரிநொ்தறை நமறசகாள்ளப்்படுகிைது.

III. ததோட்டுஅழுத்தி பரிந�ோதரன  உடலில் 
உள்ள ்பாகஙகறள ச்தாட்டு அழுத்தி ்பார்த்து அ்தன் 
அளறவயும், அது இருககும் இடத்ற்தயும் ஆய்வு 
செய்யும் முறை 

வயிறர்ற ததோட்டுஅழுத்தி பரிந�ோதித்தல் 

IV. தட்டிபரிந�ோதித்தல் இந்த ஆய்வில் றககள் 
மூலம் ந�ாயாளியின் உடறல ்தட்டி ்பார்த்து உள்  
உறுப்பு ்பாகஙகளின் நிறலறய தீர்மானிகக 
முடியும்.
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தரை முதல் கோல் வரை பரிந�ோதரன
்பரிநொ்தறை செய்்பவர்___________________________________________________________
ந��ம்:    
ந்ததி:   
உணரவு நிரை 
☐ எசெரிகறக ☐ நொம்ந்பறித்்தைமாை ☐ மந்தமாை ☐ மதிமயகக நிறல ☐ நகாமா
ந�ோககு நிரை 
☐ �்பர் ☐ இடம் 
☐ ந��ம் ☐ சூழநிறல 
உயிரநிரை கோைணிகள் 
☐ உடல் சவப்்பநிறல ________________________ ________________________ ________________________
☐ �ாடித்துடிப்பு ______________________________ ________________________ ________________________
☐ �த்்த அழுத்்தம்  _____________________________ ________________________ ________________________
☐ சுவாெம் _________________________________ ________________________ ________________________

தரை 
☐ முடி _________________________________ ________________________ ________________________ ____
☐ PERLA_______________________________ ________________________ ________________________ mm
☐ மூககு _________________________________ ________________________ ________________________
☐ காது _________________________________ ________________________ ________________________ ____
☐ வாய் _________________________________ ________________________ ________________________ ____
 • �ாககின் �டுப்்பகுதி _______________________ ________________________ ________________________
 • ஈ�ப்்ப்தம்_________________________________ ________________________ ________________________
 • சிற்தவு _________________________________ ________________________ ________________________

கழுத்து 
☐ கந�ாட்டின் ்பல்ஸ 
மோரபு
☐ எபிககல்  ்பல்ஸ _________☐ மூசசு ெத்்தம்
☐ மார்்பக ெமசசீர் ______________________ ________________________ ________________________ ___
☐ ந்தாலின் வைட்சி____________________________________________________________________ ____

வயிறு 
☐ உறறு ந�ாககு்தல்  ☐ நகட்டறி்தல் 
 • ஆர் யு கியூ (ஆகடிவ / றைப்்பர் /இல்றல)
 • எல் யு கியூ (ஆகடிவ / றைப்்பர் / இல்றல)
 • எல் எல் கியூ (ஆகடிவ / றைப்்பர் / இல்றல)
 • ஆர் எல் கியூ (ஆகடிவ / றைப்்பர் / இல்றல)

☐ ததோட்டறிதல் 
நமல்பு்றம் 
☐ ந�டியல் ்பல்ஸ 
☐ உடல் சவப்்ப நிறல (வார்ம் / கூல் )
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☐ நகப்பிலரி ரீபில்லிங <3 ச�ாடிகள் 
☐ நவய்ன் பில்லிங 
கீழ்பு்றம் 
☐ முடி உள்ளது 
☐ வீககம் ____________________________
☐ கால் திடம் 
☐ நைாறமன்ஸ (+/_) கால்டிகநகஷன் (+/_)
☐ சடம்ப்ந�செர் ( வார்ம் / கூல் )
☐ �கஙகள் ☐  மஞெளாக 
☐ ்தடித்்த  ☐  முழுறமயாக 
☐ வள�ா்த ____________________________
☐ பீடல் ்பல்ஸ 
ஆர ஓ எம் 
☐ நமல் வலது ____________________________
☐ நமல் இடது ____________________________
☐ கீழ வலது ____________________________
☐ கீழ இடது ____________________________

திடம் 
☐ நமல் வலது ____________________________
☐ நமல் இடது ____________________________
☐ கீழ வலது ____________________________

☐ கீழ இடது ____________________________

ச்தாடு்தல் ____________________________ ___________________________________________________

தபோதுவோன பரிந�ோதரன 
☐ உய�ம் 
☐ எறட 
வலி பரிந�ோதரன  

☐ குறைந்த / அதிகமாை 
☐ இடம் 
☐ ந��ம் 
☐ வலியின் விவரிப்பு ்தன்றம 
☐ ப்ரிசிப்பிநடென் 
☐ ச்தாடர்சசி 
☐ �ான் சவர்்பல் 
☐ குறைககும் கா�ணிகள் 
☐ தூககம் 

நதோல் பரிந�ோதரன _____________________
 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________
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தைய்ல்’ஸ் குழோய் மூைம் உணவளித்தல்

2செயல்முறை

வரையரை  
உணவுககுழாய் மூலம் உணவளிப்்பது என்்பது, 

ஒரு ்பயனுள்ள முறை . ந�ாயாளி வாய் மூலம் உணவு 
எடுத்துக சகாள்ள முடியா்த ந்பாது ந்தறவயாை அளவு 
நீர் மறறும் ஊட்டசெத்து ஆகியவறறை குழாய் மூலம் 
செரிமாை ்பகுதியில் நெர்ககும்.  

பயன்கள் 
 • ந்தறவயாை ஊட்டசெத்ற்த அளிககிைது. 
 • அதிகமாை நீற� செலுத்தி சிகிசறெ முறைறய 

நமறசகாள்ளு்தல் 
 • வாய் மூலம் உணவு எடுத்துக சகாள்ள முடியா்த 

ந்பாது இந்த மாறறு முறையில் உணறவ 
உட்செலுத்்தலாம்.

உபகைணஙகள் 
 • றகயுறை 
 • உணவு 
 • உணவுப்ற்ப , ச�ய்ல்’ஸ குழாய் 
 • நீர் 
 • சிரிஞச 
 • அளவுககிண்ணம் 
 • கிளாம்ப் 
 • துண்டு 
 • மருத்்தவரின் உத்்த�வு
 • ஸசட்தாஸநகாப்

SNO செயல் ்பயன்
1 மருத்துவரின் உத்்த�வுககு பின்பு அறைத்து 

உ்பக�ணஙகறளயும் ஒன்று நெர்கக நவண்டும்
 • துல்லியமாை திைறம, 
 • செயல் திைன்
 • மருத்துவரின் ்பரிநதுற�றய ஆய்வு 

செய்யும்ந்பாது எந்த வழியில் சகாடுகக 
நவண்டும் எவவளவு சகாடுகக நவண்டும் 
என்்பற்த உறுதியாக அறிய முடியும்

2 உணவு வழிமுறை 
நகாப்ற்பயில் ்தயாரிககும் ந்பாது 
நகாப்ற்பறய �ன்ைாக குலுகக நவண்டும் 
காலாவதி ஆகும் �ாறள ்பரிநொதிகக நவண்டும் 
்பவுடர் 
ந்பககிஙகில் குறிப்பிட்டுள்ள வழிமுறை ்படி கலகக 
நவண்டும்.
இரு்பத்தி �ான்கு மணி ந��த்துககு மட்டும் .
உ்பநயாகிககா்தவறறை குளிர்ொ்தை ச்பட்டியில் 
றவகக நவண்டும் 
்பாத்தி�த்தில் ச்பயற�யும் ந்ததிறயயும் குறிப்பிட 
நவண்டும் 
திரும்்ப உ்பநயாகிககும் ந்பாது அறையின் சவப்்பத்திறகு 
வந்த பின்ந்ப உ்பநயாகிகக நவண்டும் 
மருத்துவமறையில் அல்லது வீட்டில் ்தயாரிககும் ந்பாது
திரும்்ப உ்பநயாகிககும் ந்பாது அறையின் சவப்்பத்திறகு 
வந்த பின்ந்ப உ்பநயாகிகக நவண்டும்

 • உணவு அடியில் ்தஙகி விட வாய்ப்பு 
உள்ளது.

 • காலாவதியாை உணவு  ஊட்டசெத்து 
குறைநது விடும்,

 • இரு்பத்தி �ான்கு மணி ந��த்திறகு 
பின்பு  உணவில் நுண்ணிய கிருமிகள் 
அதிகமாகிவிடும்.

 • குளுறமயாை உணவு வயிறு 
உ்பாற்தகறள ஏற்படுத்தும்.
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3 செய்முறைறய விளகக நவண்டும் விளககுவ்தன் மூலம் ந�ாயாளியின் 
ஒத்துறழப்ற்ப ச்பை முடியும்

4 றககறள சுத்்தம் செய்யநவண்டும். றகயுறை அணிய 
நவண்டும். ந�ாய் ச்தாறறு ஏற்படாமல் ்தடுககும்

5 ந�ாயாளியின்  ்தறலறய  30  டிகிரி மு்தல் 40 டிகிரி 
வற� உயர்த்தி றவகக நவண்டும்.

இது ந�ாயாளிககு நுற�யீ�லில் புற� 
ஏறுவற்த ்தடுககும்.

6

உணவுககுழாயின் இடத்ற்த கண்டறியும் முறை 
உறிஞசிம் முறை 
சிறிஞச உடன் ச�ய்ல்ஸ டியூற்ப இறணகக நவண்டும் 
அற்த சமதுவாக பின்ைால் இழுகக நவண்டும் 
சிரிஞச நீற� அளகக நவண்டும் 
சிரிஞசஜில் வந்த நீற� திரும்்ப செலுத்தி உணவு 
சகாடுககும் முறைறய ஆ�ம்பிகக நவண்டும் 
செவிலியர் எசெரிகறக 
சிரிஞசஜில் வந்த நீர் மருத்துவமறையில் 
நிர்ணயிககப்்பட்ட அளறவ விட அதிகமாக இருந்தால் 
மருத்துவரிடம் ச்தரிவிகக நவண்டும்

உறிஞசும் முறை மூலம் வயிறறில் உள்ள 
தி�வஙகறள எடுப்்ப்தைால் உணவுககுழாய் 
ெரியாை இடத்தில உள்ளற்த அறிய முடியும்

10 / 20 மில்லி காறறு செலுத்து்தல் 
காறறு உள்ள சிரின்றஜை உணவுககுழாயில் இறணகக 
நவண்டும் 
காறறை செலுத்தி ஸசட்தாஸநகாப் மூலமாக வயிறறில் 
ெத்்தத்ற்த அறிய நவண்டும்.

காறறை செலுத்துவ்தன் மூலம் 
உணவுககுழாய் இருககும் இடத்ற்த அறிய 
முடியும்.

7 எகஸந� அல்லது ஸநகன்  உணவுககுழாய் இருககும் இடத்ற்த அறிய 
முடியும்.

உணவுப்ற்பறய உ்பநயாகித்்தல் 
12 -18” உய�த்திறகு நமநல  உணவுப்ற்பறய 
ச்தாஙகவிட நவண்டும்.உணவுற்பறய  கிளாம்ப் 
செய்ய நவண்டும்.
்பரிநதுற�ககப்்பட்ட அளவு உணறவ ்தயார் செய்து 
உணவுப்ற்பயில் றவகக நவண்டும். கிளாம்ப் ஐ 
திைகக நவண்டும். உணவு ்தறடயின்றி செல்வற்த 
உறுதி செய்ய நவண்டும். திரும்்ப கிளாம்ப் செய்ய 
நவண்டும்.
உணவுப்ற்பயின் குழாறய உணவுககுழாயுடன் 
இறணகக நவண்டும். உணறவ ்பரிநதுற�ககப்்பட்ட 
அளவு வற� திைகக நவண்டும். 
உணவு செலுத்திய பிைகு 30- 60 மில்லி நீற� உணவு 
ற்பயில் செலுத்்த நவண்டும். அற்த ்பாத்தி�த்தில் ஊறை 
நவண்டும்.
உணவுகுழாறய கிளாம்ப் செய்து நீகக நவண்டும்.
சிரிஞச உ்பநயாகிககும் முறை 
உணவுககுழாறய கிளாம்ப் செய்ய நவண்டும். 
சிரின்றஜை உணவுககுழாயுடன் இறணகக நவண்டும்.
உணறவ அ்தனுள்  ஊறை நவண்டும்
.12 -18” உய�த்திறகு நமநல  சிரிஞறெ உயர்த்்த 
நவண்டும்  நவண்டும்.
கிளாம்ப் ஐ திைகக நவண்டும். உணவு ்தறடயின்றி 
செல்வற்த உறுதி செய்ய நவண்டும்.

உணவு குழாயில் நவகமாக செலுத்துவ்தன்  
மூலம் வாநதி மறறும் வயிறறு பிடிப்பு 
ஏற்படும்.
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8
முடிவு நிறல 
உணவு தீர்ந்த உடன் அற்த நிறுத்்த நவண்டும் .
்பரிநதுற�ககப்்பட்ட நீற� சகாடுகக நவண்டும்.
ந�ாயாளியின் ்தறலறய உயர்த்்த நவண்டும்.

உயர்த்துவ்தன் மூலம் புற� ஏறுவற்த 
்தடுககலாம்.
உணவுககுழாயின் வழிறய ்பாதுகாககலாம்.  

9 வாய் ்பாதுககாப்பு 
வாய் சகாப்்பளிப்்பான் மூலம் வாறய சுத்்தம் செய்ய 
நவண்டும் 
உ்தடுகறள ஈ�மாக றவகக நவண்டும்.

வாய் சுத்்தம் ந�ாயாளிறய திருப்திக�மாக 
றவககும் 

10 உ்பக�ணஙகறள சுத்்தம்  செய்து திரும்்ப றவகக 
நவண்டும். 

நுண்ணுயிர் கிருமி ்ப�வுவற்த ்தடுககலாம்.

12 றகயுறை நீகக நவண்டும். றககறள சுத்்தம் 
செய்யநவண்டும்.

நுண்ணுயிர் கிருமி ்ப�வுவற்த ்தடுககலாம்.

13 ந்ததி, ந��ம், உணவு அளவு, ந�ாயாளியின் ்தன்றம 
ஆகியவறறை நகாப்புகளில் ்பதிவு செய்ய நவண்டும்.

்பதிவு செய்வ்தன் மூலம் ச்தாடர்சசியாை  
சிகிசறெ அளிகக முடியும்.

முைண் பட்ட அறிகுறிகள் 

நிச்�யமோன 
 • முகத்தில் அதிகமாை காயம் 
 • மூககு ்தண்டுவடத்தில் அறுறவ சிகிசறெ 

ததோடரபுரடய 
 • அதீ்தமாை �த்்தககட்டு 
 • உணவுககுழாய் நவரிஸிஸ 
 • அல்கறலன் இன்சஜைகென்
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கருவிகள் பயன்கள்

பறகரை தகோண்ட பகுப்போய்வு இடுககி

சிறிய ்பாகஙகறள அல்லது திசுககறள எளிதில் 
பிடித்து  சகாள்ளநவா அல்லது அ்தறை எடுத்து 
விடநவா �கர்த்்தநவா உ்தவும்

பின்நனோககி இழுககும் கருவி பின்நைாககி இழுககும் கருவி: அறுறவ 
சிகிசறெ ந்பாது  அல்லது காயத்தின் முறைகறள 
அகறை உ்தவும்.

பறகரை தகோண்ட பகுப்போய்வு இடுககி

கிருமி  ்பாதிப்பில் இருநது ்பாதுகாககிைது.

இடமோற்றம் இடுககி 

இடமாறைம் இடுககி  :  சுத்திகரிககப்்பட்ட சிறிய 
ச்பாருட்கறள, கருவிகறள ஒரு இடத்தில் இருநது 
மறசைாரு இடத்திறகு மாறைவும் மறறும் 
சவப்்பககருவிகறள எடுககவும் உ்தவும்.

ஆலிஸ்  திசு இடுககி

ஆலிஸ  திசு இடுககி : சமல்லிய ந்தாறல 
பிடித்துகசகாள்ள உ்தவுகிைது. வயிறறு ்பகுதியில் 
அறுறவசிகிசறெயின் உ்த� திைப்பின்ந்பாது மடககி 
பிடித்துக சகாள்ள உ்தவுகிைது

மருத்துவ பரிந�ோதரன கருவிகள்

3செயல்முறை
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தமனி இடுககி
்தமனி இடுககி : ்தமனிகறள பிடித்்தது 

சகாள்வ்தறகும் அ்தறை கட்டுவ்தறகும் உ்தவுகிைது 
அந்தாடு திசுககறள பிடித்துக சகாள்வ்தறகும் 
ற்தயல் மறறும் செயறறக ச்பாருட்கறள 
றகயாளாவும்  உ்தவுகிைது

பஞர� பிடித்துக தகோள்ளும் இடுககி

்பஞறெ பிடித்துக சகாள்ளும் இடுககி :  ்பஞசு, காட்டன் 
துணி மறறும் முககியமாை ச்பாருட்கறள எடுகக 
உ்தவுகிைது

கட்ரடவிைல்இடுககி
கட்றடவி�ல்இடுககி: திசுககறள இழுகக, 
சவட்டுவ்தறகு, ்தள்ளுவ்தறகு, அழுத்துவ்தறகு இது 
உ்தவுகிைது.

ரதயல் பிரிககும் கத்திரிகநகோல்

ற்தயல் பிரிககும் கத்திரிகநகால் : இது ந்தாலில் 
உள்ள ற்தயறல பிரிகக உ்தவுகிைது

நீடில் ந�ோல்டர

நீடில் நைால்டர் : இது ற்தயல் ந்பாடும்ந்பாது 
ஊசிறய பிடிகக உ்தவுகிைது

போரட் போரககர �ோண்டில்
்பார்ட் ்பார்ககர் ைாண்டில்: அறுறவ சிகிசறெ 
பிநளறட பிடிகக உ்தவுகிைது. ந்தால் மறறும் 
திசுககறள சவட்ட உ்தவுகிைது . இது கூர்றமயாக 
சவட்டி நொதிகக உ்தவுகிைது
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 கரப்பகோை உணவு வரக பட்டியல்

உணவு தபயர: அமைந்த் கீரை கறி 
அரைககீரை

ந்தறவயாை ச்பாருட்கள் ந்தறவயாை அளவு
அம�நத் கீற� 200 கி�ாம்
சவஙகாயம் (ச்பரியது) 50 கி�ாம்
்பசறெ மிளகாய் 10 கி�ாம்
ந்தஙகாய் துருவல் 20 கி�ாம்
எண்சணய் 10 கி�ாம்
உப்பு 1 நடபிள் ஸபூன்

ஊட்டச்�த்து மதிப்பு/ �பருககு

கநலாரி 300 கிநலா கநலாரி 
பு�்தம் 10 கி�ாம்
கால்சியம் 850 மிகி�ாம்
இரும்புெத்து 8 மிகி�ாம்
கந�ாட்டீன் 11,000 µg
றவட்டமின் சி 210 மிகி�ாம்

த�ய்முர்ற
அம�நத் கீற�றய �ன்ைாக கழுவி 

எடுத்துகசகாண்டு.ச்பாடியாக �றுககி சகாள்ளவும். 
கடாயில் சிறிது எண்சணய் ஊறறி அதில் �றுககிய 
சவஙகாயம், ்பசறெ மிளகாய் ந்பாட்டு வ்தககி 
அ்தனுடன் �றுககிய அம�நத் கீற�றய நெர்த்து 
வ்தககவும் பின்பு ந்தறவயாை அளவு உப்பு நெர்த்து 
�ன்கு குறழயும் வற� நவக றவககவும் . 
அ்தனுடன் தூருவிய ந்தஙகாய் நெர்த்து சூடாக 
்பரிமாைலாம் .

இதய ந�ோயோளி உணவு தமனு 

உணவு தபயர: �ோைட்

ந்தறவயாை 
ச்பாருட்கள்

ந்தறவயாை அளவு

சலட்யூஸ இறல 100 கி�ாம்
கந�ட் 25 கி�ாம்
பீன்ஸ 25 கி�ாம்
்பசறெ ்பட்டாணி 25 கி�ாம் 
உப்பு ந்தறவயாை அளவு
எலும்பிசறெ ொறு ஒன்று
சவள்றள மிளகு சிறி்தளவு
பீட் ரூட் 25 கி�ாம்
சவள்ளரிககாய் 25 கி�ாம்

ஊட்டச்�த்து மதிப்பு/ �பருககு
கநலாரி 140 கிநலா கநலாரி
பு�்தம் 8.7 கி�ாம்
கால்சியம் 280 கி�ாம்
இரும்புெத்து 20 கி�ாம்
பி கந�ாட்டீன் 3500 µg

த�ய்முர்ற
பீட்ரூட்றட துண்டுகளாக �றுககி, ்பசறெ 

்பட்டாணி மறறும் பீன்ஸ உடன் நெர்த்து நவக 
றவககவும். நவக றவத்்த காய்கறிகளுடன் �றுககிய 
சவள்ளரிககாய் மறறும் நக�ட் நெர்ககவும். ்தட்டில் 
சலட்டியூஸ இறலகறள சவளிப்்பககமாக அடுககி 
அடுத்து சவள்ளரிககாய் துண்டுகறள அடுத்து 
வருமாறு அடுககி பின்பு பீட்ரூட் துண்டுகறள அடுககி 
�டுவில் நக�ட், ்பசறெ ்பட்டாணி மறறும் பீன்ஸஐ 
சகாட்டவும். அதில் எலுமிசறெ ொறை பிழிநது உப்பு , 
மிளகு நெர்த்து ்பரிமாைவும்

பல்நவறு உடல் நிரைரமகளுககோன
 உணவு முர்ற

4செயல்முறை
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ரடஃபோய்டு ஜுைதிறகு ஏற்ற உணவு  

உணவு தபயர: நகோதுரம கஞசி

ஊட்டச்�த்து மதிப்பு / �பருககு

ந்தறவயாை 
ச்பாருட்கள் ந்தறவயாை அளவு

நகாதுறம 100 கி�ாம்

  ்பால்   100 மிலி
ந்தன் சுறவகநகற்ப

கநலாரி 341 கிநலா கநலாரி
பு�்தம் 41.1 கி�ாம்
இரும்புெத்து 11.5 மிகி�ாம்

த�ய்முர்ற
உறடத்்த நகாதுறமறய அற�மணி ந��ம் 

ஊை றவத்து  பின்ைர் அடுப்ற்ப குறைந்த ்தைலில்  
றவத்து நகாதுறமறய ஒரு ்பாத்தி�த்தில் சிறிது 
்தண்ணீர் கலநது சகாதிகக விட நவண்டும். 
்தண்ணீர் முழுவதும் காய்நது வரும் நிறலயில் 
்பால் மறறும் ந்தன்  நெர்த்து கிளறி அடுப்பில் இருநது 
இைககி விடவும். 

உயர ைத்த அழுத்த ந�ோயோளிககோன உணவு

உணவின் தபயர : போசி பயறு இட்லி

ந்தறவயாை ச்பாருட்கள் தேவையான அளவு

்பாசிப்்பயறு 150 கி�ாம்
புழுஙகல் அரிசி 50 கி�ாம்

ஊட்டச்�த்து மதிப்பு / �பருககு

கநலாரி 510 கிநலா கநலாரி
பு�்தம் 36 கி�ாம்

த�ய்முர்ற
்பாசிப்்பயற�யும் , புழுஙகல் அரிசிறயயும் 

ஒருமணி ந��ம் ஊைறவத்து இ�ண்றடயும் 
நெர்த்து   15 - 20 நிமிடஙகள்  வற� �ன்கு 
அற�த்து  ந்தறவயாை  அளவு  உப்பு  நெர்த்து 
அற�ககவும். இந்த மாவு கலறவறய அற�மணி 
ந��ம் கழித்து இட்லி ்பாறையில்  ஊறறி ஆவியில் 
நவகறவககவும். இ்தனுடன்  சவல்லம்  நெர்த்து  
்பரிமாைலாம்.

வயிறறு புண் ந�ோயோளிகளுககோன உணவு

உணவின் தபயர : தயிர போத்

ந்தறவயாை 
ச்பாருட்கள்

ந்தறவயாை அளவு

றம்தா நூடுல்ஸ  10 கி�ாம்
கடுகு 2 கி�ாம்
கருநவப்பிறல 2 கி�ாம்
சகாத்்தமல்லி 2 கி�ாம்
்தயிர் 100 கி�ாம்
எண்சணய் 5 மிலி
உப்பு சுறவகநகற்ப
மிளகு சிறி்தளவு

ஊட்டச்�த்து மதிப்பு / �பருககு

கநலாரி 92 கிநலா கநலாரி 

பு�்தம் 4.24 கி�ாம்
இரும்புசெத்து 0.62 கி�ாம்
பி கந�ாட்டீன் 251 µg

த�ய்முர்ற
நூடுல்றஸை நவகறவத்து எடுத்துக 

சகாள்ளவும். ்தயிருடன்  கடுகு,  �றுககிய 
கருநவப்பிறல, மிளகு ஆகியவறறை 
எண்சணய்யில் ்தாளித்து  நெர்த்து  அ்தனுடன் 
நவகறவத்்த நூடுல்றஸை நெர்த்து �ன்ைாக 
கலககவும். பின்ைர் சகாத்்தமல்லி ்தறழறய தூவி 
்பரிமாைவும்.

சிறுநீைக ந�ோயோளிகளுககோன உணவு

உணவின் தபயர : பிதைட் �ோண்ட்விட்ச்

ந்தறவயாை ச்பாருட்கள் ந்தறவயாை அளவு
5 பி�ட் துண்டுகள் 100 கி�ாம்
முட்றட 1 (40 கி�ாம்)
சவண்சணய் 10 கி�ாம்
மிளகு சிறி்தளவு
உப்பு சிறி்தளவு
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ஊட்டச்�த்து மதிப்பு / �பருககு

கநலாரி 413 கிநலா கநலாரி 
பு�்தம் 13.7 கி�ாம்
இரும்புசெத்து 3.7 கி�ாம்
கால்சியம் 160 மி கி�ாம்
பி கந�ாட்டீன்  46 µg

த�ய்முர்ற
முட்றடறய அற�நவககாடு நவக றவத்து 

ஓடு நீககி அற்த �ன்ைாக மசித்து றவத்துக 
சகாள்ளவும்.அ்தனுடன் சிறி்தளவு உப்பு, மிளகு 
நெர்த்து �ன்ைாக கலநது றவககவும். இ�ண்டு 
பி�ட் துண்டுகறள எடுத்துகசகாண்டு ஒரு துண்டில் 
சவண்றணறய ்தடவி மறசைாரு துண்டில் 
முட்றட கலறவறய ்தடவி இ�ண்றடயும் நெர்த்து 
முகநகாண வடிவத்தில் சவட்டி (பி�ட்டின் 
ஓ�ஙகறள நீககி ) ்பரிமாைவும்.

நீரிழிவு ந�ோயோளிகளுககோன உணவு

உணவின் தபயர :  நகோதுரம உப்புமோ

ந்தறவயாை ச்பாருட்கள் ந்தறவயாை அளவு
நகாதுறம �றவ 75 கி�ாம்
சவஙகாயம் 2
்பசறெ மிளகாய் 2
கடுகு ½ ந்தகக�ண்டி
உப்பு சுறவகநகற்ப
எண்சணய் 2 ந்தகக�ண்டி
்பசறெ சகாத்்தமல்லி  சிறி்தளவு
கருநவப்பிறல 1 றகப்பிடி
்தண்ணீர் 225 மிலி

ஊட்டச்�த்து மதிப்பு / �பருககு
கநலாரி 377 கிநலா கநலாரி 
பு�்தம் 8.5 கி�ாம்
இரும்புசெத்து 1.5 மி கி�ாம்
கால்சியம் 187 மி கி�ாம்
பி கந�ாட்டீன்  385 µg

த�ய்முர்ற
வாணலியில்  ந்தறவயாை அளவு எண்சணய் 

ஊறறி கடுகு ்தாளித்து �றுககிய சவஙகாயம், ்பசறெ 
மிளகாய், சகாத்்தமல்லி ஆகியவறறை �ன்கு 
வ்தககி அ்தனுடன் ்தண்ணீர், உப்பு நெர்த்து 
சகாதிகக விட நவண்டும். ்தண்ணீர்   சகாதித்்த 
பின்ைர் நகாதுறம �றவறய சிறிது சிறி்தாக 
நெர்த்து �ன்கு சவந்த பின்பு அடுப்பில் இருநது 
இைககி ்பரிமாைவும்.

கோய்ச்�லுககோன உணவு

உணவின் தபயர : நகோதுரம கஞசி 

ந்தறவயாை ச்பாருட்கள் ந்தறவயாை அளவு
நகாதுறம �றவ 150 கி�ாம்
நீர் 900 மிலி
உப்பு சுறவகநகற்ப

 ஊட்டச்�த்து மதிப்பு / �பருககு

கநலாரி 525 கிநலா கநலாரி 
பு�்தம் 18 கி�ாம்
இரும்புசெத்து 16 கி�ாம்
கால்சியம் 30 கி�ாம்
பி கந�ாட்டீன்  45 µg

த�ய்முர்ற
ஒரு ்பாத்தி�த்தில் ந்தறவயாை அளவு ்தண்ணீர் 

ஊறறி சகாதி வந்தவுடன் அதில் நகாதுறம �றவறய 
நெர்த்து �ன்கு நவக றவககவும். நீர் முழுவதும் 
குறைநது கஞசி ்ப்தத்தில் வந்தவுடன் உப்பு நெர்த்து 
கிளறி அடுப்பில் இருநது இைககவும்.
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கரப்பகோைத்தில் வயிறு பரிந�ோதரன மறறும் 
ததோட்டு போரத்து பரிந�ோதரன த�ய்தல்

5

எண் செவிலியரின் செயல்கள் ்பகுத்்தறிவு / அறிவியல் நகாட்்பாடு
1 கர்ப்பிணி ச்பண்ணிறகு செயல்முறை ்பறறி விளககி 

ஒப்பு்தல் ச்பறு்தல்
்ப்தறைத்ற்த  குறைககிைது. ்தளர்றவ ஊககுவிககிைது  
ச்தாட்டுப் ்பார்த்து ்பரிநொ்தறை செய்யும் ந்பாது 
அசெௌகரியத்ற்த ்தவிர்த்்தல்

2  சிறுநீர் ற்பறய காலி செய்யும்்படி அறிவுறுத்்தல்
3 ்பரிநொ்தறையின் ந்பாது கர்ப்பினி ச்பண்றண 

ொ்தா�ண நிறலயில் றவத்்தல்
4 வயிறறில் இருககும் துணிறய முழுவயிறு ச்தரியும் 

வற� விலககவும், (மார்்பகத்திறகு கீழ மு்தல், 
அடிவயிறுவற�)

வயிறறை முழுவதும் ்பார்த்து ்பரிநொ்தறை செய்்தல் 

5 வயிறு ்பரிநொ்தறை ஆய்வு செய்்தல், ந்தாலில் வடு, 
லினியா ற�யக�ா, ஸட�ாயா கி�ாவிடா�ம்,  வயிறு 
்தறெயின் ்தன்றம மறறும் ச்தாப்புளின் நிறல, ந்தாலின் 
்தன்றமறய கண்டறி்தல்.

இது கர்ப்்ப வா�த்திறகு ஏறைாறந்பால் குழநற்தயின் 
வளர்சசி இருககிை்தா என்று ச்தரிநது சகாள்ள 
உ்தவுகிைது

6 முழஙறக எலும்பு உ்தவியுடன், கர்ப்்பப்ற்பயின் 
உய�த்ற்த கண்டறி்தல் (Ulnar) அஙகுல நடப்ற்ப 
றவத்து கர்ப்்பப்ற்பயின் உய�த்ற்த அளவிட நவண்டும்

அளவிட்ட சென்டிமீட்டரின் எண்ணிகறயயும் கர்ப்்ப 
கால வா�மும், ந்தா�ாயமாக ெமமாக இருககிை்தா 
என்று ்பார்கக உ்தவுகிைது ( இற்த 22-24 வா�த்திறகு 
பிைகு்தான் அளவிட நவண்டும்)

7 வயிறு சுறைளறவ அளவிடு்தல் (அஙகுல நடப்ற்ப றவத்து  
வயிறறை சுறறி ச்தாப்புள் ்பகுதியில் றவத்து அளவிடல்)

 ொ்தா�ண வயிறு சுறைளவு என்்பது இ�ண்டு அஙகுலம் 
குறைவாகநவா அல்லது அதிகமாகநவா இருககும்.

வயிறறை ச்தாட்டு ்பார்த்து ்பரிநொ்தறை செய்்தல்
்பரிநொ்தறை செய்வ்தறகு முன்பு றககள் ெறறு சூடாக 
இருத்்தல் நவண்டும்

சில ந��ஙகளில் குளிர்ந்த  றககளிைால், ்தறெகள் 
சுருஙகிவிடு்தல், மறறும் அசெௌகரியத்ற்த 
உண்டாககும்

வரையர்ற

கருவுறை  ச்பண்ணின் கர்ப்்பகால ்பரிநொ்தறை 
என்்பது, அந்தப் ச்பண்ணின் வயிறறின் உய�த்ற்த 
றவத்து சிசுவின் வளர்சசிறய கண்டறி்தல், 
கர்ப்்பப்ற்பயில் சிசுவின் நிறல மறறும் ்தாயின் 
எலும்பிறகும் சிசுவிறகும் உண்டாை ச்தாடர்ற்ப 
கண்டறி்தல்.

ந�ோககஙகள்
 • கர்ப்ற்பயின் உய�த்ற்த அளவிடு்தல்
 • சிசுவின் அளவு மறறும் வளர்சசிறய மதிப்பீடு  

செய்்தல்
 • வயிறறு ்தறெயின் ்தன்றமறய கண்டறி்தல் 

 • சிசு அறமநதுள்ள நிறலறயயும், கர்ப்்பப்ற்பயில் 
்தஙகியுள்ள நிறலறயயும் மறறும் ்பனிககுட 
நீரின் அளறவ தீர்மானித்்தல்.

 • கர்ப்்பககால அறிகுறிகறள கண்காணித்்தல்
 • ஏந்தனும் அொ்தா�ண நிறல இருப்பின் 

கண்டறி்தல்
 • சிசுவின் வளர்சசி மறறும் ஆந�ாககிய 

நிறலறய கண்டறி்தல்
 • வயிறு சுறைளறவ அளவீடு செய்்தல்

த�யல்முர்றககு நதரவயோன தபோருட்கள் 
 • கரு இரு்தய ஒலிமானி 
 • அளறவ �ாடா 
 • துணி அல்லது துண்டு

செயல்முறை
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8 ஃபண்டஸ் பரிந�ோதரன
கர்ப்்பப்ற்பயின் நமல்்பகுதிறய ச்தாட்டு ்பரிநொ்தறை 
செய்்தல்
கர்ப்்பப்ற்பயின் ்பககத்தில் றககறள றவத்து (ச்தாப்புள் 
அளவில் இருநது) நமல்ந�ாககி றககளால் 
கர்ப்்பப்ற்பயின் நமல் சுறறி ்பகுதிறய ்பரிநொ்தறை 
செய்்தல்

வட்டமாக ெறறு கடிைமாை கட்டி ந்பான்று இருந்தால் 
அது குழநற்தயின் ்தறல.
ஒழுஙகறை, சமன்றமயாை �ன்ைாக 
வற�யறுககப்்படா்த வறளவு ந்பான்று இருந்தால். 
அது குழநற்தயின் புட்டம்.

9 பககவோட்டு பரிந�ோதரன
கர்ப்்பப்ற்பயின் இ�ண்டு ்பககத்திலும் றககறள 
சகாண்டு ச்தாப்புள் மு்தல், சிம்ற்பசிஸ பியூபிஸ வற� 
்பரிநொ்தறை செய்்தல்

ச்தாடர்நது  சமன்றமயாை வறளவு இருந்தால் 
சிசுவின் முதுகு்தண்டு வடம் ஆகும்
ஒழுஙகறை வி�ல் ந்பான்ை (�ாபி (Nobby)) ்பாகஙகள் 
இருந்தால் சிசுவின் றக மறறும் கால் வி�ல்கள் ஆகும்

10 போவ்லிக கிரிப் ( Pawlik’s grip)
சிம்ற்பசிஸ பியூபிஸககு நமல் அடிவயிறறில் உள்ள 
்பகுதிறய கட்றடவி�ல் மறறும் �டுவி�றல சகாண்டு 
பிடித்து அ்தன் இயககத்ற்தக கண்டுபிடித்்தல்.

இடுப்பு எலும்பின் விளிம்பின் நமல் சிசுவின் ்தறல 
இருந்தால்- ்தறலறய சுல்பமாக அறெகக முடியும். 
்தறலறய அறெகக முடியும் என்ைால் ்தறல 
(என்நகஜ்டு என்று அர்த்்தம் (குழநற்தயின் ்தறல 
இடும்பு எலும்புககு உள்்பகுதியில் ஆழமாக 
இைஙகிவிட்டது. என்று அர்த்்தம்)

11 இடுப்பு பகுதி பரிந�ோதரன
்பரிநொ்தறை செய்்பவர் கர்ப்பிணிப் ச்பண்ணின் 
கால்கறள ்பார்த்து நிறக நவண்டும் பின்பும் 
கர்ப்்பப்ற்பயின் இ�ண்டு புைமும் உள்ளஙறக கலால் 
ச்தாப்புள் ்பகுதிககு கீழ புைமாக, வி�ல்களால், சிம்ற்பசிஸ 
பியூபிஸ ந�ாககி இயககப்்பட நவண்டும்.

கர்ப்பினி ச்பண்ணின் இடுப்பு எலும்புககுள் சிசுவின் 
(engegement)  நிறலறய கண்டறி்தல்

12 ஒலிசநொ்தறை சிசுவின் முதுகு ்பகுதிறய கண்டறிநது 
கர்ப்்பப்ற்பயின் சுவரின் முன்புைமாக சிசுககருவி 
றவத்்தல் நவண்டும் (ஃபீட்டாஸநகாப்பி)

சிசுவின் இ்தய துடிப்ற்ப நகட்க முடியும்

13 ்பரிநொ்தறையில் கண்டுபிடித்்தறவ கர்ப்பிணி 
ச்பண்ணிறகு ச்தரிவித்து பின்பு வெதியாை நிறலயில் 
றவத்்தல் நவண்டும்.

இது �ம்பிகறகறய ஊககுவிககிைது

14 ச்பாருட்கறள எடுத்்த இடத்தில்  றவத்்தல் றககறள 
கழுவு்தல் நவண்டும்)

அடுத்்த முறை ்பரிநொ்தறைககு உ்தவுகிைது

15 ந�ாயாளியின் ்பதிநவட்டில் எழு்தநவண்டும் (ந��ம், 
கண்டுபிடித்்தலின் விவ�ஙகள் மறறும் கருத்துககள்)

பிை�வத்திறகு பின்பு கரப்பப்ரப 
சுருஙகுவரத அைவிடல்

வரையர்ற 
பி�ெவத்திறகு பின்பு கர்ப்்பப்ற்பயின் நிறல 

கர்ப்்பதிறகு முன்பு இருந்த நிறலககு திரும்பி விட்ட்தா 
எை மதிப்பீடு செய்்தல்

ந�ோககஙகள்
 • ந�ாய்த்ச்தாறறைக கண்டுபிடித்்தல்
 • அொ்தா�ணத்ற்த கண்டுபிடித்்தல்
 • கருப்ற்ப சுருஙகு்தலின் விகி்தத்ற்த மதிப்பீடு 

செய்்தல்

தபோருட்கள் (உபகைணஙகள்)
 • திற�, அஙகுல நடப், சுத்்தமாை றகயுறை
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குழந்ரதகளுககு மனித உடல்�ோர அைரவ 
அைவிடுதல்

மனி்த உடல்ொர் அளவு என்்பது துறளயிடப்்படா்த 
அளவு முறையில்உடலின் அளறவ மதிப்பீடும் ஒரு 
ச்தாகுப்பு ஆகும். இது வளர்சசி வளர்த்்தல் மறறும் 
ஆந�ாககிய வற�ககூறுகறள மதிப்பிட ்பயன்்படுகிைது. 
ஆநத்ந�ாச்பாசமட்ரி என்ை கிந�கக சமாழி, சொல்லில் 
ஆநத்ந�ாச்பா என்்பது மனி்தன்  என்றும் சமட்ரி என்்பது 
‘அளவு’  என்றும் ச்பாருள்்படும் (Ulajaszek 1994) மனி்த 

உடல்ொர் அளவில் உய�ம் அல்லது நீளம் எறட ்தறல 
சுறைளவு ஆகிய கூறுகள் அளவீடு செய்யப்்படுகிைது.  
சுகா்தா� ்பணியாளர்களுககு ஒரு குழநற்தயின் வளர்சசி 
ெரியாக உள்ள்தா என்்பற்த நிர்ணயிகக இவவளவீடு 
உ்தவுவந்தாடு ஒரு குழநற்தயின் உடல்நிறல ஆ்பத்தில் 
உள்ள்தா என்்பற்தயும் சுட்டிகாட்டுகிைது. நமலும் 
குழநற்தகளுககும் வளர் இளம் ்பருவத்தில் 
உள்ளவர்களுககும் ெரியாை சிகிசறெ முறைகறள 
ந்தர்நச்தடுகக உ்தவுகிைது.

குழந்ரத �ை த�விலியம்

6

த�விலியரின் த�யல்கள்

எண் செவிலியரின் செயல்கள் ்பகுத்்தறிவு / அறிவியல் நகாட்்பாடு
1  செய்முறைப்்பறறி விளககு்தல்  ஒத்துறழப்ற்ப நமம்்படுத்து்தல்
2 ்படுகறகயின் அருகில் ந்தறவயாை ச்பாருட்கறள 

(ஏற்பாடு செய்்தல்) 
 ந��ம் மறறும்  ஆறைறல நெமிகக உ்தவுகிைது.

3 சிறுநீர்ப்ற்ப காலியாக இருககிை்தா என்று ்பார்த்்தல் 
அவசியம்

சிறுநீர்ப்ற்ப நி�ம்பி இருந்தால் கர்ப்்பப்ற்ப 
நமல்ந�ாககி விலகி இருககும்

4 அடிவயிறறைத் ்தவி� மறை ்பகுதிறய துணி றவத்து 
மூடவும்

 சுல்பமாக ்பரிநொ்தறை செய்வற்த நமம்்படுத்தும்

5 கர்ப்்பப்ற்பறய ஒரு உள்ளஙறகறய றவத்து 
கண்டறிவது

 கர்ப்்பப்ற்பறய நிறலப்்படுத்தி ெரியாை நிறலயில் 
றவத்்தல் 

6 வயிறு வழியாக உறுதியுடன் முதுகு்தண்டு வடம் 
ந�ாககி பின்பு, ெறறு கீழந�ாககி குறியின் கீழுள்ள 
்பகுதிறயக அழுத்்தவும்.

7 கர்ப்்பப்ற்பயின் உய�த்ற்த றகவி�ல்களின் 
எண்ணிகறகறய சகாண்டு  அளவிடு்தல் (அஙகுல நடப் 
மூலம் அளவீடு செய்்தல்)

பி�ெவத்திறகு பின் கர்ப்்பப்ற்பயின் உய�த்ற்த 
றகவி�ல்களால்  உறுதி செய்து பின்பு அஙகுல நடப் 
மூலம் அளவிடு்தல் மு்தல் �ாள்  10-12 செ.மீ வற� 
இருககும்.
5-வது �ாளில் ச்தாட்டு நொ்தறை செய்யமுடியாது.

8 றகயுறை ந்பாட்ட றககறளக சகாண்டு பிைப்புறுப்பில் 
றவத்துள்ள ்பஞறெ (�ாப்கின்) ெரி்பார்ககவும் 
(நலாககியாவின் நிைம் மறறும் அளவு)

கர்ப்்பப்ற்பயின் சுருஙகு்தலின் விகி்தத்ற்த 
அளவிடு்தல்

9  ச்பரினீயல் ்பகுதி ்ப�ாமரிப்பு சகாடுத்து பின்பு, சுத்்தமாை 
�ாப்கிறை ்தரு்தல் ச்பாருட்கறள திரும்்பவும் எடுத்்த 
இடத்தில் றவககவும் றககறள கழுவு்தல் நவண்டும்

சுத்்தமாக ்ப�ாமரித்்தல் அ்தைால், ச்தாறறு 
்தடுககமுடியும். நுண்கிருமிகள் ்ப�வு்தறல ்தடுககும்

11  கர்ப்்பப்ற்பயின்  உய�த்ற்த செவிலியர் ்பதிநவட்டில 
குறித்து றவககவும்

ஆவணஙகள் பி�ெவத்திறகு பின்பு கர்ப்்பப்ற்ப 
சுருஙகு்தல் விகி்தத்ற்த ச்தரிநதுசகாள்ள உ்தவுகிைது.

செயல்முறை
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இப்்பாடப்பிரிவில் கீழவரும் அளவுகறள 
குழநற்தகளுககு மதிப்பீடு செய்ய கலந்தாய்வு 
செய்யப்்படுகிைது.
 • எறட உய�ம் அல்லது நீளம் 
 • ்தறல சுறைளவு மார்பு சுறைளவு
 • �டு றக சுறைளவு

மனித உடல்�ோர அைவுகளின் ந�ோககஙகள்
 • குழநற்தயின் ச்பாதுவாை உடல்நிறலறய 

மதிப்பிடு்தல்
 • குழநற்தயின் ச்பாதுவாை ஊட்டசெத்து 

நிறலறய மதிப்பீடு்தல்

குழந்ரதயின் எரடரய அைவீடு த�ய்தல்
உடல்நிறலறய சவளிப்்படுத்திைன் மூலம் 

அளவிடப்்படுகிைது. இது குழநற்தயின் வளர்சசி 
மறறும் ஆந�ாககிய நிறலறய ச்பரியவர்களின் 
எறட அல்லது குழநற்தகள் எறட கருவி மூலம், 
கிநலாகி�ாம் அல்லது ச்பௌண்ட்ஸ அளவுகளில் 
அளவிட சுட்டிககாட்டுகிைது.

2 வயதிறகு கீழுள்ள குழநற்தகறள 
மின்ைணு அல்லது எண்ணிகறக எறட கருவி 
மூலம் எறட ந்பாடும் ந்பாது டயப்்பர் மறறும் 
துணிகறள அணியக கூடாது. அப்ந்பாது 
குழநற்தயாைது எறட கருவீயின் றமயத்தில் 
இருப்்பந்தாடு எறட அளவிடும் ந��த்தில் 0.1kg 
என்்பற்தயும் நெர்த்து அளவிட நவண்டும்.

சிறிய குழநற்தகள் அ்தாவது 2 வயதிறகு 
நமல் உள்ள குழநற்தகறள எறடயிடும் ந்பாது 
காலணி அணியாமல் உள்ளாறடகள் மட்டுநம 
அணிந்த நிறலயில் எண்ணிலகக ்தற� எறட 
கருவி மூலம் 0.1 kgககு ெமமாை அல்லது அ்தறகு 
குறைவாை நிறலயில் அளவிட நவண்டும். 
ச்பரிய குழநற்தகறள எறடயிடும் ந்பாது 
காலணி அணியாமல் குறைந்த அல்லது 
சமல்லிய உள்ளாறடகளுடன் ்தனிறம்படுத்தி 
எறடயிட நவண்டும்.

வளர் இளம் ்பருவத்திைர்களுககு 
எறடயிடும்ந்பாது அவர்கள் எறட இயநதி�த்தின் 
றமயத்தில் அறெயாமல் இருககும் ந்பாது 
மட்டுநம எறடயிட நவண்டும். அப்ந்பாது 0.1kg 
என்ை ச�ருஙகிய அளறவயும் அளவிட 
நவண்டும்.

த�விலிய எச்�ரிகரககள்

ந�ோககஙகள்
 • குழநற்தகள் மறறும் றகககுழநற்தகளுககு 

அவர்களின் வயதிறநகறை உடல் எறட 
உள்ள்தா என்று ெரி்பார்கக நவண்டும்.

 •  குழநற்தகளின் ஊட்டசெத்து ந்தறவகறள 
கணககிட நவண்டும்.

 • இ�த்்த �ாள தி�வஙகள் மறறும் மருநதுகளின் 
அளவுகறள கணககிட ்பயன்்படுகிைது

 • சிகிசறெககுப் பின் எறட அதிகரிப்பின் 
முன்நைறைம் அல்லது இழப்பு ஆகிய 
கணிககப்்படுகிைது.

நதரவயோன தபோருட்கள்
 • றகககுழநற்த எறட கருவி அல்லது 

மிண்ணணு ்தற� எறடக கருவி 
 • துண்டு
 • துறடப்்பான் 
 • ச்பன்சில் மறறும் காகி்தம் அளவீடு செய்வ்தறகு

த�யல்முர்ற
2 வயதிறகு கீழ உள்ள குழநற்தகள் இவறறில் 

றகககுழநற்தகளும் அடஙகும். 

எரடக கருவிரய �மதைமோன கடினமோன 
நமறபைப்பில் ரவகக நவண்டும்.
1. எறட கருவிறய துறடப்்பான் மூலம் சுத்்தம் 

செய்ய நவண்டும்.
2. துண்டிறை எறட கருவியின் நமல் விரிகக 

நவண்டும் 
3. எறட கருவிறய பூஜ்ஜிய நிறலககு சகாண்டு 

செல்ல நவண்டும் 
4. எறட கருவிறய சுவறறுடன் ச�ருஙகிய 

நிறலயில் றவத்்தால் குழநற்தகள் எறட 
கருவியில் இருநது விழுவற்த ்தடுகக முடியும்
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5. குழநற்தயின் ்தாறய எறடக கருவியின் 
அருகிநலநய நிற்ப்தறகு அறிவுறுத்்த நவண்டும்.

6. எறட எடுப்்ப்தறகு முன் துணிகறள அகறை 
நவண்டும்.

7. குழநற்தறய எறட கருவியின் நமல் றவகக 
நவண்டும்

8. இடது றகறய குழநற்தயின் நமல் ச்தாடாமல் 
றவகக நவண்டும்

9. எறடறய குறிகக நவண்டும்
10. குழநற்தறய எறடக கருவியிலிருநது தூககி 

உறட அணிவ்தறகு ்தாயுடன் இறணநது 
உ்தவி செய்ய நவண்டும்.

11. ஏறகைநவ எறடயுடன் ஒறறுறம்படுத்தி ெரி 
்பார்கக நவண்டும்.

12. 100 கி�ாமுககு நமல் நவறறுறம இருந்தால் 
திரும்்ப எறட அளநது அ்தறை ெரி்பார்கக 
நவண்டும். மீண்டும்  அந்த எறட இருப்பின் 
மருத்துவரின் ஆநலாெறைககு அறிவுறுத்்த 
நவண்டும்.

13. எறட ச்பௌண்ட்ஸ மூலம் மாறை நவண்டும்
14. எறட ஆவணம் செய்ய நவண்டும் 1kg=2.21bs 

குழநற்தகள் 2 வயதிறகு நமல் இருந்தால்

குழந்ரதகள் 2 வயதிறகு நமல் இருந்தோல்

1. ெம்தளமாை இடத்தில் மிண்ணணு 
எறடககருவிறய றவகக நவண்டும்

2. ்தனியறை ஏற்பாடு செய்ய நவண்டும்.
3. குழநற்தகறள நமல் உறட இல்லாமல், 

உள்ளாறடகளுடன் அணுமதிகக நவண்டும்
4. காலணிகறள கழறை நவண்டும்
5. எறட கருவிறய பூஜ்ஜிய நிறலககு மாறை 

நவண்டும்.
6. குழநற்தகள் அல்லது வளர் இளம் 

்பருவத்திைற� எறடக கருவியின் றமயத்தில் 
நிறக நகாரிகறக செய்ய நவண்டும்.

7. குழநற்தகறள அறெயாமல் இருப்்ப்தறகு 
அறிவுறுத்தி அ்தன்பின் எறட அளறவ ச்பை 
நவண்டும்.

8. எறட அளவிடும் ந்பாது 0.1kg என்ை ச�ருஙகிய 
அளறவ அளவிட நவண்டும்.

9. ்பறழய எறட அளறவ ஒறறுறம்படுத்தி 
ெரி்பார்கக நவண்டும்

10.  எறட ஆைது ச்பௌண்ட்ஸ அளவில் இருந்தால் 
அவறறை அட்டவறணயின் மூலம் 
கிநலாகி�ாமுககு மாறை நவண்டும்

உயைம் அல்ைது நீைம் அைவிடுதல்
குழநற்தயின் ்படுத்்த நிறலயில் நீளம் அல்லது 

உய�ம் அளவிடப்்படுகிைது. உய�ம் நிமிர்நது ந��ாக 
நிறகும் ந்பாது அளவிடப்்படுகிைது.

குழநற்த இ�ண்டு வயதிறகு கீழ இருந்தால் 
்படுத்்த நிறலயில் அளவிட நவண்டும்

குழநற்தகள் 2 வயதிறகு நமல் இருந்தால் 
அல்லது நிறக முடியுமாைால் நிறகும் நிறலயில் 
அளவிடலாம்.

ச்பாதுவாக நின்ை நிறலயில் அளவிடும் 
உய�ம் ்படுத்து எடுககும் உய�த்திலிருநது 
0.7cm  குறைவாக இருககும். 

த�விலிய எச்�ரிகரககள்

2 வயதிறகு கீழ உள்ள குழநற்தகளின் நின்ை 
நிறலயில் உய�ம் அளவிடப்்பட்டால் 0.7cm 
அளறவ கட்டிக சகாள்ள நவண்டும். 2 வயதிறகு 
நமல் உள்ள குழநற்தகளுககு நின்ை நிறலயில் 
உய�ம் அளவிடப்்பட்டால் 0.7cm கழித்து உய�ம் 
அளவிடப்்பட நவண்டும்.

நதரவயோன தபோருட்கள்
 • உய�ம் அளவிடும் கருவி (or)
 • உய�ம் அளவிடும் கருவி அல்லது 

ஸநடடிநயாமீட்டர்

படுகரக நிரையில் உயைம் அைவிடல்
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1. ெம்தளமாை கடிைமாை இடத்தில் உய�ம் 
அளவிடும் கருவிறய றவகக நவண்டும்.

2. உய�ம் அளவிடும் கருவிறய சமல்லிய 
துணியில் அல்லது மிருதுவாை காகி்தத்்தால் 
மூட நவண்டும். ஏசைன்ைால் குழநற்த 
தூய்றமயாகவும் வெதியாகவும் இருகக 
உ்தவுகிைது.

3. குழநற்தயின் ்தறலமுடி உய�ம் அளவிடும் 
கருவியின் ்தறலப் ்பகுதிறய அழுத்துமாறு 
முதுகுப் புைமாக ்படுகக றவகக நவண்டும்.

4. குழநற்தறய ்படுகக றவத்்தவுடன் 
குழுநற்தயின் கண்கள் ந��ாக ்பார்கக 
நவண்டும்.

5. ்தாயின் உ்தவி மூலம் உய�ம் அளவிடும் கருவி 
்தறலப்்பகுதிறய குழநற்தயின் ்தறலறய 
ச்தாடுமாறு �கர்த்தும் வற� ்தாய் குழநற்தயின் 
்தறலறய பிடித்துக சகாள்ள நவண்டும்.

6. உய�ம் ்பார்ப்்பவர் உய�ம் அளவிடும் கருவியின் 
்பககவாட்டில் உய�ம் அளவிடுகள் ச்தரியுமாறு 
நிறக நவண்டும்.

7. குழநற்த உய�ம் அளவிடும் கருவியில் ந��ாக 
்படுககப்்பட்டுள்ள்தா எை ெரி்பார்கக நவண்டும்.

8. ந்தாள்்பட்றட உய�ம் அளவிடும் கருவிறய 
ச்தாட்டவாறு ந��ாக வறளயாமல் 
குழநற்தறய ்படுகக றவகக நவண்டும்

9. ஒரு றகயால் குழநற்தயின் கால்கறள 
அழுத்திப்பிடித்துக சகாண்டு மறசைாரு 
றகயிைால் எறட கருவியின் கால் ்பகுதிகறய 
�கர்த்்த நவண்டும்.

10. குழநற்தகளின் முழஙகால்களில் கால்கறள 
ந��ாக றவப்்ப்தறகு மிருதுவாை அழுத்்தம் 
எவவி்த காயமும் இல்லாமல் சகாடுககலாம்.

11. இ�ண்டு கால்கறளயும் நெர்த்து பிடிப்்ப்தால் 
குழநற்த மிகவும் செயல் குழப்்பத்தில் இருந்தால் 
ஒரு கால் மட்டும் ெரியாை நிறலயில் 
இருககுமாறு பிடித்துக சகாள்ளலாம்

12. கால்கறள பிடித்்த நிறலயில் உய�ம் அளவிடும் 
கருவியின் ்பா்தப்்பகுதிறய குழநற்தயின் 
்பா்தத்திறகு எதி�ாக �கர்த்தும் ந்பாது கால்கள் 
ெமமாகவும் கால் வி�ல்கள் நமல் ந�ாககிய 
வண்ணமாகவும் இருகக நவண்டும்.

13. உய�த்ற்த அளவீடு செய்து ஆவணம் செய்யும் 
ந்பாது 0.1 cm என்று முடிவறடயும் வற� 
அளவிட நவண்டும்

14. இ�ண்டு வயதிறகு நமல் உள்ள குழநற்தகளின்  
உய�த்ற்த அளவிடும் ந்பாது 0.7cm கழித்து 
உய� அளவீடு செய்து குறிகக நிறைவில் 
சகாள்ள நவண்டும்

உயைம் அைவிடல்

1. ஸநடடிநயாமீட்டற� ெரியாை நகாணத்தில் 
்தற�த்்தளத்திறகும் சுவர் அல்லது 
தூண்களுககிறடயில் செஙகுத்்தாக நிறுத்்த 
நவண்டும்.

2. உய�ம் அளவிடும் கருவி ்தற�்தளத்தில் ெரியா 
உள்ள்தா என்்பற்த உறுதி்படுத்்த நவண்டும்

3. காலணிகள் காலுறைகள் மறறும் முடி 
ஆ்ப�ணஙகள் குழநற்தகளிடமிருநது அகறை 
நவண்டும்.

4. உய�ம் அளவிடும் கருவியின் அடியில் 
குழநற்தகள் நிற்ப்தறகு உ்தவி செய்ய 
நவண்டும். உய�ம் அளவிடும் கருவியின் 
செஙகுத்்தாை ்பகுதிறய, ்தறல, 
ந்தாள்்பட்றடயின் இரு்பகக அலகுகள், பிட்டம், 
கால் பின் ்பகுதி, குதிகால் ஆகியறவ ச்தாட 
நவண்டும்.

5. உடலாைது முன்புைமாகநவா, பின்புைமாகநவா 
வறளயாமல் இடுப்புடன் நெர்த்து 
ெமநிறலப்்படுத்்த நவண்டும்.

6. ்தாயின் அல்லது உடனிருப்்பவரின் உ்தவியுடன் 
குழநற்தறய உய�ம் அளவிடும் கருவியில் 
முழஙகால், கணுககால், ்பா்தம் ஆகியறவ 
ந��ாகவும், கணுககால்களின் பின்்பகுதி 
செஙகுத்்தாக உள்ள கருவிறய ச்தாடும்்படி 
நிறக றவகக நவண்டும்.

7. ்தறலயின் நிறலறய ெரி்படுத்்த குழநற்தயின் 
்தறல மறறும் ்தாறடறய கட்றட வி�ல் மறறும் 
மறை வி�ல்கள் சகாண்டு பிடிகக நவண்டும்.

8. ந்தறவப்்பட்டால் சமதுவாக ்தள்ளுவ்தால் 
குழநற்தயின் உடல் அவர்களின் 
உய�த்திறநகற்ப ந��ாக இருகக நவண்டும்.

9. ்தறலறய நிறலப்்படுத்திய நிறலயில் உஙகள் 
அடுத்்த றகயிைால் உய�ம் அளவிடும் எறட 
கருவியின் ்தறலப்்பகுதிறய இழுத்து 
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குழநற்தயின் ்தறல முடிறய மிருதுவாக 
ச்தாடுமாறு செய்ய நவண்டும்.

10. உய�ம் அளறவ ்பதிநவட்டில் எழு்த நவண்டும். 
உய�ம் அளறவ 0.1cm மு்தல் கணககிட 
நவண்டும்.

11. மைதில் றவகக நவண்டியறவ 2 வயதிறகு 
குறைவாை குழநற்தகறள உய�ம் எடுககும் 
ந்பாது எடுககும் அளவுடன் 0.7cm கூட்டிக 
சகாள்ள நவண்டும்.

சுற்றைரவ அைவிடுவதறகுத் நதரவயோனப் 
தபோருட்கள்
 • அளறவ �ாடா
 • குறியீட்டு ந்பைா
 • ்பதிவு செய்யும் காகி்தம்

தரை சுற்றைரவ அைவிடுதல்
1. ெம்தளத்தில் காகி்தம் அல்லது மிருதுவாை 

திற�சீறலகள் றவகக நவண்டும்
2. குழநற்தகறள ந��ாை முறையில் அந்த 

திற�சீறலகள் நமல் ்படுகக றவகக 
நவண்டும். ந்தறவப்்பட்டால் உட்கா� 
றவககலாம்

3. அளறவ �ாடாறவ மடிப்பில்லாமல் ்பயன்்படுத்்த 
நவண்டும்

4. அளறவ �ாடாறவ பிடரி ்பகுதியில் உள்ள 
்பறடத்்த ்பகுதி மு்தல் கண் புருவத்திறகு நமல் 
மறறும் காது மடலுககு நமலாக ்தறலறய 
சுறறி அளவிட நவண்டும். அந்த ்பகுதிறய 
நெர்ககும் புள்ளிறய ்தறலச சுறைளவின் 
அளவாக எடுத்துக சகாள்ள நவண்டும்.

5. சுறைளவு அளவிடும்ந்பாது 0.1cm  அருகில் 
உள்ளவறறையும் குறிகக நவண்டும்.

மோரபு சுற்றைரவ அைவிடுதல்

அளறவ �ாடாறவ குழநற்தயின் பின் 
்பகுதியில் றவத்து சுறறிலுமாக சகாண்டு வநது 
முன்்பாக உள்ள மார்பு காம்ற்ப ச்தாட்டவாறு 
அளவிட நவண்டும். இதுநவ மார்பு சுறைளவு 
அளறவ சகாடுககிைது.

�டு ரக சுற்றைவு அைவிடுதல்

1. குழநற்தகறள அவர்களின் முதுகு புைம் 
ந��ாக இருககுமாறு நிறக அறிவுறுத்்த 
நவண்டும் மறறும் றககறள ்பககவாட்டில் 
ச்தாஙக றவகக நவண்டும்.

2. ஆகந�ாமின் செயல்முறைறய ச்தாட்டு ச்தரிநது 
சகாண்டு அளவிட நவண்டும். 

3. குழநற்தயின் றககறள 900 அளவிறகு 
மடககி பிடித்துக சகாண்டு ஒலிகிந�ைன் 
்பகுதிறய குறியிட நவண்டும்.

4. அளறவ �ாடாறவ ்பயன்்படுத்தி இ�ண்டு 
்பகுதிககும் இறடப்்பட்ட தூ�த்ற்த (ஆகந�ாமின் 
மறறும் ஒலிகிந�ைன்) குறியிட நவண்டும். 
அளறவ�ாடாறவ பிடித்்தவாறு �டு குறியீட்டில் 
(எ.கா) இ�ண்டிறகும் இறடப்்பட்ட தூ�ம் 32.6 
cm ஆக இருப்பின் �டு றக சுறைளவின் அளவு 
16.3cm ஆகும்.
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5. இந்த ்பகுதியில் அளவிடும் அளவு �டு றக 
சுறைளவின் அளவு ஆகும்.

6. குழநற்தயின் றககள் ்தளர்வாக ்பககவாடில் 
ச்தாஙகுமாறு உள்ள்தா என்று உறுதி செய்ய 
நவண்டும்.  ்தறெகறள ்தளர்த்திய நிறலயில் 
றவககவில்றலயாைால் முறறிலும் நவறு்பட்ட 
அளவீடு கறடககும்.

7. �டுப்புள்ளியில் உள்ள அளறவ �ாடாறவ 
்பககவாட்டில் சுறறி மாறை நவண்டும். அளறவ 
�ாடா ்பககவாட்டில் உள்ளற்த உறுதி்படுத்்த 
நவண்டும். அளறவ �ாடாறவ இறுககமாக 
இல்றல என்்பற்தயும் உறுதி்படுத்்த நவண்டும். 
இது மிருதுவாக ந்தாலின் நமல் இருகக 
நவண்டும்.

8. �டு றக  அளவிறை அளவிட்டு ்பதிநவட்டில் 
்பதிவு செய்ய நவண்டும்.

எறட குறைவாக பிைந்த குழநற்தயின் 
சவறறிககற்த 2014 ஆம் ஆண்டு அகநடா்பர் 
23ம் �ாள் அவெ� அறுறவசிகிசறெயிைால் 
பிற்பகல் 4.24 மணிககு ஒரு குழநற்த பிைந்த்தது. 
அவைது ச்பயர் விைய் (ச்பயர் மாறைப்்பட்டுள்ளது). 
அவைது எறட 1.8kg நீளம் 36.5cm அவன் 30 
வா�கால குழநற்தந்பால இருந்தான். அவன் 
குறைபி�ெவ குழநற்தயாகவும் எறட 
குறைவாை குழநற்தயாகவும் இருந்தான். 
அவறை ்பசசிஙகுழநற்த தீவி� சிகிசறெ பிரிவில் 
றவத்து ச்தாடர்நது சிகிசறெ வழஙகிைர். பின் 
அவனுககு செயறறக சுவாெம் மூலம் ஆகஸிஜைன் 
வழஙகப்்பட்டது. ஒளிககதிர் விளககு 
சகாடுககப்்பட்டது. அவைால் ்தாய்ப்்பால் உறிஞெ 
முடியவில்றல. அ்தைால் அவனுககு மூககு 
வழியாக குழாய் ந்பாடப்்பட்டு சவளிப்்படுத்்தப்்பட்ட 
்தாய்ப்்பால் ஊட்டப்்பட்டது. அவனுறடய ்தாய் 
்தாய்ப்்பாறல சவளிசகாணர்நது ்தன் குழநற்த 
விைய்ககு சகாடுத்்தார். அவர் குழநற்தறய 
தூககி அறணத்து சமதுவாக ்ப�ாமரிப்்ப்தறகு 
இ�ண்டு வா�ம் ஆைது. அ்தறகிறடயில் 
அவனுககு ச்தாறறுந�ாய்ககாை சிகிசறெ 
அளிககப்்பட்டது. ்பசசிளஙகுழநற்த தீவி� சிகிசறெ 
பிரிவிலிருநது சவளிவரும் காலம் அவனுககு 
கடிைமாை நீண்ட தூ�ப் ்பயணமாக அறமந்தது. 
்தறந்பாது அவன் 4 வயது குழநற்தயாக 
ஆந�ாககியத்துடன் உள்ளான். அவன் 4 வயது 
குழநற்த செய்யக கூடிய அறைத்து வி்தமாை 
செயல்கறளயும் செய்கிைான். அவனுறடய ்தாய், 
்தநற்த அவைால் மிகவும் ச்பருமி்தத்துடன் 
வாழகின்ைைர்.

குர்றபிை�வ குழந்ரதயின் கரத
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 முன்னுரை 

ஒருவர் வீட்டில் செௌகரியத்துடன் 
உணர்வந்தாடு அறைவரும் அவரிடம் அககறை 
காட்டுகிநைாம்.  ஆறகயால் ்தான் முதிநயார்கள் 
திடீர் மறறும் நீண்டகால ந�ாய்களின் ந்பாது 
மருத்துவமறையில் ்ப�ாமரிககப்்படுவற்தக 
காட்டிலும் வீட்டில் இருநது மருத்துவ நெறவகள் 
ச்பறுவற்தநய   விரும்புகிைார்கள். மறைசெவிலியச 
நெறவகள் ்ப�ந்த அளவிலாைச சுகா்தா�ப் 
்பாதுகாப்புகறள உள்ளடககியது. வீட்டில் எழும் 
சுகா்தா�ப் பி�செறைகறள எளிதில் 
மறைசெவிலிய உ்தவியுடன் தீர்கக முடியும். 
்தனி�்பர் மறறும் குடும்்பத்திைரின்  ந்தறவ 
அடிப்்பறடயில் நெறவ வழஙகப்்படுகிைது.

மறை செவிலியச நெறவகள் என்்பது எளிதில்  
கிறடககககூடிய  வழியில் திட்டமிடப்்பட்டு, 
ஒருஙகிறணககப்்பட்ட வீட்டு ்ப�ாமரிப்புச நெறவ 
மறறும்  மருத்துவச நெறவ வழஙகுவ்தறகாை 
வழஙகு�ர்கள் மூலம் கிறடககும் நெறவகள் ஆகும். 

ெமீ்பத்தில் சுகா்தா�ச நெறவகள் வழஙகுவதில் 
அதிகக  கவைம் ெமூகத்ற்த ந�ாககி திரும்பி 
உள்ளது. வீட்டில் சுகா்தா�ச  நெறவகள் 
வழஙகுவதில் ெமூகச சுகா்தா�ச செவிலியர் ஒரு 
மதிப்புமிகக குழு உறுப்பிைர் ஆவர்.

மரனயியல் த�விலியம் - வரையர்ற    

மரனயியல் த�விலியம் (வீட்டு பைோமரிப்பு)
1. மறையியல் செவிலியம் என்்பது மறையியல் 

செவிலியர்களால் வீட்டில் வழஙகப்்படும் 
சுகா்தா�ம் ொர்ந்தச நெறவகள் ஆகும்.

2. மறையியல் செவிலியம் என்்பது  உரிமம் 
ச்பறை சுகா்தா� ்ப�ாமரிப்பு வல்லு�ர்களால் 
வீட்டில் வழஙகப்்படும் மருத்துவச சிகிசறெகள் 
அல்லது திைெரி உ்தவிகள் ச்தாழில் 
வழஙகு�ர்களால்  வழஙகப்்படும் உ்தவிகளால்  
திைெரி ந்தறவகள் பூர்த்தி அறடவற்த உறுதி 
செய்்தல் ஆகும்.

மரனத�விலியம்
வீடு என்பது ஆறுதல், ்பாதுகாப்பு மற்றும் நேரமறையான உணரவுகளுடன 
ததாடரபுறடயது.

7செயல்முறை
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மரனயியல்  த�விலியத்தின் ந�ோககஙகள்
1. சுகா்தா�த்ற்த ஊககுவித்்தல், ்ப�ாமரித்்தல் 

மறறும் சுகா்தா� மறுசீ�றமப்பு
2. ந�ாய் மறறும் இயலாறமயின் விறளவுகறள 

குறைத்்தல்
3. ந�ாய் ்தடுப்பு முறைகள்
4. ந�ாய் சிகிசறெ முறைகள்
5. ந�ாயின் விறளவுகளில் இருநது 

ந�ாயாளிகளுககு நிவா�ணம் அளித்து ஆறு்தல் 
அறடயச செய்்தல்

6. ந�ாயாளி மறறும் ந�ாயாளிகளின்  
குடும்்பத்திறகு ஆ்த�வு மறறும் உத்்த�வா்தம் 
(வழஙகு்தல்)

மரனயியல்  த�விலியத்தின் நகோட்போடுகள்
1. குடும்்பத்துடனும் மறைவர்களுடனும் �ல்ல 

்தனிப்்பட்ட உைறவ வலுப்்படுத்து்தல்.
2. குடும்்ப அளவு, கல்வி, நவறல, ம்தம், 

்பழககவழககம் மறறும் ம�புகள் ்பறறிய 
்தகவல்கறள நெகரித்்தல்.

3. சுகா்தா� பி�செறைகளின் முன்னுரிறமககு  
ஏற்ப அறடயாளம் கண்டு, ெமாளித்துக 
றகயாளு்தல்

4. முறையாை சுகா்தா�க கல்வி
5. குடும்்ப உறுப்பிைர்களின் ந்தறவககு ஏற்ப 

�டவடிகறககறள திட்டமிட்டு செயல்்படுத்்த 
உ்தவி செய்்தல்.

6. குடும்்பத்திைர் ்தஙகள் ந்தறவகறள 
நிறைநவறைவும், சுகா்தா�, ஊட்டசெத்து மறறும் 
குடும்்ப �லத்திறை நமம்்படுத்்தவும் உ்தவு்தல்

7. உடல்�ல ்ப�ாமரிப்பு குழுநவாடு 
ஒருஙகிறணநது செயல்்படு்தல்.

மரனயியல்  த�விலியத்தின் வரககள்
1. வீட்டில்  வழஙகப்்படும் நெறவகள் -  அடிப்்பறட 

ஆ�ம்்ப சுகா்தா� நெறவகள்
2. வீட்டிறகும், மருத்துவமறைககும் இறடயில் 

வழஙகப்்படும் நெறவகள் 
3. மககறள றமயமாகக சகாண்டச சுகா்தா� 

நெறவகள் 
4. �ல்வாழவு நெறவ (Hospice care) 

மரனயியல் த�விலிய ந�ரவகள்  
வழஙகும் �பரகள்
அ. ்பதிவு செய்யப்்பட்ட செவிலியர்
ஆ. உடல் இயல் இயககு�ர் (physiotherapist)
இ. ச்தாழில்முறை சிகிசறெயாளர்

மரனயியல்  த�விலியத்தினோல் வீட்டிநை 
தீரககப்படககூடிய நிரைரமகள்.
 • காயம் ்பாதுகாப்பு - அழுத்்தம் (அ) ்படுகறக 

புண்கள் அல்லது அறுறவ சிகிசறெ காயம் 
 • முதியவர்கள் மறறும் ஊைமுறைவர்களின் 

்ப�ாமரிப்பு
 • ந�ாயாளிகள் மறறும் குடும்்ப 

உறுப்பிைர்களுககுத் ந்தறவகளின் 
அடிப்்பறடயில் சுகா்தா� கல்வி வழஙகு்தல்

 • இ�த்்த �ாளம் வழியாக ஊட்டசெத்து  சிகிசறெ
 • மறுவாழவுச சிகிசறெ
 • H1N1, றட்பாய்ட் மறறும் சை்பறடடிஸ ந்பான்ை 

ச்தாறறுந�ாய்களுககு எதி�ாை ்தடுப்பூசி
 • அறுறவ சிகிசறெககுப் பின் ஏற்படும் வலி, 

உணவு, சுவாெம் பி�செறைகளுககு திைம்்பட 
செய்்தல்

 • சிறுநீர் வடிகுழாய் ்ப�ாமரிப்பு(Cathetor care)
 • ஆகஸிஜைன் நிர்வாகம் (உட்செலுத்து்தல்)
 • ஊசிகள் அல்லது  இ�த்்த �ாளம் வழியாக 

தி�வம் உட்செலுத்து்தல்
 • பிசிநயாச்த�பி (உடலியல் இயகக சிகிசறெ)

மரனயியல்  த�விலியத்தின் �ன்ரமகள்
1. மலிவாைது
2. ்பயனுள்ளது
3. வீட்டுச சூழலில் ்தனித்துவமாை திைெரி 

செவிலியச நெறவகள் 
4. வெதியாைது
5. ந�ாயிலிருநது நவகமாக மீள உ்தவுகிைது
6. முதியவர்களுககுத் முககியமாை திைெரி 

�டவடிகறககறள வீட்டில் வழஙகுவ்தன் 
மூலம் திைெரி நிகழவுகளுககுத் ்தகக சு்தநதி�ம்  
மறறும்  கட்டுப்்பாடு கிறடககிைது.

7. வீட்டில் வழஙகப்்படும் ்ப�ாமரிப்பு  ்த�ம் மறறும் 
ந�ாயாளியின் திருப்திறய அதிகரிககிைது.

மரனயியல்  த�விலியத்தில் த�விலியரின்  
பஙகு
1. உடலின் முககிய அறிகுறிகறள (vital signs) 

கண்காணித்்தல்
2. சிகிசறெ  முறையின் ந்பாகறகக 

கண்காணித்்தல்.
3. வலி நமலாண்றம மறறும் 

அசெௌகரியத்திலிருநது  நிவா�ணம்.
4. ந�ாயாளிககு வீட்டில் ்பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் 

செய்்தல்.
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5. சுய ்ப�ாமரிப்பு ்பறறி ந�ாயாளி மறறும் 
ந�ாயாளியின் குடும்்ப உறுப்பிைர்களுககு 
சுகா்தா�ககல்வி வழஙகு்தல்.

6. சிகிசறெயின் ்தன்றமறயப் ்பறறி 
மருத்துவருடன் ஒருஙகிறணநது செயல்்படு்தல் 
மறறும் மருத்துவருககுத் ச்தரிவித்்தல் 

வீட்டில் ந�ோயோளிகளுககு உடல்நிரை 
�ரியில்ைோத நபோது த�விலியரின்  பஙகு

ெமு்தாய சுகா்தா�ச செவிலியர் வீட்டிறகு 
உடல்நிறல ெரியில்லா்த �்பற�கவனிப்்ப்தறகாக 
அறழககப்்படும் ந்பாது. ்தனி�்பர் / குடும்்ப 
உறுப்பிைர்களின் உணர்ந்த ந்தறவகள் 
அடிப்்பறடயில் ந�ாயாளிறய ்ப�ாமரிகக நவண்டும்.

நபோதிய தவளிச்�த்தில் ந�ோயோளிரய 
மதிப்பீடு த�ய்க 
 • ச்பாதுத் ந்தாறைம்
 • ந்தால் நிைம், கண்கள் நிைம் அல்லது நவறு 

ஏ்தாவது அறிகுறிகள்
 • காதுகள், வாய், �ாககு, ச்தாண்றட மறறும் 

டான்சில்கள் ஆகியவறறின் நிறலறய 
மதிப்பிடு்தல்

 • வயிறறில் நவறு எந்த சு�ப்பி வீககம் மறறும் 
அசெௌகரியம் ஆகியவறறைக கவனித்்தல்

 • காயம், வீககம், வடுககள், இறணப்புகள் 
(patches), புண்கள், ்தடித்்தல் அல்லது உணர்வு 
மறறும் செயல் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ள்தா எை 
உறறு ந�ாககு்தல்

 • குழநற்தயாக இருந்தால், சுகா்தா� அட்றட 
மறறும் ந�ாய்த்்தடுப்பு சுகா்தா� நிறல 
அட்றடறய (Road to Health Card) 
கண்காணித்்தல்

�மூக சுகோதோைப் ரப  நுட்பம்  
(BAG TECHNIQUE)

ெமூக சுகா்தா�ப் ற்ப வீடு, ்பள்ளி அல்லது 
ச்தாழிறொறலககுச செல்வ்தறகுத் ந்தறவப்்படும் 
உ்பக�ணஙகள் மறறும் ச்பாருட்கறள 
எடுத்துசசெல்லும் வறகயில் 
வடிவறமககப்்பட்டுள்ளது. உ.ம். கண் ்ப�ாமரிப்பு, 
கண் சொட்டுமருநதுகள் மறறும் மருநதுகளின் 
்பயன்்பாடு ந்பான்ை சுகா்தா� நெறவகறளப் 
்பரிநொ்தறை செய்யவும் மறறும் செயல்முறை 
விளககம் அளிககவும் ந்தறவப்்படும் உ்பக�ணஙகள் 
மறறும் கருவிகள் உள்ளை(TNAI).   ெமூக சுகா்தா�ப் 
ற்ப சுகா்தா�நெறவகள் வழஙகுவ்தறகுத்  
ந்தறவயாை முககிய மருநதுகள் மறறும் கருவிகள்  
ஆகியறவ உள்ளடஙகியது.

�முதோய சுகோதோைப் ரபரய 
பயன்படுத்துவதன் ந�ோககம்

வீட்டில் மருத்துவ முறைகறள செயல்்படுத்்த 
வீட்டில் உள்ள எளிய உ்பக�ணஙகள் / கருவிகள் 
சகாண்டு மருத்துவச நெறவகள், சுகா்தா�/ செவிலியச 
நெறவகறள  நமறசகாள்வது, ெமு்தாய சுகா்தா� 
ற்பறயப் ்பயன்்படுத்துவ்தன் ந�ாககம் ஆகும்.

�முதோய சுகோதோைப் ரபரய 
பயன்படுத்துவதன் தகோள்ரககள் 
1. ெமு்தாய சுகா்தா�ப் ற்ப மறறும் அதில் 

உள்ளறவகறள முடிந்தவற� சுத்்தமாக 
றவத்திருத்்தல் மூலம்  ஒரு 
ந�ாயாளியிடமிருநது இன்சைாரு 
ந�ாயாளிககும்,  ஒரு இடத்திலிருநது மறசைாரு 
இடத்திறகும் ந�ாய்த் ச்தாறறு ஏற்படுவற்த 
்தவிர்ககலாம். 

2. சுத்்தத்தின்  நகாட்்பாடுகறள ெமு்தாய சுகா்தா�ப் 
ற்பறயப் ்பயன்்படுத்தும் ஒழுஙகாை 
முறைறய  ந�ாயாளிகள் மறறும் குடும்்ப 
உறுப்பிைர்களுககு கறபிகக நவண்டும். 

3. ந்தர்நச்தடுககப்்பட்ட செயல்முறை விளககஙகள் 
மறறும் நெறவகறளப் பின்ச்தாடர்வது ்பறறி 
ந�ாயாளிகளுககும், குடும்்ப 
உறுப்பிைர்களுககும் கறபிகக நவண்டும்.

�முதோய சுகோதோைப் ரப நுட்ப நகோட்போடுகள்
1. ெமு்தாய சுகா்தா�ப் ற்பயின் நுட்்பத்ற்த 

்பயன்்படுத்துவ்தன் மூலம் ்தனி 
�்பர்களிடமிருநது குடும்்பத்திைருககும் பின் 
ெமு்தாயத்திறகும் ந�ாய்ச்தாறறு ்ப�வுவற்தத் 
்தடுககலாம்.

2. ெமு்தாய சுகா்தா�ப் ற்பறய ்பயன்்படுத்துவ்தன் 
மூலம் ந��த்ற்தயும் ஆறைறலயும் (effort) 
நெமிககலாம்.

3. ெமு்தாய சுகா்தா�ப் ற்ப நுட்்பம் 
்பயன்்படுத்துவ்தன் மூலம் ஒரு �்பருககு அல்லது 
குடும்்பத்திறகுக சகாடுககப்்படுகிை சமாத்்தப் 
்பாதுகாப்பின் ்தன்றமறய உணர்த்்தலாம்.

�முதோய சுகோதோைப் ரப  
1. ெமு்தாய சுகா்தா�ப் ற்பறய நகன்வாஸ, ந்தால் 

அல்லது நலொை உநலாகம் மூலம் ்தயாரிகக 
நவண்டும்.

2. றக அல்லது ந்தாளில் எடுத்துச செல்லககூடிய 
வறகயில் அறமககப்்பட்டிருகக நவண்டும்.

3. ற்பயில் ஒரு ந�ாட்புக,  அளவு�ாடா, 
செய்தித்்தாள் அல்லது பிளாஸடிக ்தாள், துண்டு, 
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நொப்பு, நொப்பு ச்பட்டி மறறும்  �கத்தூரிறக 
ஆகியவறறை றவத்திருகக நவண்டும்.

�முதோய சுகோதோைப் ரபயின்  பயன்கள்
1. ்தாய் மறறும் குழநற்தககு கர்ப்்பகால, 

பி�ெவகால, பி�ெவத்திறகுப்பின் வழஙகப்்படும் 
சுகா்தா� நெறவகறள வழஙகலாம்.   

2. Hb ்பரிநொ்தறை ந்பான்ை குறிப்பிட்ட 
ந�ாயறி்தல் �றடமுறைகறள 
நமறசகாள்ளவும், உயர் ஆ்பத்து (highrisk) 
நிகழவுகறள சிறுநீர் ்பரிநொ்தறைகள் மூலம் 
விற�வாக கண்டறியவும் ெரியாை ந��த்தில் 
சிகிசறெ அளிகக இயலும்.

3. குடும்்ப அஙகத்திைர்கள் மறறும் ெமு்தாயத்திறகு 
வாய்வழி நீர்ப்ந்பாககுத் தி�வம் (ORS) 
்தயாரிககும் முறை ்பறறியும், குழநற்த குளியல், 
ச்பன்றெல் ச்பநைாநஸைாநயட் இன் ்பயன்்பாடு 
ந்பான்ை செயல்முறைகறள விளகக 
நவண்டும். 

4. வி்பத்துகள் மறறும் சிறு வியாதிகளுககு அவெ� 
மறறும் மு்தலு்தவி நெறவகறள வழஙகு்தல், 
ச்தாறறு ந�ாயாளிகளுககு ்பாதுகாப்பு 
வழஙகுவ்தல்.  எ.கா.chicken pox

5. நீரிழிவு, ்பககவா்தம்  அல்லது ஊைம் ந்பான்ை 
�ாள்்பட்ட ந�ாய்களுககு ச்தாடர் நெறவகறள 
வழஙகவும். ்தனி�்பர் மறறும் குடும்்பஙகளின் 
ந்தறவகறள  ஆய்நது ஊட்டசெத்து, 
சுறறுசசூழல் அ்பாயஙகள், வீட்டு வி்பத்துககள் 
மறறும் ந�ாய்த்்தடுப்பு ந்பான்ைவறறிறகாைச 
சுகா்தா�க கல்வி வழஙகவும் ்பயன்்படுகிைது.
தவளிப்பு்ற உர்ற: சுத்்தமாை காகி்த ற்பகள் 

மறறும் செய்தித்்தாள் அல்லது பிளாஸடிக ்தாள் 
மறறும் றககறள கழுவுவ்தறகாைப்  ச்பாருட்கறள 
றவத்திருப்்ப்தறகு  சவளிப்புை உறை 
்பயன்்படுகிைது. 

உட்பு்ற பகுதிகள்:
பின்வரும் ச்பாருட்கறள றவத்திருகக 

்பயன்்படுத்்தப்்படுகின்ைை
1. உள்புை மறறும் சவளிப்புை ்பயன்்பாட்டிறகாை 

மருநதுகறள றவத்திருத்்தல், காயஙகறளக 
கட்டு்தவறகாை  கட்டு (dressing and bandages)  
மறறும் எளிய கருவிகள், சவப்்பநிறலமானி 
ந்பான்ை சில �றடமுறை ்பயன்்பாட்டிறகாை 
கருவிகள்

2. சிறுநீர் ்பரிநொ்தறைக கருவிகள்
3. கர்ப்்பகாலப் ்பரிநொ்தறைக கருவிகள்
4. சுகா்தா�க கல்விககாை கூடு்தல் ச்பாருட்கள்

த�யல்முர்ற
1. செய்தித் ்தாறள சுத்்தமாை ்பகுதியில் ஒரு 

ெமமாை ்ப�ப்பில் விரித்து, ற்பறய  ்பாதுகாப்்பாக 
றவககவும். 

2. நொப்பு மறறும் ்தண்ணீர் சகாண்டு றககறள 
கழுவவும்

3. செயல்முறைகறள நிறைநவறறுவ்தறகுத் 
ந்தறவயாைவறறை மட்டும் சவளியில் 
எடுத்துக சகாள்ளவும்

4. குடும்்ப உறுப்பிைர்கள் ்பறறிய அறைத்து  
விவ�ஙகறளயும் ்பதிவு செய்யவும்.

5. குடும்்ப சுகா்தா�த்ற்தப் ்பாதிககும் சுறறுசசூழல் 
கா�ணிகறளக கவைத்தில் சகாள்ளவும்.

6. வழஙகப்்பட்ட  செவிலியச நெறவகறள 
மதிப்பீடு செய்்தல் நவண்டும்

7. திைெரி ற்பறய சுத்்தம் செய்து, ்பாதுகாப்்பாக 
மறழ அல்லது அதிக சவப்்பம் ்பாதிககாமல்  
�ல்ல நிறலயில் ்பாதுகாகக நவண்டும்.

8. ற்பயில் திைமும் மருநதுகள், காயத்திறகுக 
கட்டு்தவறகாை துணி,  ்பஞசு மறறும் அறைத்து 
உள்ளடககஙகறளயும் காலி செய்து, நொப்பு 
மறறும் ்தண்ணீ�ால் சுத்்தம் செய்்தல் நவண்டும். 
வா�ம் ஒரு முறை அல்லது எவவளவு ந��ம் 
்பயன்்படுத்துகிறீர்கள் என்்பற்த ச்பாறுத்து, 
ற்பறய சுத்்தம் செய்து சூரிய ஒளியில் உலர்த்்த 
நவண்டும்.

9. கருவிகள் மறறும் உ்பக�ணஙகறள நொப்பு 
மறறும் ்தண்ணீ�ால் சுத்்தம் செய்து  சகாதிகக 
விடவும்.

10. ்பஞசு மறறும் ஸவாப்ஸ றவத்திருககும் 
பிளாஸடிக ற்பகறள, ந�ாய்ச்தாறறுத்

11. முறறிலும்  நீகக (Sterilize)  நவண்டும்.
12. றகயுறைகள், வடிகுழாய், சவப்்பமானி மறறும் 

கண்ணாடி கருவிகறள ெரி்பார்ககவும், நெ்தம் 
அறடநதிருந்தால் அல்லது உறடநதிருந்தால் 
மாறைவும்.

13. ற்பறய மறு ்பயன்்பாட்டுககு  ஏற்ப நி�ப்்பவும்
14. அறைத்து உ்பக�ணஙகளுடன் அடுத்்த 

்பயன்்பாட்டிறகாக ற்பறய ்தயார் நிறலயில் 
றவககவும்.

சுகோதோை கல்விககோன தரைப்புகள்
ந�ாயாளிகள் மறறும் குடும்்ப 

உறுப்பிைர்களுககு விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்்தவும், 
ந�ாய்கறளத் ்தடுத்்தல் மறறும் ஆந�ாககியத்ற்த 
ஊககுவிப்்ப்தறகாகவும் பின்வரும் ்தறலப்புகளில்  
சுகா்தா�ககல்வி கறபித்்தல் நவண்டும்
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1. ந�ாயின் கா�ணிகள் அறி்தல்
2. தூய்றம, ந�ாய்ச்தாறறு நீககு்தல் 
3. �ல்ல காறநைாட்டம்
4. ஓய்வு மறறும் தூககம்
5. ெரிவிகி்த  உணவு (balanced diet)
6. ்படுகறகயில் ந�ாயாளியின் நிறலகறள 

மாறறு்தல் (position changing) ்படுகறக 
புண்்தடுத்்தல் (bedsore) ந்பான்ை செவிலியச 
நெறவகள் கவனிப்பு
ெமூகச சுகா்தா�ச செவிலியர் ெமூகத்தில் 

மு்தன்றமயாைச சுகா்தா�ச நெறவகறள 
வழஙகுவதில் ச்பாறுப்்பாைவர். சிறு ந�ாய்கள் 
மறறும் அவெ� சிகிசறெகள் ெமு்தாய �ல 
மருத்துவத்தில் ஒரு முககியமாை ்பஙகு வகிககிைது. 
ந�ாயாளியின் அறிகுறிகறளயும்,  
அறடயாளஙகறளயும் கண்டு, செவிலியரின் 
நிறலப்்பாட்றடக கருத்தில் சகாண்டு அவறறைக 
றகயாள நவண்டும்.

நிரையோன ஆரணகள் (Standing orders)  
நிறலயாை ஆறணகள் என்்பது சில 

மருத்துவர் மருத்துவமறையில் இல்லா்த ந்பாது 
மருத்துவர் ்பரிநதுற�த்்த மருநதிறை செவிலியர் 
வழஙகுவார்.  இவவாறு அவெ� காலஙகளிலும், 
்தறகாலிக சூழநிறலயிலும், செவிலியர் மருத்துவம் 
செய்ய நவண்டும். ச்பாதுவாை நிறலயாை 
ஆறணகள். எ.கா - வயிறறுப்ந்பாககு - ORS 
ச்பாட்டலம்

ந�ோய்கள்:
 • காயஙகள் மறறும் வீழசசி (falls) 
 • வயிறறுப்ந்பாககு
 • �ாய்க கடி
 • தீககாயஙகள்
 • வலிப்பு                
 • இ�த்்தப்ந்பாககு 
 • மயககம், மு்தலியை,

சிறு வியோதிகளின்(minor ailments) மதிப்பீடு 
(Assessment)
1. வியாதி குறித்்த வ�லாறு நெகரிககவும்
2. விற�வாை முழு உடல் ்பரிநொ்தறை 

செய்யவும்
3. ந�ாயின் கா�ணிகள் கண்டுபிடிககவும்
4. கவனிப்பு மறறும் திட்டமிடல் செய்யவும் 
5. சிகிசறெ மறறும் மருத்துவ ்ப�ாமரிப்பு 

வழஙகவும்
6. ந�ாயாளியின் ்ப�ாமரிப்பு மறறும் 

நிறலறமறய மதிப்பீடு செய்்தல்
 • விறளவு சவறறி என்ைால், ச்தாடர்நது 

திட்டமிட்ட்படி ச்தாட�வும்
 • நிறலறம நமம்்படாவிட்டால் அல்லது 

கடுறமயாை அறிகுறிகள் என்ைால் - 
மருத்துவமறைககு ்பரிநதுற�ச செய்யவும்

வ. எண் ்படிகள் கா�ணஙகள்
1.     ந�ாயாளிககுச செயல்முறைறய விளககவும் ஒத்துறழப்பு ச்பை
2.     றககறளக கழுவவும் ந�ாய்ச்தாறறுக கட்டுப்்படுத்்த
3.     முககிய அறிகுறிகறளக கண்காணிககவும் சிகிசறெறயத் திட்டமிட
4.     சவப்்பமானி எடுத்து ்பல்ப்பில் இருநது குழாய் ந�ாககி 

்பஞசு துறடப்்பான் ்பயன்்படுத்தித் துறடககவும்.
ந�ாய்ச்தாறறு ்ப�வுவற்த குறைகக

5.     சமர்குரிக நகாடு குறைந்த்பட்ெம் 95°F (35°C) வற� 
வற�யில் வலுவாை மணிககட்டு இயககஙகளுடன் 
சவப்்பமானிறய அறெககவும்

சவப்்பநிறலறய மதிப்பிடவும்

6.     ந�ாயாளி உட்காரும் நிறலககு உ்தவவும். ந்தாள்்பட்றட 
மறறும் றகயில் இருநது ஆறடகறள �கர்த்்தவும்

Axilla ககு எளி்தாை அணுகறல வழஙக

7.     45 டிகிரி அல்லது கிறடமட்டத்துடன் முன்நைாடி 
்தாழவாை அகஸிலாவின் சவறறுடலில் சவப்்பமானிறய 
றவககவும்

ெரியாை ச்தர்நமாமீட்டர் ்பல்ப் நவறல 

8.     ந�ாயாளிககு ஓய்வு மறறும் எளிய உணவு வழஙகவும்

கோய்ச்�ல்
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வ. எண் ்படிகள் கா�ணஙகள்
9.     பின்வரும் காய்செலுககாை மறை அறிகுறிகறள 

கண்காணிககவும்-  காய்செல், ்தறல வலி, குமட்டல், 
வாநதி, குளிர்சசி(COLD) மூககு ஒழுகு்தல், ஒவவாறம, 
ந்தால் ந�ாய்த்்தாககம், மஞெள் காமாறல, இருமல், 
வலிப்பு

காய்செலுககு கா�ணம் கண்டுபிடிகக

10.  ந�ாயாளிககு நிறைய தி�வஙகறள சகாடுககவும் தி�வ இழப்பு கா�ணமாக நீரிழப்பு ்தடுகக 
11.  காய்செல் 102 டிகிரி F- ககும் அதிகமாக இருந்தால் - 

குழாய் நீர் (tap water) சகாண்டு ஒத்தி எடுககவும் 
காய்செறலககுறைகக

12.  காய்செலின் ந்பாகறக கண்காணிககவும், இ�ண்டு 
�ாட்கள் வற�க காத்திருககவும்

கய்செலுககாை கா�ணத்திறை கண்டறிய 

13.  மருத்துவர்ஆறணப்்படி ்ப�ாெட்டமால் மாத்திற�றய 
சகாடுககவும்

 காய்செறலக குறைகக

14.  காய்செலுடன் உடலில் ்தடிப்பு இருந்தால் ந�ாயாளிறய 
்தனிறமப்்படுத்தி றவககவும் (அம்றம ந�ாயாக 
இருககலாம்)

ந�ாய்த்ச்தாறறு ்ப�வுவற்த குறைகக

15.  காய்செல், மைசநொர்வு, மறறும் றை்பர்ற்ப�கசியா 
(அதிக காய்செல்) ந�ாயாளிறய மருத்துவமறையில் 
அனுமதிககிவும்

சிககல்கறளத் ்தடுகக

வ. எண் ்படிகள் கா�ணஙகள்
1.வயிறறுப்நபோககு

1 நீரிழப்பு குறித்்த அறிகுறிகறள கண்காணிககவும்

நீர் இழப்பு சிககல்கறளத் ்தடுகக 
2 ந�ாயாளிகளுககு ORS வழஙகி நீர் இழப்பு ்தடுககவும்
3 ொ்தம் வடிநீர், ந்தஙகாய் ்தண்ணீர், எலுமிசறெ ொறு,  

ந்தநீர், வாறழப்்பழம்  ஆகியை ந�ாயாளிகளுககு 
சகாடுகக நவண்டும்

4 கால�ா ச்தாறறுந�ாய் இருந்தால் மலம் ்பரிநொ்தறைககு 
அனுப்்பப்்பட நவண்டும். 

ந�ாறய உறுதிப்்படுத்்தவும், கட்டுப்்பாட்டு 
�டவடிகறககறள எடுககவும்

5 ்தண்ணீர் ்பாதுகாககப்்பட நவண்டும்
அறிவிப்பு (Notification)செய்யப்்பட நவண்டும் ச்தாறறு ்ப�வு்தறல ்தடுகக 

2. கோயஙகள் மறறும் எலும்பு முறிவு

1 நொப்பு மறறும் ்தண்ணீ�ால் காயத்ற்தச சுத்்தப்்படுத்்தவும் காயத்தின் மாசு்பாட்றடத் ்தடுகக
2 காயத்தின் நமற்ப�ப்ற்ப சுத்்தம் செய்ய Spirit 

்பயன்்படுத்்தவும்
கிருமிகறள கிருமி அழிப்்பந்தாடு 
ந�ாய்த்ச்தாறறையும் கட்டுப்்படுத்துகிைது.

3 காயத்திறகு  Betadine solution மறறும் துணிக கட்டு 
ஆகியவறறைப் ்பயன்்படுத்்தவும் ந�ாய்த்ச்தாறறை கட்டுப்்படுத்்த

4 ந�ாயாளியின் நிறலறய கண்காணியுஙகள்
சிககல்கறளத் ்தடுகக/ நிர்வகிகக

5 அதிர்சசிககு சிகிசறெயளிககவும்(Shock)
6 உறடந்த ்பகுதிறய மூடவும் ந�ாய்த்ச்தாறறைத் ்தடுகக
7 வலி நிவா�ணி மறறும் TT சகாடுககவும் வலி நிவா�ணம்
8 காயம் மிகப்ச்பரிய்தாயும், (Suture)ற்தயல் 

ந்தறவப்்பட்டாலும் அல்லது புல்லட் அல்லது ஆயு்தம் 
மூலம் காயம் ந�ர்நது இருந்தால்
மருத்துவமறையில் அனுமதிககவும்

சிககல்கறள நிர்வகிகக 
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4. இைத்தப்நபோககு

1 ந�ாயாளிறய ந��ாக  ்படுத்துக சகாள்ள உ்தவி 
செய்யவும் �்பரின் நிறலறய மதிப்பீடு செய்ய

2 இ�த்்த அழுத்்தம் ெரி்பார்ககவும்
3 இ�த்்தப்ந்பாககு உள்ள ்பகுதிறய ஒரு திண்டு(Pad) 

றவத்து அழுத்்தவும் இ�த்்தப்ந்பாககு ஏற்படுவற்த ்தறட செய்ய

4 அதிக தி�வஙகறளக சகாடுககவும் நீர் இழப்பு ஏற்படுவற்தத் ்தறட செய்ய/ நிர்வகிகக
5 அதிர்சசி(Shock) நிறலறய கண்காணிககவும்
6 இ�த்்தப்ந்பாககு ஏற்படுவ்தறகாை கா�ணம் 

கண்டுபிடிகக முயறசி செய்க சிகிசறெககாக 
ந�ாயாளிறய மருத்துவமறையில் அனுமதிககவும்

இ�த்்தப்ந்பாககு ஏற்படுவற்த ்தறட செய்ய

5. உணரவற்றநிரை (unconscious)

1 ஒரு �ல்ல காறநைாட்டமாை ்பகுதியில் 
ந�ாயாளிறய ந��ாக  ்படுத்துக சகாள்ள உ்தவி 
செய்யவும்

�்பரின் நிறலறய மதிப்பீடு செய்ய

2 கழுத்து, மார்பு மறறும் இடுப்பு ஆகியவறறிலிருநது 
துணிகறளத் ்தளர்த்்தவும். ச்பாய் ்பறகறள 
இருந்தால் அகறைவும்

சுவாெம் ்தறட்படாமல்/ அறட்படாமல் 
இருகக  

4 வாயில் இருநது சு�ப்பு (secretion) சுத்்தம் செய்யவும்
சிககல்கறள நிர்வகிகக 5 சுவாெம் ்தறட ்பட்டு இருந்தால் செயறறக 

சுவாெத்ற்த வழஙகு்தல் கா�ணம் கண்டுபிடிகக 
முயறசி செய்க

�மூகச் சுகோதோைச் த�விலியரின் பஙகு
1. வ�லாறு நெகரிப்பு / மதிப்பீடு
2. �டவடிகறககள் / சிககல்கள் மறறும் குறிப்புகள் 

கண்டறி்தல்
3. முககியமாை (Vital) நிகழவுகள் கண்காணிப்பு
4. ந்தறவகள் மறறும் சிககல்கறளக கண்டறி்தல்
5. நிறலயாை ஆறணகள்்படி ( Standing orders)  

செவிலியச நெறவகள் 
6. ்பரிநதுற� முறைறய �றடமுறைப்்படுத்து்தல்
7. அதிக அளவில் ச்தாறறுந�ாய்கள் ஏற்பட்டு 

இருந்தால் உயர் அதிகாரிகளுககு அறிவித்்தல் 
8.  மருநது கிட் ்தயார் நிறலயில் றவத்து இருத்்தல்
9. செவிலியர்கள் பி�திநிதித்துவப்்படுத்தும் 

புள்ளிவிவ�ஙகள் மறறும் வ�ம்புகள் ்பறறி 
கவைமாக இருத்்தல்

10. ்பாதுகாப்்பாை மறறும் ஆந�ாககியமாை 
சூழறல உறுதிசெய்்தல்

கோயம் பைோமரிப்பு

கோயம்
ஒரு காயம் என்்பது ந்தால் அல்லது ஆழமாை 

திசுவில் ஏறப்்படும் இறடசவளி ஆகும். ச்பாதுவாக 
ந்தால்காயம் ்தாைாகநவ விற�வில் குணமாகும். 
எளி்தாகக குணமறடயா்தக காயஙகள் �ாட்்பட்ட 
காயஙகள் என்று அறழககப்்படுகின்ைை. 
அறவகறள குணப்்படுத்்த சிைப்பு கவைம் ந்தறவ.           

வீட்டிலுள்ை நீரிழிவு ந�ோயோளிகளுககு 
கோல்களின் பைோமரிப்பு

நீரிழிவு ந�ாயால் ்பாதிககப்்பட்டவர்களின் 
கால்களின் ��ம்புகள் மறறும் இ�த்்த �ாளஙகள் 
்பாதிககப்்படுகின்ைை. இ்தைால் உணர்வுகள் 
மறறும் இ�த்்த சுழறசிறய இழகக ந�ரிடும். ்பா்த 
்ப�ாமரிப்பு என்்பது ்பா்தஙகளில் ஏற்படும் 
்பாதிப்புகறள குறைப்்பது ஆகும்.  கால்கறள 
அடிககடி நொ்தறை செய்து கால்களில் ந�ாய் 
அறிகுறிகறள கண்டறி்தல்
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ந�ோககஙகள்
1. ந்தால் ஒருறமப்்பாட்றட (Integrity) 

்ப�ாமரிககவும்
2. ஆறு்தல் மறறும் �ல்வாழவுககாை உணர்வு 

ஏறப்்படுத்்த
3. கால்ளில் புண் ஏறப்்படுவற்த ்தடுகக
4. காலஸ (callus), ஆணி மறறும் இ�த்்த சுழறசி 

சிககல்கறளக கண்டறிநது அவறறை 
ஆ�ம்்பத்திலிருநந்த சிகிசறெ செய்யவும்

5. சுய ்பாதுகாப்பு அவசியத்ற்த ஊககுவிககவும். 
6. திைமும் கால்கறளப் ்பரிநொதிககவும்
7. கால்கறள சவதுசவதுப்்பாை நீ�ால் கழுவவும்

8. கழுவிய பின் கால்களில் (Moisturizer) ்தடவவும், 
ஆைால்  கால் வி�ல்களுககு இறடயில் 
moistrurizer ்பயன்்படுத்துவற்தத் ்தவிர்ககவும்.

9. கால்கறளக கழுவும்ந்பாது சமன்றமயாகக 
கழுவவும்.  

10. கவைமாக �கஙகறள காயம்ஏறட்படாமல் 
சவட்டவும்.

11. காலஸ (callus), ஆணி ந்பான்ைவறறிறகு சுய 
சிகிசறெ செய்்தறலத் ்தவிர்ககவும்.

12. சுத்்தமாை, உலர் காலுறைகறள அணியச 
செய்யவும் 
 நமாெமாை அறிகுறிகளுககாக  ்பா்தஙகறள 

அடிககடி ்பரிநொதிககவும், குறிப்்பாக குறைந்த 
இ�த்்த சுழறசி மறறும் உணர்சசி இன்றம, ்பாதிப்பு  
ஆகியவறறை ஆய்வு செய்யவும்.

கோல் ந�தத்திறகோன அறிகுறிகள்:
1. சவட்டுகள்
2. சி�ாய்ப்புப் புண்
3. வீககஙகள்   
4. புண்கள்
5. வண்ண மாறைஙகள்
6. கடிை ந்தால்
7. உலர்ந்த ெருமத்தில் விரிெல்.

நதரவயோன கருவிகள்/உபகைணஙகள்
1. மககின்டாஷ்(Mackintosh)
2. துறடககும் துணி (wash cloth)
3. சமன்றமயாை துண்டு
4. ந்பசின் - கழுவ
5. சவதுசவதுப்்பாை ்தண்ணீர்
6. நொப்
7. நலாஷன்
8. றகயுறைகள்
9. �க சவட்டி

வ.
எண்

்படிகள் கா�ணஙகள்

1. றககறள கழுவவும் ச்தாறறு ்தடுகக
2. ந�ாயாளிககு ஒரு 

வெதியாை 
நிறலறய(positioning) 
வழஙகவும்

ஆறு்தல்்படுத்தி 
ஊககுவிகக

3. 100° F- 104° F உள்ள 
நீ�ால் 3/4 அளவு 
ந்பசினில் நி�ப்்பவும். 
ந்பசினுககுக கீழ �ப்்பர் 
நமககின்நடாஷ் விரித்து  
கால்கறள 
ஊைறவககவும்
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வ.
எண்

்படிகள் கா�ணஙகள்

4. கால்கறள 20 நிமிடஙகள் 
ஊைறவககவும்

5. நொப்பு ்பயன்்படுத்தி 
முறறிலும் கழுவ 
நவண்டும்

கால்களில் 
இருநது அழுககு 
நீககுகிைது

6. கால்வி�ல்களுககு 
இறடயில் சமதுவாக 
சமன்றமயாை 
துணியால் துறடககவும்

்பாகடீரியா 
வளர்சசிறய 
்தடுகக 
உ்தவுகிைது.

7. நீர் கற�யககூடிய 
நலாஷன் 
்பயன்்படுத்்தவும்

வைட்சி 
கா�ணமாக 
ந்தால் உறடப்பு 
்தடுகக

8. செயல்முறைகறளப் 
்பதிவு செய்யவும்.

9. திைமும் கால்கறளக 
கவனித்துக சகாள்ளும் 
முறைகறள 
ந�ாயாளிககு 
கறபிககவும்

நீரிழிவு  
வாடிகறகயாளர்- 
களுககு காலில் 
உணர்சசி 
இருககாது

10. சவறறுக காலின் 
ஆ்பத்துககறள 
ந�ாயாளிககு 
விளககவும்

11. உணவு வறககறளப் 
பின்்பறறுவ்தறகு 
ந�ாயாளிககு 
கறபிககவும்

சிககல்கறளக 
கண்டறிநது 
அவறறை 
ஆ�ம்்பத்தில் 
சிகிசறெ செய்ய

12. புறகபிடித்்தல் மறறும் 
மது அருநதுவற்த 
்தவிர்ப்்பது ்பறறி 
ந�ாயாளிககு 
விளககவும்

கோல்கரைப் பரிந�ோதித்தல் (Foot 
Examination)

ஒவசவாரு ஆண்டும் குறைந்த்பட்ெம் 
ஒருமுறை ஒரு  சுகா்தா� நிபுணரிடம் வழககமாை 
நொ்தறை செய்துக சகாள்ளவும். 
பின்வருவைவறறை கால்களில் ்பரிநொதிகக 
நவண்டும்
 • புை ��ம்பு  ்பாதிப்பின் வளர்சசியின் அறிகுறிகள்
 • இ�த்்த ஓட்டம்
 • நெ்தத்தின்  அறிகுறிகள்

நீரிழிவு நமைோண்ரம என்்பது காலில் ஏற்படும் 
சிககல்கறளத் ்தடுகக உ்தவும் ச்பாருத்்தமாை 
சிகிசறெ முறை
 • ஆந�ாககியமாை மறறும் ெரிவிகி்த உணவு

 • ஆந�ாககியமாை வாழகறக ்பாணி, 
வழககமாை உடற்பயிறசி

நீரிழிவு கோல் புண் என்்றோல் என்ன?
நீரிழிவு கால் புண் ஒரு திைந்த காயம் அல்லது 

புண், ச்பாதுவாக கால்களின் கீநழ அறமநதுள்ள 
��ம்பு நெ்தம் மறறும் இ�த்்த ஓட்டம் பி�சசிறைகள் 
கா�ணமாக இருககலாம்.

கோயம் கவனிப்பு
வரையர்ற:

காயப் ்ப�ாமரிப்பு என்்பது அழுத்்தம் கா�ணமாக 
புண்கள், ந்தால் புண்கள் மறறும் ந்தாறல 
உறடககும் பிை காயஙகள் ஆகியவறறுககாை 
குறிப்பிட்ட வறக சிகிசறெறயக குறிககிைது. 
ந�ாய்த்ச்தாறறை ்தடுகக ெரியாை காயத்தின் 
்பாதுகாப்பு முககியம்.

காயத்தில் ந�ாய்த்ச்தாறறு அல்லது சிககல்கள் 
ந்பான்ை குணப்்படுத்்த மறறும் ்தடுகக மருத்துவர், 
கட்டு கட்டு்பவர்கள் , ்ப�ாமரிப்்பாளர் மறறும் / அல்லது 
ந�ாயாளி ஆகிநயார்களால் வழஙகப்்படும் 
்பாதுகாப்பு/ உ்தவி  ஆகும். கட்டுகள் என்்பறவ 
காயத்துடன் ந��டியாக ச்தாடர்பு சகாள்ள 
வடிவறமககப்்பட்டுள்ளை. 

கட்டுகளின் நவறுபட்ட  வரககள்  
(7 வரககள்)
1. நீந�றிய களி (Hydrogel)
2. நீந�றிய கூழமம் (Hydrocolloid)      
3. கூழமம் (Colloid)
4. அல்கிந�ட்(Alginate)
5. (நுற�) Foams
6. கட்டு துணி (dressing)
7. சவளிப்்பறடயாை  துணி கட்டு (Transparent 

dressing)

கோயத்தின் பைோமரிப்பு ந�ோககஙகள்
1. ச்தாறறு நுண்ணுயிரிகளின் ்பாதிப்பில் இருநது 

காயத்ற்தப் ்பாதுகாகக
2. உறிஞசும் ்தன்றம உறடய (Pad) ்பயன்்படுத்தி 

காயம் குணமறட்தறலத் துரி்தப்்படுத்தும்
3. நைாமிநயாநடஸிஸ  ஊககுவிகக
4. காயத்தின் நமல் கட்டு துணிறயப் ்பயன்்படுத்தி 

கட்டவும்
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கோயத்தின் பைோமரிப்புககுத் நதரவயோன 
கருவிகள்

வ. 
எண்

்படிகள் கா�ணஙகள்

1. ந�ாய்த்ச்தாறறு 
நீககப்்பட்ட ்தட்டில் 
(Tray) (டி�ஸஸிங 
ந்பக)

காயத்ற்த சுத்்தம் 
செய்ய

2. ஆர்ட்டரி 
ஃந்பார்செப்ஸ - 1

காயத்ற்த 
சுத்்தப்்படுத்துவ்தறகு

3. டிஸஸைகடிங 
ஃந்பார்செப்ஸ - 1

காயத்ற்த 
சுத்்தப்்படுத்துவ்தறகு

4. கத்்தரிகநகால் - 1 காயத்தில் இைந்தத் 
திசுகக நீகக

5. ஒரு சிறிய கிண்ணம் தி�வஙகள் 
றவத்திருகக 

6. சுத்திகரிககப்்பட்ட 
்பஞசு ்பநதுகள்

காயத்ற்த 
சுத்்தப்்படுத்துவ்தறகு

7. ச்தாறறு நீககப்்பட்ட 
்பாண்நடஜைஸ

ச்தாறறு நீகக சுத்்தம் 
செய்ய/ காயத்ற்த 
குணப்்படுத்்த8. ச்தாறறு நீககப்்பட்ட 

காஸ பீஸைஸ
9. ச்தாறறு நீககப்்பட்ட 

்பாட்
10. ச்தாறறு நீககப்்பட்ட 

துண்டு (towel)
சுத்்தமாை ட்ந�யில்
1 சுத்்தப்்படுத்தும் 

தி�வஙகள் (Betadine, 
Hydrogen 
ச்ப�ாகறெடு,  �ார்மல் 
ெறலன்)

சுத்்தப்்படுத்துவ்தறகாக

2 ஆன்டிசெப்டிக களிம்பு ந�ாய் ச்தாறறு 
்தடுககவும்

3 கட்டுகள், ஒட்டும் 
ப்ளாஸடர்

காயத்ற்த 
குணப்்படுத்்த

4. வாஸைலின் காஸ 
(ச்தாறறு நீககப்்பட்ட 
ச்பட்டி(Box)

5. முகமூடி, ஏப்�ான் 
(Masks, Apron)

ந�ாய் ச்தாறறைத் 
்தடுகக

6. ச்தாறறு நீககப்்பட்ட 
ஸவாப்ஸடிக

7. கிட்னி ட்ந�  (tray)
8 மாககின்டாஷ் மறறும் 

துண்டு

த�யல்முர்ற
வ. 

எண் ்படிகள் கா�ணஙகள்

1. முகமூடி அணிநது 
சகாள்ளவும்

ந�ாய்த் ச்தாறறு 
்தடுகக

2.

நொப்பு மறறும் 
்தண்ணீருடன் றககறளக 
கழுவவும்/ ஆல்கைால்   
அடிப்்பறடயிலாை றக 
ந்தய்ப்்பான்(hand rub) 
ந ்த ற வ ய டி ப் ்ப ற ட யி ல்  
றகறையுகள், முகமூடி, 
மறறும் ஏப்�ான் 
்பயன்்படுத்்தவும் சமதுவாக 
நடப் அல்லது கட்டுகறள 
அகறைவும்

கலப்பு ச்தாறறை 
்தவிர்கக 

3.

காயத்தின் றமயம் ந�ாககி  
கட்டுகறள அகறைவும், 
முறைகறள உயர்த்்தவும், 
பின்ைர் சமதுவாக 
காயத்திலிருநது அகறைவும் 
காயத்தில் கட்டுகள் ஒட்டி 
இருந்தால், உப்புத் ச்தாறறு 
நீககப்்பட் தி�வத்்தால்  
(Normal salaine) ஊை 
றவகக சவண்டும்.

க ா ய த் தி ல்  
ஒ ட் டி யி ரு க கு ம் 
க ட் டு க ற ள 
எளிதில் நீகக 

4.

்பறழய கட்டுகறளக  
க வ ை ம ா க 
க ற ள ய வு ம் ( B M W ) 
றகயுறைகறள நீககவும்,  
மீண்டும் றககறள 
கழுவவும்

ந�ாய்த் ச்தாறறு 
்தடுகக

5.
ஸசடற�ல் ந்பக திைநது 
காயத்ற்த சுறறி ச்தாறறு 
நீககிய ஸசடற�ல் துண்டு 
விரிககவும்

ச்தாறறு நீககிய  
்ப � ப் பி ற ை 
உருவாகக

6.
காயத்தில் ்தறந்பாதுள்ள 
வடிகால் (drainage) வறக 
மறறும் அளறவ 
கவனியுஙகள் 

7.
இ�ண்டாவது �்பற� 
ஸசடற�ல் தி�வஙகறள 
ஊறைச சொல்லவும் 

ஸ ச ட ற � ல் 
(ச்தாறறு நீககிய 
்ப � ப் ற ்ப  
உருவாகக

8.

றமயப் ்பகுதியிலிருநது 
ஓ�ப்்பகுதியில் காயத்ற்த 
சுத்்தம் செய்்தபின்,  guaze ஐ 
ஒ வ ச வ ா ரு 
வீ ச சு க கு ப் பி ன் னு ம் 
கறளநது விடவும். 
நுட்்பத்ற்த ்பயன்்படுத்தி 
காயம் உல�ச செய்து  அதிக 
சுத்்தமாை ்பகுதியில் 
இருநது குறைந்த சுத்்தமாை 
்பகுதியில் செய்ய நவண்டும்

க ா ய த் ற ்த 
உ ல ர் ந ்த  
நி ற ல யி ல் 
றவகக
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9.
கட்டறளப்்படி மருநதுகள் 
்தடவவும்

காயம் 
குணப்்படுவற்த 
ஊககுவிகக

10.
(gauze pieces)துண்டுகள் 
மறறும் Pads ்பட்றடகள் 
(Pads) ்பயன்்படுத்்தவும்.

காயம் 
குணப்்படுவற்த 
ஊககுவிகக

11.
பிசின் பூசசுடன் ஒட்டும் 
்தன்றம உள்ள plaster 
சகாண்டு கட்டுகறள 
்பாதுகாககவும்

்பாதுகாத்்தல் 
செய்யாவிட்டால், 
கட்டுகள் கீநழ 
விழுநதுவிடும்

12.

றகயுறைகறள நீககவும், 
க ழி வு ப் ச ்ப ா ரு ட் க ற ள 
நீககவும் 

ந�ாய்த் 
ச்தாறறின் 
்ப�வறலத் ்தடுகக 
முககியமாை 
முறை

 ந�ரவககுப் பி்றகு (After care)
ந�ாயாளிககு உறட உடுத்தி, ்படுகறகயில் 

ஒரு வெதியாை நிறலயில் ்படுத்துகசகாள்ள  
உ்தவவும்.
1. ்படுகறக அசுத்்தமாக இருந்தால் ்படுகறக 

துணிகறள மாறைவும்.
2. ்படுகறக துணிகறள மாறைவும்.
3. கருவிகறள அ்தன் இடத்தில் றவககவும். 
4. மககின்டாஷ் மறறும் துண்டுகறள நீககவும்.
5. றககறள கழுவவும், செயல்கறள ்பதிவு 

செய்யவும்.
6. ந�ாயாளி மறறும் அவ�து சூழலின் தூய்றம 

உறுதி செய்யவும்.

ஓைல் ரீர�ட்நைஷன் கரை�ல் (ORS) 
தயோரித்தல்

தி�வஙகறள திரும்்ப செலுத்துவ்தன் மூலம் 
கடுறமயாை வயிறறுப்ந்பாககு கா�ணமாக 
ஏற்படும் உடல் வைட்சி/ நீரிழப்பு பி�செறைறய ெரி 
செய்ய இயலும். ெர்ககற�, உப்பு மறறும் ்தண்ணீர் 
- இந்த எளிய கலறவ  உயிற�ப் ்பாதுகாககிைது. 
வீட்டில் ்தயாரிப்்பது மறறும் நிர்வகிப்்பது எளிது. 
ஓ�ல் ரீறைட்ந�ஷன் கற�ெல் (ORS) 
வயிறறுப்ந்பாககு ந�ாயால் ்பாதிககப்்பட்ட 
குழநற்தகளின் சிகிசறெககு மு்தல் கட்டமாக 
ச்பறநைாற� வலுவறடய  ஊககுவிககிைது. ஓ. ஆர்.
எஸ ்பாகசகட் உடைடியாக எளி்தாகக 
கிறடககின்ைது, ்பகசகட்டில் உள்ள ்பவுடற� 
சுத்்தமாை ்தண்ணீருடன் கலககலாம். ்பாகசகட் 
ெரி்பார்த்து ெரியாை அளவு ்தண்ணீர் நெர்கக 
நவண்டும். ORS ்பாகசகட் கிறடககா்த ந்பாது, 
வீட்டில் உள்ள ச்பாருட்கறளக சகாண்டு ORS ஐ 
்தயார் செய்ய நவண்டும்.

ஓ�ல் ரீறைட்ந�ஷன் கற�ெல் (ORS) 
வயிறறுப்ந்பாககால் ஏற்படும் நீரிழப்பு ந�ாறய 
ச்பாதுவாக 3 அல்லது 4 �ாட்களில் 
குணமாககிவிடலாம். நீரிழப்பு ஊட்டககுறைவு 
மறறும் ஊட்டசெத்து இழப்பு மறறும் குறை்பாடு 
எற்படக கா�ணமாகும்.
 • வயிறறுப்ந்பாககுககாை சிைந்த சிகிசறெ  

தி�வஙகள் மறறும் வாய்வழி ரீறைட்ந�ஷன் 
தி�வஙகறள குடித்்தல் ஆகும் (நிறைய 
தி�வஙகறள குடிப்்பது (Rehydration).  ORS 
சிறுற்பகளில் கிறடககிைது.

வோய்வழி ரீர�ட்நைஷன் கரை�ல் (ORS)
ஸபூன் (க�ண்டி) ெர்ககற� மறறும்  உப்பின் 

அளறவ அளப்்ப்தறகாக ்பயன்்படுத்்தப்்படுகிைது.  
க�ண்டியின் ச்பரிய ்பகுதி (ஏ) ெர்ககற�ககும்,  
சிறிய ்பகுதி (பி) உப்புககும் ்பயன்்படுத்தி வீட்டில் 
உப்பு ெர்ககற� கற�ெறல (ORS) ்தயாரிககலாம்.

ORS தயோரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்பூன்

1. ஸபூனில் ெர்ககற� மறறும் உப்பு 
எடுத்துகசகாள்ளவும்

2. ்தண்ணீரில் ெர்ககற� மறறும் உப்பு நெர்ககவும்.
3. ்தண்ணீர் (250 மிலி), ெர்ககற� மறறும் உப்பு 

கலநது குடிப்்ப்தறகு முன்பு ருசி ்பார்ககவும். அது 
மிகவும் உப்்பாக இருந்தால் அற்த கறளநது 
மீண்டும் ்தயாரித்துக சகாடுககவும்.

4. இது ்தண்ணீற� விட உப்்பாக   இருககக 
கூடாது.

5. மிகவும் முககியம். ஆகும் அதிக உப்பு மிகவும் 
ஆ்பத்்தாைது. ஒரு கண்ணாடி ்தண்ணீரில் 
உப்பு சிறிய அளவு மட்டும் (சிறிய ஸபூன்)  
்பயன்்படுத்்தவும்.

6. சமதுவாக குடிககவும்.
7. குடிகக 10 நிமிடஙகள் எடுத்துக சகாள்ளவும்.
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8. ஆண்கள் மறறும் ச்பண்கள் ஒவசவாரு  
வயிறறு ப் ந்பாககுககுப் பின்ைர் இ�ண்டு 
டம்ளர்  குடிகக நவண்டும். குழநற்தகள் 
ஒவசவாரு வயிறறுப்ந்பாககுககு பின்ைர் 1 
டம்ளர்  குடிகக நவண்டும். 

திைவ மோறறு அைவு
வோந்தி

ORS குடித்்த பிைகு, குழநற்த  ெர்ககற�, உப்பு 
மறறும் ்தண்ணீர் வாநதி இருககலாம். ச்தாடர்நது 
குடிகக நவண்டும்.  வாநதிசயடுத்்த அளவு 
தி�வத்ற்த உடன் திரும்்ப செலுத்தும் அளவு 
கட்டாயப்்படுத்்தாமல் சமதுவாக இன்னும் சிறிது 
சகாடுஙகள். ஒரு நீர்த்்த கஞசி, ெர்ககற� மறறும் 
உப்பு கலறவறயயும் குழநற்தககு சகாடுககவும். 
்தானிய கஞசிறய உட்சகாள்வது அல்லது குடிப்்பது 
(அ்தாவது அரிசி அல்லது மககாசநொளம் 
ந்பான்ைறவ)  வயிறறுப்ந்பாகறகப்்பாதியாகக 
குறைககலாம்.

வயிறறுப்நபோககு �பர  உதவி தப்ற 
நவண்டிய நிரைகள்
1. மிக சிறிய குழநற்த
2.  ்பசறெ வண்ண வாநதி
3. மிகவும் நமாெமாை நிறலகள்
4. ந்பசும் ந்பாது ச்தளிவாக ்பதிலளிககா்த நிறல.
5. உ்தவி கிறடககும் வற� உப்பு, ெர்ககற� 

மறறும் ்தண்ணீற� ச்தாடர்நது 
்பயன்்படுத்துஙகள்.

ந�ோய்ககுப் பின் கவனிப்பு (follow up) 
வீட்டில் கவனிப்புககாை (follow up)  

பின்ச்தாடரும் கீழககண்ட ்பல்நவறு ந�ாய் 
நிறலறமகள் மறறும் அறுறவ சிகிசறெகள் 
ஆகியவறறிறகு செவிலியரின் நெறவகள் 
வழஙகப்்படுகிைது.
1. நுற�யீ�ல் அழறசி
2. கு�ல்வறள நீககம்
3. நுற�யீ�ல் காெந�ாய்
4. இ்தய அறுறவ சிகிசறெ
5. மூசசுககுழாய் ஆஸதுமா
6. மார்்பக நீககம் (Mastectomy)
7. கந�ாைரி ்தமனி ந�ாய் (CAD)
8. கட்டுகள் உள்ள ந�ாயாளிகள்
9. நீரிழிவு ந�ாய்
10. ஸநடாமா ந்பான்ை ஆஸடமி

11. உயர் இ�த்்த அழுத்்தம்
12. எலும்பு (ஆர்த்ந்தா) அறுறவ சிகிசறெ
13. இ�த்்த நொறக
14. மூட்டுவா்தம்
15. ்பார்றவயின்றம
16. புறறுந�ாய்
17. செர்ந�ாப் வாஸகுலர் ந�ாய்
18. மை�லம் ்பாதிககப்்பட்ட நிறலறமகள்     
19. கால்-றக வலிப்பு ந�ாய்

தபோதுவோக மரன த�விலியத்தில் 
த�விலியரகள் பஙகு 
அ) செயல்்பாடு / ஓய்வு (Activity/ Rest
ஆ) இ�த்்த ஓட்டம் (அ)சுழறசி 
இ) சவளிநயறு்தல்
ஈ) உணவு மறறும் தி�வஙகள்
உ) சுகா்தா�ம்
எ) கண்காணிப்பு 
ஏ) ்பாதுகாப்பு
ஐ) காறநைாட்டம்

த�யல்போடு மறறும் ஓய்வு: �டவடிகறக மறறும் 
ஓய்வு  ஆகியவறறில் செவிலியர்கள் ்பஙகு. 
 • சுய இயகக உடற்பயிறசி மறறும் சுயமறை 

இயககம்/உடற்பயிறசி செயல்்பாட்டு 
செயல்முறை செயல்திைன்

 • உடல் இயகக உடற்பயிறசி
 • முதுகுவலி ்பயிறசிகள்
 • ந்பாஸட் மாஸடகடமி உடற்பயிறசி,

சுய இயககம் மறறும் சுயமற்ற இயககம் 
உடறபயிறசிகள்

மூட்டுகளின் இயககம் மறறும் �கர்வின் 
எல்றல, செயல்திைன் வ�ம்புகள்: உடல் மூட்டுகளின் 
இயககம் ்தனி�்பர்களிகன் மூட்டுகளின் எல்றலகள் 
மறறும் சு்தநதி�த்திறகு ஏற்ப உடல் மூட்டுகள் 
இயககம் செயல்்படுகின்ைை. மூட்டு செயல்்பாடு 
மறறும் ்தறெ ச்தானிறய ்ப�ாமரித்்தல்  செவிலியர்கள்  
ந�ாககம் ஆகும்.  மூட்டு செயல்்பாடு எல்றலகள் 
மறறும் இயகக சு்தநதி�்படி உடற்பயிறசிகள் 
வறகப்்படுத்்தப்்படுகின்ைை

a. உயிரப்புள்ை முழு த�யல்தி்றன் 
உடறபயிறசி (சுய இயககம்- Active 
Exercise)  - 

்பயைாளர் சுயமாக உடற்பயிறசி செய்்பவது.
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b. உதவி இயகக வைம்பு உடறபயிறசி: 
உடற்பயிறசி செய்ய  ஓ�ளவு உ்தவி 

ந்தறவப்்படுகிைது.

c. முழு த�யல்தி்றன்  இயககம்  த�யலிழப்பு 
(சுயமற்ற இயககம் உடறபயிறசிகள் Passive 
exercise): 

்பயைாளர் உடற்பயிறசி செய்ய முடியா்தலால் 
மறசைாரு �்பரின் சமாத்்த உ்தவி ந்தறவப்்படுகிைது. 

்பாதிககப்்பட்டவருககும் குடும்்பத்திறகும் 
உடற்பயிறசி செய்வது ்பறறிக கறபிப்்பதில் 
செவிலியரின் ்பஙகு 
1. ஒவசவாரு உடற்பயிறசிறயயும் துல்லியமாகச 

செய்யவும்
2. உடற்பயிறசிறய ச்தாடர்நது செய்யவும்
3. குளியல் ந்பான்ை மறை அன்ைாட 

�டவடிகறககளில் உடற்பயிறசி 
ஒருஙகிறணத்்தல், ச்தாறலககாட்சி ்பார்த்்தல் 
மறறும் விறளயாடுவது.

மரனயியல்  த�விலியத்தில் கழிவுகள் 
நீககுதல் பைோமரிப்பு அம்�ஙகள் (Elimination):
1. துறண ொ்தைஙகறள (assisted devices) 

வழஙகு்தல்
2. சிறுநீர்ப்ற்ப ்பயிறசி நிகழசசி ((incontinence)
3. குடல் ்பயிறசி
4. எனிமா நிர்வாகம்
5. குடிநீருககாை ்ப�ாமரிப்பு
6. ஆஸட கவனிப்பு
7. சுப்�ா பியூபிக (supra pubic) வடிகுழாய் ்ப�ாமரிப்பு

கழிவுகள் நீககுவதறகோன துரண 
�ோதனஙகரை வழஙகுதல்:  

முழுறமயாக �டகக இயலா்த /இயஙக  
முடியா்தவர்களுககாக வீட்டிநலநய  ச்பட்ந்பன் 
(மலத் ்தட்டுகள்) மறறும் யூரிைல்கள்  உ்பநயாகித்து 
சிறுநீர் மைறும் மலம் நெகரிகக நவண்டும்.   
கழிப்்பறை வெதிகள், யூரிைல்கள் மறறும் உடல் 
சீ�றமப்பு (body alignment ) ஆகியவறறை மதிப்பீடு 
செய்து கவனிககப்்பட நவண்டும்.  மலககழிவு 
்பகுதிகறள (sacral area, perineal area and rectal 
area) கவைமாக சுத்்தமாகப் ்ப�ாமரிகக நவண்டும்.

சிறுநீரப்ரப பயிறசி நிகழ்ச்சி (சுய 
கட்டுப்போடின்ரம-Incontinence) -   

 சிறுநீர் சுயகட்டுப்்பாடின்றம என்்பது 
சிறுநீர்ப்ற்பயின் சவளிப்புை ஸபிஙகடர் சிறுநீர் 
சவளிநயறு்தறலக கட்டுப்்படுத்்த  இயலாறமறயக 
குறிககிைது. சிறுநீர்ப்ற்பயில் இருநதுசவளிநயறும் 
நிகழவுகறளக குறைகக/ கட்டுப்்படுத்்த  
ஸபிண்ட்டரின் ்பயிறசி திட்டம் வழஙகப்்படும் திட்டம் 
நீண்ட ஒன்று. ்பயிறசியின் சவறறிககு  
சுயஉநது்தல்(motivation), நிறலத்்தன்றம மறறும் 
குடும்்ப ஆ்த�வு ஆகியறவ அவசியம் ஆகும்.

சுகோதோைம்(Hygiene) :
சுகா்தா�த்தில் உள்ள வீட்டு ்ப�ாமரிப்பு 

அம்ெஙகள்:
a. குளியல் b.  நீ�ால் கழுவு்தல் (Douche)
c. கண் ்ப�ாமரிப்பு d. காது கவனிப்பு
e. ்பா்த ்ப�ாமரிப்பு f. வாய் ்ப�ாமரிப்பு

குளியல்:  
ந��டியாக ந்தாலில் குவிநது கிடககும் அழுககு 

மறறும் சிற்தவுகள்  மறறும் ந்தால் மூலம் 
கழிவுகறள சுத்்தப்்படுத்்த குளியல் 
்பயன்்படுத்்தப்்படுகிைது. ந�ாயாளிறய முறறிலும் 
்படுகறகயில் குளிகக றவப்்பது முழு ்படுகறக 
குளியல் ஆகும்.

போத பைோமரிப்பு: 
கால்கள் மறை உடல் ்பாகஙகறள விட 

இ்தயத்தில் இருநது ச்தாறலவில் இருப்்ப்தால் ்பல 
பி�செறைகள்  எளிதில் ்பாதிககலாம். ொ்தா�ண 
சுழறசிகளுடன் (circulation) குறுககிடும் இ�த்்த 
�ாளஙகள் நிறலறமகளால் அறவ மிகவும் 
்பாதிககப்்படலாம். 

ச்பாதுவாகப் ்படுகறகயில் ந�ாயாளிகறளப் 
்பாதிககும் நிறலகள்:-
1. கால் வீழசசி (Foot drop)என்்பது காலின் ஒ�ந 

திறெயில் கணுககால் சுழறசி ்பா்தத்ற்த 
ந�ாககி நீட்டிககககூடிய ஒரு குறை்பாடாகும்.

2. ந்பாதுமாை இ�த்்தசுழறசி இல்லா்த்தால் 
இறடப்்பட்ட கிளாடிநஷஷன்ஸ எைப் ்படுகின்ை 
கனுககால் ்தறெகளில் கடுறமயாை வலி. இது 
ச்பாதுவாக �றட்பயிறசி ந்பாது அதிகமாகியும், 
ஓய்வில் குறைநதும் காணப்்படுகிைது.

3. Ulcers மறறும் gangrene ஆகியறவ நீரிழிவு 
ந�ாயாளிகளின் ச்பாதுவாை ்பகக 
விறளவுகளாகும். கால்களுககுப் ந்பாதுமாை 
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அளவிறகு இ�த்்த ஓட்டம் இல்லா்த்தால் ஏற்படும் 
இயறறகயாக காயம் குணமாகும் முறைத் 
்தறட்படுகிைது.

வோய் பைோமரிப்பு: 

வாய், ்பறகள் மறறும் ஈறுகறள 
தூய்றமப்்படுத்துவது, ்பல் சிற்தவு மறறும் 
ச்தாறறுந�ாய் ்தடுப்்பது  ந�ாயாளிகளின் �லனுககு 
முககியம் ஆகும். ்பாகடீரியா அமிலத்திறை 
உற்பத்தி செய்வ்தால் ்பல் சிற்தவு உருவாகிைது. 
f) கண்கோணிப்பு 

மறையியல்  செவிலியத்தில் கீழ வரும் வீட்டு 
சுகா்தா� ்ப�ாமரிப்பு கண்காணிப்பு அம்ெஙகள் 

அ. ��ம்பியல் அறிகுறிகள் மதிப்பீடு.
ஆ. சிறுநீர் ெர்ககற� ்பரிநொ்தறை.
இ. முககிய அறிகுறிகள்.
�ைம்பியல் அறிகுறிகள் மதிப்பீடு:   

ந�ாயாளிகளின் ��ம்பியல் மதிப்பீடு மூலம் 
நொ்தறைகள் மறறும் மதிப்பீடு ச்தாழில்நுட்்பஙகள் 
மூலம் நெகரிககப்்படும் புைநிறல மறறும் அகநிறல 
்தகவல்கள். ��ம்பியல் நிறல மதிப்பீடு என்்பது 
ந�ாயாளியின் நிறல நமாெமறடயும் நிறல 
அல்லது மதிப்பீட்றடக குறிப்்ப்தாக இருககலாம். 
அறிவாறைல் நிறல, அதிர்சசிக�மாை காயம் வீட்டில் 
மதிப்பீடு ந்பாது ��ம்பியல் ஈடு்பாடு மறறும் மருநது 
சிகிசறெ ்பகக விறளவு இருககும் ந்பாது இது 
குறிப்்பாக முககியம். 

சிறுநீர �ரககரை பரிந�ோதரன: சிறுநீர் 
ெர்ககற� நொ்தறை �்பரின் நீரிழிவு நிறலறய 
மதிப்பீடு செய்ய ்பயன்்படுத்்தப்்படுகிைது நீரிழிவு 
ந�ாய் நிறல உடல் திைறமயின்றி உ்பநயாகிகக 
முடியா்த உடலின் இயல்பில் இருநது, உணவு 
செரிமாைத்தில் குளுகநகாஸைாக பிரிககப்்பட்டு 
கல்லீ�லில் மறறும் ்தறெ திசுவில் கிறளகநகாஜைன் 
வடிவத்தில் நெமிககப்்படுகிைது. இன்சுலின் நெமிப்பு 
செயல்முறைறய எளி்தாககுகிைது. ந்பாதிய அளவு 
இன்சுலின் உற்பத்தி �றடச்பைாது எைநவ இ�த்்த 
குளுகநகாஸ அளவுகள் அொ்தா�ணமாை அளவுககு 
உயரும். ொ்தா�ண உண்ணாவி�்தம்(fasting) 
இ�த்்தம் குளுகநகாஸ ந்தா�ாயமாக 60 mg / dl 115 
mg / dl ஆகும். இ�த்்த ெர்ககற� அளவு 180 மி.கி / 
டி.எல். குளுகநகாஸ வற� சிறுநீரில் ெர்ககற� 
ந்தான்ைாது ஆறகயால், சிறுநீர் குளுகநகாஸ 
நிறல, உண்றமயாை இ�த்்த குளுகநகாஸ 
அளவின் பி�தி்பலிப்்பாக விளஙகலாம். 

முககிய அறிகுறிகள்: முககிய அறிகுறிகள் 
மதிப்பீடு செய்யப்்படுகிைது. ந�ாயாளிகளின் 
உடல்நிறல ்தன்றமறய மதிப்பிடுவ்தறகும் 
அவசியமாை உடலின் முககிய அறிகுறிகள் 
ச்தாடர்புறடயது. முககிய அறடயாளம் மறறும் 
அறிகுறிகள் சவப்்பநிறல, �ாடித்துடிப்பு, சுவாெம் 

மறறும் இ�த்்த அழுத்்தம் ஆகும். சவப்்பநிறலறய 
வாய், ஆெை வாய்,  அல்லது அககுள் (axilla) வழியாக 
அளவிடலாம்.  �ாடித் துடிப்ற்ப ்பால்ந்பபிஸ , 
ஆஸகல்நடஸைன் மறறும் இ�த்்த அழுத்்தம் 
ஸபிநமாநைாமீட்டர் மூலம் அளவிடப்்படுகிைது.

சூடோன மறறும் குளிர பயன்போடுகள்/Hot & 
Cold application: சவப்்ப மறறும் குளிர் ்பயன்்பாடுகள் 
ஒரு சிகிசறெ ந�ாககத்திறகாக திட்டமிடப்்பட்ட திசு 
சவப்்பநிறல மாறை ச்பாருட்டு ந�ாயாளிகளுககுப் 
்பயன்்படுத்்தப்்படும். எ.க: வலி, காய்செல்

இன்சுலின் ஊசி:  நீரிழிவு ந�ாயாளிகளுககு 
இன்சுலின் ந்பாதுமாை ்பயன்்பாடு இல்லா்த்தால் 
நீரிழிவு சிகிசறெ ச்பரும்்பாலும் இன்சுலின் 
்பயன்்பாடு, உணவு மறறும் உடற்பயிறசி கட்டுப்்பாடு 
ஆகியவறறை உள்ளடககியது. நீரிழிவு  
ந�ாயாளிகளுககு இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யா 
நிறல  மறறும் கறணயத்தில் இன்சுலின் இல்லா்த 
நிறலயில் ஊசி வழியாக இன்சுலின் 
வழஙகப்்படுகிைது. ந�ாயாளிகளுககு குடும்்ப 
உறுப்பின்ைர்கள் திைெரி அடிப்்பறடயில் 
செயல்முறை செய்ய பி�்தாைமாக ச்பாறுப்பு. 
இன்சுலின் உட்செலுத்து்தல்  ந�ாய்த்ச்தாறைறை 
முறையில் உட்செலுத்்தப்்பட நவண்டும்.

இைத்த �ோைஙகள் வழியோக சிகிச்ர�: ஆ�ம்்ப 
சுகா்தா� நெறவ ெமீ்பத்திய மாறைஙகள் கா�ணமாக 
மருத்துவமறையிலிருநது குறைந்த �ாட்களில் 
சவளிநயறு்தல், வீட்டிநலநய சிகிசறெ  (IV) ச்பறும் 
ந�ாயாளிகளின் எண்ணிகறகறய அதிகரித்்தல் 
ஆகியவறறை  ஊககமளிககின்ைது.  
IV சிகிசறெ மூலம் ந்தர்நச்தடுககப்்பட்ட கூடு்தல் 
தி�வஙகள் மறறும் எலகட்ந�ாறலட்கள், கூடு்தல் 
ஊட்டசெத்து, மருநதுகள் வழஙக முடியும்.  IV 
சிகிசறெ உட்செலுத்து்தலின் துவககம் ஆகியறவ 
வழககமாக மறையியல் சுகா்தா� செவிலியரின் 
்பணி ஆகும்

மருந்துகளின் வோய்வழி நிரவோகம்: வீட்டில் 
ந�ாயாளிகளுககு என்்பது மருநதுகளின் வாய்வழி 
நிர்வாகம் குறைந்த செலவு,  உடல் இயககவியலில் 
மிகவும் ்பாதுகாப்்பாைது மறறும் மிகவும் வெதியாை 
முறை ஆகும். �ாககு கீநழ சகாடுககப்்பட்ட  
மருநதுகள் ெளி ெவவு (mucous) மூலம் செயல்்பட 
முறையாக உமிழநீரில்  உறிஞெப்்பட்டு இ�த்்தக 
குழாய்களில் மருநதுகள் நவகமாக 
உறிஞெப்்படுவ்தறகாகவும், உட்புைமாக (local) 
செயல்்படுவ்தறகாகவும் மருநதுகள்  
சகாடுககப்்படுகின்ைை.

இழுரவ( Traction): இழுறவ  உடற்பகுதி 
இயககம் ்தடுகக மறறும்  உடல் இயககத்திறககாை 
அழுத்்தம் (force) ஆகியவறறிறகாக 
்பயன்்படுத்்தப்்படும்

ஒரு உடல் ்பகுதியாக ச்பாதுவாக ஒரு புைம் 
முககியமாக றக அல்லது கால்களில் 
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்பயன்்படுத்்தப்்படுகிைது. எ.க: ்தறெ திரிபு, முழு முறிவு 
அல்லது இடமாறைப்்பட்ட எலும்பு அல்லது சீ�றமப்பு 
அல்லது எலும்பு சீ�ழிவு ்தடுகக
கோயம் போதுகோப்பு: 

உள் அல்லது சவளிப்புைமாக உடல் திசு 
ஒருறமப்்பாடு இல்லாமல் அல்லது  இறடசவளி 
இருப்்பற்த காயம் எைப்்படு்பகிைது. காயஙகள் 
சூழலால் மாசு்பட்ட ந�ாய்த்ச்தாறறு  
்பாதிககப்்படலாம். காயத்தின் ்பாதுகாப்பு 
குறிகநகாள் ச்தாறறு ்தடுத்்தல் மறறும் 
குணப்்படுத்து்தல் ஆகும்.

கோறந்றோட்டம் (Ventilation): வீட்டு ்ப�ாமரிப்பில் 
காறநைாட்டம் அம்ெஙகளின் இ�ண்டு வறககள் 

பிைோண வோயு நிரவோகம் - வழககமாக 
சுவாசிககககூடிய பி�ாண வாயு நீண்ட �ாட்களாக 
அறட்பட்ட சுவாெக நகாளாறுகறள (COPD) 
கட்டுப்்படுத்துவ்தறகாக வீட்டிநலநய பி�ாண வாயு 
வழஙகப்்படுகிைது. �ாசி முறையஙகறளப் 
்பயன்்படுத்தும் ந்பாது எரிசெறலக கருத்தில் 
சகாண்டு ்ப�ாமரிகக நவண்டும்.

உறிஞசுதல் (suctioning) : அறுறவசிகிசறெ 
�றடமுறைகள், வலி மறறும் �ாள்்பட்ட மருத்துவப் 
பி�சசிறைகள், ந்பான்ை ்தறெ�ார் அழுத்்தம், 
திைம்்பட இருமல் உறடய ந�ாயாளிகளுககு 
மூசசுத்திணைல் உண்டாகிைது.   திைறமறயக 
குறைககும். டி�ாநகஸடாமியின் (அ) லாச�ஙசககடமி 
சுவாசித்்தறல எளி்தாககும் ஆைால் சுவாெ 
ச்தாறறுககு கா�ணமாக செயறறக சுவாெ 
மண்டலத்தில் இந்த நுட்்பத்திறகு அதிக திைன் 
ந்தறவப்்படுகிைது மறறும் வழககமாக வீட்டில் 
சுகா்தா�  செவிலியர் இந்த செயறலச செய்வார்.
வீட்டு சுகோதோைப் பைோமரிப்பில் ஆநைோ�ரன 
ந�ரவகள்

ஆறு்தல் உள்ள குடும்்பஙகளுககு ஆநலாெறை 
நெறவகள் ்தஙகள் சொந்த வீட்டில். ஆநலாெறை 
திட்டம் தீவி�மாக வழஙகப்்படுகிைது. குடும்்பஙகள் 
ச்பாதுவாக 5 மு்தல் 21 வயதிறகு உட்்பட்ட 
குழநற்தகளின் உணர்சசி ெம்்பந்தமாை 
கவறலயில் �டத்ற்த காட்டும். இந்த நெறவகள் 
ஒவசவாரு குடும்்பத்திைருககும் 
ச்தரிநதிருககின்ைை இலககுகறள அறடய குடும்்ப 
உறுப்பிைர்களின் ்பலம் ச்தறிநது ஆநலாெறை 
நெறவகள் வழஙகப்்படுகிைது. ச்பாதுவாக 
உற�யாடப்்பட்ட சிககல்கள்

அ. நகா்ப நமலாண்றம
ஆ. கவறல மறறும் மை அழுத்்தம்
இ. மது மறறும் மருநது முறைநகடு
ஈ. குழநற்த ஒழுககம் நுட்்பஙகள்
இ. ்தம்்பதிகளிறடநய  கருத்து நவறு்பாடு 
ஊ. வன்முறை ந்பான்ை ்பல்நவறு �டத்ற்த

எ. துககம் மறறும் இழப்பு
ஏ. ச்பறநைார் / குழநற்த நமா்தல்கள்
ஆநலாெறை அமர்வுகளில் குடும்்பம் 

உறுப்பிைர்களின் கலறவயாைது முககியமாைது. 
அவர்களின் இலககுகறள அறடய சிகிசறெயின் 
நீளம் குடும்்பத்தின் ்தனிப்்பட்ட ந்தறவகறள 
ொர்நதுள்ளது.
�மூக அடிப்பரடயிைோன மறுவோழ்வுகளில் 
�மூக பஙநகறபுககோன திட்டமிடல்
 • ெமூக ்பஙநகறபு மககள் மைப்்பான்றமறய 

புரிநது சகாள்ள நவண்டும் ெமூகத்தில், 
திட்டத்தில் ்பஙநகறகும் நிறல மறறும் 
எதிர்்பார்ககப்்படும் அளவு எதிர்காலத்தில் 
அறடயப்்பட நவண்டிய ்பஙகு.

 • ெமூக அடிப்்பறடயிலாை புைர்வாழவளிப்பு 
நிகழசசித்திட்டமாைது, ஊைமுறநைார் குழுககள், 
அவர்களது குடும்்பஙகள் மறறும் ெமு்தாயத்ற்த 
உள்ளூர் ெமூகத்ற்த அபிவிருத்தி செய்யும் 
்பஙகளிப்பு முறைறமறய பின்்பறறுவ்தறகாை 
வழிகறளக கண்டறிய நவண்டும்.

 • ெமூகம் வாழவின் அடிப்்பறட ந்தறவகறள 
ஆ்தரிகக நவண்டும் மறறும் குடும்்பஙகளுககு 
உ்தவ நவண்டும்.  வீட்டில் மறுவாழவு 
நமறசகாள்ளல்.

 • ஊைமுறை ெமூக உறுப்பிைர்கள் மறறும் 
அவர்களது குடும்்பஙகள் அறைத்து 
கலநதுற�யாடல்களிலும் மறறும் அவர்களுககு 
வழஙகப்்படும் நெறவகள் மறறும் வாய்ப்புகள் 
ச்தாடர்்பாகவும் ஈடு்படுத்்தப்்பட நவண்டும்.

சுருககம்
 மறையியல்  செவிலியம் என்்பது விரிவாை 

கவனிப்பு ச்தாடர்சசியின் ்பகுதியாக சுகா்தா�, ெமூக 
மறறும் ஆ்த�வு நெறவகள் ்தனி�்பர்களுககும் 
குடும்்பஙகளுககும் அவறறின் குணாதிெயஙகளில் 
வழஙகப்்படுகின்ைை. வீடு மறறும் ெமு்தாயத்தில். 
வீடுகளில் உடம்பு ெரியில்லாமல் உடல் �லறை 
்ப�ாமரிப்்பது எை முன்ைர் 
வற�யறுககப்்பட்டிருந்தது. இது ஒரு ச்பரிய 
வளர்சசிறயக சகாண்டிருந்தது. ந�ாறயத் 
்தடுத்்தல் மறறும் சிகிசறெறய வழஙகு்தல் என்்பை 
உள்�ாட்டின் �ர்சிங ந�ாககம் ஆகும். மருத்துவ 
மறறும் ்பல் மருத்துவ ்ப�ாமரிப்பு, மருநது நெறவகள் 
உடல் சிகிசறெ, ச்தாழில் சிகிசறெ, ஊட்டசெத்து 
ஆநலாெறை, மருத்துவ உ்பக�ணஙகள் மறறும் 
வழஙகல் வெதி ஆகியறவ வீட்டு சுகா்தா� 
நெறவகள். வீட்டுக கவனிப்புப் ்பகுதிகள் 
திைறமயாை மருத்துவப் ்பயிறசியாகும். உடல் 
சிகிசறெ, ந்பசசு மறறும் சமாழி சிகிசறெ, ச்தாழில் 
சிகிசறெ, மருத்துவ ெமூக நெறவகள். ெமூக 
அடிப்்பறடயிலாை மறுவாழவு என்்பது ெமு்தாய 
வளர்சசிககாை ஒரு உத்தி
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மனநிரை ஆய்வு த�யல்முர்ற
8

 அறிமுகம்

மைநிறல ஆய்வு என்்பது மருத்துவ 
மதிப்பீட்டின் ஒரு ்பகுதியாகும். இது ஆய்வு ந��த்தின் 
ந்பாது ்பரிநொ்தறையாளரின் கண்காணிப்பு மறறும் 
மை�ல ந�ாயாளி ்பறறிய ்பதிவுகள் ஆகியவறறை 
சமாத்்தமாக விவரிககிைது. ந�ாயாளியின் வ�லாறு 
நிறலயாைது.  ந�ாயாளியின் மைநிறலயாைது 
�ாளுககு �ாள் அல்லது மணிககு மணி மாறும் 
ந�ாயாளி அறமதியாக அல்லது நகள்விகளுககு 
்பதிலளிகக மறுககிை ந்பாதும், மருத்துவ நிபுணர் 
கவைமாக கண்காணிப்்ப்தன் மூலம் ஓர் வளமாை 
்தகவறலப் ச்பை முடியும்.

்தத்துவவியளாளரும் மை�ல நிபுணருமாை 
கார்லஜைான் ச்பர்ஸ என்்பவ�ால் மைநிறல ஆய்வு 
உருவாககப்்பட்டது.

வரையர்ற
மைநிறல ஆய்வு என்்பது ந�ர்காணலின் ந்பாது 
மை�ல செயல்்பாட்டின் ்த�த்தின் ஒழுஙகாக 
ஆவணப்்படுத்துவ்தாகும்.

மைநிறல ஆய்வு என்்பது மருத்துவ 
மதிப்பீட்டின் ஒரு ்பகுதியாகும். இது ஆய்வு ந��த்தின் 
ந்பாது ்பரிநொ்தறையாளரின் கவனிப்பு மறறும் 
மை�ல ந�ாயாளி ்பறறிய ்பதிவுகள் ஆகியவறறை 
சமாத்்தமாக விவரிககிைது.

முன்எச்�ரிகரக �டவடிகரக
1. துல்லியமாை ந�ாய்க கண்டறி்தல் மறறும் 

உருவாககத்ற்த ்தயாரிகக
2. சிகிசறெககாக திட்டமிட
3. ந�ர்ககாணலின் ந்பாது மை�ல ந�ாய்ககாை 

அறிகுறி மறறும் அறடயாளத்திறகாை 
ஆ்தா�ஙகறள ச்பைவும், ்தைககும் பிைர்ககும் 
ஏற்படுத்்தக கூடிய ஆ்பத்துகள் மறறும் 
அறிகுறிகறளக கண்டறியவும்.

மை�ல ்பரிநொ்தறை சகாடுககப்்பட முடியா்த 
ந�ாயாளிகளுககு பின்வருமாறு நொ்தறையிடலாம்.

1. உணர் விழந்த அல்லது சுயநிறைவறைல் அறை 
நிறலயிலுள்நலார் ஆய்வாளரிடம் கவைம் 
செலுத்்த முடியாது.

2. முறறிலும் ந்பெ முடியா்தவர் (ந்பசசிழப்பு)
3. ஆ�ாய்சசியாளரின் சமாழி ெ�ளமாக இல்றல. 

(சமாழிப்பி�சசிறை)

விைககம்
ச்பாதுத் ந்தாறைம் மறறும் �டத்ற்த ஆய்வாளர் 

ஒருவருறடய வயது, ்பாலிைம் மறறும் ஒட்டு சமாத்்த 
ந்தாறைத்ற்த கவனிககிைார். சுத்்தமின்றம 
ந்தாறைத்தில் கவைமின்றம அல்லது ஆறட 
அணிவ்தறகாை உடல் இயலாறம எல்லாம் 
மைந�ாய்ககாை அறிகுறிகளாகும்.

ந்தாறைம் : வயதிறநகற்ப 
ந்தான்று்தல்/ வயற்த 
விட அதிக வயது

சீர்்படுத்்தல் : வழககமாை உறட / 
அொ்தா�ணமாக 
உறடயணிந்தல்

சுத்்தம் : ந்பாதுமாை அளவு / 
ந்பாதுமாை அளவில்றல

மருத்்தவமறையில் 
அனுமதித்்த முறை

: ்தாைாகநவ முன் வநது / 
வலு கட்டாயமாக

�ல்லுைவு : ்தாைாகநவ �ல்லுைவு 
ஏற்படுத்்த முடிவில்றல

முக்பாவறை : ெநந்தாஷம் / நொகம் / 
நகா்பம் / வற�யறுகக 
முடியவில்றல

ந்தா�றண : ்தளர்வாை (ஆசுவாெமாக) 
/ மாறறிக சகாண்நட 
இருககும் ந்தா�றண

செயல்முறை
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உடலியல் தர� இயககம்
 • ்தறெ இயககம் அதிகமாக அல்லது குறைவாக
 • அொ்த�ணமாை ்தன்னிசறெயறை 

இயககஙகளாை ்தன்னிசறெயறை �டுககம், 
்தறெ ஓய்வின்றம, ஓய்வின்றம

 • கட்டாய செயல்கள், செய்றககள் அல்லது 
்பழககம் (எ.கா �கம் கடித்்தல்)

 • செய்றககறள ெரி்பார்த்்தல்: ந�ாயாளி க்தறவ 
மூடு்தல், மின்ொ�, ச்பாத்்தான்கறள அறணத்்தல் 
ஆகியவறறை திரும்்பத் திரும்்ப ெரி ்பார்த்்தல்.

 • சுத்்தமாை செய்றககள்
 • ஆறட அணியும் செய்றககள்
 • ்தறல முடிறயப் ்படித்துக சகாள்ள இயறறக 

மீறிய ஆவல்

நபச்சு
துவகக நிறல 
(ச்தாடககம்)

: ்தன்னிசறெயாக 
(்தாைாக) / ந்பசிைால் 
மட்டும் ந்பதுவது

விகி்தம் மறறும் அளவு : வழககமாக / 
(ஒறெயறைநிறல / 
அதிகமாக) குறைவாக

ந்பசும் ச்தானி மறறும் 
ஓட்டம்

: விற�வாக / சமதுவாக 
/ ெலிப்்பாக / ெத்்தமாக

ெம்்பந்தம் : ெம்்பந்தப்்பட்ட / 
ெம்்பந்தமில்லாத்து 

மனநிரை மறறும் த�யல்விரைவு 
(போதிப்பு)

மனநிரை

மைநிறல என்்பது உணர்வுகநள உலகம் 
்பறறி அவர் சகாண்டுள்ள புரி்தறல 
சவளிப்்படுத்துகிைது.  

ந�ர்ககாணலின்ந்பாது ந�ாயாளியின் 
மைநிறலறய கவனிககவும் மறறும் அவர்கள் 
எப்்படி உணர்கிைார்கள் எைக நகட்கவும்.

உணரவு�ோர நிரை (போதிப்பு)

செயல் விறளவு (்பாதிப்பு) என்்பது 
ந�ாயாளியின் ்தறந்பாற்தய உணர்சசி சவளிப்்பாடு 
எை வற�யறுககப்்படுகிைது. ந�ாயாளியின் முக 
்பாவத்தின் சவளிப்்பாடு, அளவு மறறும் 

சவளிப்்பறடயாை �டத்ற்த ஆகியவறறை 
உள்ளடககியது.
அகநிரை: ந�ாயாளியில் நமநலாஙகிய மைநிறல 
எவவாறு உள்ளது
பு்றநிரை: உஙகள் ்பதிவு (ஏறைம் / உறொகம் / 
கவறல / எரிசெல்)

சிந்தரன உள்ைடககம்

சிந்தறைறய: ஓட்டம், வடிவம், உள்ளடககம் எை 
பிரிககலாம்

ஓட்டம் :  இ ய ல் ்ப ா ை / 
எ ண் ண த் ்த ற ட / 
எண்ண மாறைஙகள்.

அறமப்பு :  வார்த்ற்தக கலறவ/ 
சுறறி வறளத்்தல்/ புது 
வ ா ர் த் ற ்த க ற ள க 
நகார்த்்தல்

உள்ைடககம்

மாறய : ஆம் / இல்றல
அசெகநகாளாறு : ஆம் / இல்றல
சிந்தறை ஆட்சகாணர்வு : ஆம் / இல்றல

புைணுணரவு

மாறய : ஆம் / இல்றல
பி�றம : ஆம் / இல்றல

அறிவு�ோர த�யல்போடு

உணர்வு நிறல :  உணர்சசி நிறல / 
விழிப்்பாை / அற�தூகக 
நிறல / புலன் மைத்்த நிறல

கவனம் :  ொ்தா�ணமாக கவைத்ற்த 
எழுப்பு்தல் / கடிைப் ்பட்டு 
கவைத்ற்த எழுப்பு்தல்

(கவைம் கணககீடுகளால் மதிப்பிடப்்படுகிைது 
அல்லது ந�ாயாளி வார்த்ற்தறய முன்நைாககி 
மறறும் பின்நைாககி உசெரிகக நகட்்ப்தன் மூலம்)

ஒருமுகப் படுத்துதல் :  இயல்்பாை / திறெ 
திருப்்பப்்பட்டு)கவைத்ற்த 
திருப்பு்தல் (மா்தஙகளின் 
ச்பயர்கள் / வா�ஙகளின் 
ச்பயர்கறள பின்நைாககி 
கூறு்தல்)
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திர�ப் நபோககு :   திறெயறமவுறடய/
திறெயறமவு இல்லா்த 
(ந��ம்/இடம்/�்பர்)

ஞோபகம் :   அறைத்தும் நிறைவில் 
உள்ளது / ்பகுதியளவு 
நிறைவில் உள்ளது

�ரூபத்திய ஞோபகம் :  ந�ாயாளிகளின் ்பசிறயப் 
்பறறி நகட்டு அவர்கள் 
காறல உணவு அல்லது 
முநற்தய இ�வு உணவு 
என்ை ொப்பிட்டார்கள் எை 
நகட்டறிநது ெரி்பார்ககவும்

ததோரை நிரை : ந�ாயாளியிடம் குழநற்தப்  
ஞோபகம்    ்பருவத்ற்தப் ்பறறிய 

்தகவல்கறளக நகட்டறிநது 
பின்ைர் ெரி ்பார்ககவும்

உடனடி ஞோபகம் :  மூன்று வார்த்ற்தகறள 
கூறி வார்த்ற்தகறள 
உடைடியாகககூைச 
செய்்தல்.  மூன்று மு்தல் 
ஐநது நிமிடஙகள் கழித்து 
பின்ைர் மறு்படியும் கூைச 
செய்்தல்.

நுண்ணறிவு / : அறைத்தும் நிறைவில் 
அறிவுககூர்றம    உள்ளது / ்பகுதியளவு 

நிறைவில் உள்ளது.
(ச்பாது அறிவு/ கணித்திைன்/ நஜைாடியாை இரு 
ச்பாருட்களுககாை ஒறறுறம மறறும் நவறறுறம)

தீரப்பு :  அறைத்தும் நிறைவில் 
உள்ளது / ்பகுதியளவு 
நிறைவில் உள்ளது (தீர்ப்பு 
என்்பது ெரியாை சூழ 
நிறலறய மதிப்பிடவது 
மறறும் ்தனிப்்பட்ட / ெமூக 
நிறலறமயில் ெரியாை 
முறையில் �டந்த சகாள்ளும் 
திைன்)

ந�ோய் உள்ளுணரவு :  உள்ளது/ ்பகுதி 
உள்ளுணர்வு/ இல்றல. 
(ந�ாய் உள்ளுணர்வு 
என்்பது ந�ாயாளியின் 
விழிப்புணர்வு மறறும் 
புரி்தலுககாை புரிநதுணர்வு

முடிவுரை

மைநிறல ஆய்வு என்்பது மருத்துவ 
மதிப்பீட்டின் ஒரு ்பகுதியாகும். இது 
்பரிநொ்தறையாளரின் அவ்தானிப்புகளின் சமாத்்த 
மதிப்ற்பறயயும், ந�ர்ககாணலின் ந்பாது மை�ல 
ந�ாயாளியின் உணர்வுகள் ்பறறியும் விவரிககிைது. 
ந�ாயாளியின் வ�லாறு நிறலயாைது. 
ந�ாயாளியின் மைநிறலயாைது �ாளுககு �ாள் 
அல்லது மணிககு மணி மாறும். மைநிறல ஆய்வு 
என்்பது ந�ர்காணலின் ந்பாது ந�ாயாளியின் 
ந்தாறைம், ந்பசசு, செய்லகள் மறறும் 
எண்ணஙகளின் விளககம் ஆகியவறறை 
கண்டறியலாம். ந�ாயாளி அறமதியாக அல்லது 
நகள்விகளுககு ்பதிலளிகக மறுககிை ந்பாதும், 
மருத்துவ நிபுணர் கவைமாக கண்காணிப்்ப்தன் 
மூலம் வளமாை ்தகவறலப் ச்பை முடியும்



ப�ொது பெவிலியம் - வகுப்பு 12
�ொட நூல் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மமலொயவொளர்கள்

ஓவியம்
விம�ொத் குமொர V,  
அடடக்கல ஸ்டீ�ன் S

தடடசெர
பெ. ெந்தியொ
்க. நொ்கமவலு 

கலை மற்றும் வடிவலமப்பு குழு

�க்க வடிவடமப்பு
அடிென் ரொஜ் அ
பிரெொந்த் சி
ம�சசிமுத்து
பிரெொந்த் பி
ெந்தியொகு ஸ்டீ�ன்

In-House - QC
ரொமேஷ் தங்கப்�ன்
கி. பேரொல்டு வில்ென், �. அருண் ்கொமரொஜ்

அடடட வடிவடமப்பு
்கதிர ஆறுமு்கம்
ஒருஙகிடைப்பு
ரமமஷ் முனிெொமி

இந்நூல் 80 ஜி.ஸ்.எம். எலி்கண்ட மமப்லித்மதொ தொளில் அசசிடப்�டடுள்ளது. 
ஆப்பெட முடையில் அசசிடமடொர:
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பாட வல்லுநர்
முலைவர். இரா.சஙகர் சண்முகம்
இளம் ம�ரொசிரியர, பெவிலியர ்கல்லூரி
பென்ட� மருத்துவ ்கல்லூரி, பென்ட� – 3
மமைாயவாளர்கள்
K. சசந்தமிழ் சசல்வி
பெவிலிய ம�ொத்கர / முதல்வர
பென்ட� மருத்துவக ்கல்லூரி, பென்ட� – 3
P. கைாவதி
முதல்வர, பெவிலியர �ள்ளி, ்கஸ்தூரி�ொய ்கொந்தி ப�ண்்கள் 
மற்றும் குழந்டத்கள் மருத்துவமட�, திருவல்லிகம்கணி, 
பென்ட�
விஜயைட்சுமி
முதல்வர, பெவிலியர ்கல்லூரி
ம்கன்ெர நிறுவ�ம் WIA, அடடயொர, பென்ட� – 20
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