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11 |  செவிலியம் மற்றும் செவிலியத்துறை

1 செவிலியம் மற்றும் 
செவிலியத்துறை

அலகு

கற்ைல் ந�ோககஙகள்

1.	 மாணவர்கள்	செவிலியத்தின்	வரலாறு	பற்றிய	அறிவவப்	சபறுதல்

2.	 மாணவர்கள்	உடல்	நலம்,	 நநாய்	மற்றும்	மருத்துவமவை	குறித்த	்கருத்துக்கவை	
அறிதல்	

3.	 மாணவர்கள்	செவிலியம்	மற்றும்	செவிலியத்தின்	நநாக்கம்	பற்றி	அறிதல்	

4.	 மாணவர்கள்	 செவிலியம்,	 செவிலியர்களின்	 பண்பு்கள்,	 செவிலியப்பணி	மற்றும்	
செவிலியத்தின்	அடிப்பவட	 ச்காள்வ்க்கள்	மற்றும்	 செவிலிய	உறுதிசமாழி	 பற்றி	
அறிதல்

W.H.O.		–	உல்க	நிறுவைம்

"நலம்	 என்பது	 சவறும்	 நநாயின்வமவய	
மட்டும்	குறிப்பதல்ல.	அது	முழுவமயாை	
உடல்,	 மைம்	 மற்றும்	 ெமுதாய	
அைவிலாை	நலத்வத	குறிப்பதாகும்''	எை	
இஙந்க	வவரயறுக்கப்பட்டுள்ைது.

1.1  முன்னுறை

நலம்	என்பது	நநாய்	அற்்ற	நிவலசயன்று	
பண்வடய	 ்காலங்களில்	 மக்கள்	 மற்றும்	
ெமுதாயம்	்கருதியது.	

நலம்	 என்பது	 ஒரு	உயரிய	 பண்பிவை	
தரக	 கூடியதாகும்.	 நலம்	 என்பது	 ஒரு	
தனிப்பட்ட	 ்கருத்து.	 இது	 வித்தியெமாை	
அரத்தங்கவையும்,	 ்கருத்துக்கவையும்	
ச்காடுக்கக	 கூடியது.	 இது	 நபருககு	 நபர	
மாறுபடும்.

நலம்	 	 என்பது	 ஒரு	 தனிமனித	
செயல்பாட்டின்	உ்கநத	நிவல	ஆகும்.	

1.2   �லம் (Health)  வறையறை

நலம்	என்பவத	வவரயறுப்பது	என்பது	
ஒரு	 ்கடிைமாை	 செயலாகும்.	 ்காலத்திற்கு	
்காலம்	 நலத்வத	 பலர	 சவவநவறு	
நிவல்களில்	வவரயறுத்துள்ைைர.

நலம்	 மற்றும்	 உடல்	 நலககுவ்றவு	
என்பது	 ஒவசவாரு	 நபரின்	 தனிப்பட்ட	
்கருத்தாகும்.

எ.்கா.	 வலிப்பு	 நநாயாளி	 ஒருவர	
மருத்துவரின்	 ஆநலாெவைப்படி	

நநாய்நாடி	நநாய்முதல்	நாடி	அதுதணிககும்	
வாய்நாடி	வாய்ப்பச்	செயல்

-	திருககு்றள்

விைக்கம்	-	நநாய்	இதுசவன்று	ஆராய்நது,	
நநாயின்	 ்காரணமறிநது	 அது	 தணிககும்	
வழிவயயும்	 ஆராய்நது	 அதற்ந்கற்்றவாறு	
மருத்துவர	செயல்பட	நவண்டும்.

திருவள்ளுவர்
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மருநது்கள்	அருநதி	வலிப்பிவை	்கட்டுககுள்	
வவத்திருப்பவர	 தன்வை	 வீட்டிலும்,	
சதாழில்	செய்யும்	இடங்களிலும்	நநாயாளி	
எைக	்கருதுவதில்வல.

1.3  உடல் �லககுறைவு

உடல்நலககுவ்றவு	 என்பது	 தனிப்பட்ட	
மனிதனின்	 இயலாவம	 உடல்	 அைவிலும்,	
மைதைவிலும்	தன்ைால்	ஏற்றுகச்காள்ைக	
கூடாத	நிவலநயயாகும்.	

�லம் – ந�ோய் அளறவ

ட்ராவிஸ்	 என்பவரின்	 ்கருத்தின்படி	 நலம்	
–	 நநாய்	 அைவவ	 என்பது	 உள்	 மற்றும்	
சவளிப்பு்ற	 சூழ்நிவல்களில்	 ஏற்படககூடிய	
மாற்்றங்களுககு	 மாறும்	 தன்வமயுவடய	
நிவலயாகும்.

 

மருத்துவமறை என்ை செோல்

	லத்தின் சமோழி செோல் – 
ஆஸ்பிடோலிஸ் -  விருந்திைர்

	பிசைஞ்ச் சமோழி செோல் – ஆஸ்பீஸ் 
– �ம்பிகறக / விருந்திைர் என்ை 
செோல்லிலிருந்து செைபெடடது.

1.4   மருத்துவமறை

வறையறை

மருத்துவமவை	 என்பது	
உடல்நலககுவ்றவு,	 ்காயம்	 ஆகியவவ்கவை	
நலப்படுத்தககூடிய	 நிறுவைம்	 ஆகும்.	
உடல்	 ஆநராககிய	 நிவலயில்	 உள்ைநபர	
ஆநராககியத்வத	 நிவலப்படுத்த	
முன்நைற்்றவும்	நநாவய	தடுக்கவும்	உதவுகி்றது.
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நதசிய	கிராமப்	பு்ற	சு்காதாரத்	திட்டம் 
(National Rural Health Mission)

மாநில	திட்ட	
நமலாண்வம	பிரிவு	(State	

project Management Unit)

மாநில	சு்காதார	திட்டம் 
(State	Health	Mission

மாநில	சு்காதார	
நலச்ெங்கம்	(State	Health	

Society)

மாவட்ட	திட்ட	
நமலாண்வம	பிரிவு	

(District project Management 
Unit)

மாவட்ட	சு்காதாரப்பணி	
(District Health Mission)

மாவட்ட	சு்காதார	ெமூ்க	
நலச்ெங்கம்	(District	Health	

Society)

சதாகுதி	சு்காதார	
நலத்திட்டம்	(Block	Health	
&	Sanitization	Committee)

ெமூ்க	சு்காதார	
வமயம்	(CHC) நராகி	்கல்யாண்	

ெமிதி	(RKS)

ஆரம்பசு்காதார	
நிலயங்கள்	(PHC)

நராகி	்கல்யாண்	
ெமிதி	(RKS)

துவண	வமயங்கள்	
(Sub	center)

்கட்டப்	படாத	நிதி	
(Untied fund)

கிராம	சு்காதார	
நலத்திட்டம்	(Village	Health	
&	Sanitization	Committee)

ஆஷா 
(Accredited social health activist)

சபாது	சு்காதார	நலப்	பணியாைர		
(PW)

  மருத்துவமறையின் வறககள்

	அரசு	மருத்துவமவை்கள்

	இரயில்நவ	மருத்துவமவை்கள்

	இராணுவ	மருத்துவமவை்கள்

	தனியார	மருத்துவமவை்கள்

	கிறிஸ்தவ	(மிஷன்)	மருத்துவமவை்கள்

	ESI	 (மாநில	 சதாழிலாைர	 ்காப்பீட்டு	
மருத்துவமவை்கள்)
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செவிலியல்:   வறையறை

செவிலியல்	 என்பது	 ஒரு	 	 மனிதனின்	
மற்றும்	ெமூ்கத்தின்	ஆநராககிய	நலவாழ்வு	
நதவவ்கவை	 அஙகீ்கரிக்கக	 கூடிய,	 புரிநது	
ச்காள்ை	 கூடிய	 மற்றும்	 நிவ்றநவற்்றக	
கூடிய	செய்முவ்ற	ஆகும்.

செவிலியல்	 என்பது	 உடலில்	
நவடசபறும்	 “மா்றா	 அறிவியல்"	
நி்கழ்வு்கவைப்	சபாறுத்து	அவமநதுள்ைது.

செவிலியரின் ெணிகள்
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செவிலியரின் அடிபெறடக சகோள்றககள்

	செவிலியர	 சீருவட	 அணிநதும்,	
சீருவடவய	மதித்து	அதற்ந்கற்ப	நடநது	
ச்காள்ை	நவண்டும்.

  மருத்துவமறையின் ெணிகள்

மருத்துவமவையின்	 முககிய	
குறிகந்காள்	 –	 நநாயாளியின்	 பராமரிப்பு	
மற்றும்	வெதி்கள்

1.5   செவிலி மற்றும் செவிலியல்

செவிலி:   வறையறை

தனிமனிதன்	 மற்றும்	 ெமுதாயத்தின்	
நதவவ்கவை	 அறிநது	 	 தன்னுவடய	
தி்றவமயின்	மூலம்	நெவவ	செய்வதும்,	தான்		
செய்யும்	 சதாழிவல	 சபருவமயா்கவும்,	
அதில்	 தன்	 அறிவவ	 வைரத்து	 ச்காள்ைக	
கூடியவைா்கவும்,	தன்னுவடய	நவவலயில்	
ஒழுக்கமுடனும்,	 ்கவல	 உணரவுடனும்	
செவிலியப்	பணிவய	சி்றப்பா்க	செய்பவநை	
செவிலி	ஆவாள்.

சுத்தம் பணியில்	சுத்தமா்கவும்,	நநரவமயா்கவும்	இருத்தல்

அறிவுத்தி்றன் நெவவக	குழுவுடன்	இவணநது	தி்றவமயுடன்	நநாயாளிககு	உதவி	புரிதல்

்கற்றுக	ச்காள்வதில்	
ஆரவம்

தற்்கால	்கண்டுப்பிடிப்பு்கள்,	மருத்துவ	உலகின்	புதிய	முன்நைற்்றங்கள்	பற்றி	்கற்றுக	

ச்காள்ளுதல்	

தவல	சி்றநதவள் தன்னுவடய	உணரவு,	எண்ணம்	ஆகியவற்வ்ற		்கட்டுப்படுத்தக	கூடியவைா்க	இருத்தல்

உண்வம/நநரவம நநாயாளியிடம்	உண்வமயா்கவும்,	நநரவமயா்கவும்	நடநது	ச்காள்ளுதல்

துணிவு பிரச்ெவையின்	நபாது	சபாறுவமயுடன்	வ்கயாளும்	துணிவு	உவடயவைா்க	இருத்தல்

அரவவணப்பு ்கனிநத	உள்ைத்துடன்	இருத்தல்	

தன்ைடக்கம் தன்	ஒழுக்க	முவ்ற்கவை	அறிநது	அதன்படி	நடத்தல்	

விருப்பமும்,	தியா்க	
மைப்பான்வமயும்

தன்சுய	விருப்பங்கவையும்,	நதவவ்கவையும்	தியா்கம்	செய்தல்

அன்பு சி்றநத	குணநலன்்கைாை	அன்பு,	இரக்கம்,	சமன்வம,	சபாறுவம,	புரிநது	ச்காள்ளும்	

தன்வம	மற்றும்	ெகிப்புத்தன்வம	நபான்்ற	பண்பு்கவை	ச்காண்டு	இருத்தல்	

செவிலியருககுரிய ெண்புகள்
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	நநாயாளி்களிடமிருநது	 பரிசுப்	
சபாருட்்கவைப்	சபறுதல்	கூடாது.	

	நநாயாளி	 தன்னிடத்தில்	 கூ்றப்பட்ட	
எநத	 தனிப்பட்ட	 செய்தி்கவையும்	 எநத	
நபரிடமும்	பகிரநது	ச்காள்ைக	கூடாது.

1.6  செவிலியத்துறையின் வளர்ச்சியும் 
  வோய்பபுககளும்

நபாட்டிககுரிய	 (அ)	 தகுதித்	 நதரவு,	
சவளிநாட்டு	நவவலககு,	 	CGFNS,	NCLEX	–	
சவளிநாடு்களில்	பணிபுரிவதற்்காை	தகுதித்	
நதரவு்கள்	

USA	ககு,	PROMETRIC,	IELTS	–	அரபு	நாடு்கள்.

CGFNS,	
NCLEX

PROMETRIC
IELTS	

ஐககிய	நாடு்கள்}

} அரபு	நாடு்கள்

	நமல்	 பதவியிலிருப்பவர்களுககு	
அவர்கைது	 அனுபவத்திற்கும்,	
அறிவிற்கும்	மதிப்பளிக்க	நவண்டும்.

	எப்நபாதும்	 சுத்தமாை	 மற்றும்	 சீராை	
நதாற்்றத்துடன்	இருக்க	நவண்டும்.

	நநாயாளியின்	 வெதிக்கா்கவும்	
மருத்துவமவையின்	 ெரியாை	
இயக்கத்திற்்கா்கவும்		குறித்த	்காலத்தில்	
பணிககு	வரநவண்டும்.

	நநாயாளி்கள்,	 உடன்	 பணிபுரியும்	
செவிலியர்கள்,	 மருத்துவமவை	
ஊழியர்கள்	 ஆகிநயார்களுககு	
ந ம் பி க வ ்க க கு ரி ய வ ை ா ்க வு ம் ,	
ஒத்துவைப்புடன்	 பணிபுரிபவைா்கவும்	
இருக்க	நவண்டும்.

	நநாயாளியின்	 மத	 நம்பிகவ்க்களுககு	
மதிப்பு	அளிக்க	நவண்டும்.	

செவிலியர்களுககோை ஒழுகக ச�றிகள்

முககிய ஐந்து ஒழுகக ச�றிகள்

 
செவிலியர்

செவிலியப்பணி

	செவிலிய	 நடத்வத	 விதி்களின்படி	 செவிலியர	
தவலவமப்	 பண்பு்கநைாடு	 நடக்க	 	 நவண்டும்.	
நமம்பட்ட	 செவிலியக்கல்வி	 செவிலிய	 பணி்களில்	
துவ்ற	உயர	முககிய	பஙகு	ச்காள்ை	நவண்டும்.

சபாது	மக்கள்
	செவிலியப்	 பணி,	 தனிப்	 பட்ட	 மனிதர்கைது	

நம்பிகவ்க்கள்,	ெமய	நம்பிகவ்கயின்	இர்கசியங்கள்	
்காக்கப்பட	நவண்டும்.

குழு	
உறுப்பிைர்கள்

	செவிலியர்களுடனும்	 மற்்ற	 குழு	 உறுப்பிைர	
்களுடனும்	சுமூ்கமா்க	 நநாயாளியின்	 நலன்	 ்கருதி	
பணி	புரிய	நவண்டும்

செய்முவ்ற்கள்
	 தங்கைால்	முடிநத	நமம்பட்டப்	பணிவய								மக்களுககு	

அளிக்க	நவண்டும்

ெமூ்கம்
	 மக்களின்	 ஆநராககியத்திற்கு	 ஏற்்ற	 நமம்பாட்டு	

வழி்கள்.	ெமுதாயம்	மற்றும்	ஆநராககியத்திற்்காை	
நதவவ்கவை	ெநதித்தல்

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_1.indd   5 28/04/2022   12:27:17



1 |  செவிலியம் மற்றும் செவிலியத்துறை 6

சுயாதீை
செவிலியர
பயிற்சியாைர	
INDEPENDENT	NURSE	
PRACTITIONER

செவிலியத்தில்	முவைவர	
பட்டம்
(Post	doctoral	degree	in	Nursing)

செவிலிய	
ஆராய்ச்சியாைர்கள் 
(Nurse Researcher)

செவிலியத்தில்	முவைவர	
பட்டம்	(Ph.D.,	in	Nursing	(5	yrs.)
செவிலியம்	முதுநிவல	
தத்துவம்	(M.Phil.,	in	Nursing)	

செவிலிய	நிரவாகி்கள்
(Nurse Administrator)

1.	பட்டயச்	ொன்றிதழ்	திட்டங்கள்
(Diploma	Certification	Programmes)
2.	தீவிர	சிகிச்வெ	செவிலிய	

பயிற்சி
(Critical	care	Nursing)	
3.	அறுவவ	சிகிச்வெ	செவிலியம்
(OT	Nursing)
4.	சநஞெ்க	செவிலியம்
(Cardio	Thoracic	Nursing)
5.	குடும்பநல	செவிலிய	பயிற்சி
(Family	Nurse	Practioner)

முதுநிவல	செவிலிய	பட்டம்
(M.Sc.,	Nursing	(2	yrs.)

செவிலிய	்கல்வியாைர	
(Nurse Educator)
செவிலிய	பள்ளி,	்கல்லூரி	
்களில்	பணிபுரிபவர

பட்டய	
படிப்பிற்கு	
பின்	
இைநிவல	
செவிலியம்
(PC	B.Sc.,	(2	
yrs.)

செவிலியம்	
மற்றும்	
ம்கப்நபறு	
பட்டயபடிப்பு
(DGNM)

இைநிவல	
செவிலிய	
பட்டம்													
(B.Sc.,	Nursing	
(4	yrs.)

சி்றப்புச்	செவிலியர	பணி
நநாயாளி	்கவனிப்பு
நபாதவை	(Educator)
பயிற்சி	(Practitioner)
ம்கப்நபறு	(Midwive)
மயக்கம்	(Anaesthetists)
ஆராய்ச்சி	(	Researcher)
இல்லநெவவ	(Home	Visit)

பல்நநாககு	பணியாைர	பயிற்சி	
(ANM)
சதாழிற்்கல்வி	பிரிவு

நதரச்சி	சபற்்ற	நமல்நிவல	
மாணவி	(XII)	Higher	Secondary	
Students
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1.7   செவிலியர் துறையின் வைலோறு

	கிறிஸ்துவின்	்காலம்		-		முன்	பகுதி

	மத்திய	்காலம்

	 நவீை	 செவிலியப்	 பணியின்	 உதயம்	
கிறிஸ்துவின்	்காலம்		-		முன்	பகுதி:

செவிலியப்பணி	 என்பது	 கிறிஸ்தவ	
்காலத்தின்	முன்	பகுதியில்	நநாயாளி்களின்	
்கவனிப்பு	முவ்ற்கள்,	ெமய	நம்பிகவ்க்கவைச்	
ொரநதிருநதது.	 நநாயிைால்	 ஏற்படும்	
துன்பத்வதக	 ்கவனிப்பதற்கு	 எநதவித	
எதிரபாரப்புமின்றி	நெவவ	செய்யப்பட்டது.

கிறிஸ்தவ	 மதம்,	 ஒருவர	 எநதவித	
எதிரபாரப்புமின்றி	மனித	குலத்திற்கு	நெவவ	
செய்ய	நவண்டும்	என்று	அறிவுறுத்துகி்றது.	
அத்தவ்கய	 நெவவ	 நாம்	 ்கடவுளிடம்	
்காட்டும்	அன்நப	ஆகும்.	இநதக	ச்காள்வ்க	

செவிலியரால்	 ஏற்றுக	 ச்காள்ைப்பட்டது	
மட்டுமின்றி	 ெமூ்கத்தில்	 செவிலியர்களின்	
அநதஸ்வதயும்	உயரத்தியது.	

மத்திய கோலம்

இக்காலத்தில்	 து்றவி்களும்,	
்கன்னியாஸ்திரி்களும்,	மருத்துவர்கைா்கவும்,	
செவிலியர்கைா்கவும்,	 பணியாற்றிைர.	
பனிசரண்டாம்	 மற்றும்	 பதிமூன்்றாம்	
நுற்்றாண்டு்களின்	 இறுதியில்	 செவிலிய	
பணியாைது	 மருத்துவ	 மற்றும்	 அறுவவ	
சிகிச்வெப்	 பணி்களிலிருநது	 நவறுபட்டு	
தனியாை	ஒரு	துவ்றயா்க	மாறியது.

�வீை செவிலியப ெணியின் உதயம்

கி.பி.1700	முதல்	1853	வவரயிலாை	்காலத்தில்	
நநாயுற்ந்றாவர	 ்கவனிககும்	 	 முவ்றயில்	
எநத	 மாற்்றங்களும்	 ஏற்படவில்வல.		

ஃநபாபி • இவர	 முதல்	 சபண்	 கிறிஸ்தவ	 ெவப	 மூப்பர	 ஆவார.	 இவர	
அறிவுககூரவமயும்	தகுநத	்கல்வியறிவும்	உவடயவராயிருநதார.

• நநாயாளி்கவை	அவர்களின்	வீடு்களுககுகந்க	சென்று	்கவனித்துக	
ச்காண்டார.

• இவவர	 தற்நபாவதய	 நவீை	 சபாது	 சு்காதார	 செவிலியர்களுககு	
ஈடா்க	ஒப்பிடலாம்.

ஃநபபிநயாலா • இவர	நராமபிரபுக்களின்	குடும்பத்வதச்	ொரநதவர.
• இவர	தமது	அரண்மவைவய	ஒரு		மருத்துவமவையா்க	மாற்றிைார.
• இதுநவ	நராமின்	முதல்	கிறிஸ்தவ	மருத்துவமவையாகும்.
• ஏவை்கவையும்,	 நநாயாளி்கவையும்	 ஒன்று	 நெரத்து	 தைது	

இருப்பிடத்திற்கு	ச்காண்டு	சென்று	பராமரித்தார.

பவுலா • இவர	நநாயாளி்களுக்கா்கத்	தன்	வாழ்வவ	அரப்பணித்துக	ச்காண்டவர.
• இவர	மருத்துவமவை	மற்றும்	து்றவிமடம்	(மடாலயம்)	்கட்டிைார.
• வழிநபாக்கர,	 யாத்திரி்கர்கள்,	 பயணி்கள்,	 நநாயாளி்கள்	

நபான்்றவர்கள்	இநத	மருத்துவமவையில்	தஙகிைார்கள்.

மாரசெல்லா • இவர	 வெதிபவடத்த	 குடும்பத்வதச்	 நெரநத	 சீமாட்டி்கவை	
ஒருஙகிவணககும்	தவலவியா்க	சபாறுப்நபற்று	அவர்கவை	ெமூ்கப்	
பணி்களில்	ஈடுபடுத்திைார.
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ஐநராப்பாவில்	 இநத	 ்கால்கட்டத்தில்	 தான்		
செவிலியப்	பணி	ஆரம்பமாைது.

1836	 ஆம்	 ஆண்டு	 செரமனியில்	
உள்ை	 ச்கய்ெரஸ்சவரட்	 என்னுமிடத்தில்	
திநயாடாரபிளிட்ைா	 என்்ற	 பாதிரியாரால்	
சபண்	 து்றவி்களுக்கா்க	 சி்றப்பாை	 ஒரு	
பயிற்சி	அவமப்பு	சதாடங்கப்பட்டது.	அஙகு	
சபண்	 து்றவியர்களுககு	 நநாயுற்ந்றாவர	
்கவனிக்கவும்,	 ெமூ்க	 நெவவ்கள்	
புரியவும்	 பயிற்சி	 அளிக்கப்பட்டது.	 அஙகு	
பயிற்சி	 முடிநது	 பட்டம்	 சபற்்றவர்கள்	
உல்கசமஙகும்	 தங்கள்	 பணி்கவைத்	
சதாடஙகிைர.

கிறிஸ்தவ	 மதத்திலிருநது	 மக்களுககு	
சதாண்டாற்றி	செவிலியத்வத	நமம்படுத்திய		
சில	சபண்்களின்	வரலாறு	கீழ்வருவை:	

1.8  �வீை செவிலியம்

ஃபிைாரன்ஸ்	 வநட்டிஙந்கல்	
அம்வமயாவரப்	 பற்றி	 அறிநதவர்கள்,	
அவர	 எவவாறு	 ஏவை்களுக்கா்கவும்	
பிணியுற்ந்றார்களுக்கா்கவும்,	 தியா்க	
மைப்பான்வமயுடன்	 சதாண்டு	 புரிநதார	
என்பவதயும்,	 மனித	 குலத்துக்கா்க	 அவர	
ஆற்றிய	 பணி்கவையும்,	 செவிலியப்	
பணியின்	தரம்	உயர	பாடுபட்டவதயும்	நன்கு	
அறிவர.

ஒரு	வெதியாை	ஆஙகிலக	குடும்பத்தில்	
ஃபிைாரன்ஸ்	 வநட்டிஙந்கல்	 1820	 ஆம்	
ஆண்டு	 நம	 மாதம்	 	 12ம்	 நாள்	 பி்றநதார.	
அவர	 வைரும்	 நபாநத	 மக்கள்	 நலனிலும்	
அரசியலிலும்	 ஆரவம்	 ச்காண்டார.	
சபற்ந்றார்கள்	 மறுத்த	 நபாதும்	
எதிர்காலத்தில்	 தான்	 ஒரு	 செவிலியரா்க	
வர	 நவண்டும்	என்்ற	திண்ணிய	எண்ணம்	
ச்காண்டிருநதார.

ஃபிைாரன்ஸ்	வநட்டிஙந்கல்	நமல்தட்டு	
சபண்்களின்	 ெலிப்பு	 மிக்க	 வாழ்கவ்கயில்	
அதிருப்தியுற்்றார.	அவர	அக்காலத்திநலநய	
ஆண்்களுககு	 நி்கராை	 ்கல்வியறிவு	 சபற்று	
விைஙகிைார.	 அநத	 அறிவாைது	 அவவர	
உல்க	நடப்பு்கவை	அறிநது	ச்காள்வதற்கும்,	
புரிநது	ச்காள்வதற்கும்	உதவியது.

ஃபிைாரன்ஸ்	 வநட்டிஙந்கல்	 தன்	
அன்வையாருடன்	 மருத்துவமவை்களுககு	
சென்்ற	 நபாது	 நநாயாளி்களுககு	
அளிக்கப்படும்	 ்கவனிப்பாைது	
நபாதுமாைதா்க	 இல்வல	 என்பவத	
உணரநதார.	 அஙகு	 அவர	 ்கவனித்த	
்காட்சி்கள்,	 அவவர	 செவிலியப்	 பணியில்	
இ்றஙகிட	நமலும்	தூண்டியது.	இஙகிலாநது	
மற்றும்	 ஐநராப்பா	 நாட்டிலுள்ை	
பல	 மருத்துவமவை்களுககு	 சென்று	
பாரவவயிட்டார.

அவர	 இதன்	 மூலம்	 செவிலியப்	
பணியில்	ஈடுபடுநவாரககு	

	தகுநத	அறிவும்

	பயிற்சியும்

	ஒழுக்க	 சநறி்களும்	 நதவவ	 என்பவத	
உணரநதார.

ஃபிைாரன்ஸ்	 வநட்டிஙந்கல்,	 ச்கய்்ஸர	
–	 சவரத்திலுள்ை	 பள்ளிவயப்	 பற்றி	
ந்கள்விப்பட்டு	 1850	 ஆம்	 ஆண்டு	 அஙகு	
பயிற்சியில்	நெரநதார.	அஙகு	மூன்று	ஆண்டு	
்காலங்கள்	தீவிரமாை	பயிற்சி	சபற்்ற	நபாது		
தற்நபாதுள்ை	 பயிற்சி	 முவ்றயிலுள்ை	
குவ்றபாடு்கவைக	 ்கண்டறிநதார.	
இப்பயிற்சிககு	பி்றகு,	1853	இல்		இலண்டனில்	
உள்ை	நநாயுற்்ற	சீமாட்டியவரக	்கவனிககும்	
ஒரு	அவமப்பில்	 (care	 of	 sick	 gentle	 women	 of	
London)		நமற்பாரவவயாைரா்க	நெரநதார.
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1854	 ஆம்	 ஆண்டில்	 நடநத	 "கிரிமியன்	
நபாரின்"	 நபாது	 அஙகு	 ்காயமவடநத	
வீரர்களுககு	 நெவவ	 செய்யும்	 வாய்ப்பு	
அவருககுக	 கிவடத்தது.	 ஃபிைாரன்ஸ்	
வநட்டிஙந்கலும்	 அவரது	 செவிலியரும்	
ஆயிரக்கணக்காை	 ்காயமவடநத	
மற்றும்	 இ்றககும்	 	 	 தருவாயிலிருநத	
நநாயாளி்களுககு	 நெவவ	 செய்தைர.	
ஒவசவாரு	 நாள்	 இரவிலும்,	 நநாயில்	
வாடும்	வீரர்கவைக	்கவனிக்க	ஃபிைாரன்ஸ்	
வநட்டிஙந்கல்	வ்கயில்	விைககுடன்	சென்று	
பணிவிவட	 புரிநதார.	 எைநவ	 அவர	
"வ்கவிைகந்கநதிய	 ்காரிவ்கயார"	 (The	 Lady	
with	a	Lamp)	என்்ற	பட்டம்	சபற்்றார.

தன்னுவடய	 முழு	 முயற்சியாலும்,	
மற்்றவர்களின்	 உதவி	 மற்றும்	
நபராதரவிைாலும்	 	 வநட்டிஙந்கல்	
அம்வமயார	இராணுவ	மருத்துவமவையில்	
பல	முன்நைற்்றங்கவைக	ச்காண்டு	வநதார.
ஃபிைாரன்ஸ்	 வநட்டிஙந்கல்	 அம்வமயார	

1860	 ஆம்	 ஆண்டு	 இலண்டனில்	 உள்ை	
செயிண்ட்	 தாமஸ்	 மருத்துவமவையில்	
செவிலியரக்காை	முதல்	பயிற்சி	பள்ளிவய	
துவககிைார.

ஒரு	மனிதன்	நநாயுற்்றநபாது	நநாயுற்்ற	
பா்கத்வத	 மட்டும்	 மைதில்	 ச்காள்ைாமல்	
மனிதைது	 மற்்ற	 நதவவ்கவையும்	
்கருத்தில்	 ச்காண்டு	 ஒரு	 முழுவமயாை	
்கவனிப்பு	 (Holism)	 அளிக்க	 நவண்டும்	
என்்ற	 முககிய	 ்கருத்வத	 முதல்	 முதலில்	
அறிவித்தவர	 பிைாரன்ஸ்	 வநட்டிஙந்கல்	
அம்வமயாநரயாவார.

அவர	 நவீை	 செவிலிய	 ்கல்விககு	
அடிந்காலியவர	 ஆவார.	 அவர	
இநதியாவிலுள்ை	 இராணுவத்தின்	
நிவலவமவய	 சீரபடுத்துவதில்	 ஆரவம்	
்காட்டிைார.	 அவர	 ஒரு	 முழுவமயாை	
சபாது	 சு்காதாரப்	 பணிககு	 திட்டமிட்டு,	

ந�ா

லி

ெ

ம்

உடல்
மைம்

ஆன்மீ்கம்
உணரச்சி
சுற்றுபு்ற	
சூைல்

ஃபிளோைன்ஸ்  ற�டடிஙநகல் அம்றமயோர்

12th 13th

1820 1910
நம

பி்றப்பு  இ்றப்பு
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அது	 அவைத்து	 மருத்துவமவை்களிலும்	
செவிலிய	 துவ்றயிலும்	 ்கவடப்பிடிக்க	
வழி	 செய்தார.	 1910	 ஆம்	 ஆண்டு	 நம	
மாதம்	 13ம்	 நாள்	 அவரது	 90வது	 வயதில்	
ஆழ்நத	 உ்றக்கத்திநலநய	 அவரது	 உயிர	
அவமதியா்க	பிரிநதது.

மனித	 இைத்திற்கு	 அவர	 ஆற்றிய	 சபரும்	
சதாண்வடப்	 பாராட்டி	 1907	 ஆம்	 ஆண்டு	
அவருககு	 ”ஆரடர	 ஆப்	 சமரிட்”	 என்்ற	
சி்றப்பு	 விருது	 வைங்கப்பட்டது.	 அத்தவ்கய	
உயரிய	 சி்றப்பு	 விருவத	 சபற்்ற	 முதல்	
சபண்மணி	 ஃபிைாரன்ஸ்	 வநட்டிஙந்கல்	
அம்வமயாநரயாவார.

1.9  ஃபிளோைன்ஸ் ற�டடிஙநகல் 
  உறுதிசமோழி

திருமதி	லிஸ்ட்ரா.		இ.		கிரிட்டர		என்பவராலும்,	
அவரது	 குழு	 உறுப்பிைர்கைாலும்	
ஹிப்நபாகிநரட்ஸின்	 உறுதிசமாழி	
சிறிது	 மாறுதலுடன்	 ஃபிைாரன்ஸ்	
வநட்டிஙந்கல்	 உறுதி	 சமாழியா்க	 1893-ல்	
அறிவிக்கப்பட்டது.	

இநத	 உறுதிசமாழி	 நவீை	
செவிலியத்	 துவ்றககு	 அடிந்காலிய	
பிைாரன்ஸ்	 வநட்டிஙந்கல்	 நெவவவய	
சபருவமப்படுத்தும்	 வவ்கயில்	
அவமநதுள்ைது.	

"நான்	முழு	மைதா்க	இநத	உறுதிசமாழிவய	்கடவுளுககு	முன்பா்கவும்	இநத	ெவபககு	
முன்பா்கவும்	உறுதி	கூறுகிந்றன்.	என்	பணிவய	முழு	அரப்பணிப்புடன்	செய்நவன்”.

"நான்	மனித	குலத்திற்கு,	அவர்களின்	சபருவமவயயும்,	உரிவமவயயும்,	உணரநது,	
நி்றம்,	 ொதி,	பிரிவு,	மதம்	மற்றும்	நதெ	 நவறுபாடு்கவைக	்கடநது,	அன்புடனும்,	
இரக்கத்துடனும்	பணியாற்றுநவன்”.

	"நான்	சு்காதாரப்	பணிககுழுவின்	ஒரு	நபரா்க	நவீை	அறிவவயும்,	தி்றவமயும்	சபற்று,	
தனி	 மனிதனுககும்,	 குடும்பத்திற்கும்,	 ெமுதாயத்திற்கும்	 எல்லா	 விதமாை	
அவமப்பு்களிலும்	தரமாை,	முழுவமயாை	செவிலிப்	பணியாற்றி	என்	சதாழிலின்	
சபருவமவய	நிவல	நிறுத்துநவன்”.

		"என்னிடம்	ஒப்புவிக்கப்பட்ட	நநாயாளி்களின்	சொநத	விஷயங்கவை	நம்பிகவ்கயுடன்	
பாது்காப்நபன்.	 நமலும்	 அவர்களுககு	 என்ைால்	 செய்யப்படும்	 பணியில்	
நம்பிகவ்கவய	வைரப்நபன்”.

	"என்னுவடய	சொநத		சபருவமகந்கா	சதாழிலின்	சபருவமகந்கா	தீஙகு	விவைவிககும்	
எநத	செயல்்களிலும்	ஈடுபட	மாட்நடன்”.

	 "என்னுவடய	 சதாழிலுககு	முழு	ஆதரவு	 ச்காடுத்து	அதன்	முன்நைற்்றத்திற்்கா்க	
உவைப்நபன்”.

	 "ஒரு	குடிம்கைா்க/குடிம்கைா்க	என்	சபாறுப்பு்கவை	நிவ்றநவற்றி,	ஆநராககியத்தின்	
நமன்வமககு,	நதவவயாை	மாற்்றங்கவை	ஊககுவிப்நபன்”.
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�ம் அைசு ஆண்டுத்நதோறும் நம 12 ஆம் நததி செவிலியர் திைம் அன்று ஃபிளோைன்ஸ் 
ற�டடிஙநகல் விருது வழஙகுகிைது.

“ஃபிளோைன்ஸ் ற�டடிஙநகல் 
விருது”

ரூ. 50,000/-சதோறக ெோன்றிதழ் ெோன்றிதழ் ெோன்று ெதககம்

ெோடச்சுருககம்

இநத	 அத்தியாத்தில்	 நலம்,	 நநாய்,	
மருத்துவமவை	 மற்றும்	 அதன்	 பணி்கள்,	
செவிலி	செவிலியல்	மற்றும்	அதன்	வரலாறு	

செவிலியரின்	 பண்பு்கள்	 மற்றும்	 பணி்கள்	
மற்றும்	செவிலிய	உறுதி	சமாழி	ஆகியவவ	
விைக்கப்பட்டுள்ைது.	

CGFNS	 -	 Commission	on	Graduates	of	Foreign	Nursing	Schools	
	 	 	 சவளிநாட்டு	மருத்துவ	்கல்லூரி்கள்	பட்டதாரி்களுககு	்கமிஷன்
NCLEX	 -	 National	Council	Licensure	Examination	நதசிய	்கவுன்சில்	உரிமம்		

	 	 நதரவு
IELTS	 -	 International	English	language	test	system	
	 	 	 ெரவநதெ	ஆஙகில	சமாழி	நொதவை	முவ்ற

 மதிபபீடு 

I. ெரியோை விறடறய நதர்வு செய்க  
(1 மதிபசெண்)

1. மருத்துவமவை	என்்ற	சொல்,	பிசரஞச்	
சமாழியில்	----------	ஆகும்.

	 அ.	ஆஸ்பிடாலிஸ்	 ஆ.	ஆஸ்பீஸ்	
	 இ.	நஷாப்ஸ்	 ஈ . ந ம ற் ்க ண் ட	 

	 							எதுவும்	இல்வல
2.	 --------அவர்களின்	
	 அரண்மவைநய	 நராமின்	 முதல்	

கிறிஸ்தவ	மருத்துவமவையாகும்.
	 அ.	ஃநபபிநயாலா		 ஆ.	ஃநபாபி	
	 இ.	பவுலா	 	 ஈ.	மாரசெல்லா

3.	 ----------------	 நவீை	 செவிலிய	
்கல்விககு	அடிந்காலியவர	

	 அ.	ஃநபபிநயாலா	 ஆ.	ஃநபாபி	

	 இ.	பவுலா				 ஈ.	வநட்டிஙந்கல்

4.	 பிைாரன்ஸ்	 வநட்டிஙந்கல்	
அம்வமயார	 ------------	 ஆம்	
ஆண்டு	பி்றநதார.

	 அ.	12	நம	1821		 	ஆ.	13	நம	1820	

	 இ.	12	நம	1820				 	ஈ.	13	நம	1910
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2.	 மருத்துவமவையின்	 செயல்பாடு்கள்	
பற்றி	குறிப்பு	எழுது்க

3.	 செவிலியரின்	பணி்கள்	குறித்து	எழுது்க

4.	 செவிலியர்களுக்காை	 	 முககிய	
ஒழுக்க	 சநறி்களில்	 ஐநது	 நிவல்கவை										
எழுது்க.

5. செவிலியர	 துவ்றயின்	 வரலாறு	 –	
கிறிஸ்துவின்	்காலம்	முன்	பகுதி

IV. விரிவோை விறடயளி (10 மதிபசெண்கள்)

1.	 செவிலியரின்	 பண்பு்கள்	 பற்றி	
விைககு்க.

2.	 செவிலியரின்	 நன்ைடத்வத	 விதி்கள்	
பற்றி	விைககு்க.

3.	 ஃபிைாரன்ஸ்	 வநட்டிஙந்கல்	 வரலாறு	
பற்றி	நீ	அறிநதவற்வ்ற	விைககு்க.

4.	 ஃபிைாரன்ஸ்	 	 வநட்டிஙந்கல்	
உறுதிசமாழி	பற்றி	விைககு்க.

5.	 “பிைாரன்ஸ்	 வநட்டிஙந்கல்	
உறுதிசமாழிவய”------------	
அறிவித்தார.

	 அ.	பிைாரன்ஸ்	வநட்டிஙந்கல்
	 ஆ.	ஹிப்நபாகி	நரட்டிஸ்
	 	இ.	திநயாடார	பிளிட்ைா
		 ஈ.	லிஸ்ட்ரா	இ.கிரிட்டர
II. சிறு விைோககள் (3 மதிபசெண்கள்)
1.	 உல்க	 நிறுவைம்	 “நலம்”	 என்பவத	

எவவாறு	வவரயறுத்துள்ைது.
2.	 உடல்	நலககுவ்றவு	என்்றால்	என்ை?
3.	 உடல்	நலக	குவ்றவின்	வவ்கப்பாடு்கவை	

கூறு்க.
4.	 மருத்துவமவையின்	வவ்க்கள்	யாவவ?
5.	 செவிலி	-	வவரயறு
6.	 செவிலியல்	-	வவரயறு
III. சுருககமோை விறடயளி  

(5 மதிபசெண்கள்) 
1.	 நலம்	 மற்றும்	 நநாய்	 அைவவ	 –	

வவரயறு

கறலச்செோற்கள்

நெறிமுறைகள் (Ethics) - நீதிக்குரிய ககோட்ோடுகள்
ந�ோழில் (Profession) - முறையோன �குதியுடன் நெடுெோள் 

்யிற்சியுறடய கேறை
�ளர்ந� நிறை (Infirmity) - உடல் மற்றும் மனக�ோரவு

1.	 Professional	Adjustments	and	ethics	for	Nurses	in	India			-	Mrs	Ann.	J.	Zwemer.
2.	 A	New	tewx	book	for	Nurses	in	India	Vol	1	&	2	CMAI	–	South	India	Branch.

	https://lpntornbridge.org/nursing-history
	https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_nursing
	https://www.britannica.com/topic/nursing
	https://www.jblearning.com/samples/0763752258/52258_ch01_roux.pdf	
	https://www.news-medical.net/health/History-of-Nursing.aspx

ெோர்றவ நூல்கள்

இறைய இறைபபுகள்
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

1.	 மாணவர்கள்	மனித	உடலின்	பலவக்கபபடட	திசுக்கள்	உறுபபு்கள்	மற்றும்	
மணடலங்கள்	பற்றி	ததரிந்துக	த்காள்்ளல்.

2.	 தவவ்வறு	 உறுபபு்களின்	 அகமபபு	 மற்றும்	 பணி்கக்ளப	 பற்றி	 அறிந்துக	
த்காள்்ளல்.

3.	 புலன்	ஊறுபபு்கள்	மற்றும்	பணி்கக்ளப	பற்றி	அறிந்துக	த்காள்்ளல்.
4.	 மாணவர்கள்	வகைபடங்கள்,	மாதிரி்கள்	மற்றும்	்வகல	மாதிரி்கள்	மூலம்	

உடற்கூறியல்	மற்றும்	உடலியல்	பற்றிய	்கண்காடசிகய	நடத்துதல்.

2.1.  முன்னுரை

உடல்	 என்பது	 அற்புதமா்க	
அகமக்கபபடட	 பல	 தைபபடட	
பணி்கக்ளச்	 தெய்யும்	 ஒரு	 முழுகமயான	
இயந்திைம்.	 இது	 பில்லியன்	 தெல்்கக்ளக	
த்காணடது.	 பல	 தெல்்கள்	 ்ெரந்து	
திசுக்கக்ள	 உருவாககுகின்்றன.	 (எ.்கா)	
தகெ்கள்	 எலும்பு்கள்	 மற்றும்	 சில.	 ஒரு	
்கருவுற்்ற	 முடகடதெல்லில்	 இருந்து	
உடல்	 வ்ளரச்சியகடகி்றது,	 இந்த	
தெல்	 தபருக்கமகடந்து	 பந்து	 ்பான்்ற	
தெல்்க்ளாகின்்றன.

தவவ்வறு	 வக்கயான	 உடலின்	
திசுக்கள்	 தெல்்களின்	 தபருக்கத்தின்	
மூலம்	 உணடாகின்்றன.	 ஒவதவாரு	
திசுக்களும்	 தனது	 பணிகய	 சி்றபபா்க	
தெய்ய	 அகமக்கபபடடுள்்ளது.	 இந்த	
திசுக்கள்	 ஒன்று	 ்ெரந்து	 உறுபபு்கக்ள	
உணடாககுகின்்றன.	 இந்த	 ஒவதவாரு	
உறுபபும்	 குறிபபிடட	 வக்க	 திசுக்க்ளால்	
உணடாக்கபபடடு,	ஒரு	குறிபபிடட	சி்றபபான	
பணிகய	புரிகி்றது.	(எ.்கா)	இகைபகப,	இதயம்,	
சிறுநீை்கம்.	 எலும்பு்கள்,	 தகெ்கள்	 மற்றும்	

2 உடல் கூறும் உடல் இயலும்
ANATOMY AND PHYSIOLOGY

அலகு

ñQî àì™

ªð‡è¼ + M‰îµ

è¼º†¬ì (åŸ¬ø„ ªê™)

ªê™ ªî£°Š¹
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(ஆ)  உடறகூறறு இயல்நதோற்றம் 
(Anatomical Position)

தகலகய	் ம்ல	நிறுத்தி,	் நைா்க	க்க்கக்ள	
ததாங்கவிடடு,	 உள்்ளஙக்க்கக்ள	 முன்பு்றம்	
திருபபி	கவத்து	்கால்்கக்ள	ஒன்்றா்கச்	்ெரத்து	
்நைா்க	 நிற்கும்	 நிகல	 உடற்கூற்று	 இயல்	
்தாற்்றம்	எனபபடும்.

2.2.  செல்கள்

மனித	உடல்	உடபட	எல்லா	உயிருள்்ள	
தபாருட்களும்,	 உயிருள்்ள	 தெல்்களினால்	
ஆனகவ.	 மனித	 உடல்	 அகமபபு	 மற்றும்	
இயக்கத்தின்	அலகு	தெல்	ஆகும்.	ஒரு	தபரிய	
்கடடிடம்	 ்கடடுவதற்குப	 பலவக்கயான	
தபாருட்கள்	 பயன்படுத்தபபடுவது	 ்பால	
மனித	 உடலிலும்	 பல	 வக்கயான	 தெல்்கள்	
்காணபபடுகின்்றன.

செல்லின் அரைப்பு:

தெல்	 என்பது	 கீழக்கணட	 பகுதி்கக்ள	
உகடயது

	தெல்	ெவவு	-		தெல்லின்	தவளிஉக்ற

	 பு்ைாட்டாபி்ளாெம்	–	தெல்லின்	முககிய	
தபாருள்	

நைம்பு்கள்	 மற்றும்	 சில.	 இந்த	 உறுபபு்கள்	
ஒன்்றா்க	்ெரந்து	மணடலம்	உருவாகின்்றது.	
மணடலம்	 என்பது	 உறுபபு்களின்	
ததாகுதியாகும்.	 ஒவதவாரு	 மணடலமும்	
உடலின்	 முககிய	 பணி்களில்	 ஒன்க்றச்	
தெய்கி்றது.	(எ.்கா)	தெரிபபு	மணடலம்,	சுவாெ	
மணடலம்	மற்றும்	சில.

(அ) வரையர்ற

உடல்	 அகமபபு	 (anatomy)	 உடல்	
அகமபகப	பற்றி	படிககும்	பிரிவு

உடல்	இயஙகும்	விதம்	(physiology)		உடல்	
இயஙகும்	 விதம்	 மற்றும்	 பணி்கக்ள	 பற்றி	
படிககும்	பிரிவு	
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உடல்	என்பது	அற்புதமா்க	அகமக்கபபடட,		
பல	 தைபபடட	 பணி்கக்ளச்	தெய்யும்	ஒரு	
முழுகமயான	 இயந்திைம்.	 ஒவதவாரு	
உறுபபும்	 தனது	 பணிகயச்	 தெய்ய	
சி்றபபா்க	 அகமக்கபபடடது.	 ஒவதவாரு	
உறுபபும்	பி்ற	உறுபபு்களுடன்	இகணந்து	
முழு	 உடலுககும்	 ்தகவயான	
பணி்கக்ளச்	தெய்கி்றது.
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திசுககள்

5	 வக்கயான	 திசுக்கள்	 இகணந்து	 உடல்	
உறுபபு்கக்ள	உணடாககுகின்்றன.

1. ்மல்்தால்	 உக்றதிசு:	 இது	 உடலின்	
உள்	மற்றும்	தவளி	உறுபபு்கக்ள	மூடி	
பாது்காககி்றது.

2. நைம்புத்திசு:	 நியூைான்	 மற்றும்	
தடன்கைடு்கள்	 நைம்பு	 உணரச்சி்கக்ள	
்கடத்துகின்்றன.

3. இகணககும்		திசு:	பல்்வறு	பகுதி்கக்ள	
ஒன்று	 ்ெரத்துக	 ்கடடுக்்காபபா்க	
அதனதன்	இடத்தில்	இருக்க	உதவுவது.

4. தகெத்	 திசுக்கள்:	 உறுபபு்கள்	
அகெவதற்கு	 ்காைணமா்க	 சுருஙகும்	
தன்கமயுள்்ள	திசுக்கள்.

	உட்கரு	 –	 தெல்லின்	 தெயல்்கக்ள	
்கடடுபபடுத்துவது

செல்லின் பணிகள்

1. தெரிமானம்	–	உணவின்	ஊடடச்ெத்துப	
தபாருட்கக்ள	கிைகித்தல்

2. ்கழிவுநீக்கம்	 -	 ்கழிவுப	 தபாருட்கக்ள	
தவளி்யற்றுதல்

3. மூச்சுவிடுதல்	 –	 ஆகசிஜகன	 உள்	
இழுத்து	 பயன்படுத்தலும்	 பி்றகு	
்காரபன்கடஆககெடுகவ	தவளியிடுதலும்

4. வ்ளரச்சியும்	 பழுது	 பாரத்தலும்:	
தெல்்களின்	 வ்ளரச்சி	 மற்றும்	 இ்றந்த	
தெல்்களுககு	ஈடு	தெய்தல்

5. இனபதபருக்கம்:	 கமடடாசிஸ்	 (அ)	
மியாசிஸ்	 முக்றயில்	 தெல்்கள்	
தபருக்கமகடதல்

வ.	எண மணடலங்கள் பணி்கள்

1. எலும்பு	மணடலம் உடல்	அகமபபுககுத்		துகணபுரிதல்,	இயககுதல்,	
பாது்காத்தல்

2. தகெ	மணடலம் உடகல	இயககுதல்,	தவபபம்	உணடாககுதல்

3. நைம்பு	மணடலம் உடலின்	தெயல்்களுககு	்காைணமா்க	இருத்தல்

4. இைத்த	ஓடட	மணடலம்	
நிணநீர	மணடலம்

உணகவயும்	ஆகஸிஜகனயும்	உடலின்	
எல்லா	பகுதிககும்	எடுத்துச்	தெல்லுதல்,	்கழிவு	
தபாருட்கக்ளயும்	எடுத்துச்	தெல்லுதல்

5. மூச்சு	மணடலம் ஆகஸிஜகன	உடலுககுள்	தெலுத்துதல்,	்காரபன்	கட	
ஆககெகட	தவளி்யற்றுதல்

6. ஜீைண	மணடலம் உணகவப	தபற்றுக	த்காணடு	உடலின்	தெல்்கள்	
பயன்படுத்திக	த்காள்வதற்்கா்கவும்உணவில்	உள்்ள	
ஊடடப	தபாருட்கக்ளப	பயன்படுத்திக	த்காள்வதற்்கா்க		
பல	வக்கயா்க	பிரித்தல்

7. ்கழிவு	மணடலம் ்கழிவுப	தபாருட்கக்ள	உடலிலிருந்து	தவளி்யற்றுதல்

8. நா்ளமில்லா	சுைபபி	
மணடலம்

தெல்்கக்ளச்	தெயல்படும்படி	தூணடும்	
ஹார்மான்்கக்ள	உற்பத்தி	தெய்தல்

9. இனபதபருக்க	மணடலம் புதிய	உயிரிப	பி்றக்க	வழி	தெய்தல்
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எலும்பு  ைணடலம்

வ்ளரச்சியகடந்த	 ஒருவரின்	 எலும்புக	
கூடு	206	தனித்தனி	எலும்பு்க்ளால்	ஆனது.	
மூடடு்களில்	 எலும்பு்கள்	 இகணந்து	
இருக்கக	 குருத்ததலும்பு்களும்	 தகெ	
நார்களும்	உதவுகின்்றன.

எலும்புக கூட்டின் போகஙகள்

5. எலும்புத்	திசு	:	எலும்பு	மணடலத்துடன்		
ததாடரபு	த்காணடது.

உறுப்புகள்

திசுக்கள்	 ஒன்று	 ்ெரந்து	 தபரியததரு	
அல்கா்க	 அகமந்திருபபகத	 உறுபபு்கள்	
என்கி்்றாம்.	 (எ.்கா)	 இதயம்,	 நுகையீைல்,	
மூக்ள	மற்றும்	சில.

ைணடலம்

மணடலம்	 என்பது	 சில	 உறுபபு்களின்	
ததாகுதி.	 மணடலங்கள்	 உடலின்	 முககிய	
பணி்களில்	ஒன்க்றச்	தெய்கி்றது.	கீழ்காணும்	
படடியலில்	ஒன்பது	மணடலங்கள்	உள்்ளன.

உடம்பிலுள்்ள	மணடலங்களும்	அதன்	
பணி்களும்

சுைப்பி ைணடலம்

சுைபபி்கக்ளக	 த்காணட	 ஒரு	 தனிபபடட	
உறுபபு.	 உடலில்	 உள்்ள	 சுைபபி்கக்ள	 இரு	
பிரிவு்க்ளா்க	பிரிக்கலாம்.

1. நா்ளமில்லா	சுைபபி	(Endocrinegland)

இச்சுைபபி்கள்	தங்க்ளது	ஹார்மான்்கக்ள	
நா்ளங்கள்	 உதவியின்றி	 ்நைடியா்க	
இைத்தத்தில்	 ்கலககின்்றன.	 (எ.்கா)	
கதைாய்டு	சுைபபி,	அடரினல்	சுைபபி

2. நா்ளமுள்்ள	சுைபபி	(Exocrine	gland)

இச்சுைபபி்கள்	சுைபபிநீர்கக்ள	நா்ளங்கள்	
வழியா்க	 ்கடத்துகின்்றன.	 (எ.்கா)	
வியரகவ	சுைபபி	்கணணீர	சுைபபி

ñ‡¬ìæ´
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ñ£˜¹‚Ã´ (ñ£˜¹)
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è
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22 â½‹¹èœ

33 â½‹¹èœ

25 â½‹¹èœ

64 â½‹¹èœ

62 â½‹¹èœ

எலும்பின் வரககள்

1. நீணட	 எலும்பு்கள்:-	 இகவ	 க்க்கள்,	
்கால்்கள்,	விைல்்களில்	உள்்ளன.	இகவ	
தநம்பு்்கால்்கள்	 ்பால்	 இருந்து	
உறுபபு்கக்ள	அகெககின்்றன.

2. தடகட	எலும்பு்கள்:-		விலா,	் தாள்	படகட,	
மணகட	ஓடடுககுரிய	எலும்பு்கள்

3. ஒழுங்கற்்ற	 எலும்பு்கள்:-	 மு்கத்தின்	
எலும்பு்கள்,	தணடுவடத்தின்	எலும்பு்கள்	

4. சிறு	 எலும்பு்கள்:-	 மணிக்கடடு,	
்கணுக்காலில்	உள்்ளகவ

தகெநார்கள்	 என்பகவ	 உறுதியான	
தகெத்திசுக்கள்.	 அகவ	 எலும்பு்கக்ள	
மூடடு்களில்	இகணககின்்றன.

குருத்ததலும்பு	 என்பகவ	 ்கடினமான	
இைபபர	்பான்்ற	உறுதியான	திசு.	இகவ	
ஒரு	சில	எலும்பு்கக்ள	இகணககின்்றன.
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மணகட	 ஓடடின்	 அடிபபு்றத்தின்	 ஒரு	
பகுதி	இது.	தணடுவடம்	இதன்	வழி்ய	
தெல்வதற்்கா்க	 இதில்	 ஒரு	 தபரிய	
துவாைம்	உள்்ளது.

5. தவௌவால்	 எலும்பு	 (Sphenoid):		
தவௌவால்	இ்றகக்க	விரிந்த	நிகலயில்	
உள்்ளது	 ்பான்்ற	 ்தாற்்றமுகடயது.	
இது	 மணகட	 ஓடடின்	 அடிபபு்றத்தின்	
ஒரு	பகுதி.

6. ெல்லகட	 எலும்பு	 (Ethmoid):	 மூககின்	
உச்சியிலும்,	 ்கண்களுககு	 நடுவிலும்	
உள்்ளது.

முகம் எலும்புகள்:

மு்கம்	 கீழ்கணட	 14	 எலும்பு்கக்ளக	
த்காணடது.	

	 இைணடு	 மூககு	 (nasal)	 எலும்பு்கள்,	
மூககின்	்மடு	இதனால்	ஆனது.

	 இைணடு	 ்கணணீரக	 குழாய்	 (Lacrimal)	
எலும்பு்கள்	 ்கண்களுககு	 அருகில்	
உள்்ளன.

	 இைணடு	்கன்ன	(Cheek)	எலும்பு்கள்

	 இைணடு	 ்மல்	 தாகட	 (Upperjaw)		
எலும்பு்கள்

	 இைணடு	 ்மல்	 அணண	 (Palate)		
எலும்பு்கள்	 ்மல்	 தாகட	 எலும்புடன்	
்ெரந்து	 ்கடினமான	 அணணமா்க	
அகமந்துள்்ளது.

எலும்புக கூட்டின் பணிகள் 

1. உடம்புககு	ஆதாைமா்க	இருந்து	வடிவம்	
தருகி்றது.

2. உள்	உறுபபு்கக்ள	பாது்காககி்றது.

3. தகெ்களின்	 உதவியுடன்	 அகெவு்கக்ள	
உணடாககுகி்றது.

4. இைத்த	அணுக்கக்ள	உருவாககுகி்றது.

 ைணரட ஓடு 

மணகட	ஓடு	இைணடு	பகுதி்கக்ள	த்காணடது.	

1. மணகட	 (Cranium)	 இது	 ஒரு	 தபடடி	
்பான்்றது.	 இதில்	 மூக்ள	 நன்கு	
பாது்காக்கபபடுகி்றது.

2. மு்க	எலும்பு்கள்	

மணகடயானது	 8	 எலும்பு்கக்ளக	
த்காணடது	அகவயாவன	:

1. ஒரு	 தநற்றி	 (Frontal)	 	 எலும்பு:	 	 இது	
தநற்றியா்க	 அகமகி்றது.	 ்கண்கக்ளப	
பாது்காக்க	உதவுகி்றது.	

2. உச்சி	 எலும்பு்கள்	 (Parietal):	 	 மணகட	
ஓடடின்	 உச்சியில்	 பக்கத்திற்கு	
ஒன்்றா்க	 அகமந்து	 நடுபபகுதியில்	
்ெரந்துள்்ளகவ.

3. தபாடடு	 எலும்பு்கள்	 (Temporal):	 உச்சி	
எலும்பின்	 கீழபு்றத்தில்	 வலது,	 இடது	
பக்கத்திற்கு	 ஒன்்றா்க	 உள்்ளகவ.	
்காதின்	உடபகுதி்கக்ள	பாது்காபபகவ.

4. ஒரு	பின்	தகல	எலும்பு	(Occipitel)	(பிடரி):	
இது	 தகலயின்	 பின்பு்றம்	 இருபபது.	

எலும்பு்கக்ள	்கணடறிதல்

(எ.்கா)	ததாகட	எலும்பு

மாணவர	தெயல்பாடு
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5	 பீடிக்க	 (Sacral):	 முள்த்ளலும்பு்கள்	
இகவ	 ஒன்்றா்கச்	 ்ெரந்து	 பீடம்	 வடிவம்	
தபற்றுள்்ளன.	 இது	 முக்்காண	 வடிவில்	
முன்பு்றம்	 துக்ள	 அகமபபுக	 த்காணடது.	
பீடிக்க	என்னும்	இது	இடுபபு	அகமபபுககு	
உதவுகி்றது.

4	 சிறிய	 எலும்பு்கள்	 வால்	 (Coccyx):		
முள்த்ளலும்பு்கள்.	 இகவ	 வால்	 பகுதியில்	
இகணக்கபபடடு	 முக்்காண	 வடிவம்	
த்காணடகவ.	இது	பீடிக்க	முள்த்ளலும்பின்	
கீழ	பகுதியுடன்	இகணக்கபபடடுள்்ளன.

முதுசகலும்புத் சதோடரின் பணிகள் 

1. உடகல	அகெக்க	பயன்படுகி்றது.

2. முதுகுத்தணடு	தகலயின்	பாைத்கதயும்,	
வயிற்றில்	 உள்்ள	 உறுபபு்கக்ளயும்	
தாஙகிக	த்காள்கி்றது.

3. தணடு	 வடத்திற்கு	 பாது்காபபா்கவும்	
உள்்ளது.

4. முதுகுத்	 தணடில்	 உள்்ள	 வக்ளவு்கள்	
நிமிரந்து,	 ்நைா்க	 நிற்க்கயில்	 ெம	
நிகலயில்	நிற்்க	(balance)		உதவுகி்றது.

ைோர்புக கூடு

		மாரபுக	கூடு	என்பது	மாரதபலும்பு	(Sternum)	
விலா	 எலும்கபச்	 ொரந்த	 குருத்ததலும்பு	
ஆகியவற்க்ற	 முன்பு்றத்திலும்	 விலா	
எலும்பு்கக்ளப	பக்க	வாடடிலும்	12	முதுக்கச்	
ொரந்த	முள்த்ளலும்பு்கக்ள	பின்பு்றத்திலும்	
த்காணடு	அகமந்ததாகும்.

மாரதபலும்பு	என்பது	ஒரு	தடகடயான	
எலும்பு.	 முகன	 கீழ்நாககி	 உள்்ள	 ்கத்தி	
்பான்்ற	 வடிவம்	 த்காணடது.	அகத	 மாரபு	
எலும்பின்	 கீழக	 ்்காடி	 (சிடிஸ்தடரனம்)	
என்று	 அகழக்கபபடும்	 குறுத்ததலும்பால்	
ஆனது.	 க்கபபிடி	 ்பான்றுள்்ள	 அதன்	
்மற்பகுதி	 இரு	 விலா	 எலும்புடன்	

	 இைணடு	 சுருள்	 (Curled)	 எலும்பு்கள்	
மூககுச்	 சுவரின்	 ஒவதவாரு	
பக்கத்திலும்	உள்்ளகவ.

த்காழு	 (Vomer)	 எலும்பு:	 அணணத்துடன்	
்ெரந்து	மூககு	இகடச்	சுவைா்க	அகமகி்றது.

கீழத்தாகட	 எலும்பு	 (Mandible	 bone):	 இது	
குதிகை	லாட	வடிவமுள்்ள	எலும்பு	

முதுசகலும்புத் சதோடர் 

தணடுவடம்	 (spine)	 அல்லது	 முதுத்கலும்பு	
என்பது	எலும்புக	கூடடின்	 நடுபா்கம்.	இது	
தகலகயத்	 தாஙகிக	 த்காணடும்	 தணடு	
வடத்கத	 தன்னுள்	 அடககிக	 த்காணடும்	
உள்்ளது.	 முதுத்கலும்பு	 எனபபடும்	 33	
ஒழுங்கற்்ற	எலும்பு்கக்ளக	த்காணடது.

முதுசகலும்புத் சதோடரின் பகுதிகள் 
பின்வருைோறு:-

7	 ்கழுத்து	 முள்த்ளலும்பு்கள்	 (Cervical):	
்கழுத்துப	 பகுதியில்	 உள்்ளன.	 அவற்றுள்	
முதல்	 இைணடும்	 அடலஸ்	 (Atlas)	 	 அச்சு	
(Axis)		எனபபடும்.		தகலகய	்மலும்	கீழும்	
அகெக்கவும்,	திருபபவும்	உதவுகின்்றன.

12	 மாரபு	 (Dorsal	 Orthoracic):	
முள்த்ளலும்பு்கள்,	 மாரபுககு	 பின்பு்றம்	
உள்்ளன.	 முள்த்ளலும்பு்களுடன்	 விலா	
எலும்பு்கள்	இகணந்துள்்ளன.	

5	இடுபபு	(Lumbar):	இடுபபு	பகுதியில்	உள்்ள	
தபரிய	 உறுதியான	 எலும்பு்கள்	 இகவ	
தாஙகிக	த்காள்வதற்்கா்க	உள்்ளன.	
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ரக எலும்புகள்

ஒவதவாரு	 க்கயிலும்	 32	 எலும்பு்கள்	
உள்்ளன.

	ஒரு	்காகை	எலும்பு	

	ஒரு	்தாள்படகட	எலும்பு

	ஒரு	்மல்	க்க	எலும்பு	(Humerus)

	ஒரு	முன்னஙக்கயின்	 தவளி	 எலும்பு	
(Radius)

	ஒரு	 முன்னஙக்கயின்	 உள்	 எலும்பு	
(Ulnar)

	 8	மணி்கடடு		எலும்பு்கள் (Carpal bone)

	 14	க்க	விைல்	எலும்பு்கள்	(Phalanges)

்ெரக்கபபடடுள்்ளது.	 விலா	 எலும்கபச்	
ொரந்த	 குறுத்ததலும்பு	 என்பகவ	
ொரதபலும்பின்	 பக்கவாடடிலும்,	 உணகம	
விலா	எலும்புடன்	இகணக்கபபடடுள்்ளன.

விலா	 எலும்பு்கள்	 என்பகவ,	
தடகடயான	 வக்ளந்த	 12	 ்ஜாடி	
எலும்பு்கள்.	 ்ம்ல	 உள்்ள	 7	 ்ஜாடி்கள்,	
உணகம	 விலா	 எலும்பு்கள்	 எனபபடும்.	
இகவ	 ஒவதவான்றும்	 மாரதபலும்புடன்,	
விலா	 எலும்கப	 ொரந்த	 குறுத்ததலும்பால்	
இகணக்கபபடடுள்்ளன.

அடுத்த	3	்ஜாடி	விலா	எலும்பு்கள்	தபாய்	
விலா	 எலும்பு்கள்	 எனபபடும்.	 ஏதனனில்	
இகவ	 தம்முகடய	 குறுத்ததலும்பு்க்ளால்,	
தங்களுககு	் ம்ல	உள்்ள	விலா	எலும்பு்களின்	
குறுத்ததலும்புடன்	 ்ெரக்கபபடடுள்்ளன.	
்நைடியா்க	 மாரபு	 எலும்புடன்	 ்ெரக்கபபடடு	
இருபபகவ	 அல்ல.	 ்ககடசி	 2	 ்ஜாடி	 விலா	
எலும்பு்கள்	மாரபு	எலும்புடன்	்ெரக்கபபட்வ	
இல்கல.	 அகவ	 மிதககும்	 விலா	 எலும்பு	
எனபபடும்.

ைோர்புக கூட்டின் பணிகள்

1. இதயம்,	நுகையீைல்,	்கல்லீைல்,	இகைபகப,	
மணணீைல்	 ஆகியகவ்களுககு	
பாது்காபபு	அளிககி்றது.

2. ்தாள்படகட	 எலும்பு்கள்	 மற்றும்	
மாரப்கங்களுககு	ஆதாைம்	அளிககி்றது	

3. மூச்சு	விடுவதற்கு	முககியமானது
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கீழ்கால்	உள்	எலும்பு	(Tibia)

கீழ	 ்கால்	 உள்	 எலும்பு,	 கீழ	 ்காலின்	
உடபு்றமா்க	இருககும்	நீணட	எலும்பு

கீழ்கால்	தவளி	எலும்பு	(Fibula)

இது	 கீழ்காலின்	 தவளிபபு்றத்தில்	 உள்்ள	
நீணட	தமல்லிய	எலும்பாகும்.

்கணுக்கால்	எலும்பு்கள்	(Tarsalbones)

்கணுக்கால்	 எலும்பு்கள்,	 ஒரு	 சிறிய	
எலும்பு்கள்.	இதில்	மி்கப	தபரியது	குதிக்கால்	
எலும்பு.

உள்்ளங்கால்	எலும்பு்கள்	(Metatarsal	bones)

உள்்ளங்கால்	 எலும்பு்கள்,	 பாதத்தின்	
்மற்பு்றமா்க	 உள்்ள	 ஐந்து	 நீணட	
எலும்பு்க்ளாகும்.	 இகவ	 விைல்்கக்ளத்	
தாஙகுகின்்றன.

கோல் எலும்புகள்

ஒவதவாரு	 ்காலிலும்	 31	 எலும்பு்கள்	
உள்்ளன.

இடுபபு	எலும்பு	(Innominate)	-	1

ததாகட	எலும்பு	(Femur)	-	1

முழங்கால்	சில்லு	(Patella)	–	1

கீழக்கால்	எலும்பு	(Tipia)	–	1

டிபியா

பிபுலா	எலும்பு	(Fibula)	–	1

்கணுக்கால்	எலும்பு்கள்		(Taisal)	–	7

உள்்ளங்கால்	எலும்பு்கள்	(Meta	tarsal)	-5

விைல்	எலும்பு்கள்	(Phalanges)	-	14

இடுபதபலும்பு:	(Innominate	bone)

இடுபதபலும்பு	 என்பது	 ஒழுங்கற்்ற	
தடகடயான	 எலும்பு.	 இது	 மூன்று	
பகுதி்கக்ளக	த்காணடது.	இலியம்,	
இஸ்கியம்,	மற்றும்	பியூபிஸ்

ததாகடஎலும்பு:	(Femur)

ததாகட	 எலும்பு	 என்பது	 உடலில்	 மி்க	
நீ்ளமான,	உறுதியான	எலும்பு

முழங்கால்	சில்	(Patella)

இது	 முழங்கால்	 	 மூடடு	 இருககுமிடத்தில்	
உள்்ள	சிறிய	எலும்பு

â½‹¹ñ‡ìô‹ (206)

ñ£˜¹‚Ã´ (25)
ñ£˜ªð½‹¹
Mô£â½‹¹ (24)

º¶ªè½‹¹ˆªî£ì˜ 
è¿ˆ¶ º¡ªù½‹¹ (7)
ñ£˜¹ º¡ªù½‹¹ (12)
Þ´Š¹ º¡ªù½‹¹ -(5)
d®¬è º¡ªù½‹¹ (5)
õ£™ º¡ªù½‹¹ (4)

º¶ªè½‹¹ˆªî£ì˜ 
è¿ˆ¶ º¡ªù½‹¹ (7)
ñ£˜¹ º¡ªù½‹¹ (12)
Þ´Š¹ º¡ªù½‹¹ -(5)
d®¬è º¡ªù½‹¹ (5)
õ£™ º¡ªù½‹¹ (4)

ñ‡¬ì æÇ (8)
ªïŸP â½‹¹ (1)
ªð£†´ â½‹¹èœ (2)
à„C â½‹¹èœ (2)
H¡î¬ô (HìKâ½‹¹) (1)
ê™ô¬ì â½‹¹ (1)
ªõ÷õ£™ â½‹¹ (1)

ºè â½‹¹èœ (14)
è‡a˜°ö£Œ â½‹¹èœ(2)
Í‚° â½‹¹èœ (2)
è¡ù â½‹¹èœ (2)
²¼œ â½‹¹èœ (2)
Ü‡í â½‹¹èœ (2) 
«ñ™î£¬ì â½‹¹ (2) 
W›î£¬ì â½‹¹èœ (1) 
ªè£¿ â½‹¹ (1)

¬è â½‹¹ (64)
è£¬ó â½‹¹ (2)
«î£œð†¬ì â½‹¹ (2)
«ñ™¬è â½‹¹ (2)
º¡ùƒ¬èJ¡
ªõO â½‹¹ (2)
º¡ùƒ¬èJ¡
àœ â½‹¹ (2)
ñE‚è†´ â½‹¹ (16)
àœ÷ƒ¬è â½‹¹ (10)
Mó™ â½‹¹èœ (28)

â½‹¹ñ‡ìô‹ (206)

ñ£˜¹‚Ã´ (25)
ñ£˜ªð½‹¹
Mô£â½‹¹ (24)

º¶ªè½‹¹ˆªî£ì˜ 
è¿ˆ¶ º¡ªù½‹¹ (7)
ñ£˜¹ º¡ªù½‹¹ (12)
Þ´Š¹ º¡ªù½‹¹ -(5)
d®¬è º¡ªù½‹¹ (5)
õ£™ º¡ªù½‹¹ (4)

º¶ªè½‹¹ˆªî£ì˜ 
è¿ˆ¶ º¡ªù½‹¹ (7)
ñ£˜¹ º¡ªù½‹¹ (12)
Þ´Š¹ º¡ªù½‹¹ -(5)
d®¬è º¡ªù½‹¹ (5)
õ£™ º¡ªù½‹¹ (4)

ñ‡¬ì æÇ (8)
ªïŸP â½‹¹ (1)
ªð£†´ â½‹¹èœ (2)
à„C â½‹¹èœ (2)
H¡î¬ô (HìKâ½‹¹) (1)
ê™ô¬ì â½‹¹ (1)
ªõ÷õ£™ â½‹¹ (1)

ºè â½‹¹èœ (14)
è‡a˜°ö£Œ â½‹¹èœ(2)
Í‚° â½‹¹èœ (2)
è¡ù â½‹¹èœ (2)
²¼œ â½‹¹èœ (2)
Ü‡í â½‹¹èœ (2) 
«ñ™î£¬ì â½‹¹ (2) 
W›î£¬ì â½‹¹èœ (1) 
ªè£¿ â½‹¹ (1)

¬è â½‹¹ (64)
è£¬ó â½‹¹ (2)
«î£œð†¬ì â½‹¹ (2)
«ñ™¬è â½‹¹ (2)
º¡ùƒ¬èJ¡
ªõO â½‹¹ (2)
º¡ùƒ¬èJ¡
àœ â½‹¹ (2)
ñE‚è†´ â½‹¹ (16)
àœ÷ƒ¬è â½‹¹ (10)
Mó™ â½‹¹èœ (28)

கால் எலும்புகள்
இடுபபு	எலும்பு	(Innominate)	-	1
ததாகட	எலும்பு	(Femur)	-	1
முழங்கால்	சில்லு	(Patella)	–	1
கீழக்கால்	எலும்பு	(Tipia)	–	1
டிபியா
பிபுலா	எலும்பு	(Fibula)	–	1
்கணுக்கால்	எலும்பு்கள்		(Taisal)	–	7
உள்்ளங்கால்	எலும்பு்கள்	(Meta	tarsal)	-5
விைல்	எலும்பு்கள்	(Phalanges)	-	14
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்கால்	விைல்	எலும்பு்கள்:	(Phalanges)

்கால்விைல்	எலும்பு்கள்	 -	 14.	 	இகவ	சிறிய	
நீணட	எலும்பு்கள்

மூட்டு

மூடடு	 என்பது	 இைணடு	 அல்லது	 பல	
எலும்பு்கள்	் ெரும்	இடத்தின்	முகனயாகும்.		
அகெவு்களுககுரிய	ஒரு	அகமபபாகும்.		

மூட்டுகளின் வரககள்

1.	 நாரத்தன்கமயுள்்ள	 மூடடு்கள்	 (Fibrous	
Joint):	

இகவ	 அகெயாத	 மூடடு்கள்.	 மணகட	
ஓடடிலுள்்ள	 	 “கதயல்”	 உள்்ளகவ.		
மணகட	 ஓடடு	 எலும்பு்கள்	 ஒன்்்றாடு	
ஒன்று	 கதக்கபபடடகவ	 ்பால	 அவவ்ளவு	
தநருக்கமா்க	்ெரந்துள்்ளன.

2.	குருத்ததலும்பு	மூடடு்கள்	(Catilaginous	
Joint):

இைணடு	 எலும்பு்கள்	 நாரக	
குருத்ததலும்பினால்	ஆன	திணடு	த்காணடு	
்ெரக்கபபடடுள்்ளகவ.	 முதுத்கலும்புத்	
ததாடரிலும்,	 இடுபபு	 எலுபபு்களிலும்	
இகவ்கக்ளக	்காணலாம்.

1.	 த்காடுக்கபபடடுள்்ள	
எலும்பு்களிலிருந்து	மூடடு்கக்ள	
்கணடறிதல்

2.	 சிந்தித்து	விகட	தரு்க	(விக்ளயாடடு)	

மூடடு்கள்

2	 எலும்பு்கள்	்ெரந்து	உருவாகும்	
மூடடு	--------------------

3	 எலும்பு்கள்	்ெரந்து	உருவாகும்	
மூடடு	--------------------

4	 எலும்பு்கள்	்ெரந்து	உருவாகும்	
மூடடு	--------------------

5	 எலும்பு்கள்	்ெரந்து	உருவாகும்	
மூடடு	--------------------

6	 எலும்பு்கள்	்ெரந்து	உருவாகும்	
மூடடு	--------------------

7	 எலும்பு்கள்	்ெரந்து	உருவாகும்	
மூடடு	--------------------

மாணவர	தெயல்பாடு

மூடடு்கக்ளப	பற்றி	படிபபது	
ஆன்த்ைாலஜி

3.	கெ்னாவியல்	மூடடு்கள்	(Synovial	Joint):

இகவ	 தாைா்ளமா்க	அகெபகவ.	 க்க,	 ்கால்	
எலும்பு்களிலும்,	 தாகட	 எலும்பிலும்	
்காணலாம்.

4.	பந்துக	கிணண	மூடடு்கள்	(Ball	 and	 Socket	
Joint):	ஓர	எலும்பின்	பந்து	்பான்்ற	உருணட	
முகன	 மற்த்றான்றின்	 குழியில்	 தபாருந்தி	
இருபபது.	 (எ.்கா)	 ்தாள்படகட,	 இடுபபு	
மூடடு்கள்

5.	கீழ	மூடடு	(Hinge	Joint):	இதனால்	ஏற்படும்	
அகெவு்கள்	 நீடடுதலும்,	 மடககுதலும்	
(எ.்கா.)	முழஙக்க,	முழங்கால்
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	தகெ்கள்	மூன்று	வக்கபபடும்

		-	இயககு	தகெ்கள்	(Voluntary	muscles)

	 -	 இயஙகு	தகெ்கள்	(Involuntary	muscles)

	 -	 இதயத்	தகெ்கள்	(Cardiac	muscles)	

இயககு தரெகள் (Voluntary muscles)

இகவ	 எலும்பு	 மணடலங்களுடன்	
இகணக்கபபடடு	 மூடடு்கள்	 அகெயக	
்காைணமாகின்்றன.		இகவ	இயககு	தகெ்கள்	
என்று	 அகழக்கபபடுவதற்குக	 ்காைணம்	
அவற்றின்	 தெயல்	 நமது	 விருபபத்தால்	
்கடடுபடுத்தபபடுகி்றது.

இயஙகு தரெகள் (Involuntary muscles)

இகவ	 ஒருவர	 நிகனத்துக	 ்கடடுபபடுத்த	
முடியாமல்	 தாமா்க்வ	 இயஙகுபகவ.		
இகவ	 உடலின்	 உள்	 உறுபபு்களில்	
்காணபபடுகின்்றன.

இதயத் தரெகள் (Cardiac Muscle) 

இது	இதயத்தில்	மடடும்	்காணபபடும்	தனி	
வக்கயானது.	 	 இதன்	 நார்கள்	 படகடக	
்்காடு்கள்	 த்காணடகவ.	 	 ஆனால்	 நமது	
விருபபத்தின்	்கடடுபபாடடில்	இல்லாதகவ.

6.	 வழுககு	 மூடடு்கள்	 	 (Gliding	 Joint):	
ஒன்்றன்்மல்	 ஒன்றுள்்ள	 எலும்பு்கள்	
வழுககி	 வருதல்.	 ஓை்ளவு	 தாைா்ளமா்க	
அகெவு்கள்	 ஏற்படும்.	 	 எ.்கா.மணிக்கடடு,	
்கணுக்கால்	மூடடு்கள்.

7.	 கபவாட	 மூடடு	 (Pivot	 Joint):	 திரும்புதல்	
என்பது	 மடடும்தான்	 இந்த	 மூடடு்களில்	
ஏற்படும்	அகெவு்கள்.	எ.்கா.	தகல	திரும்பும்	
்பாது	அடலஸ்	எலும்பு,	பிடர	அச்சின்்மல்	
சுழலுகி்றது.

2.4  தரெ ைணடலம்

தகெயின்	 பணி	 சுருஙகுவதும்	 அதன்	
மூலம்	 அகெகவ	 ஏற்படுத்துவதும்	 ஆகும்.		
தகெ்கள்	 எலும்பு	 மணடலத்திலுள்்ள	
எலும்பு்களுடன்	 இகணந்து	 தகெ	 எலும்பு	
மணடலம்	 உருவாகி்றது.	 	 மற்றும்	 உடல்	
எகடகய	40	–	50	%	நிரணயிககி்றது.		மனித	
உடலில்	தமாத்தம்	639	தகெ்கள்	உள்்ளன.		

தரெ ைணடலத்தின் பணிகள்

	அகெவு

	உடல்	 அகமபபுத்	 ்தாற்்றத்கத	 நிகல	
நாடடல்

	உடல்	தவபபத்கத	உணடாககுதல்

தடல்டாய்ட	 (Deltoid):	 	 இது	 ்தாள்	
மூடடிகன	 மூடிக	 த்காணடிருககும்	
ஒரு	 முக்்காண	 வடிவத்	 தகெ.		
இது	 ்தாள்படகட,	 ்காகை	 எலும்பு,	
்மல்	 க்க	 எலும்பு	 ஆகியவற்றுடன்	
இகணக்கபபடடது.		

களுடியல்்கள்	 (Gluteals):	இகவ	புடடத்தின்	
தகெ.	 	 இலியம்,	 பீடிக்க	 ஆகியவற்றின்	
பின்பு்றத்திலிருந்து	 ததாகட	 எலும்கப	
இகணபபது	 இது.	 	 இடுபபு	 மூடடின்	
அகெவு்களுககு	 இந்தத்	 	 தகெ்கள்	
உதவுகின்்றன.
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சிறுமூக்ள	 -	 மூக்ளயின்	பின்	 பகுதி 
நடுமூக்ள

மூக்ளத்	தணடு	 -	 இது	 பான்ஸ்	 (pons) 
	 	 	 முகு்ளம்	 ஆகியகவ 
	 	 	 அடஙகியது.

சபருமூரை (Cerebrum)

தபருமூக்ள,	 மூக்ளயின்	 மி்கப	 தபரும்	
பகுதியாகும்.	 மணகட	 ஓடடின்	 முன்	
பகுதிகயயும்,	 ்மல்	 பகுதிகயயும்	
அகடத்துகத்காணடுள்்ளது.	 அது	 வலது	
பகுதி,	 இடது	 பகுதி	 என	 இரு	 பகுதி்க்ளா்க	
உள்்ளது.

இவவிரு	 பகுதி்களில்	 ஒவதவான்றும்	
உடலில்	தங்கள்	எதிர	எதிரப	பங்கங்கக்ளக	
்கடடுபபடுத்துகின்்றன.	 இதனால்	
வலபபக்கத்துப	 தபருமூக்ளககு	 ்நாய்	
அல்லது	 ்காயம்	 ஏற்படடால்	 உடலில்	
இடபபு்ற	உறுபபு்கள்	தெயலற்று	் பாகின்்றன.	
இடபபக்கப	தபருமூக்ளககு	்நாய்	அல்லது	

2.5     �ைம்பு ைணடலம்

இது	 ஒரு	 ததாகல்பசி	 அகமபபுப	
்பான்்றது.	 	 மூக்ள	 தகலகம	 நிகலயம்	
்பாலவும்,	 நைம்பு்கள்	 எல்லாம்	 மின்	 ்கம்பி	
்பாலவும்	 அகமந்து,	 உடலின்	 எல்லா	
பகுதி்களுககும்	 தெய்தி்கக்ள	 எடுத்துச்	
தெல்கி்றது.	 எணணற்்ற	 தெய்தி்கக்ள	
அனுபபுவதாலும்		/	தபறுவதாலும்	உடலின்	
பல்்வறு	 திசுக்களும்,	 உறுபபு்களும்	
ஒருமித்துச்	தெயல்படுகின்்றன.	

மூரை

இது	 மத்திய	 நைம்பு	 மணடலத்தின்	 மி்க	
முககியமான	பகுதி.		இது	மணகட	ஓடாகிய	
குழியில்	பத்திைமா்கப	பாது்காக்கபபடுகி்றது.		
அதன்	பகுதி்க்ளாவன.

தபருமூக்ள	 -	 மூக்ளயின்	முன்	பகுதி

நைம்பு	மணடல	அகமபபின்	அலகு	
நியூைான்
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	பாரபபதற்கும்,	 ்்கடபதற்கும்	 உரிய	
அனிச்கெச்	 தெயல்	 கமயங்கக்ள	
த்காணடுள்்ளது.

	 உடல்	 தவபபம்,	 மன	 உணரச்சி்கள்,	 பால்	
உணரச்சி	தூணடபபடுதல்	ஆகியவற்றுக்கான	
கமயங்கக்ள	த்காணடுள்்ளது.	

மூரைத் தணடு (Brain Stem)

மூக்ளத்	 தணடு	என்பது	 ்காம்பு	 ்பான்்றது.		
இது	 மூக்ளகயத்	 தணடுவடத்துடன்	
இகணககி்றது.		அதன்	பா்கங்க்ளாவன	

1.	பான்ஸ்	(pons)

2.	முகு்ளம்	(Medulla)

முகுைத்தின் நவரலகள்

	மூக்ளகயயும்,	 தணடு	 வடத்கதயும்	
இகணத்துச்	 தெய்தி்கக்ள	
அனுபபுகி்றது.	 	 மூக்ள	 நைம்பு	 நார்கள்	
இதில்தான்	எதிர	பக்கத்துககுத்	தாணடி	
தெல்கின்்றன.

	இைத்த	 ஓடடம்,	 மூச்சு	 விடுதல்	 ஆகிய	
முககிய	 பணி்கக்ளக	 ்கடடுபபடுத்தும்	
நைம்பு	கமயங்கக்ள	உள்்ளககியது	இது.

	விழுஙகுதல்,	 வாந்தி	 எடுத்தல்,	
இருமுதல்	 ஆகிய	 அனிச்கெச்	 தெயல்	
கமயங்கக்ளக	த்காணடுள்்ளது.	

ைணரட �ைம்புகள்: (Cranial Nerve)

மூக்ளயிலிருந்தும்,	 மூக்ளத்	
தணடிலிருந்தும்	 தவளிவரும்	 12	 ்ஜாடி	

்காயம்	 ஏற்படடால்	 வலபபு்ற	 உறுபபு்கள்	
தெயலற்றுப	்பாகின்்றன.		

சபருமூரையின் பணிகள்

அ.	முன்பு்ற	பகுதி	(Frontal	lobe)

	 -	 ்கடடக்ள	 கமயம்.	 இகவ	 இயஙகு 
	 தகெ்கக்ளக	்கடடுபபடுத்துவன.

	 -	 ்பச்சு	கமயம்

	 -	 அறிவு	ஆற்்றல்

ஆ.	உச்சிபு்ற	பகுதி	(parietal	lobe)

	 -	 	உணரச்சி	 கமயங்கள்,	 ததாடு	
உணரச்சி,	 வலி,	 தவபபம்,	 குளிர,	
அழுத்தம்	்பான்்ற	உணரச்சி்கள்

இ.		தநற்றிபதபாடடுப	பகுதி	–	்்கடடல்	
(Temporal	lobe)

ஈ.	பின்பு்ற	பகுதி	–	பாரத்தல்	(Occipital	lobe)

சிறுமூரை (Cerebellum)

சிறுமூக்ள	 தபரு	மூக்ளயின்அடிபபு்றத்தில்	
பின்பு்றமா்க	அகமந்துள்்ளது.	

சிறு மூரையின் நவரலகள்

	உடலின்	ெமநிகலககு	உதவுதல்

	தகெ்கள்	 நல்ல	 தி்றனுடன்	 இருக்க	
உதவுதல்

	தகெ்களின்	 பணி்கக்ள	
ஒருஙகிகணத்தல்.

�டுமூரை (Midbrain)

இைணடு	 சிறிய	 நைம்பு	 திசு	 நார்கள்	
த்காணடது.	 இகவ	 தெரிபுைத்தின்	
(தபருமூக்ள)	 அடிபபு்றத்தில்	 அதன்	
பல	 இடப	 பகுதி்களுடன்	 நடுவில்	
்கடடபபடடிருககும்.	

�டுமூரையின் நவரலகள்

	தபருமூக்ளயிலிருந்து	 தெய்தி்கக்ள	
்கடத்த	பாகதயா்க	அகமந்துள்்ளது.		
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நைம்பு்கள்	 மணகட	 நைம்பு்க்ளாகும்.	 இகவ	
மணகட	ஓடடிலுள்்ள	துக்ள்கள்	வழியா்கக	
்கண்கள்,	்காது்கள்,	மு்கம்,	நாககு,	ததாணகட	
முதலியவற்றுககுச்	தெல்லுகின்்றன.	

்வ்கஸ்	(Vagus)	எனபபடும்	பத்தாவது	்ஜாடி	
மணகட	 நைம்பு,	 கிக்ள்க்ளா்கப	 பிரிந்து,	
குைல்வக்ள,	 நுகையீைல்,	 இதயம்,	 தெரிபபு	
உறுபபு்களுககுச்	தெல்லுகின்்றன.		தானியக்க	

மணகட	நைம்பு்கள்	மற்றும்	அவற்றின்	
்வகல்கள்	குறித்து	வினாடி	வினா	
நடத்துதல்	

(மாணவர்கள்	இைணடு	குழுக்க்ளா்க	
பிரிக்கபபட	்வணடும்)

மாணவர	தெயல்பாடு

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_2.indd   25 02/05/2022   14:50:30



2 |  உடல் கூறும் உடல் இயலும் 26

நைம்பு	 மணடலத்தின்	 ஒரு	 பா்கமா்க்வ	
்வ்கஸ்	நைம்பு்கள்	தெயல்படுகின்்றன.	

தணடுவடம்: (Spinal card)

தணடுவடம்	 என்பது	 நைம்புத்	 திசுக்க்ளால்	
ஆன	 ்கயிறு	 ்பான்்றது.	 சுணடு	 விைல்	
பருமனும்	சுமார	42	தெ.மீ.	நீ்ளமும்	உகடயது.		
இது	 முதுத்கலும்புக	 ்்காரகவயால்	
உணடாக்கபபடும்	 ்கால்வாய்	 ்பான்்ற	
அகமபபில்	அகமந்துள்்ளது.

ைணரட �ைம்புகள்

எண சபயர் நவரலகள்

I ஆல்்பகடரி	நைம்பு வாெகன

II ஆபடிக	நைம்பு பாரகவ	

III ஆககு்்ளா்மாடடார
்கண	மற்றும்	
்கணமணியின்	
அகெவு

IV ட்ைாகிளியர
்கணணின்	
அகெவு

V டிகைதஜமினல் மு்க	உணரச்சி

VI அபடுதென்ஸ்
்கணணின்	
அகெவு

VII ஃ்பசியல்
மு்கத்தின்	அகெவு	
மற்றும்	உமிழநீர	
சுைபபு

VIII தவஸ்டடிபியூலர
்்கடடல்	மற்றும்	
ெமநிகல

IX க்ளா்ொதபரிஞ்சியல்
சுகவ	மற்றும்	
விழுஙகுதல்

X ்வ்கஸ்
இருதயத்துடிபபு	
மற்றும்	
தெரிமானம்

XI ஸ்கபனல்	அகெஸ்்ஸரி தகலயின்	அகெவு

XII கஹப்பாக்ளாெல் நாககின்	அகெவு

தணடுவடத்தின் நவரலகள்

	்கடடக்ளத்	 தூணடுதல்்கக்ளப	
தபருமூக்ளயின்	 முன்பு்றப	
பகுதியிலிருந்து	 தபற்றுத்	 தணடுவட	
நைம்பு்கள்	 வழியா்கத்	 தகெ்களுககு	
அனுபபுதல்

	்தால்	மற்றும்	்வறு	திசுக்களிலிருந்து	
உணரச்சி்கக்ளப	 தபற்று	 அந்தச்	
தெய்தி்கக்ள	மூக்ளககு	அனுபபுதல்
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	அனிச்கெ	தெயல்	தணடுவடத்தி்ல்ய	
நடந்துவிடும்	விகைவான	நி்கழச்சி

மூரை உர்ற (Meninges)

மூக்ளயும்,	தணடுவடமும்	மூன்று	உக்ற்க்ளால்	
மூடபபடடுள்்ளன.	 	 அகவ்களுககு	 மூக்ள	
உக்ற்கள்	(Meninges)	என்று	தபயர.

	 டியூைா்மடடர	(Duramater):

இது	தவளிபபு்றமா்க	உள்்ள	பருமனானதும்,	
சுருஙகி	விரியும்	தன்கமயுகடயதும்	ஆகும்.		
இது	மணகட	ஓடு,	முதுகு	முள்த்ளலும்பின்	
உடபு்றக	 ்கால்வாய்	 ்பான்்ற	 பகுதி	
ஆகியவற்றிற்கு	 தமத்ததன்்ற	 தன்கம	 தரும்	
உக்ற.

	அைகனாய்ட	(Arachnoid):

இது	 தமல்லிய	 நடுபபு்றப	 படலம்.	 இது	
த்ளரத்தியான	ஓர	உக்ற.	 	இதற்கு	அடியில்	
“தீக்கா”	(Theca)	என்்ற	இகடதவளி	உள்்ளது.		
இதில்	 மூக்ள,	 தணடுவடத்	 திைவம்	
இருககும்.
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	பயா்மடடர	(Piamater)	

இது	 நைம்புத்	 திசுக்களுககு	 மி்க	 அருகில்	
இருபபது.	 இந்தக	 குழாய்்கள்	 இதில்	
அடஙகியுள்்ளன.		

மூக்ள	உக்ற்கள்	ததாற்று	அகடவகத	
தமனின்கஜடடிஸ்	(Meningitis)	என்கி்்றாம்.

மூரை – தணடுவடத் திைவம்  
(Cerebro Spinal Fluid)

இது	 ஒரு	 ததளிவான	 திைவம்.	 	 மூக்ள	
தணடுவடம்	 ஆகியவற்றிற்கு	 உடபு்றமும்,	
தவளிபபு்றமும்	 இது	 சுழன்று	
ஓடிகத்காணடுள்்ளது.		

மூரை தணடுவடத் திைவத்தின் பணிகள்

	 ‘தணணீர	 தமத்கத’	 ்பால	
இருந்து,	 மூக்ளயும்	 தணடுவடமும்	
அதிரச்சி,	 குலுங்கல்	 ஆகியவற்்றால்	
பாதிக்கபபடாமல்	பாது்காககி்றது.

	இது	 மூக்ள	 தெல்்களுககு		
ஊடடச்ெத்துக்கக்ள	 அளிக்கவும்	
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தூய்கமபபடுத்தவும்	 தணணீர	மற்றும்	
நச்சுப	 தபாருட்கக்ள	 தவளி்யற்்றவும்	
பயன்படுகி்றது.

2.6  இைத்த ஓட்ட ைணடலம்

		இைத்த	ஓடட	மணடலத்தின்	பகுதி்கள்:

	இைத்தம்

	இருதயம்

	இைத்தககுழாய்்கள்

	நிணநீர

இருதயத்தின் அரைப்பு

இருதயம்	 என்பது	 கூம்புவத்திலுள்்ள	
தகெயாலான	 ஓர	 உறுபபு.	 	 இது	 அவைவர	
மூடிய	 க்கபபிடியின்	 அ்ளவு	 பருமனா்க	

இருதயம்	 என்பது	 தகெயாலான	 ஒரு	
சி்றபபான	உறுபபு.	24	x	7		என்்ற	நிகலயில்	
்வகல	தெய்கி்றது.

இருதயம்

இருககும்.	 	 இருதயத்தின்	 எகடயானது	
300	 கிைாம்	 ஆண்களுககும்,	 250கிைாம்	
தபண்களுககும்	இருககும்.	

இருதயம்	 வலது	 மற்றும்	 இடது	
இருதயம்	 என	 தகெ	 சுவரினால்	 (Septum)	
பிரிக்கபபடடுள்்ளது.		வலது	பக்க	இருதயம்	
அசுத்த	 அல்லது	 ஆகசிஜன்	 இல்லாத	
இைத்தத்கதயும்,	 இடது	 பக்க	 இருதயம்	
சுத்தமான	 	 அல்லது	 ஆகசிஜன்	 நிக்றந்த	
இைத்தத்கதக	த்காணடுள்்ளது.	 	ஒவதவாரு	
பகுதியும்	 ்மலும்	 சுபீரியர	 மற்றும்	
இன்பீரியர	 என்று	 பிரிக்கபபடடுள்்ளது.		
சுபீரியர	 (Superior)	 பகுதி்கள்	 ஆரிககிள்	
என்றும்	 இன்பீரியர	 (Inferior)	
பகுதி்கள்	 தவணடடிரிககிள்	 எனவும்	
அகழக்கபபடுகி்றது.	

ஆரிககிள்	 அதற்குரிய	 ஆடரி்யா	
தவணடரிககுயூலர	 (Atrioventricular)	 என்்ற	
வால்வுடன்	தி்றக்கபபடுகி்றது.	
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இைத்தத்கத	உடலின்	பல	பகுதி்களிலிருந்து	
வலது	ஆரிககிள்ககு	த்காணடு	வருகின்்றன.		
வலது	 ஆரிககிளிலிருந்து	 மூவிதழ	 வால்வு	
வழியா்க	இைத்தம்	வலது	தவணடரிகிள்ககு	
தெல்கி்றது.	 	 வலது	 தவணடிரிககிலிருந்து	
இைத்தம்	 நுகையீைல்	 தமனி	 வழியா்க	
நுகையீைலுககுச்	தெல்கி்றது.	

சபோது இைத்த ஓட்டம்

நுகையீைலில்	 ஆகசிஜன்	 நிக்றக்கபபடட	
இைத்தம்	 	 நான்கு	 நுகையீைல்	 சிகை்களின்	
வழியா்க	 இடது	 ஆரிககிளுககு	 வருகி்றது.		
இடது	 ஆரிககிளிலிருந்து	 ஈரிதழ	 வால்வு	
வழியா்க	 இடது	 தவணடரிககிளுககு	
தெல்கி்றது.	 	 இைத்தம்	 இடது	
தவணடரிககிளில்	 இருந்து	 தெல்கி்றது.		
இைத்தம்	 இடது	 தவணடரிககிளில்	இருந்து	
ம்காதமனி	 மற்றும்	 கிக்ளத்	 தமனி்கள்	
வழியா்க	 உடலில்	 பல	 பா்கங்களுககும்	
தெல்கி்றது.		

இதயத்தின் பணிகள்

	தந்துகி்கள்	 மற்றும்	 சிகை்களிலிருந்து	
இைத்தத்கத	 மீணடும்	
தபற்றுகத்காள்கி்றது.

	 ஆகசிஜகன	 தபற்றுகத்காள்வதற்்கா்க	
இைத்தத்கத	 நுகையீைலுககு	
அனுபபுகி்றது.

இருதயத்தில்	 வலது	ஆரிககிள்,	 வலது	
தவணடரிககிள்	 ்பான்்ற	 4	 அக்ற்கள்	
உள்்ளன.	

இருதயத்தில்	வலது	பக்கத்தில்	ஏடரீ்யா	
தவணடரிககுயூலர	வால்வு	அல்லது	மூவிதழ	
வால்வு	 மற்றும்	 இடது	 பக்கத்தில்	 ஈரிதழ	
அல்லது	 கமடைல்	 வால்வு	 உள்்ளது.	 	 இந்த	
வால்வு்கள்	 இைத்தத்கத	 	 ஒரு	 திகெயில்	
மடடு்ம	தெலுத்துகின்்றன.		ஆரிககிளிலிருந்து	
தவணடரிககிளுககு	தெலுத்தபபடும்.		ஆனால்	
தவணடரிககிளிலிருந்து	 ஆரிககிளுககு	
தெல்லாது.	

இைத்த ஓட்டம் (Blood Circulation)

இைத்த	 ஓடடத்கத	 தபாது	 இைத்த	 ஓடடம்	
மற்றும்	 நுகையீைல்	 இைத்த	 ஓடடம்	 என	
வக்கபபடுத்தலாம்.	

1.	நுகையீைல்	இைத்த	ஓடடம்

2.	தபாது	இைத்த	ஓடடம்

1. நுரையீைல் இைத்த ஓட்டம்

்மல்தபருஞ்சிகை	 மற்றும்	 கீழதபருஞ்சிகை	
என்பகத	்காரபன்-கட-ஆககெடு	அடஙகிய	

தெயல்படாத	 மாதிரி	 (Model	 still)	 –	
இருதயம்

தெயல்	மாதிரி	 (Working	model)	 –	இைத்த	
ஓடடம்

மாணவர	தெயல்பாடு

நுகையீைல்	 தமனி	 :	அசுத்த	இைத்தத்கத	
(de-oxygenated)	 த்காணடு	 தெல்லும்	 ஒ்ை	
தமனி

நுகையீைல்	 சிகை	 :	 சுத்த	 இைத்தத்கத	
(oxygenated)	த்காணடு	தெல்லும்	ஒ்ை	சிகை
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	இைத்தம்	 உக்றவதற்கும்,	 இைத்தம்	
உக்றவகதத்	 தடுபபதற்கும்	 ஆன	
தபாருட்கள்

	திசு	 தெல்்களுககு	 நீகையும்,	
ஊடடச்	 ெத்துப	 தபாருட்கக்ளயும்	
த்காணடு்பாய்,	 அவற்றின்	 ்கழிவு	
தபாருட்கக்ள	 தவளி்ய	 எடுத்துவந்து		
இவவா்றா்கத்	 திசு	 தெல்்கள்	 உயிர	
வாழ	 இந்தப	 பி்ளாஸ்மா	 மி்கவும்	
முககியமானது.

இைத்த செல்கள் 

இவற்றில்	 மூன்று	 முககிய	 வக்க்கள்	
உள்்ளன.

	இைத்த	சிவபபு	அணுக்கள்	(அ)	
எரித்்ைாகெடஸ்

	இைத்த	தவள்க்ள	அணுக்கள்	(அ)	
லுயூக்்காகெடஸ்

	இைத்த	தடடு்கள்	(அ)	
திைாம்்பாகெடடு்கள்

இைத்தத்தின் நவரலகள்

	இைத்த	 சிவபபு	 தெல்்கள்	 மூலமா்க	
திசுக்களுககு	 ஆகசிஜகன	 எடுத்துச்	
தெல்லுதல்

	 திசுக்களுககு	 உணவு	 ெத்துக்கக்ள	
எடுத்துச்	தெல்லுதல்

	திசுக்களிலிருந்து	்கழிவுபதபாருட்கக்ள	
அ்கற்றி	 எடுத்து	 வந்து	 ்கழிவு	
உறுபபு்களில்	்ெரத்தல்

	சுைபபி்களிலிருந்து	–	ஹார்மான்்கக்ள	
்தகவபபடும்	 இடங்களுககு	 எடுத்துச்	
தெல்லுதல்.

	 இைத்த	 தவள்க்ள	 அணுக்கள்	 ்நாய்	
எதிரபபு	 தபாருள்்கள்	 மூலமா்க	
்நாய்த்ததாற்க்ற	எதிரத்து	்பாரபுரிதல்

	ம்காதமனி	வழியா்க,	இைத்தத்கத	உடலின்	
எல்லா	பா்கங்களுககும்	அனுபபுகி்றது.

இைத்த குழோயகள்

3	 வக்கயான	 இைத்தக	 குழாய்்கள்	
்காணபபடுகின்்றன.

	தமனி்கள்

	சிகை்கள்

	தந்துகி்கள்

இைத்தம்

இருதயம்,	 இைத்தக	 குழாய்்கள்	 வழியா்கச்	
சுமார	 6	 லிடடர	 இைத்த	 உடலின்	 எல்லா	
பா்கங்களுககும்	 ததாடரந்து	 ஓடிக	
த்காணடுள்்ளது.	 	 இது	 பகெத்	 தன்கம	
த்காணட	 சிவபபு	 திைவம்.	 	 உபபு	 சுகவ	
உள்்ளது.		சிறிது	்காைத்தன்கமயா்கக		விகன	
புரியும்.	 	 இது	 திைவத்தாலும்	 (பி்ளாஸ்மா)	
திடபதபாரு்ளாலும்	(இைத்த	தெல்்கள்)	ஆனது.

பி்ளாஸ்மா	 	 என்பது	 தவளிர	 மஞ்ெள்	
நி்றத்	திைவம்.		அதில்	அடஙகியுள்்ளகவ,

	தணணீர	90%	

	உபபு்கள்	–	்ொடியம்	கு்்ளாகைடு

	புைதங்கள்	 –	 ஆல்புமின்	 உடபட	 இது	
இைத்தத்கத	பகெயுள்்ளதாககுகி்றது.	

	 ஊடடப	 தபாருட்கள்	 –	 குளுக்்காஸ்,	
த்காழுபபு,	 அமி்னா	 அமிலம்,	
கவடடமின்்கள்

	்கழிவுபதபாருட்கள்	–	யூரியா,	்காரபன்-
கட-ஆககெடு

	 ்நாய்	 எதிரபதபாருள்,	 நச்சு	 முறிவுப	
தபாருள்	–	் நாய்க	கிருமி்கக்ள	எதிரத்தல்

	 நா்ளமில்லா	 சுைபபி்கள்	 தயாரிககும்	
ஹார்மான்்கள்
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்கல்லீைல்,	்ககணயம்	மற்றும்	பித்த	கபயின்	
சுைபபி்கள்	் ெரந்து	உணவு	தெரிமானத்திற்கு	
உதவுகி்றது.	

செரிைோன ைணடலத்தின் நவரலகள்

	உணவுப	 தபாருட்கக்ளச்	 சிறிய	
து்கள்்க்ளா்க	மாற்றுதல்

	உணவுப	தபாருட்கக்ளச்	சீைணித்தல்

	உணவுப	தபாருட்கக்ள	உறிஞ்சுதல்

	சீைணிக்கபபடாத	 உணவுப	
தபாருட்கக்ள	தவளி்யற்றுதல்

வாய்	(Mouth)

வாயில்	 32	 பற்்கள்	 அகமந்துள்்ளன.		
அகவ்கள்	பின்வருமாறு.

்ககடவாய்	பற்்கள்	(Molars)	–	12

உதவி்ககடவாய்	பற்்கள்	(Premolars)	–	8

்்காகைப	பற்்கள்	(canaines)	–	4

தவடடுப	பற்்கள்(Incisors)	–	8

பற்்கள்	 உணவிகன	 அகைபபதற்கு	
பயன்படுகின்்றன.	 	 நன்கு	 ்பசுவதற்கும்,	
உணவிகனத்	 தள்ளி	 த்காடுபபதற்கும்	
பயன்படுகி்றது.	 	 நாவின்	 பு்றபபைபபில்	
எணணற்்ற	 சுகவ	 அரும்பு்கள்	
அகமந்துள்்ளன.	 	 இகவ	 தபாருட்களின்	
சுகவ்கக்ள	அறிவதற்குத்	துகண	புரிகின்்றது.		
வாயில்	 உணவுப	 தபாருட்கள்	 நன்கு	
அகைக்கபபடடு	 உமிழநீரின்	 உதவியால்	
விழுஙகுவதற்கு	ஏற்்ற	நிகலகய	அகடகி்றது.			
உமிழநீைானது	 மூன்று	 ஜகத	 உமிழநீரச்	
சுைபபி்களின்	உதவியால்	சுைக்கபபடுகி்றது.	

	ப்ைாடிட	கி்ளாணட	(Partid	gland)

	ெப	்மகஸ்லரி	கி்ளாணட	 (Sub	 maxillary	
gland)

	உடல்	 தவபபநிகலகய	 சீைா்கப	
பாது்காத்தல்

	 உடலில்	 தணணீரின்	 அ்ளவு	
குக்றயாமலும்,அதி்கமா்காமலும்	
இருக்க	உதவுதல்

நிணநீர் ைணடலம்

நிணநீர	மணடலம்	ஒரு	சி்றபபான	சுற்்்றாடட	
மணடலமாகும்,		இதில்	அடஙகியுள்்ளகவ:

1.	நிணநீர

2.	நிணநீர	நா்ளங்கள்

3.	நிணநீர	சுைபி்கள்

	நிணநீர	 சுைபபி	 உடகல	
் ந ா ய் த் த த ா ற் று ்க ளி லி ரு ந் து	
பாது்காககி்றது.	 நிணநீர	 கிருமி்கக்ள	
வடி்கடடி	இைத்தத்தில்	்கலந்துவிடாதபடி	
தடுத்து,	 அகவ்கக்ள	 அழிக்க	
்பாைாடுகின்்றன.

	இைத்தத்திற்குத்	 ்தகவயான	
புதிய	 லிம்்பாகெடடு்கக்ளத்	
தயாரிககின்்றன.

2.7      செரிப்பு ைணடலம் / செரிைோன 
  ைணடலம்

தெரிபபு	 மணடலம்	 இன்றியகமயாத	
ஒரு	 பணிகயச்	 தெய்கி்றது.	 அதாவது	
உணகவ	 உடல்	 தெல்்கள்	 உறிஞ்சிக	
த்காணடு	 பயன்படுத்தும்	 வக்கயில்	 அகத	
பககுவபபடுத்துகி்றது.

சீைணித்தல்,	 உறிஞ்சுதல்	 ஆகிய	 இைணடும்	
சீைண	 மணடலத்தின்	 ்மல்	 நகடதபறும்	
முககியமான	தெயல்்க்ளாகும்.

தெரிமான	மணடலம்	30	அடி	நீ்ளம்	மற்றும்	
8	 பகுதி்க்ளா்க	 பிரிக்கபபடுகி்றது.	 	 இது	
ததாணகட,	 உணவுககுழல்,	 இகைபகப,	
சிறுகுடல்	 மற்றும்	 தபருஙகுடலுடன்	
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	ெப	 லிஙகுவல்	 கி்ளாணட	 (Sub	 lingual	
gland)	

	 உணவுககுழல்	 ததாணகடகயயும்,	
இகைபகபகயயும்	இகணககும்	குழாய்	
ஆகும்.	 	 பற்்க்ளால்	 அகைக்கபபடட	
உணவுப	 தபாருட்கக்ள	 வாயிலிருந்து	
இகைபகபககு	 அனுபப	 உதவுகி்றது.			
இகைபகப	தகெயால்	ஆன	ஓர	உறுபபு.		
இது	 ‘J’	 வடிவத்தில்	 அகமந்துள்்ளது.		
இகைபகபயின்	 இரு	 முகன்களிலும்	
சுருககுத்	 தகெயால்	 ஆன	 வால்வு்கள்	
்காணபபடுகின்்றன.

	்காரடியாகஸ்பின்டர	(Cardiac	sphincter)

	கப்லாரிக	ஸ்பின்டர	 (Pyloric	 sphincter) 
்கல்லீைல்

்கல்லீைல்	 என்பது	 மி்கப	 தபரிய	
சுைபபி.	 	 இது	 வயிற்றுப	 பகுதியில்	
்காணபபடும்	உறுபபாகும்.	கபயில்	(bile)	
்கல்லீைலில்	சுைக்கபபடடு	பித்த	கபயில்	
்ெமிக்கபபடுகி்றது.	

சிறுகுடல்	 6	 மீ	 (20	 அடி)	 நீ்ளமுள்்ளது.		
சிறுகுடலில்	உள்்ள	பகுதி்கள்	

	டி்யாடினம்	(Duodenum)

	தஜஜீனம்	(Jejunum)

	இலீயம்	(lleum)

தபருஙகுடல்	 சுமார	 1	 ½	 மீ	 நீ்ளமுள்்ளது.		
சிறுகுடல்	 முடியும்	 இடத்தில்	 தபருஙகுடல்	
ஆைம்பிககி்றது.	 	 தபருஙகுடலில்	
அடஙகியுள்்ளகவ.

	ஏறுகுடல்	(ascending	colon)

	குறுககுக	குடல்	(Transverse	colon)

	இ்றஙகு	குடல்	(Descending	colon)

	மலககுடல்	(Sigmoid	colon)

தபருஙகுடலின்	 இறுதி	 பா்கமான	 இ்றஙகு	
குடல்	மலககுடலில்	தி்றககி்றது.		இஙகிருந்து	
தான்	ஜீைணிக்கபபடாத.	்தகவயற்்றதுமான	
்கழிவுப	 தபாருட்கள்	 ஆெனவாய்	 வழியா்க	
தவளி்யற்்றபபடுகின்்றன.
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செரிப்பின் நவரலகள் (PHYSIOLOGY OF DIGESTION)

உறுபபு என்க்ஸம் தெயல்

உணவு வாய்

உமிழ	நீர

கடயலின்	மால்்டாஸ்	 ஸ்டாரச்	– மால்்டாஸ்
மால்்டாஸ் –குளுக்்காஸ் 

்பாலஸ்

இகைபகப உணவு	 –	 ்பாலஸ்	 –	 உணவு	 தபாருட்கள்	இகைபகபகய	
அகடந்தவுடன்	 ்்கஸ்டரின்	 என்்ற	 என்க்ஸம்	
சுைக்கபபடுகி்றது.		கஹட்ைாகு்்ளாரிக	அமிலம்	உணவில்	
உள்்ள	நுணணுயிர்கக்ள	அழிககி்றது.	

என்க்ஸம்ஸ்	(Enzymes)

	தபபசின்	–	பு்ைாடடீன்்கக்ள	தபப்டான்்க்ளா்க 
மாற்றுகி்றது.

	தைனின்	–	சீைணிக்க	இயலாத	பால்	புைதத்கத	தெரிக்க	
கூடிய	தயிைா்க	மாற்றுகி்றது.

	லிப்பஸ்	–	த்காழுபபு	தபாருட்கக்ளக	த்காழுபபு	
அமிலங்க்ளா்கவும்,	கிளிெைலா்கவும்	மாற்றுகி்றது.

்கல்லீைல்	 ்கல்லீைல்	–	பித்தநீர
்ககணயம்
்ககணய	நீர
	்பன்கிரியாடின்

	டிரிபஸின்

	்பன்கிரியாடிக	
லிப்பஸ்	

த்காழுபபுப	தபாருட்கக்ள	
த்காழுபபு	அமிலமா்கவும்,	
கிளிெைலா்கவும்	
மாற்றுகி்றது.
்கார்பா	கஹட்ைடகட	
பிைக்டாஸ்,	அகம்லஸ்,	
குளுக்்காஸ்,	்காலக்டாஸ்	
ஆ்க	மாற்றுகி்றது.
தபப்டான்்கக்ள	
பாலிதபபகடடு்க்ளா்க	
மாற்றுகி்றது.
த்காழுபபுப	தபாருட்கக்ள	
த்காழுபபு	அமிலமா்கவும்,	
கிளிெைலா்கவும்	
மாற்றுகி்றது.
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செரிப்பின் நவரலகள் (PHYSIOLOGY OF DIGESTION)

உறுபபு என்க்ஸம் தெயல்

க்கம் சிறுகுடல் ெக்கஸ்	என்டிரிக	 
(Succus	enterius)
தபபசின்
நியூகளி்யாகடட்டஸ்
(Nucleotidse)
நியுகளி்யாகெ்டஸ்
(Nucleosidase)

பாலிதபபகடடு்கக்ள	
அமி்னா	அமிலமா்க	
மாற்றுகி்றது.
நியுககிளி்யா	கடடு்கக்ள	
நியுககிளி்யா	கெடு்க்ளா்க	
மாற்றுகி்றது.
நியுககிளி்யா	கெடு்கக்ள		
(pentose)	பியுரின்	pu-
rine	பிைமிடின்்க்ளா்க	
மாற்றுகி்றது.
உணவு	தெரிமானத்திற்கு	
பின்	சிறுகுடலில்	
்கார்பாகஹட்ைட,	
குளுக்்கா்ஸா்கவும்,	
புைதம்	அமி்னா	
அமிலங்க்ளா்கவும்,	
த்காழுபபு	–	த்காழுபபு	
அமிலங்க்ளா்கவும்,	
கிளிச்ெைலா்கவும்	
மாற்்றபபடுகி்றது.

்கழிவு்கள் தபருஙகுடல் தபருஙகுடல்	–	இதில்	
அதி்க	அ்ளவு	நீர	
உறிஞ்ெபபடுகி்றது.

2.8  சுவோெ ைணடலம்

சுவாெ	 மணடலம்	 பல	 உறுபபு்கக்ள	
த்காணடது.	 அகவ	 ்காற்க்ற	 இைத்தத்துடன்	
்ெரந்து	வாயு	மாற்்றத்கத	தெய்கி்றது.		என்வ,	
வாயு	பரிமாற்்றதின்	்காைணமா்க	்காற்றிலிருந்து	
ஆகசிஜன்	 உறிஞ்ெபபடடு,	 இைத்தத்திலிருந்து	

சுவாெ	 மணடல	 அகமபபின்	 அலகு	
பிைாஙகி்யால்

்காரபன்கட	ஆககெடு	 நீக்கபபடடு	உடலுககு	
தவளி்ய	அனுபபபபடுகி்றது.		

உடசுவாெக	 ்காற்றிலிருந்து	 ஆகசிஜன்	
உறிஞ்ெபபடடு,	 இைத்தத்திலிருந்து	
்காரபன்கடஆககெடு	 தவளி்யற்்றபபடுவது	
நுகையீைலில்	 நகடதபறுகி்றது.	 	 இதற்கு	
தவளிசுவாெம்	என்று	தபயர.		இைத்தத்திலிருந்து	
ஆ்கசிஜன்	 உடலிலுள்்ள	 திசுச்தெல்்களுககு	
மாற்்றபபடுவகத	உள்சுவாெம்	என்கி்்றாம்.
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சுவாெ	மணடலம்	கீழக்கணட	உறுபபு்கக்ளக	
த்காணடது.

	மூககு

	ததாணகட

	குைல்வக்ள

	மூச்சுககுழல்

	மூச்சுககிக்ளக	குழல்்கள்

	நுகையீைல்்கள்

மூககு (Nose) 

மூககு	 குருத்ததலும்பாலும்,	 எலும்பாலும்	
ஆனது.	 மூச்சினால்	 உள்	 இழுக்கபபடும்	
்காற்று,	 ெளியினால்	 ஈைமாக்கபபடடு	
இைத்தத்தால்	 தவதுதவதுபபாக்கபபடுகி்றது,	
தமல்லிய	மயிர்க்ளாலும்,	நுணமயிர்க்ளாலும்	
(cilia)	வடி்கடடபபடுகி்றது.		மூககின்	பின்பு்றம்	
ததாணகடயில்	தி்றக்கபபடுகி்றது.

சதோணரட (Pharynx) 

மூககு	மூக்கடி	ததாணகடயில்	(Nasopharynx)	
தி்றக்கபபடடு	குைல்வக்ள	வகை	தெல்கி்றது.

குைல்வரை (Larynx)

்காற்று	 ்பாய்வரும்	 பாகதயா்க	
இருபபதுடன்,	 இதன்	 முதன்கமயான	
பணி,	குைல்	உணடாககுவது.	 	என்வ,	இது	
’வாய்ஸ்	பாகஸ்’	என்று	அகழக்கபபடுகி்றது.

மூச்சுககுழல் (Trachea)

இது	 ்காற்றுககுழாய்	 (wind	 pipe)	 என்று	
அகழக்கபபடும்.	 	 10	 தெ.மீ.	 நீ்ளமானது.		
இதன்	 கீழமுகன	 இைணடு	 மூச்சு	
கிக்ளககுழல்்க்ளா்க	 பிரிக்கபபடடுள்்ளது.		
இது	16-20	குருத்ததலும்பு	வக்ளயங்க்ளால்	
ஆக்கபபடடு	 ஒன்றுடன்	 ஒன்று	 கபதபைல்	
திசுவுடன்	இகணக்கபபடடுள்்ளது.

மூச்சுகிரைககுழல்கள் (Trachea) 

மூச்சுக	கிக்ளககுழல்	என்பது,	மூச்சுககுழல்	
்பான்்ற	 வடிவில்	 உள்்ள	 இரு	 சிறிய	
குழல்்கள்.				இகவ	ஒவதவான்றும்	ஒவதவாரு	
நுகையீைலுககுள்	 நுகழகி்றது.	 	 இகவ	
ஒவதவான்றும்	 மூச்சுக	 கிக்ளககுழல்்கள்		
என்்ற	 தபயரில்	 சிறு	 கிக்ள்க்ளா்கப	
பிரித்து,	 அகவ	 ஒவதவான்றும்	 ்மலும்	
சிறு	 குழல்்க்ளா்க	 நுகையீைலின்	 எல்லா	
பகுதி்களிலும்	 பிரிந்து	 பிைாஙகி்யால்	
(Bronchiole)	 என்று	 அகழக்கபபடுகி்றது.		
முடிவில்	 ்காற்று	 தஙகும்	 நுணணிய	
்காற்று	 நுண	 அக்ற்க்ளா்க	 நுகையீைலில்	
முடிவகடகி்றது.	(alveoli)

நுரையீைல்கள்

இகவ	 கூம்பு	 வடிவமான	 ்கடற்பஞ்சு	
்பான்்ற	இைணடு	உறுபபு்கள்	நுகையீைலின்	
அடிபபகுதி	 உதைவிதானத்தின்	 ்மல்	
படிந்துள்்ளது.	 மற்றும்	 ்மல்பகுதி	 ்காகை	
எலும்பின்	 (clariclebone)	 பின்பகுதியில்	
உள்்ளது.		வலது	நுகையீைலில்	3	மடல்்களும்	
இடது	 நுகையீைலில்	 2	 மடல்்களும்,	
்காணபபடுகின்்றன.

நுகையீைல்	 ெவவு	 என்பது	 இைணடு	
அடுககு்கள்	த்காணடது.	 	சீைஸ்	படலத்தால்	
ஆனது.	 	 உள்	 அடுககு	 நுகையீைகல	
மூடுகி்றது.	இகவ்களில்	்காணபபடும்	திைவம்	
‘பளூைல்	 திைவம்’	 	 என்று	 அகழக்கபபடும்.	
இது	உைாய்வு	தபாரு்ளா்க	பயன்படுகி்றது.		

எணணற்்ற	 நுணணிய	 சிற்க்ற்களில்	
்காற்று	நிைம்பி	்காணபபடுவது	்காற்று	நுண	
அக்ற	 (alveoli)	 என்று	 அகழககி்்றாம்.		
இகவ	 வாயுக்களின்	 பரிமாற்்றத்தில்	
இைத்தத்திலிருந்து	 ஆகசிஜகன	
உடலிலுள்்ள	 திசுக்களுககு	 மாற்றுவதில்	
முககிய	பஙகு	வகிககி்றது.	
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சுவோெம்

நாம்	 பி்றபபு	 முதல்	 இ்றபபு	 வகை,	 ப்கல்,	
இைவு	 நலம்	 மற்றும்	 ்நாய்வாய்படட	
அகனத்து	நிகல்களிலும்	சுவாசிககி்்றாம்.		
சுவாெம்	 என்பது	 சுவாெத்தகெ	 மற்றும்	
மாரபுக	 கூடடின்	 அகவவினால்	 ்காற்று	
நுகையீைலுகுள்்்ள	 ்பாவதும்	 தவளி்ய	
வருவதுமாகும்.

சுவோெத்தின் இைணடு நிரலகள்

	உள்மூச்சு:	இது	்காற்க்ற	உள்	இழுபபது

	தவளிமூச்சு:	 நுகையீைலிலிருந்து	
்காற்க்ற	தவளி்யற்றுதல்.

சுவோெம் முகுைத்தினோல் (Medulla oblongata) 
கட்டுப்படுத்தப்படுகி்றது.

சுவோெத்தின் நவரலகள்

	பிைாணவாயு	 உடத்காள்்ளபபடடு	
்கரியமிலவாயு	தவளி்யற்்றபபடுகி்றது

Þóˆî CõŠðµ‚èœ

Þóˆîî‰¶A

Þ¼îòˆFL¼‰¶

Þ¼îòˆFŸ°

Hó£ƒA«ò£™

(î‡a˜
¶èœ)

è£ŸÁ CŸø¬øèœ

	அ்மானியா,	 நீைாவி	 ்பான்்ற	 ்கழிவுப	
தபாருட்கள்	தவளி்யற்்றப	படுகின்்றன.

	உடலுககு	 ்வணடிய	 அமிலம்,	 ்காைம்	
இவற்க்ற	ெமநிகலயில்	கவககி்றது.

	உடலின்	 தவபபநிகலகயச்	
சீைா்ககவககி்றது.		

	ஆக்கல்,	 அழித்தல்	 முக்றககு	
சுவாசித்தல்	பயன்படுகி்றது.

2.9  கழிவு ைணடலம்

வ்ளரசிகத	மாற்்றத்தின்	முடிவில்	ஏற்படும்	
தபாருள்்களுககு	்கழிவுப	தபாருட்கள்	என்று	
தபயர.	 அக்கழிவு்கக்ள	 தவளி்யற்றும்	
உறுபபு்களுககு	 ்கழிவு	 உறுபபு்கள்	 என்று	
தபயர

கழிவு உறுப்புகள்

	 நுகையீைல்	 -	 ்காரபன்கடஆககெடு	

	 சிறுநீை்கம்	 -	 சிறுநீர

	 குடல்	 -	 மலம்

	 ்தால்	 -	 வியரகவ

சிறுநீைக ைணடலம்

நம்	 உடலில்	 அகமந்துள்்ள	 ்கழிவு	
உறுபபு்களில்	 சிறுநீை்கம்	 ஒரு	 முககிய	
உறுபபா்க	தெயல்படுகி்றது.	

1.	 தெயல்மாதிரி	 (Working	 model):	
நுகையீைல்.

2.	 பலூன்	 ஊதுவதின்	 மூலம்	 உள்	
மற்றும்	தவளிமூச்சு	பயிற்சி	தெய்தல்.

மாணவர	தெயல்பாடு

சிறுநீை்க		அகமபபின்	அலகு	தநபைான்.
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சிறுநீைக ைணடலத்தின் போகஙகள்

போகஙகள் நவரலகள்
சிறுநீை்கம் சிறுநீர	உற்பத்தியாகுதல்

சிறுநீரககுழாய் சிறுநீகை	குழாய்்களின்	
வழியா்க	்கடத்துகி்றது.

சிறுநீரகப சிறுநீர	்தஙகிடும்	இடம்

சிறுநீர	
தவளி்யற்றும்	
குழாய்

சிறுநீர	கபயிலிருந்து	
சிறுநீர	தவளி்யற்றும்	
வழி

சிறுநீைகஙகள் (Kidneys)

இகவ	அவகைவிகத		 வடிவமான	
உறுபபு்கள்,	 வயிற்றின்	 பின்னால்	 இடுபபு	
முள்த்ளலும்புக	 ்்காகவயில்	 பக்கத்திற்கு	
ஒன்்றாய்	 அகமந்துள்்ளன.	 	 ஒவதவாரு	
சிறுநீை்கமும்	 5	 தெமீ	 நீ்ளமும்,	 2	 தெ.மீ.	
தடிமனும்	 3	 தெமீ	 அ்கலமும்	 த்காணடது.		
இதன்	எகட	சுமார	250	கிைாம்	வகை	உள்்ளது.

சிறுநீை்கத்தின்	அடிபபகட	அலகு	தநபைான்.		
ஒவதவாரு	 சிறுநீை்கத்திலும்	 1,00,000	
தநபைான்்கள்	 முகனயுகடயது.	 	 இந்த	
அகமபபு	நீணட	குழாயுடன்	இகணக்கபபடடு	
வடி்கடடபபடட	 ்கழிவுநீகை	 த்காணடு	
தெல்கி்றது.	 	 இந்தக	 குழாய்்கள்	 ஒன்று	
்ெரந்து	சிறுநீரகுழாகய	்தாற்றுவிககி்றது.		

சிறுநீர்க குழோய

இது	 சிறுநீை்கத்திலிருந்து	 சிறுநீரகப	
வகை	 தெல்லககூடிய	 சிறிய	 குழாய்.		
சிறுநீைககுழாய்	 மூலம்	 சிறுநீர	 சிறுநீை்க	
கபயில்	 ்ெமித்துகவக்கபபடுகி்றது.		
சிறுநீர	 கபயில்	 சிறுநீர	 நிைம்பியவுடன்,	
இயக்க	 தகெ்களின்	 தி்றன்	 மூலம்	
சிறுநீை்கதாகை	 (urethra)	 வழியா்க	 சிறுநீர	
தவளி்யற்்றபபடுகி்றது.	 	சிறுநீை்க	குழாயின்	
நீ்ளம்	 ஆண்களுககு	 17-23	 தெ.மீ.	 மற்றும்	
தபண்களுககு	2.5	–	5	தெ.மீ.

நவரலகள்

	அதி்கபபடியான	நீர	மற்றும்	உபபு்கக்ள	
தவளி்யற்றுகின்்றன,

	வ்ளரசிகத	 மாற்்ற	 ்கழிவு	 தபாருட்கள்,	
மருந்து்கள்		மற்றும்	நச்சுபதபாருட்கக்ள	
தவளி்யற்றுகின்்றன.

	உடலுககு	 ்தகவயான	 நீர,	 அமிலம்	
மற்றும்	 ்காைம்	 ்பான்்றவற்க்ற	
ெமநிகலயில்	கவககி்றது.

	தைனின்	 –	 உற்பத்தி	 தெய்வதன்	மூலம்	
இைத்த	அழுத்தத்கத	சீைா்க	கவககி்றது.

	எரித்்ைாபாய்டின்	 என்்ற	
தபாருக்ள	 சுைபபதன்	 மூலம்	 இைத்த	
சிவபபணுக்கக்ள	உற்பத்தி	தெய்கி்றது.	

வகைபடம்	 தயாரித்தல்	 –	 ்கழிவு	
மணடலம்	(சிறுநீை்கம்)

மாணவர	தெயல்பாடு
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பிடயூடடரி சிறிய	சுைபபி
(அவகை	விகதயின்	
அ்ளவு)
மூக்ளயின்	
அடிபபா்கத்தில்	
கஹப்பாதலமஸ்-ககு	
கீ்ழ	அகமந்துள்்ளது.		
‘நா்ளமில்லா	
சுைபபி்களின்	
தகலவன்’	என்று	
அகழக்கபபடுகி்றது.
இைணடு	வக்க:
-	முன்	பிடயூடடரி	
சுைபபி
-	பின்	பிடயூடடரி	சுைபபி

முன்	பிடயூடடரி	
சுைபபி
வ்ளரச்சி	
ஹார்மான்

எலும்பு	மற்றும்	
குருத்ததலும்பு	
திசுவின்	
வ்ளரச்சிகய	
தூணடுகி்றது.
குழந்கத்கள்:
அதி்க	சுைபபுககு	  
்பருருவம்	(அ)	 
gigantism	என்று	
தபயர
குக்றவான	சுைபபு	
 	குள்்ள	உருவம்	
(அ)	dwarfism	என்று	
தபயர
தபரியவர்கள்
அதி்கசுைபபு	
அக்ைாதம்கலி

ஹோர்நைோன்கள்

ஹார்மான்்கள்	 என்பது	 நா்ளமில்லா	
சுைபபி்களில்	 சுைககும்	 சுைபபு	 நீரில்	
்காணபபடும்	 ஒரு	 ்வதிபதபாருள்்ளாகும்.		
இதன்	 முககிய	 ்வகல	 உடலின்	
இயக்கங்கக்ள	்கடடுபபடுத்துவதாகும்.

2.10  �ோைமில்லோ சுைப்பி ைணடலம்

உடலில்	சுைபபி்கக்ள	இைணடு	வக்க்க்ளா்க	
பிரிக்கலாம்.

சவளி சுைப்பி உள் சுைப்பி

நா்ளமுள்்ள	
சுைபபி்கள்

நா்ளமில்லா	
சுைபபி்கள்

(எ.்கா)	
வியரகவச்	
சுைபபி											
்கணணீர	சுைபபி	

(எ.்கா)	
பிடயூடடரி	சுைபபி										
கதைாய்டு	சுைபபி	
பாைா	கதைாய்டு	
சுைபபி
லாங்கர	ஹான்ஸ்	
திடடு்கள்										
அடரீனல்	சுைபபி
பாலின	சுைபபி	–	
ஒவரி,	தடஸ்டிஸ்
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— — கத்ைாட்ைாஃபின்	
ஹார்மான்	:	
(TSH)	(Thyroid	
stimulating	Hormone)	
அடரி்னா	
்காரடடி்்கா	
ட்ைாஃபிக	
ஹார்மான்	
(Adreno	Cortico	
Trophic	Hormoe)	
(ACTH)

கதைாய்டு	
சுைபபியின்	
தெயல்்கக்ள	
தூணடுகி்றது.
அடரீனல்	சுைபபியில்	
்காரதடகஸ்	
பகுதிகயத்	
தூணடுகி்றது.

— — ஃபாலிககிள்	
ஸ்டிமு்லடடிங	
ஹார்மான்
(Follicle	Stimulating	
hormone)	FSH

தபண்களின்	
்கருககூடடில்	
உள்்ள	திசுக்கக்ள	
ஊககிவித்து,	
வ்ளரச்சிககும்,	
முதிரச்சிககும்	
துகணபுரிகின்்றது.		
ஆண்களின்	
விந்த்கங்களில்	
விந்தணுக்கள்	
உருவாதகல	
தூணடுகி்றது.

— — ப்ைா்லகடின்	
ஹார்மான்
(Prolactin	Hormone)

லூடடிகனசிங	
ஹார்மான்	 
(Luteinising	hormone)

பால்	சுைபபுக்கக்ள	
ஊககிவித்து	பால்	
சுைத்தலுககுத்	
துகண	புரிகி்றது.

	தபண்களின்	
்கருவ்க	வ்ளரச்சிகய	
ஊககுவிககி்றது.
	ஆண்களின்	
விகை்களில்	உள்்ள	
இன்டரஸ்டிசியல்	
தெல்்கக்ள	
ஊககுவித்து	
தடஸ்ட்டா	ஸ்டீைான்	
என்்ற	ஹார்மாகன	
சுைக்க	கவககி்றது.
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— — பின்பிடயூடடரி	
சுைபபி	ஆகசிடாசின்	 
(Oxytocin)

	்கருபகபயின்	
சுவர்கக்ள	சுருங்க	
கவத்துக	குழவி	
ஈனுதலுககு	
துகணபுரிகி்றது.

— — ்வ்ொபிைசின்	
(Vasopressin)

இந்த	ஹார்மான்	
இைத்தக	
குழாய்்களின்	
சுவர்கக்ள	சுருங்க	
கவத்து	இைத்த	
அழுத்தத்கத	
அதி்கரிககி்றது.
	சுைபபு	குக்றதல்	
	டயாதபடிஸ்	
இன்சிபிதடஸ்	 
(Disbetes	Insipidus)

கதைாய்டு	சுைபபி 	 நா்ளமில்லா	
சுைபபி்களில்	தபரிய	
சுைபபி

	்கழுத்துப	பகுதியில்	
்காணபபடுகி்றது

	குைல்வக்ளககு	
கீழ	பக்கத்திற்கு	
ஒன்்றா்க	
அகமந்துள்்ளது

கதைாகசின் திசுக்களின்	
வ்ளரசிகத	
மாற்்றத்திற்கு	
துகணபுரிகி்றது.
வ்ளரசிகத	
மாற்்றத்தின்	
அ்ளகவ	அதி்கரித்து	
உடல்	தவபபத்கத	
அதி்கரிககி்றது.
 புைத	
உயிரெத்துக்களின்	
வ்ளரசிகத	
மாற்்றத்கத	
ஊககுவிககி்றது.
த்காழுபபுெத்தின்	
வ்ளரசிகத	
மாற்்றத்கத	
குக்றககி்றது
	கவடடமின்	
A-யில்	்க்ைாடடின்	
மாற்்றத்திற்கு	
உதவுகி்றது.
	அதி்க	அ்ளவு	
எலும்பில்	
படிந்துள்்ள	
்கால்சியம்	மற்றும்	
பாஸ்பைக்ஸ	
தவளி்யற்றுகி்றது
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பாைா	கதைாய்டு	
சுைபபி

கதைாய்டு	சுைபபியின்	
அடிபபக்கத்தில்	
பக்கத்திற்கு	
ஒவதவான்்றா்க	
அகமந்துள்்ளன

பாைாகதைாகசின் 	எலும்பிலிருந்து	
்கால்சியத்கத	
மீணடும்	
உறிஞ்சுவகத	
அதி்கரிககி்றது.

	எலும்பில்	்கரிம	
அமிலத்தின்	
அடரகவ	
அதி்கரிககி்றது.	

	சிறுநீரின்	
மூலமா்க	
பாஸ்்படடு்கள்	
தவளி்யற்றுகி்றது.

பால்	சுைபபி்கக்ள	
தூணடுகி்றது.

லாங்கரஹான்ஸ்	
திடடு்கள்

(Islets	of	Langerhans)

	 நா்ளமில்லா	
சுைபபியா்கவும்,	
நா்ளமுள்்ள	
சுைபபியா்கவும்	
்வகல	தெய்கி்றது.

	தகலபபகுதி	
்ககணயத்தின்	
டி்யாடினத்தில்	
இகணகி்றது.

்ககணயம்

ஆல்பா	தெல்்கள்	–
களு்கஹான்

	தெல்்கள்	–	
இன்சுலின்	

	இைத்தத்தில்	
ெரக்ககையின்	
அ்ளகவ	
அதி்கபபடுத்துகி்றது.

	குளு்்காஸ்	
கிக்ளக்்காஜனா்க	
மாற்்றபபடடு	
்கல்லீைலில்	
்ெமித்து	
கவக்கபபடுகி்றது.	

	அடிப்பாஸ்	
திசுவில்	உள்்ள	
த்காழுபபு	
த்காருட்கக்ள	
சிகதககி்றது.	
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அடரினல்	சுைபபி சுபைா	ரீனல்	என்று	
அகழக்கபபடும்

சிறுநீை்கத்திற்கு	்மலா்க	
அகமந்துள்்ளது.

அடரீனல்	சுைபபி	:

	அடரீனல்	
்காரதடகஸ்

	அடரீனல்	
தமடுல்லா

குளுக்்கா	்காரடடி	
்காய்டஸ்	

(Gluco	corti	coids)

மினை்லா

்காரடிக்காய்டஸ்

(Mineralo	corticoids)

தெகஸ்	
டிைாய்டு்கள்

(Sex	steroids)

அடரீனலின்	 
(Adrenaline)

நார	–	அடரீனலின்

(Nor	-	Adrenaline)

	ெரக்ககை	அ்ளகவ	
்கடடுபபடுத்துகி்றது

	உடலில்	
்ொடியம்,	
தபாடடாசியம்	
ஆகியவற்க்ற	
்கடடுபபடுத்துகி்றது

	இைணடாம்	நிகல	
பால்	முதிரச்சிககும்,	
இனபதபருக்க	
வ்ளரச்சிககும்	
பயன்படுகி்றது.

இருதய	
துடிபகபயும்,	
அடிபபகட	
வ்ளரசிகத	
மாற்்றத்கதயும்	
அதி்கரிககி்றது.

இருதய	துடிபகப	
குக்றககும்

ஆண	
இனபதபருக்க	
சுைபபி

தடஸ்டிஸ்	(Testis)

விகதபகபயின்	
(Scrotal	sac)	உள்	
அகமந்துள்்ளது

தடஸ்்டாஸ்டிைான் 	ஆண்களின்	
பால்	நுகணப	
பணபு்களுககு	
்காைணமா்க	
அகமகி்றது

தபண	
இனபதபருக்க	
சுைபபி

ஒவரி	(Ovary)

்கருபகபயின்	
இைணடு	பக்கங்களின்	
அகமந்துள்்ளது

ஈஸ்ட்ைாஜன் 	தபண்களின்	
இனபதபருக்க	
உறுபபு்களின்	
வ்ளரச்சிககும்,	
முதிரச்சிககும்	
உதவுகி்றது.	
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உமிழநீருடன்	 ்ெரத்து	 தமல்லுவதற்கும்,	
்பசுவதற்கும்,	 விழுஙகுவதற்கும்	
உதவுகி்றது.	இது	வாய்	 பகுதியில்	உள்்ளது.		
நாவில்	உள்்ள	மியூக்கஸ்	ெவவு்கள்	வாகய	
ஈைபபதமா்க	கவககி்றது.	

நாககின்	 ்மற்பகுதி	 வழவழபபா்கவும்	 3	
வக்க	பாபபிலர்க்ளால்	சூழபபடடுள்்ளது.

1.	 ெரக்கம்	 வா்லட	 பாபபிலாக்கள்	
(Circumvallate	papillae)

2.	 பஃஙக்க	பாரம்	பாபபிலாக்கள்	(Fungiform	
papillae)

3.	 ஃபிலிபாரம்	 பாபபிலாக்கள்	 (Filiform	
papillae)

கண 

்கண்்கா்ளம்	 உருணகட	 வடிவமா்கவும்,	
்கண	குழியில்	மூன்றில்	இைணடு	பா்கம்	2.3	
முன்பா்கவும்	 குழியிலுள்்ள	 த்காழுபபில்	
மிதந்து	 த்காணடிருககி்றது.	 	 பாரகவ	
நைம்பு	 அல்லது	 இைணடாவது	 கி்ைனியல்	
நைம்பு	 பாரகவயின்	 உணரச்சி	 நைம்பா்க	
அகமந்துள்்ளது.

போர்ரவ

ஒரு	 	 பிம்பம்	 ்காரனியா	 விழி	 முன்	
்கண	 ைெம்,	 தலன்ஸ்,	 பின்	 ்கண	 ைெம்	
மூலம்	 தெல்லுகின்்றன.	 	 	 இகவ	
விழித்திகையிலுள்்ள	 உணரவு	 நைம்பு	
நுனிகய	 தூணடுகின்்றன.	 	 இந்த	
தூணடுதல்	விழித்திகை	 வழியா்க	 பாரகவ	

2.11  புலன் உறுப்புகள்

புலன்	அறியும்	உறுபபு்கள்	்கண,	்காது,	மூககு,	
நாககு,	்தால்

சில	 புலன்	 உறுபபு்கள்,	 சில	 வக்கயான	
உணரச்சி	 தூணடுதகல	 தப்றககூடிய	
தனித்தன்கம	 வாய்ந்தது.	 	 உணரச்சி்கக்ள	
மூக்ளககு	 நைம்பு	 எடுத்துச்	 தெல்கி்றது.		
இத்தக்கய	உணரச்சி்கள்	ஒவதவான்றுககும்	
சி்றபபான	 நைம்பு	 முடிச்சு்களும்,	 சி்றபபான	
நைம்பு்களும்	உள்்ளன.		இந்த	சி்றபபு	நைம்பு்கள்	
உணரச்சிகய	 உணரந்து	 தனித்தனியா்க	
தெயல்படுகின்்றன.	 	 எ.்கா.	 வாெகன	சுகவ,	
பாரகவ,	்்கடடல்,	ததாடுதல்

மூககு 

மூககு	 வாெகனகய	 அறியும்	 நு்கர	
உறுபபாகும்.	 	 மூககின்	 ்மற்பைபபில்	
வாெகனகய	 உணரும்	 தெல்்கள்	 1/3	
பஙகு	 உள்்ளது.	 	 இஙகிருந்து	 ஆல்்பகடிரி	
நைம்பு	 எத்திமாய்டு	 எலும்பிலுள்்ள	
கிரிபபிப	ஃபாம்	்பலட	வழியா்க	மூக்ளககு	
அனுபபபபடுகி்றது.

�ோககு

நாககு	 சுகவ	 அறியும்	 உறுபபாகும்.	 	 திட	
நிகலயில்	 உள்்ள	 உணவு	 தபாருட்கக்ள	
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சவளிச்செவி

	பின்னா	 அல்லது	 தெவிமடல்	 –	 ஒலி	
அகல்கக்ள	்ெ்கரிககும்

	தவளிச்தெவி	 குழாய்	 –	 ஒலி	
அதிரவு்கக்ள	அனுபபுகி்றது

�டுச்செவி

	தெவிபபக்ற		 –	 ம ா ஸ் ட ா ய் டு	
வழியா்க	ததாடரபுத்காள்கி்றது.

	 நடுச்தெவி	குழல்		–	 ்க ா ற் றி ன்	
அழுத்தத்கத	 தெவிபபக்ற	 குழியில்	
ெமநிகலபடுத்துகி்றது.

	தெவிச்சிற்த்றலும்பு்கள்	–		 மூ ன் று	
எலும்பு்க்ளாலானது.	 (சுத்தி	 எலும்பு,	
படகட	எலும்பு,	அங்கவடி	எலும்பு)

மாஸ்டாய்டு	 தெயல்முக்ற	 தடம்்பாைல்	
எலும்பு	 ்காதின்	பின்பு்றம்	அகமந்துள்்ளது.		

த்ளத்திற்கு	 தென்று	 மூக்ளககு	 எடுத்து	
அனுபபபபடும்.	 	 இகவ	 இரு	 ்கண்களிலும்	
இருந்து	 தெய்திகய	 மூக்ளககுஅனுபபும்.		
ொதாைண	 ்காமிைாவில்	 ஒரு	 தலன்ஸ்	
்காணபபடும்.	 	 ஆனால்	 ்கண்களில்	 படி்க	
தலன்ஸ்	 முககியமானது.	 	 இது	 பிம்பத்கத	
விழித்திகைககு	அனுபபுகி்றது.	

கோது

்காது	ஓர	் ்கடடல்	உணர	உறுபபாகும்.		இந்த	
தனிபபடட	 ்்கடகும்	 உணரகவ	 அளிபபது	
எடடாவது	 கி்ைனியல்	 நைம்பு	 ஆடிடடரி	
நைம்பு	 அல்லது	 தவஸ்டிபியூல்	 ்காகலியர	
நைம்பாகும்.

கோதில் கீழககணட போகஙகள் உள்ைன.

	 தவளிச்தெவி

	 நடுச்தெவி

	உடதெவி
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்காற்றின்	 மூலம்	 நடு	 தெவியுடன்	
ததாடரபுத்காணடுள்்ளது.	

உட்செவி

இது	 ்லபிரினத்	 படலம்.	 	 ்லபிரினத்	
என்னும்	குடில்்க்ளால்	ஆனது.	 	 ்லபரினத்	
எலும்பு	3	பா்கங்கக்ள	த்காணடது.

	 தவஸ்டிபியுல்

	 அகை	வடட	குழாய்	(Semi	circular	canals)

	்காகளியா

நகட்டல்

ஒலி	 அகல்கள்	 தவளிக	 குழாய்	 தெவி	
வழியா்க	 தெவிபபக்ற	 படலத்கத	அகடந்து	
அகத	அதிை	தெய்கின்்றன.		அதிரவு்கள்	தெவி		
சிற்த்றலும்பு்க்ளாகிய	 ்மலியஸ்	 (Malleus)	
இன்்கஸ்	 (Incus)	ஸ்்டபிஸ்	 (Stapes)	வழியா்க	

்கடத்தபபடுகின்்றன.	 	 இந்த	 எலும்பு்களின்	
அகெவினால்	அதிரவு்கள்	தபரிதாக்கபபடடு	
தவஸ்டிபு்ளார	 தபனஸ்டிைா	 (Vestibular	
Fenestra)	 உடன்	 ததாடரபுத்காணடு	
்காகளியாவின்	தவளி	உள்	நிணநீர	குழாயில்	
ததாடரபுத்காள்கின்்றன.	 	இந்த	தூணடுதல்	
்காரகட	உறுபபின்	உணர	நைம்பு	நுனி்கக்ள	
அகடந்து	 மூக்ளயின்	 தெவி	 நைம்பிற்கு	
அனுபபுகி்றது.	

நதோல்

்தால்	 உடகலப	 ்பாரத்தி	 பாது்காககும்	
உகடயா்க	அகமந்துள்்ளது.	 	இது	இைணடு	
அடுககு்க்ளால்	ஆனது.		அகவ	்மல்	்தால்	
(Epidermis)	 அடித்்தால்	 (Dermis)	 ்தாலுககு	
கீழ	 உள்்ள	 அகமபபு	 ்காயம்,	 ்நாய்	
ததாற்று,	 பாகடீரியா	 உடலில்	 நுகழயாமல்	
முழுவதுமா்க	பாது்காககி்றது.
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எபபிதடரமிஸ்	4	வக்கயான	அடுககு்க்ளால்	
ஆனது		அகவ்கள்

	ஸ்ட்ைடடம்	்காரனியா	(Stratum	cornenon)

	ஸ்ட்ைடடம்	லுசிடம்	(Stratum	lucidum)

	 நி்றமி	அடுககு	(Stratum	Granulosum)

	 ஸ்ட்ைடடம்	 மல்பீஜியன்	 (Stratum	
muliphigian)

சடர்மிஸ் (Dermis)

பு்றத்்தாகலயடுத்து	 அடித்்தால்	
அகமந்துள்்ளது.	 	இவவடுககு	இகணபபுத்	
திசுக்க்ளால்	 ஆன.	 	 இைத்த	 குழாய்்களும்,	
நைம்பு	 ஏற்பி்களும்	 இதில்	 உள்்ளன.		
இவவடுககில்	 ்காணபபடும்	 முககிய	
தபாருட்கள்

	மின்	தன்கமயுள்்ள	தகெ	நார்கள்

எப்பிநடர்மிஸ் (Epidermis)

பு்றத்்தால்	 என்பது	 நம்	 உடலின்	 ்மல்	
பா்கத்தில்	 ்காணபபடும்	 அடுககு	 ஆகும்.		
இந்த	 அடுககில்	 இைத்தக	 குழாய்்கள்	
்காணபபடுவது	 இல்கல.	 	 இஙகுள்்ள	
தெல்்கள்	 நிணநீரின்	 மூலம்	 ெத்துக்கக்ளப	
தபறுகின்்றன.	 	 நைம்பு்கள்	 இந்த	 அடுககில்	
்காணபபடுகின்்றன.

நதோல்

புலன்	 உறுபபு்களில்	 மி்கபதபரிய	 உறுபபு	
்தால்.	 	 ்தாலின்	 ்மற்பைபபு	 19.4	 sq/ft	
ஆகும்.	 	 அகவ	 ்மல்்தால்	 (Epidermis)	
தடரமிஸ்	(Dermis)	அடித்்தால்,	சுைபபி்கள்,	
ந்கங்கள்,	உணரச்சி	உறுபபு்கள்,	நைம்பு்கள்,	
முடி்கள்	 ஆகியகவ	 ்தாலில்	 பதிந்துக	
்காணபபடும்	முககிய	உறுபபு்க்ளாகும்.
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	இைத்த	 குழாய்்களும்,	 நிணநீர	
குழாய்்களும்

	 நைம்பு்களும்,	ஏற்பி்களும்

	மயிரத்	துக்ள்கள்

	வியரகவ	சுைபபி்கள்

	எணதணய்ச்	சுைபபி்கள்

	இயஙகு	தகெ	நார்கள்

வியர்ரவ சுைப்பிகள்

ஒவதவாரு	வியரகவச்	சுைபபியும்	ஒரு	நீணட	
குழாகயக	 த்காணடுள்்ளது.	 	 இதன்	 ஒரு	
முகன	 ்மல்	 ்தாலில்	 உள்்ள	 வியரகவத்	
துக்ளயில்	 தி்றககி்றது.	 	 இதன்	 மறு	 நுனி	
அடித்்தாலின்	 ஒரு	 முடிச்சு	 ்பான்்ற	
பா்கமா்கக	 ்காணபபடுகி்றது.	 	 இதற்கு	

நதோலின் நவரலகள்

பாது்காபபு உடம்கப	நுணணுயிர்களிலிருந்தும்,	்காயங்களிலிருந்தும்	பாது்காககி்றது.

்கழிவு சிறுநீை்கத்கத	 ்பால	 ்தாலும்	 வியரகவ	 சுைபபி	 வழியா்க	 உபபு	
மற்றும்	 வ்ளரசிகத	 மாற்்ற	 ்கழிவு	 தபாருட்கக்ள	 வியரகவ	 வழியா்க	
தவளி்யற்றுகி்றது.	

புலன்	உறுபபு நைம்பு	முகன்களின்	மூலமா்க	அது	தவளிபபு்ற	சூழகலப	பற்றி	மூக்ளககுச்	
தெய்தி்கக்ள	அனுபபுகி்றது.		
உடலின்	தவபப	நிகலகய	சீைாககுவதில்	அது	முககியமானது.

திைவ	ெமநிகல திசுநீர	 வீணா்காதபடி	 அது	 தடுத்து	 ஒரு	 நீர	 பு்காப	 தபாரு்ளா்க	
இருந்துவிடுகி்றது.

அமில	
ெமநிகல

வியரகவ	அதி்க	அமிலத்தன்கம	வாய்ந்தது.	 	இதன்	மூலம்	அதி்க	அ்ளவு	
அமிலம்	தவளி்யற்்றபபடுவதால்	அமிலத்	தன்கம	ெமநிகலபபடுகி்றது.

விடடமின்	D	
தயாரித்தல்

சூரிய	 தவபபத்திலுள்்ள	 பு்றஊதா	 ்மற்்கதிர்கள்	 படும்்பாது	 அது	 ‘டி’		
விடடமீகனத்	தயாரிககி்றது

சுைபபு்கள் ்தாலின்	மூலம்	சுைக்கபபடும்	‘சீபம்’	என்்ற	எணதணய்த்	தன்கம	த்காணட	
தபாருளின்	மூலம்	்தாலின்	வ்றடசித்	தன்கமகய	குக்றககி்றது.

்ெமிபபு ்தாலின்	அடிபபகுதியானது	அதி்கமான	
	த்காழுபபு
	நீர
	உபபு
	குளுக்்காஸ்	மற்றும்	பி்ற	தபாருள்்கக்ளயும்	்ெமிககி்றது.

வியரகவ	சுைபபி்கள்	என்று	தபயர.	 	இதில்	
உள்்ள	சுைபபுச்	தெல்்கள்	இைத்தத்திலிருந்து	
நீர,	 ்கழிவுப	 தபாருட்கள்	 ஆகியவற்க்றப	
பிரித்து	 வியரகவ	 நா்ளத்தின்	 மூலம்	
வியரகவ	துக்ள	வழியா்கச்	 தென்று	 நமது	
உடலின்	 தவபபத்கதப	 தபற்று	 பாதங்கள்,	
முன்	 மணகடப	 பகுதி,	 அககுள்	 ஆகிய	
இடங்களில்	அதி்கமா்கக	்காணபபடுகி்றது.

எணதணய்	 சுைபபி்கள்	 ஒழுங்கற்்ற	
அகமபபுகடய	 கப	 ்பான்்ற	 சுைபபி்கள்	
ஆகும்.	 	 இகவ்கள்	 உ்ைாமக	 குழி்களில்	
தி்றககின்்றன.	 	 இதில்	 சுைககும்	 எணதணய்	
்பான்்ற	 திைவம்	 ்தாலில்	 ஒடடாதவாறு	
தடுபபதுடன்,	தவபபநிகல	மாறுபாடடினால்	
்தால்	 உலரந்து	 ்பா்காத	 வணணம்	
தடுககி்றது.	
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ஆண	இனபதபருக்க	உறுபபு தபண	இனபதபருக்க	உறுபபு

முதல்	நிகல ஒரு	்ஜாடி	தடஸ்டிஸ்	(testis) ஒரு	்ஜாடி	ஓவரிஸ்	(Ovaries)

இைணடாம்	நிகல எபபிகடடிமிஸ்	
(Epididymis)
நுண	விந்து	நா்ளம்	
(Vas	/	defereas)
விந்துப	கப
(Seminal	Vesical)
ஆணகமச்	சுைபபி
(prostate	gland)
யூரித்ைா	(Urethra)
ஆண	குறி	(Penis)

ஃப்லாபியன்	குழாய்	
(Falloppian	tube)
்கருபகப	(Uterus)
வகஜனல்	்்கனால்
(Vaginal	canal)
வகஜனா	(Vagina)
மாரப்கம்
(breasts)

2.12  இனப்சபருகக ைணடலம்

இனபதபருக்க	 உறுபபு்கள்	 இல்லாமல்	
மனித	 குலம்	 உயிர	 வாழ	 முடியாது.		
மற்்ற	 உறுபபு்கக்ளப்பால	 அல்லாமல்	
இனபதபருக்க	 உறுபபு	 உயிர	 வாழ	

அவசியமற்்றது.	 	 ஆனால்	 ஒரு	 புதிய	 உயிர	
்தான்றுவதற்கு	அவசியம்.

இனபதபருக்க	 மணடலம்	 ஆண,	 தபண	
இருபாலரின்	 உள்ளுறுபபு்கள்	 மற்றும்	
தவளியுறுபபு்களின்	இனவிருத்தி	உறுபபு்கள்

விரை (Testis) 

ஒரு	் ஜாடி	விகை்கள்	விகைபகபயில்	இைணடு	
முடகட	 வடிவங்க்ளா்க	 ்காணபபடுகின்்றன.		
இவவிக்றககு	ஸ்கு்ைாடடம்	(Scrotum)	என்று	
தபயர.		இதன்	எகட	சுமார	15	கிைாம்	ஆகும்.

ஸ்குநைோட்டம் (Scrotum) 

ஒவதவாரு	 விகையும்	 த்ளரச்சியான	 இரு	
அக்ற்கக்ள	 த்காணட	 ஸ்கு்ைாடடத்தில்	
(விகைபகப)	உள்்ளது.		விந்து	தமலி	குழாய்	
(Semiferous	 tubules)ககு	 இகடயில்	 தலடிக	
தெல்்கள்	(Interstitial	cells)	்காணபபடுகின்்றன.		
விந்து	 தமலி	 குழாய்்களில்	 தான்	
விந்தணுக்கள்	 உணடாகின்்றன.	 	 தலடிக	
தெல்்கள்	 தடஸ்்டாஸ்டிைான்	 எனும்	
ஹார்மாகன	சுைககின்்றன.

எப்பிரடமிஸ் (Epididymis)

எபபிகடமிஸ்	 என்பது	 நீ்ளமான	
குழாய்்க்ளாகும்.	 	 இது	 விகையின்	 பின்	
பகுதிகய	விந்து	நா்ளத்துடன்	இகணககி்றது.		
விந்து	 தமலி	 குழாய்்களில்	 உருவான	
விந்தணுக்கக்ள	்ெமித்து	கவககி்றது.	

நுண விந்து �ோைம்  

இது	 தகெ	 நார்க்ளால்	 ஆனது.	 	 இது	
சுமார	 30-40	 தெ.மீ.	 நீ்ளமுள்்ளது.	 	 இது	
எபபிதடடிமிக்ஸ	 இஜாகு்லடடரி	
நா்ளத்துடன்	 இகணககி்றது.	 விந்து	
நா்ளமானது	 தெமினல்	 தவசிககிளிலிருந்து	
பு்றபபடடு	ஆணகமச்	 சுைபபியின்	 வழியா்க	
யூரித்ைா	எனும்	பகுதிகய	அகடகி்றது.
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ஹோர்நைோன்களின் நவரலகள்

ஆன்டி்ைாஜன்	(Androgens)	 விந்தணுக்கள்	
உருவாகுதல்	 இனபதபருக்க	 தெயல்்கக்ள	
நிகலபபடுத்துதல்.

தடஸ்்டாஸ்டிைான்	 (Testosterone)	 துகணப	
பால்	பணபு்கக்ள	ஊககுவிககி்றது.	

தவளிபபு்ற	
உறுபபு்கள்

உடபு்ற	உறுபபு்கள்

குறி்மடு	 
(Monspubis)
்லபியா	
்ம்ஜாைா	(Labia	
majora)
்லபியா	
கம்னாைா 
(Labia	Minora)
கிளிட்ைாரிஸ்	
(Clitoris)
தவஸ்டிபயூல்	
(Vestibule)
தவகஜனா	(Vagina)
தபரினியம்	
(Perineum)

ஓவரிஸ்	(Ovaries)
தபல்்லாபியன்	
குழாய்	(Fallopian	
tubes)
யுடைஸ்	(Uterus)
தவகஜனல்்கனால்	
(Vaginal	canal)

விந்து ரபகள்

இகவ	 சிறிய	 கப்கள்.	 	 சிறுநீகை	
தவளி்யற்றும்	 குழாயின்	 பக்கத்துககு	
ஒன்்றா்க	 உள்்ள	 இகவ	 சிறுநீரபகபயின்	
அடிபா்கத்துககு	 அருகில்	 உள்்ளன.	 	 விந்து	
குழாய்்கள்	 த்காணடு	 வரும்	 விந்தணுகவ	
வாஙகி	்ெமித்து	கவத்துகத்காள்கின்்றன.

புநைோஸ்நடட் சுைப்பி

சிறுநீரபகபயின்	 கீழபு்றம்,	 சிறுநீர	
தவளி்யற்றும்	குழாயின்	முதல்	பகுதிகயச்	
சூழந்துள்்ளது.	 	 பு்ைாஸ்்டட	 ்வத்றாரு	
திைவத்கத	 விந்துடன்	 ்ெரககி்றது.	 	 இது	
விந்தணுக்கள்	சுறுசுறுபபா்க	நீந்திச்	தென்று	
முடகடகய	அகடய	உதவுகி்றது.

ஆணகுறி (Penis) 

சிறுநீர	 ்கழிக்கவும்,	 இனபதபருக்கத்துககு	
உதவவும்	 ஆணுககு	 உள்்ள	 தவளிபபு்ற	
உறுபபு

யுரித்திைல் துவோைம் (Urethral Opening) 

ஆணகுறியின்	 விகைபபு	 தன்கமயின்	
்பாது	 விந்தணு	 விந்துகுழாய்	 வழியா்க	
தவளி்யற்்றபபடுகி்றது.

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_2.indd   49 02/05/2022   14:50:48



2 |  உடல் கூறும் உடல் இயலும் 50

சபண இனப்சபருகக ைணடலம்

தவளி	உறுபபு்கள்	எல்லாம்	்ெரந்து	்யானி	
எனபபடும்	(Vulva)	அகவ	பின்	வருமாறு.
மான்ஸ்	 தவனிரிஸ்	 (குறி்மடு):	 இது	
சிம்பிசிஸ்	 பியூபிஸ்	 என்்ற	 எலும்பின்	 ்மல்	
அகமந்துள்்ளது.	 	 பூபபு	 அகடந்த	 பி்றகு	
முடியால்	மூடபபடடிருககும்.

்லபியா	 ்மதஜாைா	 (அ)	 தவளி	 உதடு்கள்	
்யானியின்	பக்கங்க்ளா்க	அகமந்துள்்ளன

்லபியா	கம்னாைா	(அ)	உள்	உதடு்கள்)	
இகவ	 ்லபியா	 ்மதஜாைாவின்	 உள்்்ள	
இருபபகவ.	 	 இகவ	 சுைபபு்களின்	 சுைபபு	
நீைால்	ஈைத்தன்கமயில்	்காணபபடும்
கிளிட்டாரிஸ்	(Clitoris)	

இது	 சிறிய	 உணரச்சி	 மிகுந்த	 உறுபபு.		
ஆண	 குறிகயப	 ்பால்வ	 விம்பி	 நிமிரும்	
திசுக்கக்ள	உகடயது.
சிசுத்தாகை
சிசுத்தாகை	என்பது	சி்றபபான	எபித்தீளியல்	
திசுக்க்ளால்	 உக்றயிடபபடட	 தகெயினால்	
ஆன	 குழாய்	 ஆகும்.	 அதி்கபபடியான	
இைத்த	 குழாய்்களுககு,	 நைம்பு்களும்	
்காணபபடுகின்்றன.	 சிசுத்தாகை	 குழாய்	
மூலம்	 ்கருபகபயின்	 வாய்	 சிசுத்தாகைத்	
துக்ளயுடன்	இகணக்கபபடடுள்்ளது.
தபரினியம்
்யானி	(Vulva)	துவாைம்	முதல்	பின்்னாககி	
இருககும்	 ஆெனவாய்	 வகை	 இருககும்	
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்தாலால்	 ஆன	 பகுதி.	 	 	 இது	 “தபரீனியல்	
பாடி”	 என்்ற	 பகுதிகய	 மூடியிருககி்றது.		
தபரீனியல்	பாடி	என்பது	ஆபபு	வடிவத்தில்	
உள்்ள	 சிசுத்தாகைககும்,	 மலககுடலின்	
கீழபு்றத்துககும்	 இகடயில்	 உள்்ள	
பகுதி.	 	 தபரினியல்	 பாடியின்	 தகெதான்	
இடுபதபலும்புக	 கூடடின்	 த்ளமா்க	
அகமந்துள்்ளது.	 	 பிைெவத்தின்	இைணடாம்	
்கடடத்தின்	 ்பாது	 இது	 தடகடயாகி்றது.		
இது	தபரும்பாலும்	கிழிந்துவிடுகி்றது.	
முடகடபகப்கள்	(Ovaries)
இந்தச்	 சுைபபி்கள்	 ்கருமுடகட	 எனபபடும்	
தபணமுடகட	விகத்கள்	ஆயிைக்கணக்கா்க	
உள்்ளன.	 	 முடகடபகப்கள்,	 பூபபிலிருந்து	
தான்	 தெயல்படத்	 ததாடஙகுகின்்றன.		
ஒவதவாரு	 மாதமும்	 ஒரு	 முடகட	
விகத	 முதிரச்சி	 அகடகி்றது.	 	 பி்றகு	
அது	 ்கருபகபயிலிருந்து	 தவளி்ய	
அனுபபபபடுகி்றது.	 	 இதற்கு	 முடகட	
தவளியாதல்	(Ovulation)	என்று	தபயர.
ஃதப்லாபபியன்	குழாய்்களின்	்வகல
முடகட	 கபயிலிருந்து	 தவளியாகும்	
முடகட்கக்ள	்ெ்கரித்துக	குழாய்	வழியாக	
்கருபகபககு	 அனுபபுவதாகும்.	 	 இது	
வடட்கைமான	 தகெச்	 சுருக்க	 முக்றயிலும்	
அகல	் பான்்ற	சிலியாவின்	அகெவினாலும்	
அனுபபபபடுகி்றது.
்கருபகப	(Uterus)
்கருபகப	 என்பது	 ்பரிக்காய்	 வடிவத்தில்	
உள்்ள	தகெ	உறுபபு.		இது	சுமார	7.5	தெ.மீ.	
நீ்ளமும்,	 5	 தெ.மீ	 அ்கலமும்,	 2.5	 தெ.மீ	
பருமனும்	 த்காணடு	 சுமார	 60	 கிைாம்	
எகடயுள்்ளது.	 	 ்கருபகபயின்	 ்மல்பகுதி	
ஃபணடஸ்	/Fundus)	என்றும்,	நடுபபகுதி	பாடி	
(Body)	என்றும்	கீழ	பகுதி	தெரவிகஸ்	(Cervix)	
என்றும்	அகழக்கபபடுகி்றது.
்கருபகபயின்	 சுவர்கள்	 3	 அடுககு்கக்ளக	
த்காணடகவ.
தபரிதமடரியம்	(தவளிபபக்க	சுவர)
ம்யா	தமடரியம்	(நடுபபு்றமுள்்ள	சுவர)
எண்டா	தமடரியம்	(உடசுவர)

கருப்ரபயின் நவரலகள்
	மாத	விலககு	(Menstruation)
எண்டாதமடரியத்தின்	 தூணடுதலினால்	
மாதவிடாய்	சுழற்சி	ஏற்படுகி்றது.
	்கரபபம்	(Pregnancy)
்கருவுற்்ற	 சிகன	 முடகடகய	
வாஙகிகத்காணடு,	 வ்ளரும்	 ்கருவுககு	
ஊடடச்ெத்து	தந்து	வ்ளரககி்றது.
	 பிைெவம்	(Labour):	
்கருபகபயின்	 தகெச்	 சுவர்கள்	 சுருஙகி	
வ்ளரந்த	 ்கருவாகிய	 குழந்கதகயயும்,	
நஞ்சுக	த்காடிகயயும்	தவளி்யற்றுகி்றது.
	்கரபபபகப	சுருக்கம்	(Involution)
்கரபபபகப	 பிைெவத்கத	 ததாடரந்து	
படிபபடியா்கத்	 தன்	 ொதாைண	 அ்ளகவ	
அகடகி்றது.
சபண இனப்சபருகக ஹோர்நைோன்கள்
ஈஸ்ட்ைாஜன்	மற்றும்		பு்ைாதஜஸ்டைான்
போடச்சுருககம்
இந்த	 அத்தியாயத்தில்	 மனிதனின்	 உடல்	
அகமபபு	மற்றும்	உறுபபு்களின்	்வகல்கள்	
பற்றி	 ்கற்றுகத்காண்டாம்.	 	 மனிதனின்	
உடல்	சிக்கலான,	பூைணமான	இயந்திைத்கத	
்பான்று	 தெய்யபபடடுள்்ளது.	 	 ஒவதவாரு	
உறுபபும்,	 அதற்குரிய	 ்வகலகய	
தெய்வதற்கு	ஏற்்ற	வக்கயில்	அகமந்துள்்ளது.		
உடல்	 பா்கங்கள்	 தகல,	 ்கண,	 ்கழுத்து,	
இடுபபு,	 க்க,	 மற்றும்	 ்கால்்கள்	 என	 பல	
பகுதி்க்ளா்க	உள்்ளன.		உடலில்	எலும்பு்கள்	
வலிகமயா்க	்்காரக்கபபடடு	எலும்புககூடு	
என்று	 அகழக்கபபடுகி்றது.	 	 உடம்பில்	
உள்்ள	குழி்கள்	முககியமான	உறுபபு்கக்ள	
பாது்காககி்றது.		எ.்கா.	மணகட்யாடடு	குழி	
மூக்ளகய	 பாது்காககி்றது.	 	 மனித	 உடம்பு	
உயிருள்்ள	தெல்்க்ளால்	ஆனது.		ஒவதவாரு	
தெல்லும்	 நியூகளியஸ்	 தெல்ெவவு	 மற்றும்	
பு்ைாட்டாபி்ளாெம்	உள்்ளது.		தெரிமானம்,	
்கழிகவ	 தவளி்யற்றுதல்,	 சுவாெம்,	
வ்ளரச்சி	 மற்றும்	 பழுது	 பாரத்தல்	 மற்றும்	
இனபதபருக்கம்	 ்பான்்றகவ	 தெல்்களின்	
்வகல்க்ளாகும்.		திசுக்கள்	ஒ்ை	மாதிரியான	
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தெல்்களின்	கூடடகமபபாகும்.	 	உறுபபு்கள்	
பல	் ெரந்து	மணடலம்	என	அகழக்கபபடும்.		
பல	 திசுக்கள்	 ஒன்று	 ்ெரந்து	 உறுபபு்கள்	
உருவாகின்்றன.	 	 எலும்பு	 மணடலம்,	 தகெ	
மணடலம்,	 நைம்பு	 மணடலம்,	 இைத்த	 ஓடட	
மணடலம்,	 தெரிபபு	 மணடலம்,	 சுவாெ	
மணடலம்,	 ்கழிவு	 மணடலம்,	 நா்ளமில்லா	

சுைபபி	 மணடலம்	 மற்றும்	 இனபதபருக்க	
மணடலம்	 இகவயாவும்	 உடலிலுள்்ள	
மணடலங்கள்	ஆகும்.
இந்த	 அத்தியாயத்தின்	 முடிவில்	
மாணவர்கள்	ஒவதவாரு	மணடலத்கதயும்	
அவற்றின்	 படத்துடன்	 சுருக்கமா்க	
்கற்றுகத்காணடார்கள்.

I ெரியோன விரடரயத் நதர்ந்சதடுத்து 
எழுதுக.

1.	 உடல்	 அகமபபு	 எவவாறு	
அகழக்கபபடுகி்றது?

	 அ.	அனாடடமி	 ஆ.	பிசியாலஜி	
	 இ.	திசுக்கள்	 ஈ.	தெல்்கள்
2.	 மனித	 உடல்	 அகமபபு	 மற்றும்	

இயக்கத்தின்	அலகு
	 அ.	பு்ைாட்டாபி்ளாெம்	
	 ஆ.	நியூகளியஸ்	
	 இ.	தெல்	 	
	 ஈ.	தெல்	ெவவு
3.	 மணகட	 ஓடடில்	 ்காணபபடும்	

எலும்பு்களின்	எணணிகக்க	யாது?
	 அ.	206	 ஆ.	22
	 இ.	8	 ஈ.	4
4.	 ்கழுத்து	 முள்த்ளலும்பின்	 முதல்	

எலும்பின்	தபயர	யாது?
	 அ.	அடலஸ்	 ஆ.	ஆகசிஸ்	
	 இ.	பீடிக்க	முன்தனலும்பு	
	 ஈ.	இடுபபு	முள்த்ளலும்பு
5.	 முதுத்கலும்புத்	 ததாடரில்	 4	 சிறிய	

முள்த்ளலும்பு்கள்	 ஒன்று	 ்ெரந்து	
முக்்காண	 வடிவில்	 ்காணபபடுவது	
இவவாறு	அகழக்கபபடுகி்றது.

	 அ.	பீடிக்க	எலும்பு
	 ஆ.	பீமர	
	 இ.	வால்	முள்த்ளலும்பு	
	 ஈ.	தமடுல்லா
6.	 மாரதபலும்புடன்	 ்நரிகடயா்க்வா,	

மக்றமு்கமா்க்வா	இகணக்கபபடாமல்	
்காணபபடும்	 ்ககடசி	 2	 ்ஜாடி	 விலா	
எலும்புககு	தபயர.

	 அ.		மிதககும்	விலா 
எலும்பு்கள்

	 ஆ.		உணகம	விலா 
எலும்பு்கள்

	 இ.	தபாய்	விலா	எலும்பு்கள்
	 ஈ.	மாரபுககூடு
7.	 உடலில்	 மி்க	 நீ்ளமான	 மற்றும்	

உறுதியான	எலும்பு	எது?
	 அ.	முன்னஙக்க	தவளி	எலும்பு	
	 ஆ.	முன்னஙக்க	உள்	எலும்பு
	 இ.	மணிக்கடடு
	 ஈ.		ததாகட	எலும்பு
8.	 மத்திய	நைம்பு	மணடலத்தின்	முககியப	

பகுதி
	 அ.	மூக்ள	 ஆ.	தணடுவடம்
	 இ.	நைம்பு்கள்	 ஈ.	்மற்்கணட	அகனத்தும்
9.	 மூக்ளயில்	உள்்ள	மி்கபதபரிய	பகுதி
	 அ.	தபருமூக்ள	 		ஆ.	சிறுமூக்ள	
	 இ.	பான்ஸ்		 		ஈ.	முகு்ளம்
10.		மூக்ளயில்	தநற்றிபதபாடடுப	பகுதியின்	

்வகல
	 அ.	தெயல்தி்றன்			ஆ.	்பச்சுதி்றன்	
	 இ.	மனதி்றன்	 		ஈ.	்்கடகும்தி்றன்
11.	 மூக்ள	 மற்றும்	 தணடுவடம்	 எதனால்	

மூடபபடடுள்்ளது?
	 அ.	மணகட	நைம்பு்கள்	
	 ஆ.	தமனின்தஜஸ்	
	 இ.	தமடுல்லா	அபலாங்்கடடா
	 ஈ.	டூைா்மடடர
12.	 இருதயத்தின்	வடிவம்
						 அ.	ெதுைம்	 ஆ.	முக்்காணம்	
	 இ.	கூம்பு		 ஈ.	வடடம்

 ைதிப்பீடு 
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5.	 ்கழுத்து	 முள்த்ளலும்பு	 ததாடர	 பற்றி	
வி்ளககு்க.

6.	 முதுத்கலும்புத்	 ததாடரின்	 ்வகல்கள்	
யாகவ?

7.	 தபாய்விலா	எலும்பு்கள்	என்்றால்	என்ன?
9.	 மூடடு	என்்றால்	என்ன?
10.	 தகெமணடலத்தின்	் வகல்கக்ள	எழுது
11.	 இதயத்தகெ	பற்றி	வி்ளககு்க.
12.	 மூக்ளயின்	பகுதி்கக்ள	எழுது
13.	 தெரிதபல்லத்தின்	்வகல்கக்ள	எழுது
14.	 அைகனாய்ட்மடடர	பற்றி	விவரி
15.	 மூக்ள	 தணடுவட	 திைவத்தின்	

்வகல்கக்ள	எழுது.
17.	 இருதயத்தின்	்வகல்கக்ள	எழுது
18.	 நிணநீர	சுைபபியின்	் வகல்கக்ள	எழுது.
19.	 தெரிபபு	 மணடலத்தின்	 ்வகல்கள்	

யாகவ?
20.	 தவளிசுவாெம்	என்்றால்	என்ன?
21.	 சிறுநீை்க	 மணடலத்தின்	 ்வகல்கள்	

யாகவ?
22.	 ஹார்மான்	–	வகையறு
23.	 ்காதின்	பகுதி்கக்ள	வி்ளககு்க.
24.	 எபபிடரமிஸின்	–	4	உக்ற்கக்ள	எழுது
25.	 ்கருபகபயின்	்வகல்கக்ள	குறிபபிடு்க.
26.	 தபண	 இனபதபருக்க	 மணடலத்தின்	

உள்	மற்றும்	தவளி	உறுபபு்கக்ள	எழுது.
27.	 ஸ்கு்ைாடடம்	(Scrotum)	வி்ளககு்க
28.	 நடுச்தெவியின்	பகுதி்கக்ள		எழுது.
29.	 நாககின்	 ்மற்பகுதியில்	 ்காணபபடும்	

பாபபி்லாக்களின்	தபயர்கக்ள	எழுது.
30.	 பாைாகதைாய்டு	 சுைபபியின்	

்வகல்கக்ள	குறிபபிடு்க.
III. சுருககைோன விரடயளி:  

(5 ைதிப்சபணகள்)
1. தெல்லின்	 அகமபபு	 படம்	 வகைந்து	

பா்கங்கக்ள	குறிபபிடு
2. திசுக்களின்	 வக்க்கக்ள	 எழுதி	

வி்ளககு்க.
3. உடலில்	 உள்்ள	 மணடலங்கக்ள	

வி்ளககு்க.
4. எலும்பு	மணடலத்தின்	படம்	வகை்க.
5. மணகட	ஓடடு	எலும்பு	பற்றி	வி்ளககு்க.
6. ்மற்க்கயில்	்காணபபடும்	எலும்பு்கக்ள	

எழுது.
7. மூடடு்கள்	 என்்றால்	 என்ன?	 	 உடலில்	

உள்்ள	பலவிதமான	மூடடு்கக்ள	பற்றி	
வி்ளக்கவும்.

13.	 எந்த	 சுைபபி	 ்நாய்த்	 ததாற்றிலிருந்து	
உடகலப	பாது்காககி்றது?

	 அ.	கதைாய்டு	 ஆ.	பிடயூடடரி	சுைபபி
	 இ.	நிணநீர	 

	 	சுைபபி		 ஈ.	பாைா	கதைாய்டு
14.	 வயிற்றுப	 பகுதியில்	 ்காணபபடும்	

தபரிய,	முககியமான	உறுபபு	எது?
	 அ.	மணணீைல்	 ஆ.	குடல்	
	 இ.	்ககணயம்	 ஈ.	்கல்லீைல்
15.	 எந்த	 என்க்ஸம்	 புைத்தகத	

தபப்டான்்க்ளா்க	மாற்றுகின்்றன?
	 அ.	தபபசின்	
	 ஆ.	தைனின்	
	 இ.	கல்பஸ்	
	 ஈ.	கஹட்ைாகு்்ளாரிக	அமிலம்
16.	 குைல்வக்ள	இவவாறு	

அகழக்கபபடுகி்றது
	 அ.	வாய்ஸ்பாகஸ்	 ஆ		மூச்சுகுழல்
	 இ.	மூககுத்துக்ள		 ஈ.		குருத்ததலும்பு
17.	 உடலில்	 உள்்ள	 முககியமான	 ்கழிவு	

உறுபபு
	 அ.	நுகையீைல்்கள்	 ஆ.	சிறுநீை்கம்
	 இ.	்தால்	 	 ஈ.	கதைாய்டு
18.	 ்காற்றின்	 அழுத்தத்கத	 தெவிபபக்றக	

குழியில்	ெமநிகலபபடுத்துவது	எது?
	 அ.	தெவிபபக்ற	
	 ஆ.	படகட	எலும்பு	
	 இ.	நடுச்தெவி	குழல்	
	 ஈ.	அங்கவடி	எலும்பு
19.	 ்தாலின்	்மல்	அடுககு
	 அ.	தடரமில்	 ஆ.	எபபிதடரமிஸ்		
	 இ.	ெபகியு்டனியஸ்	 

						திசுக்கள்		 ஈ.		்காரனியா
20.	 ்கருபகபயின்	வடிவம்
	 அ.	்பரிக்காய்	வடிவம்	
	 ஆ.	ஆபபிள்	வடிவம்
	 இ.	படடாணி	 	
	 ஈ.	அவகை	வடிவம்
II. குறுகிய விரடயளி (3 ைதிப்சபணகள்)
1.	 உடற்கூற்று	இயல்	் தாற்்றம்	–	வகையறு.
2.	 மணடலம்	என்்றால்	என்ன?
3.	 நா்ளமில்லா	சுைபபிகய	எடுத்துக்காடடுடன்	

எழுது்க.
4.	 எலும்பு	மணடலத்தின்	பகுதி்கக்ள	எழுது்க.
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கரலச்செோறகள்

தமனி	(Artery) இதயத்திலிருந்து	 தந்துகி்கள்	 வழியா்க	 உடலின்	 பல	
பா்கங்களுககும்	 இைத்தத்கத	 தெலுத்துகி்ற	 மீளும்	 தன்கம	
த்காணட	குழாய்்கள்

எலும்புககூடு	(skeleton) உடலின்	்கடடட	அகமபபு

தூணடுதல்	(Imp	ulse) திடீர	உந்து	்வ்கம்	அல்லது	உந்து	விகெ

மூக்ள	உக்ற்கள்	
(தமனின்ஜஸ்)

மூக்ள	மற்றும்	தணடுவடத்கத	மூடியுள்்ள	உக்ற்கள்

சிகை	(vein) தந்துகி்களிலிருந்து	 இைத்தத்கத	 இருதயத்திற்கு	 த்காணடு	
தெல்லும்	இைத்தக	குழாய்்கள்

தந்துகி்கள்	(capillaries) முடி	 ்பான்்ற	 நுணணிய	 இைத்தககுழாய்்கள்,	 நுண	 தமனி	
மற்றும்	சிகை்கக்ள	இகணககின்்றன.

இைத்த	சிவபபணுக்கள்	
(RBC)

எரித்்ைாகெடடு்கள்	என்று	அகழக்கபபடும்.		ஆகஸிஜ்னாடு	
haem	என்்ற	தபாருள்	்கலந்து	ஹீ்மாகு்்ளாபிகன	நுகையீைல்	
வழியா்க	தெலுத்துகி்றது

இைத்த	தவள்க்ள	
அணுக்கள்

இகவ	் நாய்	நுணணுயிரி்கள்	உடலுககுள்	தெல்வகத	தடுத்து	
அவற்க்ற	அழிககின்்றன.

இைத்த	தடடு்கள்
(platelets)

இைத்தம்	உக்றதலில்	முககிய	பஙகு	வகிககின்்றன

தெரிமானம்	(Digestion) உணவுபதபாருள்்கள்	 ்வதியல்	 மாற்்றம்	 அகடந்து	 உடல்	
திசுக்களின்	 மூலம்	 இைத்தத்தில்	 உறிஞ்ெபபடுவதற்கு	
தெரிமானம்	என்று	தபயர

உறிஞ்ெபபடுதல்	
(Absorption)

திைவம்	அல்லது	மற்்ற	தபாருட்கள்	திசுக்களின்	மூலம்	உடலில்	
உறிஞ்ெபபடுதலாம்

2.	 	மத்திய	நைம்பு	மணடலம்	–	படம்	மற்றும்	
்வகல்கக்ள	எழுது்க.

3.	 இருதயத்தின்	 அகமபகபயும்,	 இைத்த	
ஓடடத்கதயும்	வி்ளககி	எழுது்க.

4.	 தபண	 இனபதபருக்க	 மணடலத்தின்	
அகமபகப	விவரி

5.	 இைத்தக	 குழாய்்கள்	 பற்றி	 ்கடடுகை	
எழுது்க.

6.	 சுவாெ	 மணடலம்	 படம்	 வகைந்து	
அகமபகப	வி்ளககு்க.

7.	 சிறுநீை்க	 மணடலம்	 படம்	 வகைந்து	
அகமபகப	வி்ளககு்க.

8.	 பிடயூடடரி	சுைபபி	பற்றி	்கடடுகை	வகை்க.

8. தெரிபபு	மணடலம்	–	படம்	வகை்க.
9. சுவாெத்தின்	முககியத்துவத்கத	வி்ளககு்க.
10.	 சிறுநீை்க	 மணடலத்தின்	 ்வகல்கக்ள	

எழுது.
11. கதைாய்டு	சுைபபி	பற்றி	வி்ளக்கவும்
12. லாங்கரஹான்ஸ்	 திடடு்கள்	 –	

்வகல்கக்ள	குறிபபிடு்க.
13. ்காது	–	உடலியல்	பற்றி	வி்ளக்கவும்.
14. ்தாலின்	்வகல்கள்	யாகவ?
15. ஆண	இனபதபருக்க	மணடலம்	–	படம்	

வகைந்து	பா்கங்கக்ளக	குறி
IV விரிவோன விரடயளி (10 ைதிப்சபணகள்)
1.	 தெரிமானம்	 என்்றால்	 என்ன?		

தெரிமானத்தின்	 உடலியல்	 பற்றி	
வி்ளக்கமா்க	எழுதவும்
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சுருககு	தகெ
(Sphinctermuscle)

வக்ளயம்	்பான்்ற	அகமபபு	த்காணட	தகெ்கள்	உடலிலுள்்ள	
துக்ள்கக்ள	மூடி	தி்றக்கககூடியது.

்பாலஸ்	(Bolus) வாயில்	உமிழநீரில்	 ்கலந்து	அகைக்கபபடடு,	விழுஙகுவதற்கு	
முன்னால்	்காணபபடும்	அடரவுநிகல

க்கம்	(chyme) வயிற்றில்	 இருந்து	 சிறுகுடலுககு	 தெல்லும்	 அமில	 திைவ	
உணவு

தமடட	பாலிெம்
(metabolism)

உணவு	 தெரிமானத்தின்	 ்பாது	 நகடதபறும்	 இயற்பியல்	
மற்றும்	்வதியல்	மாற்்றங்கள்

ஒவரி	(ovary) தபண்களின்	 இனபதபருக்க	 உறுபபு்களில்	 ்காணபபடும்	
உறுபபு.	 	 இது	 Ova	 என்்ற	 தபண	அணடதெல்கல	 உற்பத்தி	
தெய்கி்றது.

தபல்்லாபியன்	
குழாய்்கள்

்கருபகபயில்	 ்காணபபடககூடிய	குழாய்.	 	 இது	 Ovary	 என்்ற	
்கருவ்கத்திலிருந்து	 ova	 	 என்்ற	 தெல்கல	 ்கருபகபககுள்	
தெலுத்தககூடிய	குழாய்

்்காலன் தபருஙகுடலில்	சீ்கம்	முதல்	ஆெனவாய்	வகை	உள்்ள	பகுதி

நைம்பு	(Nerve) உடலில்	 தூணடுதல்்கக்ள	 பல	 பா்கங்களுககு	 எடுத்து	
தெல்லும்	நார	்பான்்ற	அகமபபு	த்காணடது.

1. PR. Ashalatha and G. Deepa – Text book of Anatomy and physiology for Nurses 4th 
edition 2015, The Health Science Publishers New Delhi.

2. Anthony, C.A. and Thibodean, G.A. Text book of Anatomy and physiology St. Louis: 
The C.V Mosby Co., 1979.

3. Chatterjee, C.C. Human Physiology Calcutta: Medical allied Agencies 1980.
4. Ross and Wilson, Anatomy and physiology in health and illness 12th edition Churchill 

Livingstone.

academic.pgccedu, AandP>ANPlinks
www.innerbody.com

போர்ரவ நூல்கள்

இரணய இரணப்புகள்
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3 உளவியல் மற்றும் சமூகவியல் 
அறிமுகம்

அலகு

கற்்றல் ந�ோககஙகள்

	உளவியல் மற்றும் சமூகவியலை வலையறுத்தல்
	சசவிலியததுலையில் உளவியலின் முக்கியததுவதல்த புரிந்துசகொள்ளு்தல் 
	மனநைதல்த வலையறுத்தல்
	மனநைதல்த பொதிக்கும் கொைணிகள் மற்றும் அ்தன் குணநைன்கலள பட்டியலிடு்தல்
	 ்தனிமனி்த வவறுபொடுகலள ஏற்படுததும் கொைணிகள் மற்றும் சசவிலியததுலையில் அ்தன் 

வவறுபொடுகலள விளக்கு்தல்
	சசவிலியததில் ஆளுலமயின் பிரிவுகள் மற்றும் பண்புக்கூறுகலள விளக்கு்தல்
	சமூகவியலை வலையறுத்தல் மற்றும் சமூகவியலின் முக்கியததுவதல்த விளக்கு்தல்
	 சசவிலியததில் சமூகவியலின் பங்கு மற்றும் சமூகவியல் அடிபபலை சகொள்லககலள புரிந்து 

சகொள்ளு்தல்

3.1  முன்னுரை

உளவியல் மனம் மற்றும் நைதல்தலய 
பற்றிய அறிவியல் ஆகும். உளவியல் எனப 
சபொருள்படும் லசக்கொைஜி என்ை ப்தம் 
கிவைக்க வொரதல்தகளொன ‘லசக்’ ஆன்மொ 
மற்றும் வைொவகொஸ் – கல்வி/படித்தல் 
என்பனவற்றில் இருந்து சபைபபட்ைது. 
இ க் க ல் வி மு ல ை  வ ந ொ ய ொ ளி க ல ள  
ப ை ொ ம ரி த ்த லி ல்  இ ன் றி ய ல ம ய ொ ்த 
பங்கொற்றுகிைது. வமலும் சசவிலியரகளின் 
சுய நைனிலும் வநொயொளிகளுைனொன 
்த க வ ல்  ச ்த ொ ை ர பி லு ம்  உ ள வி ய ல் 
முக்கியமொன்தொக விளங்குகிைது. செரமன் 
்தததுவவமல்த வில்சஹல்ம் வூண்ட் (Wilhelm 
wundt) என்பவவை உளவியலின் ்தந்ல்த (1832 
– 1920) என அலைக்கபபடுகிைொர.

சமூகவியல் ( s o c i o l o g y )  என்பது 
சமு்தொயம் பற்றிய கல்வியொகும். வமலும், 
சமு்தொய உைவுகள், சமு்தொய அலமபபு, 

கைொசசொைம் ஆகியவற்லைப பற்றி அறியும் 
அறிவியல் ஆகும்.

உளவியலும் சமூகவியலும் சசவிலியர 
கல்வியின் அடிபபலை கூறுகளொ்தைொல் 
சசவிலியரகள் இல்தப பற்றி அறிந்திருத்தல் 
அவசியம்.

இந்்த அததியொயததில் நைதல்த பற்றிய 
உளவியலையும், சசவிலியர மற்றும் 
வ ந ொ ய ொ ளி யி ன்  ச ச ய ல் ப ொ டு க ளு க் கு 
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இலைவயயொன ச்தொைரலபப பற்றியும், நல்ை 
நைதல்த என்ைொல் என்ன எனவும், சமூக 
உைவுகள் என்ைொல் என்ன எனவும், சமூகம், 
சமு்தொய கட்ைலமபபு ஆகியலவப பற்றியும் 
கொண்வபொம்.

3.2  வரையர்றகள்

உளவியல் 
	உ ள வி ய ல்  எ ன் ப து  ம னி ்த னி ன் 

மனம் சசயல்படும் வி்தம் மற்றும் 
மனி்த நைதல்தயின் மீ்தொன மனதின் 
்தொக்கங்கலளப பற்றிய அறிவியல் ஆகும்.

	உ ள வி ய ல் :  ந ை த ல ்த  ம ற் று ம் 
மனநிலை மொற்ைங்கள் பற்றி அறிந்து 
சகொள்வதுைன் இலவ எவவொறு 
ஒரு உயிரின் உைல், மனம் மற்றும் 
சூழ்நிலையொல் பொதிபபலைகிைது என 
அறியும் கல்வி முலையொகும்.

	உளவியல் என்ை அறிவியைொனது, 
உ யி ரி ன த தி ன்  ந ை த ல ்த ல ய 
முழுலமயொகவும் சிைபபொகவும் புரிந்து 
சகொண்டு, அல்த கட்டுபபடுததுவல்த 
இைக்கொக சகொண்டுள்ளது (வில்லியம் 
சமக் சைௌகல் – 1949)

3.3  உளவியலின் அர்த்தம் அரைந்த 
  பரிணோம மோற்்றம்

உளவியல் என்்ற சசோல்லின் சபோருளோனது 
ஆ ன் ம ோ ர வ ப ப ற் றி ய  ப டி ப பு  எ ன் ்ற 
நிரலயிலிருநது �ை்தர்தரய பற்றிய படிபபு 
என மோற்்றம் சபற்றுள்ளது.

எனவவ சசவிலியரகள் ்தங்கள் 
சுயநைதல்த மற்றும் குணநைன்கலள 
சரிசசயவ்தன் மூைம் வநொயொளிகளுக்கொன 
சிைந்்த வசலவலய வைங்க உளவியல் கல்வி 
வழிவகுக்கிைது. எசனனில் நைதல்த என்பது 
உைல் மற்றும் மனல்த உள்ளைக்கிய்தொகும்.  

3.4  சசவிலிய்ததில் உளவியலின் 
  முககிய்ததுவம் 

மனி்தனின் நைதல்த பற்றிய படிபபு சசவிலிய 
துலையில் பை வழிகளில் பயன்படுகிைது.
உளவியல் கல்வி சசவிலியம் உட்பை 
அ ல ன த து  து ல ை க ளி லு ம்  இ ன் று 
இன்றியலமயொ்தது ஆகும். ஏசனனில் 
ஒவசவொரு ்தனிநபரின் நைனும் உைல், மனம், 
உயிரின் ஒருங்கிலணந்்த சசயல்பொடுகளொல் 
தீரமொனிக்கபபடுகிைது.

1. ்தன்ரனயறி்தல்

2. ந�ோயோளிகரள புரிநது  சகோள்ளு்தல்

3. அசோ்தோைண �ை்தர்தரய உணரநது 
சகோள்ளு்தல்

4. மற்்றவரகரளப புரிநதுசகோள்ளு்தல்

5. ந � ோ ய ோ ளி க ளு க கு  ்த ை ம ோ ன 
நசரவயளி்த்தல்

6. ந�ோயோளிகள் ்தஙகள் சூழ்நிரலககு 
ஏற்ப சசயல்பை உ்தவு்தல்

7. சசவிலிய மோணவரகளுககு உ்தவு்தல்

8. மறுசீைரமபபுககு உ்தவு்தல்

3.5  �ை்தர்தயின் வரையர்ற

	 ‘குறிபபிட்ை சூழ்நிலை அல்ைது 
சூழ்நிலைததூண்ைலின்  வபொது 
ஒரு மிருகவமொ அல்ைது மனி்தவனொ 
ச ச ய யு ம்  எ தி ர வி ல ன  அ ல் ை து 
சசயல்படும் வி்தவம நைதல்த’ என 
வலையறுக்கபபடுகிைது.

	நைதல்த என்பது ஒரு சசயல், சூழ்நிலை, 
மனி்தன் அல்ைது தூண்ைலுக்கு 
்தனிமனி்தன் அல்ைது ஒரு குழு 
சசயல்படுததும் எதிரவிலனயொகும்.

3.6  �ை்தர்தரய போதிககும் உளவியல் 
  கோைணிகள்

வமற்கண்ை கொைணிகள்யொவும் மனி்த 
நைதல்தலய பொதிபபலவயொகும். வமற்கண்ை 
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வொழும் சமு்தொயததிற்கு ்தன் பங்களிபலப 

்தைவல்ை நைமொன ஒரு நிலையொகக் 

கரு்தபபடுகிைது.” – (உைக சுகொ்தொை லமயம் 

(WHO) 2001)

3.7  மன�லம் ஆநைோககியமோக உள்ள 

  மனி்தரின் பண்புகள்

ஆநைோககியமோன மன�லம் உரையவர

	உள்மனப வபொைொட்ைங்கள் இன்றி 

கொணபபடுவொர 

	சுய அலையொளம் உலையவைொக 

இருபபொர

	்த ன் ன ம் பி க் ல க  ம ற் று ம்  

சுயமரியொல்தயுைன் இருபபொர.

	்தன் வ்தலவகள், பிைசசலனகள், 

இ ை க் கு க ள்  ப ற் றி  அ றி ந் து , 

பி ை ச ச ல ன க ல ள  ச ம ொ ளி க் கு ம் 

திைனுைன் கொணபபடுவொர.

	 நைதல்தயின் மீ்தொன நல்ை கட்டுபபொடு 

சகொண்டிருபபொர.

	ஆக்கபபூரவமொக சசயல்படுவொர.

	்தன் ச்தொழில் மற்றும் வவலையில் 

திருபதியுைன் கொணபபடுவொர.

	ச ம நி ல ை ய ொ ன  வ ொ ழ் ல வ 

வமற்சகொள்வொர.

	 நல்ை விருபபங்கள் மற்றும் சசயல்கலள 

வமற்சகொள்ளுவொர.

	சமு்தொயததுைன் அனுசரிதது நைந்து 

சகொள்வொர.

ம ன அ ழு த ்த ம்  ம ற் று ம்  அ ல ்த 

வமற்சகொள்ளும் முலைகளில் சமநிலை 

உலையவரகள் மனநை உலையவைொவர.

கொைணிகலளப பற்றிய அறிவொற்ைைொனது 
ந ல் ை  ந ை த ல ்த ல ய  ச ப று வ ்த ற் கு ம் , 
உ ளவிய ல ை  ச சவிலி ய த  துல ை யி ல் 
பயன்படுத்தவும் உ்தவுகிைது.

3.7 மன�லம்

மன�ல வரையர்ற

மகிழ்சசிலயத ்தைவல்ை ஆக்கபபூரவமொன 
மனநைம் என்பது உைகம் மற்றும் 
சகமனி்தரகளுைன் இலசந்து வொைவும் 
மற்றும் மகிழ்சசிலய ்தைவும் வல்ை 
சசயல்படுத்தபபடும் ்தகவலமபபு ஆகும் – 
சமனின்ெர.

மனநைம் என்பது, உணரசசிகள், 
உ ள வி ய ல்  ம ற் று ம்  ச மூ க ந ை ல ன 
உள்ளைக்கியது. இது நம் சிந்திக்கும் 
திைன் உணரவு மற்றும் சசயல்கலள 
பொதிக்கவல்ைது. இது வமலும் மன 
அ ழு த ்த த ல ்த  ல க ய ொ ளு ம்  வி ்த ம் , 
மற்ைவரகளுைனொன ச்தொைரபு, வ்தரவு 
ச ச ய யு ம்  தி ை ன்  ஆ கி ய வ ற் ல ை யு ம் 
பொதிக்கிைது.

மனநைம் என்பது “ஒரு ்தனிநபர ்தன் 
பைம் மற்றும் பைவீனங்கலள உணரந்து 
வொழ்வின் சைொசரி மன அழுத்தங்கலள 
லகயொண்டு, பைன்்தரும் வலகயிலும் 
சிைபபொன முலையிலும் பணியொற்றி ்தொன் 

6. வநொக்கங்கள்

3. கண்கொணித்தல்
கவனம் புரி்தல்

2.கற்ைல் மற்றும் 
சுயமதிபபீடு

5. ஆளுலமததிைன்

7. ்தனித்தன்லமகள்

1. மனநைம்

4. உணரசசி
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சசவிலியரகளுககு மன�ல்ததின்அவசியம்

	சசவிலியரகள் நல்ை மனநிலையுைன் 
வநொயொளி மற்றும் வநொயொளியின் 
குடும்பதல்த புரிந்துசகொள்ள வவண்டும்.

	சசவிலியரகள் அவசைகொைங்களில் 
்தங்கள் சூழ்நிலைகலள சமநிலையொக 
ல க ய ொ ள் வ து ை ன் ,  ்த ன் னு ை ன் 
பணிபுரியும் மருததுவ குழுவினருைன் 
க ரு த து வ வ று ப ொ டு க ள்  வ ை ொ ம ல் 
்தவிரத்தல் வவண்டும். 

	 ந ல் ை  ம ன நி ல ை யி ல்  உ ள் ள 
சசவிலியைொல் மட்டுவம சிைந்்த 
வசலவலய அளிக்க முடியும்,

	வநொயொளிகளுக்கு எந்்த துன்பமும்  
நிகைொமல் ்தடுக்க இயலும்.

3.8  மனி்தனின் ்தனி்த்தன்ரம (Personality)

 “சபரசனொலிட்டி” என்ை வொரதல்த 
கிவைக்க வொரதல்தயொன சபரவசொனொ 
(Persona) என்ை வொரதல்தயிலிருந்து 
உருவொனது. சபரசனொ என்பது கிவைக்க 
நடிகரகள் அணிந்து சகொள்ளும் 
முகமூடிலயக் குறிக்கும் சசொல். இது 
நவீன கொைததில் பயன்படுத்தபபடும் 
சபரசனொலிட்டி என்ை சசொல்லிலிருந்து 
எடுக்கபபட்ைது அல்ை.

 ம னி ்த னி ன்  ்த னி த ்த ன் ல ம 
நி ல ை ய ொ ன து  அ ல் ை .  இ து 
முற்றிலுமொக மொைக்கூடியது. மனி்த 
ச்தொைரபு மற்றும் சூழ்நிலைக்கு 
ஏற்ைொற்வபொல் இதில் மொற்ைங்கள் 
நிகழ்ந்து சகொண்வை இருக்கிைது. 
ச வ ளி ப பு ை  சூ ழ் நி ல ை க் வ க ற் ப 
ஒருவர ்தன்லன மொற்றி அலமக்கும் 

மன�லரன போதிககும் கோைணிகள்

மற்்ற கோைணிகள்
1. ்தனிபபடை கோைணிகள்
	வயது 
	வளரசசி மற்றும் முன்வனற்ைம்
	உைல்நைம் மற்றும் உைற்பயிற்சி
	்தற்சொரபு
	வலிலம (வநொயிலிருந்து ்தன்லன 

பொதுகொத்தல்)
	இலைநம்பிக்லக
	ஈடுபொடு, கட்டுபபொடு மற்றும் சவொல்கள் 
	வசதிகலள பயன்படுததும் திைலம
2. ்தனி �பர உ்றவு கோைணிகள்
	உைவின் மீ்தொன சொரந்திருத்தல் 
	சமூக ஊைகங்கள் மற்றும் சமூக ஆ்தைவு
3. கலோசசோை கோைணிகள்
	இனம்
	சபொருளொ்தொை நிலை
	ம்தம்
	பண்பொடு மற்றும் கைொசசொைம்
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முலைலய ‘சபரசனொலிட்டி’ என்று 
அலைக்கிவைொம்.

்தனிமனி்த்த ்தன்ரம சபோருள் விளககம்

 ‘மன்’(Mun) என்ப்தன் சபொருள் ஒரு 
்தனி மனி்தனின் ஒன்றுைன் ஒன்று 
வசரக்கபபட்ை குணநைன்கள் என்று 
அலைக்கைொம்.

 இக்குணங்கள் ஒழுக்கம், விருபபம், 
நைதல்த, புரிந்து சகொள்ளும் நிலை, 
சசயைொற்றும் திைன் ஆகியலவ 
அைங்கும். ஒழுக்கததிற்கு இலவ 
அ ல ன த து ம்  ஒ ன் று ை ன்  ஒ ன் று 
வசரக்கபபை வவண்டும்.

 ்தனிமனி்தத ்தன்லம என்பது ஒழுக்கம், 
நைதல்த, புரிந்து சகொள்ளும் திைன், 
ச ச ய ை ொற் று ம்  தி ை ன் ,  விருபப ம் 
ம ற் று ம்  ஒ ழு க் க த தி ன்  ்த ன் ல ம 
ஆ கி ய ல வ  சூ ழ் நி ல ை க் வ க ற் ப 
ஒருவைொல் மொற்றி அலமக்கபபடும் 
்தன்லமவய சபரசினொலிட்டி(Personality) 
ஆ கு ம் .  இ க் கு ண ந ை ன் க ள் 
ஒ ரு ங் கி ல ண க் க ப ப டு வ ்த ொ ல் 
க ட் டு ப ப ொ டு ள் ள  கு ண ந ை ன் க ள் 
ச வ ளி ப ப டு கி ை து .  ்த னி ம னி ்த த 
்தன்லமயில் அசொ்தொைண நிலை 
ஏற்படும்சபொழுது குணநைன்களின் 
ஒருங்கிலணபபில் ்தலை ஏற்படும்.

 ்த னி ம னி ்த த  ்த ன் ல ம 
வ ள ர ச சி ய ல ை வ ்த ற் கு  ப ை ம் ப ல ை 
ம ற் று ம்  சு ற் று ச சூ ை ல்  மு க் கி ய 
கொைணமொகும். ்தனிமனி்தத ்தன்லமக்கு 
பைம்பலை கொைணமொக இருந்்தொலும் 
சூழ்நிலை அ்தலன மொற்றியலமக்கும் 
கொைணியொக அலமயும். இலவகளின் 
சவளிபபொடு ்தனிமனி்தக் கட்ைலமபபில் 
முக்கியததுவம் வொயந்்த்தொக இருக்கிைது.

H.J. இவசசன்ங  (H.J. Evsenck)

்தனிமனி்தப பண்புகலள குறிதது 3 வலகயொன 
அடிபபலைகலளக் குறிபபிடுகிைொர.
1. சகஜமோக பழகு்தல் (Ex t r a v e r t s ) 

–  ப ல வி ்த  ச ச ய ல் ப ோ டு க ளி ல் 

ஈடுபடுபவரகளோகவும்,  பலருைன் 
பழகும் வோயபரபயும் சபறுகி்றோரகள்.

2. ப்தடை்த ்தன்ரம (Neuri t ic i sm) – 
கவரல, அசசம், மன அழு்த்தம் 
மற்றும் மிகுதியோக உணரசசிபபடு்தல் 
ஆகியரவகளுைன் கோணபபடுவர.

3. மன�ல ஆளுரம ்தன்ரம (Psychotism): 
ச மூ க  வி ந ை ோ ்த  ச ச ய ல் க ளி ல் 
ஈடுபடுபவரகளோகவும், மனககிளரசசி 
உரையவரகளோகவும் கோணபபடுவர.

செல்ைொன் (Sheldon) 3 வி்தமொன உைல் 
கட்டுமொனதல்தப பற்றி கூறுகிைொர.
1. எண்நைோமோரபிக (Endomorpic) (வடை 

வடிவ்த ்தரசகள்): இபபடிபபடை 
உைல் கடடுமோனம் சகோண்ைவர 
வி ச ோ ட ந ை ோ னி ய ோ  ( V i s c e r t o n i a ) 
என்்றரழககபபடுகி்றோர. இவர ஓயவோக 
இருபபர்த விரும்புவோர. உணவிலும் 
உ்றகக்ததிலும் �ோடைமுரையவைோகக 
கோணபபடுவோர.

2. மீ ந � ோ ம ோ ர பி க  ( M e s o m o r p h i c ) 
(உறுதியோன ்தரசகள்) : இந்த உைல் 
கடடுமோனம் உரையவர சசோமடநைோ 
நைோமிக ்தன்ரமயுரையவைோவர. 
இவரகள் ்தரைகள் இருபபினும் 
மு ன் ந ன ்ற  மு ய ற் சி ப ப வ ை ோ க வு ம் , 
ஆ ப ்த ்த ோ ன  மு ய ற் சி க ர ள 
நமற்சகோள்பவைோகவும், ர்தரியமுைன் 
சசயல்கரள சசயவதில் ஈடுபோடு 
உள்ளவைோகவும் இருபபோர.

3. எ க ந ை ோ ம ோ ர பி க  ( E c t o m o r p h i c ) 
(ச ம ன் ரம ய ோன,ச மலிந்தவரகள்): 
ச ச ரி பு ந ை ோ ந ை ோ னி க 
எ ன் ்ற ர ழ க க ப ப டு வ ர .  இ வ ர க ள் 
கடடுபபோடுைன் �ைபபவரும் வரும் 
உ ண ர ச சி க ளு க கு  உ ை ன டி ய ோ க 
எதிரவிரன புரிபவைோகவும் இருபபர. 
மககளுைன் ச்தோைரபு சகோள்வதில் 
� ோ ட ை மி ல் ல ோ ்த வ ர க ள ோ க வு ம் , 
வலி்த தூண்ைல்களுககு சவகுவோக 
பயந்தவரகளோகவும் இருபபர.

பைொயடின் (Freud) கூற்றுபபடி ஒருவைது 
்தனித்தன்லம 3 ்தனித்தனி விலளவுகலள 
ஏற்படுததும் அலமபலப சகொண்டுள்ளது.
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1. இட (ID) என்பது ஒருவர அறியோது 
சகோண்டிருககும் பி்றபபிநல வைககூடிய 
உளவியல் சகதியோன லிபிநைோ ஆகும்.

2. ஈநகோ (Ego) : ்தனது சுயநிரனவுைன் 
உைனடி ந்தரவகரள சநதிககககூடிய 
‘�ோன்’ என்்ற உணரவு.

3. சூபபர ஈநகோ (Super Ego) : ்தன் நிரலககும் 
நமலோன எண்ண்தர்த உருவோககி 
அந்த நிரலரய சசோந்தமோககிக 
சகோள்ளு்தல்.

்தனிமனி்தத ்தன்லமகள் இளம் வயதில் 
ஏற்படும் அனுபவங்களினொல் வளருகிைது 
என பைொயட் (Freud) கூறுகிைொர. வமலும் அவர 
்தனி ஒருவைது உளவியல் பொல்வளரசசிலய 
பின்வருமொறு கூறுகிைொர.
1. ஓைல் நிரல(Oral State) பி்றபபு மு்தல் 1 

வயது வரை
2. ஏனல் நிரல (Anal Stage) 1-3 வயது வரை
3. நபலிக நிரல (Phallic Stage) 3-6 வயது 

வரை
4. நலடைன்சி நிரல (Latency State) 6 வயது 

மு்தல் பூபபரை்தல் வரை
5. சஜனிடைல் நிரல (Genital Stage) 

பூபபரை்தல் மு்தல் 
சவற்றி சபறும் சசவிலியரகளின் ஆளுலமப 
பண்புகள்
1. உறுதி்த ்தன்ரம (சைநனசியஸ்)(Tenacious)
2. ஆ ர வ ம்  உ ர ை ய ்த  ்த ன் ர ம 

(கிரிநகரியஸ்)(Gregarious)
3. முர்றபபடி சசயல்படும் ்தன்ரம 

(சமந்தோடிகல்)(Methodical)
4. �ம்பிகரக உரைய்த ்தன்ரம(Optimistic)
5. சபோறுரம(Patience)
6. அனு்தோபம்(Empathetic)
உளவியல் கல்வி நமது நைதல்தலய 
பொதிக்கும் கொைணிகலளயும் இயல்பொன 
நைதல்த மற்றும் வநொயொளியின் நைதல்த 
சமநிலைலய பைொமரிக்கவும் உ்தவுகிைது.

3.9   ்தற்கோபபு உ்ததிகள் 
(Defense Mechanism)

கடுலமயொன சூழ்நிலைகளின் சபொழுது 
ஒருவர சசயல்படும் வி்ததல்த மனநிலை 

உததிகள் அல்ைது ்தற்கொலிக உததிகள் 
என்கிவைொம்.

இது ஒருவர மனஅழுத்தம் அல்ைது 
மனப வபொைொட்ைமொன சூழ்நிலைகளில் 
கொயங்கள் அல்ைது முலைவகடுகள் 
ஏற்படும் சபொழுது ்தன்லனப பொதுகொக்க 
பயன்படுததும் பொதுகொபபு உததிகளொகும்.

்தற்கோபபு உ்ததிகள்

1. பின்னரை்தல் (Withdrawl): கசபபோன 
அனுபவ்ததிலிருநது ்தன்ரனக கோ்ததுக 
சகோள்ள உண்ரம நிரல மறுககபபைல் 
அல்லது அ்தரன எதிரசகோள்ள 
இயலோரம.

2. கற்பரன (Fantasy): கற்பரனயோன 
சோ்தரனயோல் மகிழ்சசியுற்்ற நிரலயில் 
ஏற்படும் ந்தோல்வியினோல் மனநசோரவு 
ஏற்படு்தல்.

3. அைககிக சகோள்ளு்தல் (Repression): 
வலிமிகுந்த அல்லது கடைோயகைமோன 
நிரனவுகள் உணரவு நிரலரய 
அரையோமல் ்தடு்த்தல்.

4. கோைணம் கோடடு்தல் (Rationalism): 
ஒ ரு வ ரு ர ை ய  ச ச ய ல் ப ோ டு க ர ள 
நியோயபபடு்ததுவ்தற்கோக கோைணம் 
கோடடி சமு்தோய்ததில் அ்தற்கோன 
ஒபபு்தரல சப்ற முயலு்தல்.

5. சுடடிக கோடடு்தல் (Projection): கடினமோன 
சூழல்நிரல ஏற்படும் சபோழுது பழிரய 
நவச்றோருவர மீது சும்தது்தல்.

6. டிஸ்பிநளஸ்மண்ட (Displacement) : 
பரகரம உணரரவ அைககி ரவகக 
முடியோமல் அ்தரன விை வலிரம 
கு ர ்ற ந ்த  ச ப ோ ரு ட க ள்  அ ல் ல து 
உயிரகளின்நமல் கோடடு்தல்.

7. உ ண ர ர வ க  க ட டு ப ப டு ்த து ்த ல் 
(Emotional Insulation): கோயம் அரை்தரல 
்தடுபப்தற்கோன ்தோன் என்று உணரவு 
நிரலயிலிருநது ்தன்ரன விடுவி்ததுக 
சகோண்டு சசயலற்்ற ்தன்ரமயரை்தல்.

8. ்தனி்ததிரு்த்தல் (Intellectualization): 
ச�ருககடியோன சூழ்நிரலயில் வோ்தஙகள் 
ஏற்படும் சபோழுது ்தனககு தீஙகு ந�ைோ 
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வண்ணம் அசசூழ்நிரலயிலிருநது 
ஒதுஙகி இரு்த்தல்.

9. ்தரலகீழோன சசயல்போடு (Undoing): 
எதிரிரையோன அல்லது நமோசமோன 
சசயல்கரள சசய்தல்.

10. பின்நனோககி சசல்லு்தல் (Regression): 
முநர்தய மனவளரசசி நிரலககு்த 
திரும்ப பின்நனோககி சசல்லு்தல். 
சபோதுவோன கீழ்நிரலககு சசல்லு்தல்.

11. அரையோளம் கோணு்தல்(Identification): 
்தனது சசயல்போடுகரள ஒருவைோல் 
அல்லது நிறுவன்த்தோல் அரையோளம் 
க ண் டு  ச க ோ ள் ள  மு ய ற் சி க ர ள 
நமற்சகோள்ளு்தல்.

12. இ ண் ை ை ோ ச ஜ க்ஷ ன்  ( I n t r a j e c t i o n ) : 
சவளிபபு்ற அசசுறு்த்தல்கள் இருந்த 
சபோழுதிலும் சவளிபபு்ற மதிபபிற்கோக 
இைககம் கோடைோமல் ்தோன் என்்ற 
நிரலரய நிரல �ோடடு்தல்.

13. ஈடுகடடு்தல் (Compensation): ்தன்னுரைய 
எல்லோ முயற்சிகளும் ந்தோல்வியுற்்ற 
நிரலயில் ்தனது ‘�ோன்’ என்்ற எண்ணம் 
அசசுறு்த்தபபடுவ்தோல் ்தோன் சவற்றி 
சப்றககூடிய மற்ச்றோரு துர்றரய 
ந்தரநச்தடு்த்தல்.

14. ௮கடிங௮வுட (Acting out): அபோயகைமோன 
சூழலில் கவரலரயக குர்றபப்தற்கு 
்த ன து  ்த வ ர ்ற  ்த ோ ந ன  ஏ ற் று க 
சகோள்ளு்தல்.

15. எதிரவிரன உருவோககம் (Reaction 
formation): ்தன்னுரைய உண்ரமயோன 
உ ள் ளு ண ர ர வ  ம ர ்ற ்த து 
எ தி ர ம ர ்ற ய ோ ன  உ ண ர வு க ர ள 
சவளிககோடடு்தல்.

வமற்குறிபபிட்ை ்தற்கொபபு உததிகள் 
மக்கள் ்தங்கலளக் கொயபபடுத்தக்கூடிய 
நி க ழ் வு க ள் ,  எ ண் ண ங் க ள்  ம ற் று ம் 
சசயல்களிலிருந்து ்தங்கலள விடுவிததுக் 
சகொள்வ்தற்கொக பயன்படுத்தக்கூடிய 
சசயல்கள், எண்ணங்களின் வடிவங்கள் 
மற்றும் நைதல்தகளின் ச்தொகுபபு ஆகும். 
மனி்த மூலளயொனது இந்்த உளவியல் 
உததிகலளப பயன்படுததி வ்தலவயில்ைொ்த 

உணரவுகள், பயங்கள் மற்றும் குற்ை 
உணரவிலிருந்து மனல்த விடுவிக்கிைது.

3.10.  சமூகவியல்

முன்னுரை

பிசைஞ்சு ்தததுவவியைொளர அகஸ்வை 
கொம்வை சமூகவியலின் ்தந்ல்த என 
அலைக்கபபடுகிைொர. ஏசனனில் இவர்தொன் 
1838 ம் ஆண்டு மு்தன்முலையொக சமூகவியல் 
என்ை வொரதல்தலய பயன்படுததியவர 
சமூகவியல் என்ை வொரதல்தயின் சமூகம் 
என்ை சசொல் ைததீன் சமொழியிலிருந்தும் 
சபைபபட்ை்தொகும்.

சமூகவியலின் வரையர்ற

1. சமூகவியல் என்பது சமு்தொயம் பற்றிய 
அறிவியைொகும் – ஜி.ஏ. ைொண்ட்சபரக் 
(1939)

2.  சமூகவியல் என்பது சமு்தொயம் 
குழுக்கள் பற்றிய அறிவியல் – கிம்சபல் 
யன்ங் (1942)

3.  ச மூ க வி ய ல்  எ ன் ப து  ச மு ்த ொ ய 
நிகழ்வுகள், இலைபபொடுகள் மற்றும் 
ச மு ்த ொ ய  ச ்த ொ ை ர பு க ள்  ப ற் றி ய  
கல்வியொகும் – வமக்ஸ் சவபர (1949)

4.  ச மூ க வி ய ல்  எ ன் ப து  ச மு ்த ொ ய 
அலமபபுகள் பற்றிய கல்வியொகும் – 
எமிலி ைரக்ஹிம் (1895)

5. சமூகவியல் என்பது சமூக உைவுகள், 
சமூக இயக்கம், சமு்தொய அலமபபு 
ஆகியவற்லைப பற்றிய்தொகும்.

சமூகவியலின் முககிய்ததுவம்

1. ச மூ க வி ய ல்  ச மு ்த ொ ய ம்  ப ற் றி ய 
அறிவியைொக உள்ளது

2.  சமூகவியல் ஒரு ச்தொழில்துலையொகும்
3.  இது சமூக கட்ைலமபபு மற்றும் மனி்த 

நைதல்தயொனது சூழ்நிலைக்வகற்ப 
மொறுபடுவல்த அறிய உ்தவுகிைது.

4. இது ஒரு சுற்றுைொ லகவயடு வபொை 
சசயல்பட்டு நம் தினசரி வொழ்லவபபற்றி 
அறிய உ்தவுகிைது.

5. நொம் ஒருவருக்சகொருவர சகொண்டுள்ள 
ச்தொைரலப விளக்குகிைது.
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	 வவறுபொடுகள் மற்றும் வவறுபொடுகலள 
நீ க் கு வ தி ல்  ச மூ க வி ய ல்  அ றி வு 
அவசியமொகிைது.

	 சமூகவியலை கற்றுக் சகொள்வதின் 
மூைம் நைததுலையில் சமு்தொய 
நிலை, ்தகுதி, சமு்தொயக் கைலமகலள 
சசவிலியர அறிந்து சகொள்ள முடியும்.

	 சமூக சட்ைதிட்ைங்களுக்கு உட்பட்டு 
சசயல்படுவதுைன், தூண்ைல் சொரந்்த 
நைதல்த மற்றும் சசயல்பொடுகலள 
்தவிரத்தல் வவண்டும்.

	 ச ச வி லி ய ர க ள்  ச வ வ வ வ று 
நிலையிலுள்ள வநொயொளிகலள அணுக 
உ்தவுகிைது. உணரவு நிலை, கைொசசொை 
நிலை, அறிவொற்ைல் நிலை

	 ச மூ க வி ய ை ொ ன து  இ ை ம் ச ொ ர ந் ்த 
க ொ ை ணி க ல ள  அ றி ய வு ம்  அ ்த ன் 
மூைம் வநொயகளுக்கு இலைபபட்ை 
ச்தொைரபுகலள அறியவும் உ்தவுகிைது.

உ்தொைணமொக, சமூகவியைொளர இல்ைொ்த 
பட்சததில் சசவிலியவை குடும்பததினரின் 
வ்தலவகளொன, உலைவிைம், சபொருளொ்தொைம், 
சமூகம், ்தனிலம, மனநை பொதிபபுகள் 
ஆகியவற்லை லகயொள வவண்டும்.

போைசசுருககம்
சமூகவியல் மக்களின் சசயல்பொடு மற்றும் 
இலைபபொடுகளில் கவனம் சசலுததுகிைது. 
உளவியல் மனி்தரகளின் உணரவுகலள 
லகயொளும் கல்விமுலையொகும். எனினும் 
உளவியல் மற்றும் சமூகவியைொனது பை 
ஆயிைம் வழிகளில் ச்தொைரபுலைய்தொக விளங்கி 
மனி்த நைதல்த மற்றும் சசயல்பொடுகளுக்கொன 
கொைணங்கலள ஆயவ்தற்கு உ்தவுகின்ைன. இந்்த 
இரு துலைகளின் அறிவொற்ைைொனது மனி்த 
வசலவ, சமூகபபணி, நைசிகிசலச மற்றும் 
ச்தொழில்துலை பற்றிய சிைந்்த அறிலவத 
்தருகிைது.
இந்்த பகுதியில் நொம் கற்றுக்சகொண்ை 
உளவியல் மற்றும் சமூகவியைொனது 
சசவிலியரகள் ்தங்கள் வநொயொளிகள், 
அ வ ர க ளி ன்  கு டு ம் ப த தி ன ல ை 
புரிந்துசகொண்டு சசயல்பட்டு வநொயொளியின் 
உைல்நைக்குலைவிலிருந்து மீண்டுவை 
உ்தவுவ்தன் மூைம் முழுலமயொன சசவிலிய 
சிகிசலசக்கொன கொைணியொக அலமகிைது.

6. ஒரு ஆசிரியைொகவவொ, சமூகவியைொளர 
அ ல் ை து  ச மூ க வி ய ல்  அ தி க ொ ரி , 
திட்ைமிடுபவர, சசயல்படுததுபவர 
எ ன  எ ல் ை ொ  து ல ை யி ன ரு க் கு ம் 
அவசியமொன்தொக உள்ளது.

7. நமது  குணம் மற்றும் சமு்தொயததில் 
நமது நிலைபற்றி அறிய உ்தவுகிைது.

8. வவறுபட்ை கைொசசொைங்கள், வவறுபட்ை 
சமு்தொயங்கள், வநரமலை கருததுகள் 
வபொன்ைலவ பற்றி அறிந்து சகொள்ளவும், 
வ வ று ப ட் ை  க ை ொ ச ச ொ ை ங் க ளு ை ன் 
இலசந்து வொழ்வ்தற்கும் உ்தவுகிைது.

9. இது ஒரு அறிவியல் முலையொ்தைொல், 
சமு்தொய பிைசசலனகலள தீரபபதில் 
உ்தவுகிைது. இது பிைசசலனக்கொன 
க ொ ை ண ங் க ல ள  வி ள க் கு வ து ை ன் , 
தீ ர வு க் க ொ ன  வ ழி மு ல ை க ல ள யு ம் 
விளக்குகிைது.

சசவிலியர துர்றயில் சமூகவியலின் 
பயன்போடு 
	 ச மு க வி ய ல்  ச ச வி லி ய 

பொைததிட்ைங்கலளயும் உள்ளைக்கியது. 
ஏ ச ன னி ல்  ந ை ம்  எ ன் ப து ம் 
சமு்தொயததின் முக்கியகூைொகும். 
பை வநொயகள் சமூக கொைணங்களொல் 
ஏற்படுவதும், சமு்தொய பொதிபபுகலள 
உண்ைொக்குவ்தொகவும்  உள்ளன.

	 வ ந ொ ய ொ ளி யி ன்  ப ை க் க ங் க ள் , 
சட்ைதிட்ைங்கள், கைொசசொைம் நைதல்த 
வபொன்ைவற்லை அறிந்து சசயல்பை 
சமூகவியல் உ்தவுகிைது. எனவவ 
ச ச வி லி ய ர  சூ ழ் நி ல ை  ம ற் று ம் 
சுற்றுசசூைல் மொற்ைங்களுக்கொன 
வ்தலவலய உணை வவண்டும்.

	 இனம், நம்பிக்லக, ம்தம் வபொன்ை 
கொைணிகலள அறிவ்தற்கு சமூகவியல் 
உ்தவுகிைது.  சமூகவியல் பற்றிய 
விழிபபுணரவு இன்றி சசவிலியரகள் 
சமு்தொயதல்தபபற்றி அறி்தல் இயைொது.

	 குடும்பததினரின் ஒததுலைபபு மற்றும் 
வசலவகள் உைல் நைம் சபறுவதில் 
முக்கிய அங்கமொகும். எனவவ குடும்பம் 
பற்றிய அறிவொற்ைல் சசவிலியருக்கு 
அவசியமொகும்.
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I சரியோன விரைரய்த ந்தரநச்தடு்தது 
எழுதுக (1 மதிபசபண்)

1. மனி்தனின் சசயல்பொடு பற்றிய படிபபு
 அ. சமூகவியல் 
 ஆ. மனஉளவியல்
 இ. நைதல்த
 ஈ. நைதல்த மொற்றுலவததியம்
2. ம ன உ ள வி ய ல்  ப டி ப பு 

ச ச வி லி ய ர க ளு க் கு  கு றி ப பி ட் ை 
எல்ைொவற்றிலும் உ்தவும் ஒன்லை ்தவிை

 அ. வநொயொளிலய புரி்தல்  
ஆ. ்தன்லன ்தொனொபுரி்தல்

 இ. சசவிலியர வவலைலயபுரி்தல் 
 ஈ. மனி்த சசயல்பொடுகலள பற்றி புரி்தல்
3.  ம னி ்த ன்  மு டி ந் ்த  அ ள வி ற் கு 

உைகததுைன் ஒன்றிவபொ்தல் இல்த 
குறிக்கும்

 அ. ஆவைொக்கியமொன மனி்தன்  
ஆ. நிலையொன மனி்தன் 

 இ. சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மனி்தன் 
 ஈ. மனநைம் உள்ள மனி்தன்
4. மனநைம் உள்ள மனி்தனுக்கு எல்ைொம் 

சபொருந்தும் ஒன்லை ்தவிை
 அ. நல்ை ்தன்னம்பிக்லக 
 ஆ. பிைசசிலன தீரத்தல்
 இ. சத்தமொக வபசு்தல்  
 ஈ. சமு்தொய சுறுசுறுபபு
5. மனநைதல்த ஆளும் ஆக்கக்கூறுகள்
 அ. வயது  ஆ. மனஉளவியல்
 இ. சசயல்பொடு  ஈ. சமூகவியல்
6. ந ை த ல ்த  ம ற் று ம்  ம ன ந ை ம் 

ப ற் றி  ப டி த ்த ல் _ _ _  இ வ வ ொ று 
அலைக்கபபடுகின்ைது

 அ. உளவியல் ஆ. சமூகவியல்

 இ. உைலியல் ஈ.  வமற்கண்ை  
           எதுவுமில்லை

7. பரவசொனொ என்ை வொரதல்த ____
சமொழியிலிருந்து சபைபபட்ைது.

 அ. பிசைஞ்சு ஆ. கிவைக்கம்
 இ. ைததீன் ஈ. ்தமிழ்
II. குறுகிய விரையளி (3 மதிபசபண்கள்)
1. உளவியல் வலையறு
2. மனநைம் வலையறு
3. மனநை ஆளுலமத்தன்லம பற்றி 

விளக்குக
4. ச ச வி லி ய ரு க் கு  ம ன ந ை ம்  ஏ ன் 

அவசியம்?
5. சசல்ைனின் மூன்று உைல் கட்டுமொன 

வலககள் பற்றி எழுதுக.
6. ஈடுகட்டு்தல் என்ைொல் என்ைொல் ?
7. சமூகவியல் –வலையறு
8. ்தனித்தன்லமயின் மூன்றுஅடிபலை 

பண்புகலள விளக்குக
III. சுருககமோன விரையளி:  

(5 மதிபசபண்கள்)
1. ச ச வி லி ய த தி ல்  உ ள வி ய லி ன் 

முக்கியததுவதல்த விளக்குக
2. மனநைதல்த பொதிக்கும் கொைணிகள் 

யொலவ ?
3. மனநைம் ஆவைொக்கியமொக உள்ள 

மனி்தனின் பண்புகள் யொலவ ?
4. ்தனித்தன்லம பற்றி பைொயடின் கூற்று 

என்ன?
5. ்தனித்தன்லம- வலையறு
6.  சமூகததின் முக்கியததுவம் என்ன?
IV விரிவோன விரையளி (10 மதிபசபண்கள்)
1. நைதல்தலய பொதிக்கும் உளவியல் 

கொைணிகலள விளக்குக.

 மதிபபீடு 
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5. சசவிலியருகுத வ்தலவயொன ஆளுலம 
்தன்லமகலள எழுதுக.

6. சமூகவியலின் சகொள்லககலள எழுதுக
7. சசவிலியரதுலையில் சமூகவியலின் 

பங்லக எழுதுக

2. சசவிலியததுலையில் சமூகவியலின் 
பயன்பொடு பற்றி எழுதுக.

3. ்தற்கொபபு உததிகள் பற்றி கட்டுலை 
வலைக.

4. சமூகவியலின் முக்கியததுவங்கள் 
யொலவ?

கரலசசசோற்கள்

உளவியல் -  மனம் மற்றும் நைதல்த பற்றிய அறிவியைொகும்
்தனித்தன்லம - ஒரு ்தனிமனி்தனின் குணம் மற்றும் ்தன்லமகளின் ஒருங்கிலணந்்த 

்தன்லமவய ்தனித்தன்லமயொகும்.
்தனிமனி்த 
வவறுபொடுகள்

- ஒருவரிைமிருந்து மற்ைவலை வவறுபடுததி கொட்ைக்கூடிய 
்தனித்தன்லமயொன ்தனிநபர வவறுபொடுகவள ்தனிமனி்த 
வவறுபொடுகளொகும்

சமூகவியல் - சமு்தொயதல்தப பற்றி அறியும் அறிவியைொகும்

1. S.K mangal essentials of psychology for nurses; First edition 2013, Deepak offset printers 
bawana industrial area, Delhi.

2. R. Sreevani Psychology for nurses, second edition 2013, Jaypee brothers medical publishers, 
Kundli.

3. WG.CDR. Jacob anthikad psychology for graduate nurses, fourth edition 2007 Jaypee 
brothers medical publishers, Kundli.

4. Julia Russill introduction to psychology for health carers, first edition 2005 Nelson Thornes 
limited chetenham U.K.

5. KP neeraja Text book oof sociology for nursing first edition 2005 Jaypee brothers medical 
publishers New Delhi.

6. T.K Indirani Sociology for nurses, first edition reprint 2006 Jaypee brothers medical 
publishers, New Delhi.

7. B. N. S Rao Sociology for nurses. sixth edition 2004, C B S publishers New Delhi.
8. Krishne Gowda Sociology for nurses, Fifth edition 2009, CBS publishers Delhi.
9. Madhan Sociology for nurses, First edition 2004, Academa publishers Delhi.

போரரவ நூல்கள்

• Ernald LD (2008). Psychology: Six perspectives (pp. 15–12). Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications.

• Jump up O’Neil, H.F.; cited in Coon, D.; Mitterer, J.O. (2008). Introduction to psychology: 
Gateways to mind and behavior (12th ed., pp. 16–15). Stamford, CT: Cengage Learning.

• Nursingschool hub.com

இரணய இரணபபுகள்
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4 செவிலியத்தின் ச�ொள்��ள 
மற்றும் செயல்மு்ை

அலகு

�ற்ைல் ந�ொக�ங�ள

இந்த அத்தியொயத்தின் முடிவில் மொணவர�ள கீழ் கூறிப்பிட்டுள்ளவற்்ை அறி்தல்.
 செவிலிய செயல்முறை வறையறு
 செவிலிய செயல்முறையின் படிகறை அறிந்துகசகொள்ளுதல்
 ந�ொயொளிறய மருத்துவ பிரிவில் நெரத்தல்
 மருத்துவமறை படுகறக சதொகுதிககு அறிமுகபடுத்துதல்
 ந�ொயொளியின் உடறமகளின் பொதுகொப்பு
 ந�ொயொளி மருத்துவமறையிலிருந்து சவளிநயறுதல்
 சிகிசறெ சூழல் உருவொககம்
 உடல் இயககவியல் மற்றும் நிறைகளின் செயல் விைககம்
 சுகொதொை நதறவகறை ெந்தித்தல்
 பொதுகொப்பு மற்றும் செௌகரிய நதறவகறை ெந்தித்தல்
 செயல்பொடு மற்றும் உடற்பயிற்சி பற்றி அறிதல்
 ந�ொயொளிகறை மொற்றுதல், �கரத்தல் மற்றும் தூககுதல்
 பிைொண வொயு நதறவறய ெந்தித்தல்
 உடற்கழிவுகறை நீககுவதில் உதவுதல்

உற்ைொன் அைவும் பிணியைவும் கொைமும்  
கற்ைொன் கருதிச செயல்.

– குைள்: 949
�ற்ைொன் �ருதிச் செயல்

�ன்கு றகநதரந்த மருத்துவர முதலில் ந�ொயொளியின் நிறைறய உறுதி 
செய்து பின்ைர ந�ொயின் தன்றமயும், கொைத்றதயும் ஆைொய்ந்து மருத்துவம் 
செய்ய நவண்டும்.

4.1  முன்னு்ை

செவிலியம் சுகொதொை துறையில் ஒரு 
சதொழில். இது தனி மனிதம், குடும்பம் 
மற்றும் ெமுதொய பைொமரிப்பில் கவைம்

செலுத்தி உகந்த சுகொதொை மற்றும் தைமொை 
வொழறகறய அறடயவும், பைொமரிககவும் 
செய்யும். செவிலியர மற்ை சதொழில் 
செய்பவரகளில் இருந்து ந�ொயொளிறய 
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சபொதுவொக, செவிலியர ந�ொயொளியிடம் 
ந�ைடியொக நகள்விகள் நகட்டு விபைஙகறைப் 
சபறுவொர. உடல்பரிநெொதறை, அவருறடய 
உடல்நிறைபற்றி முந்றதய பதிவுகள் மற்றும் 
சபொதுவொை கண்கொணிப்பின் மூைமும் 
நதறவயொை விபைஙகறைப் சபைைொம்.

செவிலிய �ண்டறி்தல் நி்ல (Diagnosis)

ந�ொயொளியின் உண்றமயொை அல்ைது 
தற்நபொறதய உடல்�ைப் பொதிப்புப்  
பற்றி ெரியொை முடிறவ எடுககும் 
�டவடிகறககறைக இந்நிறையில் 
கொணைொம். சிை நவறைகளில் ஒநை 
ந�ொயொளிககு ஒன்றுககு நமற்பட்ட பை 
கண்டறிதல் பதிவுகள் எடுககப்படும். இறவ 
ந�ொயொளியின் தற்நபொறதய நிறைறய 
மட்டும் உள்ைடககொமல் எதிரகொைத்தில் 
இப்பொதிப்பு நமலும் நமொெமொை 
விறைவுகறை ஏற்படுத்துமொ என்பது 
பற்றிய புரிதறையும் தருகிைது. ந�ொயொளிககு 
நமற்சகொண்டு வழஙக நவண்டிய மருத்துவ 
சிகிசறெ குறித்து முடிவு செய்ய இந்நிறை 
மிகவும் அவசியமொகிைது.

திட்்டமிடு்தல் நி்ல (Planning)

செவிலியர, ந�ொயொளிறய கண்டறிதல் நிறை 
பற்றி உணரந்து ஏற்றுக சகொண்டவுடன், 
திட்டமிடுதல் சதொடஙகுகிைது. ஒன்றுககு 
நமற்பட்ட கண்டறிதல் பதிவுகள் இருப்பின் 
ஒவசவொரு பதிவுகறையும் ந�ொயின் 
தீவிை பயன்கள் மற்றும் ஆபத்து கூறுகள் 
அடிப்பறடயில் வரிறெப்படுத்த நவண்டும். 
நதறவயொை, �ன்றமயொை முடிவுகள் 
கிறடககும் வறகயில் ஒவசவொரு 
பிைசசிறைககும் சதளிவொை அைவிடதகக 
இைககுடன் �ன்றம பயககும் என்று 
எதிரபொரககப்படுகிைது.

செயல்்படுத்து்தல் நி்ல (Implementation phase)

திட்டமிட்டபடி செயல்பொடுகறை முறைப்படி 

கவனிககும் அணுகுமுறை, பயிற்சி மற்றும் 
பயிற்சி ந�ொககம் இறவகைொல் நவறுபடுவர. 
ந�ொயொளி பைொமரிப்றப திட்டமிடுதல், 
மருத்துவர, பிணி நீககும் வல்லுைர, 
ந�ொயொளி, ந�ொயொளியின் குடும்பம் மற்றும் 
குழு உறுப்பிைரகள் இவரகளுடன் கூட்டுச 
செயல்பட்டு ந�ொய் நீஙகி தைமொை வொழகறக 
வொழ கவைம் செலுத்துகின்ைைர. செவிலியர 
ெொரபுறடய மற்றும் சுதந்திைமொகவும் 
பைொமரிப்பு பணிறய செய்கின்ைைர. 
சுகொதொை பைொமரிப்பு முறையில் செவிலியர 
முதுசகலும்பொக கருதபடுவர.

4.2  செவிலியம் செயல்மு்ை�ள 

செவிலியர செயல்மு்ை – வ்ைய்ை
செவிலியர செயல் முறை என்பது அறிவியல் 
பூரவமொக திட்டமிடப்பட்டு ந�ொயொளிககு 
தைமொை பைொமரிப்பு உறுதியுடன் கிறடகக 
செய்வது.

செவிலியர செயல்மு்ை  ்படி�ள –
மதிப்பிடு்தல் நி்ல (Assessment)
இது இசசெயல்முறையின் முதல்நிறை ஆகும். 
இந்நிறையில், ந�ொயொளியின் மைநிறை, 
உடல்நிறை, ெமூகநிறை மற்றும் ஆன்மீக 
சதொடரபொை விபைஙகறை செவிலியர 
நெகரிப்பொர. இதற்கொக பை நவறுபட்ட 
�றடமுறைகறைப் பயன்படுத்துவொர.

இது ஐநது ்தனித்்தனியொன 
நி்ல�்்ளக  ச�ொண்டது
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வறை மொறுபடைொம்.

�ணககிடு்தல் நி்ல (Evaluation phase)

மருத்துவ உதவி சதொடரபொை அறைத்து 
�டவடிகறககளும் திட்டமிட்டபடி 
நிறைநவற்றிய உடநை, செவிலியர 
எதிரபொரத்த முடிவுகள் கிறடத்துள்ைைவொ 
எை மதிப்பீடு  செய்கிைொர.

இவவொறு எதிரபொரககும் முடிவுகறை 
கீழகண்டவொறு மூன்று வறககைொகப் 
பிரிககைொம்.

1. ந�ொயொளியின் உடல் நிறை 
முன்நைற்ைம் கண்டுள்ைது.

2. ந�ொயொளின் உடல் நிறை இயல்பு 
நிறைககு வந்துள்ைது. 

3. ந�ொயொளியின் உடல் நிறை 
நமொெமறடந்து விட்டது, இைந்து விட்டொர 

�டத்தும் நிறை எைைொம். இந்த திட்டம் 
என்பது ஒவசவொரு ந�ொயொளிககு 
குறிப்பிட்ட விறைவு அறடயக   கூடியது. 
இந்நிறையில் ந�ொயொளியின் உடல் 
�ைத்தில் ஏற்படும் மொற்ைஙகளின் பயன்கள் 
அல்ைது முன்நைற்ைம் கவனிககப்படுகிைது. 
ந�ொயொளிறய ந�ைடியொக கண்கொணிப்பது, 
நதறவயொை மருத்துவ �டவடிகறககறை 
நமற்சகொள்வது, உடை�ைத்றத 
பொதுகொப்பதற்கு ஏதுவொக அவசியமொை 
�றடமுறைகள் பற்றி எடுத்துககூறி 
அறிவுறுத்துவது மற்றும் சதொடரசசியொை 
மருத்துவ உதவிககு ஆநைொெறை மற்றும் 
சதொடரபுகள் குறித்து வலியுறுத்துவது 
நபொன்ை பை செயல்கறை இந்நிறை 
உள்ைடககியுள்ைது. திட்டமிட்டபடி 
செயறை �றடமுறைப்படுத்துவது 
என்பதற்கொை கொைவறையறை மணிந�ைம், 
�ொட்கள் வொைஙகள் அல்ைது பை மொதஙகள் 
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அல்ைது வீட்டுககு 
அனுப்பப்பட்டொர. 

ந � ொ ய ொ ளி யி ன் 
உடல் �ைத்தில் எந்த 
மு ன் ந ை ற் ை மு ம் 
ஏற்படவில்றை அல்ைது எதிரபொரத்த 
ந�ொககஙகள் நிறைநவைவில்றை எனில், 
செவிலியர செயல்முறைறய மீண்டும் 
முதலில் இருந்து சதொடைநவண்டும்

அறைத்து செவிலியரகளும் 
இசசெயல்முறையின் நிறைகறைப் பற்றி 
�ன்கு அறிந்திருகக நவண்டும். செவிலியர 
படிப்றப படித்து �ல்ை செவிலியைொக மொறும் 
எண்ணமுள்ைவரகள் தஙகைது புதிய 
பணியில் ஒவசவொரு �ொளும் எளிதொை  
இந்நிறைகறைப் பயன்படுத்தவும்.

4.3  ந�ொயொளி்யச் நெரத்்தல் (Admission 
of a Patient)

வ்ைய்ை

ந�ொயொளிறயக கண்கொணித்தல், 
விெொரித்தல் மற்றும் சிகிகறெ தருதல் 
நபொன்ை உடல்�ைம் சதொடரபொை 
கொைணஙகளுககொக மருத்துவமறையில் 
தஙக அனுமதிப்பநத மருத்தவமறையில் 
நெரத்தல் என்பதன் சபொருைொகும்.

நெரத்்தலின் ந�ொக�ங�ள (Purposes)

1. கண்கொணித்தல் 

2. உடல் நெொதறை செய்தல் 

3. சிகிசறெ அளித்தல்

நெரத்்தலின் வ்��ள

1 வழககமொை நெரத்தல்
2. அவெை கொை நெரத்தல் 

ந�ொயொளி்ய      மருத்துவம்னயில் நெரத்்தல் 
செயல்மு்ை:

ந�ொயொளிறய மருத்துவமறை அல்ைது 
த னி ய ொ ர  ம ரு த் து வ ம ற ை க கு ள் 
அனுமதித்தறை நெரத்தல் எைைொம். ஒரு 
ந�ொயொளி தொைொகவும் வைைொம். உைவிைர, 
�ண்பரகள், அண்றடவிட்டொர அல்ைது 
நவறு �பரகைொல் மருத்துவமறைககு 
அறழத்து வைப்படுவர.

மருத்துவமறையில் நெரத்தல் என்பது 
வழககமொை நெரத்தைொகநவொ/(சவளிப்புை 
ந�ொயொளியொகநவொ (outpatient) அல்ைது 
அவெைகொை /ஆபத்துகொை நெரத்தைொகநவொ 
இருககைொம் (Emergency/casuality)

ந�ொயொளியின் உடல் நிறைறயப் 
சபொறுத்து நதறவப்பட்டொல், மருத்துவர 
மருத்துவ பிரிவில் நெரத்து விடுவொர. 
ந�ொயொளி மருத்துவ அறைககு �டந்நதொ, 
ெககை �ொற்கொலியில் அமரந்நதொ அல்ைது 
தூககுபடுகறகயிநைொ stretcher  வைைொம்.

அ ற ை க கு ள் ந ை ,  மு த ன் மு த லி ல் 
ந�ொயொளிறய ெந்திப்பவர செவிலியர 
ஆவொர.அவர அறமதியுடனும், �ட்புடனும்    
ம ரி ய ொ ற த யு ட னு ம் , க ரு ற ண யு ட னு ம் 
ந�ொயொளிறய அணுகுவொர.

திடீசைை ஏற்படும் மொற்ைத்தொலும் 
பு தி ய  வி த் தி ய ொ ெ ம ொ ை  சு ழ ை ொ லு ம் 
ந�ொயொளி பதற்ைமறடயொமல், இருககும் 
வறகயில், செவிலியர ஒரு �ல்ை தனிப்பட்ட 
உைறவ ஏற்படுத்திக சகொள்ை நவண்டும்.

உயைம், எறட, உடல் சவப்பநிறை, 
� ொ டி த் து டி ப் பு ,  சு வ ொ சி த் த ல்  ம ற் று ம் 
இ ை த் த  அ ழு த் த ம்  ந ப ொ ன் ை வ ற் ற ை 
பதிவுசெய்தல் ந�ொயொளியின் தன்சுத்தம், 
எடுத்துககொட்டொக �கஙகள் ஒழுஙகொக 
சவட்டப்பட்டுள்ைதொ, குளித்துள்ைொைொ 
நபொன்ைவற்றை நெொதித்தல். 
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�ல்ை சுகொதொைமொை, பொதுகொப்பொை 
சூழறைக சகொண்ட படுகறக அறைறய 
ஏற்படுத்துதல்.

மருத்துவமறை படுகறக சதொகுதி 
மற்றும் அன்ைொட செயல்களுககு 
அறிமுகப்படுத்துதல் 

ந�ொயொளி ஒருநவறை முதன்முறையொக 
மருத்துவமறையில் நெரககப்பட்டிருககைொம் 
எைநவ அஙகுள்ை �றடமுறைகள் பற்றி 
அவருககு சதளிவுபடுத்த நவண்டும். 
ந�ொயொளி கடுறமயொகப் பொதிககப்படொதவைொக 
இருப்பின், பிரிவுககுள் சுற்றி கொட்டிய பின்ைர 
அப்பிரிவில் உள்ை மற்ை ந�ொயொளி மற்றும் 
செவிலியரகறை அறிமுகப்படுத்தைொம். 
எைநவ அவர அறைவருககும் 
அறிமுகமொகிைொர. செவிலியர அறை. 
கழிவறை, உணவு பரிமொறும் ந�ைம் மற்றும் 
மருத்துவர பரிநெொறை செய்ய வரும் ந�ைம் 
பற்றி சதரியப்படுத்த நவண்டும். மருத்துவ  
மறையில் சகொள்றககள், �றடமுறைகள், 
மற்றும் வழககமொை செயல்பொடுகள் 
நபொன்ைவற்றை ந�ொயொளி மற்றும் அவைது 
உைவிைரகளுககும் சதரியப்படுத்த 
நவண்டும். ந�ொயொளி படுத்த படுகறகயொக 
இருப்பின்  அவைது உைவிைருககு சிைப்பு 
அறடயொை அட்றட வழஙகி  அவருடன் 
பிரிவில் தஙகுவதற்கு அனுமதிககைொம்.

நெரகறகறய பதிவு செய்தல் மற்றும் 
மருத்துவரிடம் சதரிவித்தல். 

உ்்ட்ம�்்ளப் ்பொது�ொத்்தல்

ந�ொயொளிறய அதிகப்படியொை பணம் அல்ைது 
அதிக மதிப்புள்ை சபொருட்கறை சகொண்டு 
வருவறதக தவிரககுமொறு அறிவுறுத்தவும். 
ஒருநவறை அவவொறு சபொருட்கள் இருப்பின் 
உைவிைரகளிடம் ஒப்பறடககவும். உைவிைர 
உடனில்றை என்ைொல் சபொருட்கறை 
க ண க ச க டு த் து  கு றி த் து க ச க ொ ண் டு 
அலுவைகத்தில் பொதுகொப்பொக றவகக 

ஏற்பொடு செய்ய நவண்டும்  ந�ொயொளியின் 
றகசயொப்பம் மற்றும் சபருவிைல் நைறகறய 
பதிநவடுகளில் பதிவு செய்யவும். 
ந�ொயொளியிடம் மதிப்புள்ை அவைது 
சபொருட்கள் பத்திைமொக இருப்பதொகவும் 
அவற்றை வீடுககு செல்லும் நபொது திருப்பி 
வழஙகப்படும் எை  உறுதியளிகக நவண்டும்.

4.4  ந�ொயொளி்ய வீட்டுககு அனுப்பு்தல் 

வ்ைய்ை
ந�ொயொளிறய மருத்துவமறையில் 
இருந்து அனுப்புதல் என்பது அவறை வீடு 
செல்வதற்கு ஆயத்தப்படுத்துதல் எைைொம்.
ந�ொயொளி்ய வீட்டுககு அனுப்புவ்தன் 
ந�ொக�ங�ள

1. ந�ொயொளி வீட்டுககுச சென்ை பின்பும் 
ெரியொை மருத்துவககண்கொணிப்றப 
சதொடை உறுதி செய்தல்

2. ந�ொயொளிறய வீட்டுககு அனுப்பும் 
அறைத்து �றடமுறைகளுககும் 
உதவுதல்.

சவளிநயற்று்தலின் வ்��ள  
(Types of Discharge)
1. ந�ொயொளி்ய வீட்டுககு அனுப்பு்தல்: 

மருத்துவரின் அறிவுறைப்படி 
உடல் முன்நைற்ைத்றத அறடந்த 
ந�ொயொளிகறை  வீட்டுககு அனுப்புதல்

2. மருத்துவரின் அறிவு்ை்ய மீறி 
சவளிநய செல்லு்தல் (AMA): ந�ொயொளி 
மருத்துவரின் அறிவுறைறயயும் 
மீறி மருத்துவமறைறய விட்டு வீடு 
செல்லுதல்.

3. ்த்லம்ைவொ்தல் (Absconding) அல்லது 
செொல்லொமல் சவளிநயறு்தல்: 
ந�ொயொளி மருத்துவமறையின் 
ஊழியரகளுககுத் சதரியொமல் 
சவளிநயறுதல் அவவொறு சவளிநயறிய 
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மற்றும் குடும்பத்திைருககு சதரியப் 
படுத்துதல் நவண்டும்.

8. செவிலியர, ந�ொயொளி சவளிநயற்ைம் 
அறிவுறைகறை மறு ஆய்வு செய்து  
விைககமொக ந�ொயொளிககுக கூை 
நவண்டும்.

9. சவளிநயற்ைம்  பற்றிய திட்டம் மற்றும் 
முககியமொை நகள்விகள் குறித்த 
விைககஙகறைப் பற்றிய தன்றமறயக 
குறித்து ந�ொயொளியிடம் எழுதி 
வொஙகுதல், ஆநைொககியம் பற்றிய 
அறிவுறை வழஙகுதல், ந�ொயொளியின் 
உறடறமகறை அவரிடம் ஒப்பறடத்தல்.

10. அறிவுறைகறை ந�ொயொளி மற்றும் 
அவைது உைவிைரகள் ெரியொக புரிந்து 
சகொண்டொரகைொ எை உறுதிப்படுத்த 
நவண்டும்.

11. நமற்கண்ட அறைத்து செயல்பொடுகளும் 
முடிந்த பின்பு வீடு திரும்ப வொகைத்துககு 
அறழத்துச செல்ைப் பட நவண்டும்.

4.5  இல்ல செவிலியம் (Home Nursing)
இல்ை செவிலியத்தின் வறையறை

இல்ை செவிலியம் என்பது அறைத்து 
பரிமொணஙகளிலும், அறைத்து வயதுறடய 
ந�ொயொளிகளுககும், வீட்டிநைநய சிைப்பொை 
முறையில் அககறை செலுத்தும் ஒரு சிைப்பு 
செவிலியப் பிரிவொகும்.

இல்ை செவிலியத்தின் கருத்தொககம் 
(Concept of Home Healthcare)

 எந்தவித ந�ொயிற்கொை அககறை 
நதறவப்படினும், மனிதரகள் 
அறைவருககும் வீட்டிலுள்ை 
படிநய அககறை செலுத்துவநத 
இல்ை செவிலியத்தின் முககிய 
கருத்தொககமொகும்.

ந�ொயொளிறய தறைமறைவொைவர எை 
பதிநவடுகளில் குறிப்பிடுவர.

ந�ொயொளிறய  மருத்துவ மறையிலிருந்து 
வீட்டுககு அனுப்புதல் - செயல்முறை
1. ந�ொயொளி சவளிநயை மருத்துவர 

ந�ொயொளியின் பதிவு அட்டவறணயில் 
எழுத நவண்டும்.

2. மருத்துவர ந�ொயொளியின் மருந்துகறை 
மறு ஆய்வு செய்து, வீட்டுககு சென்ை 
பின் எடுத்துக சகொள்ை நவண்டிய 
மருந்துகறை பட்டியல் இட நவண்டும் 
அவற்றை மருந்து சீட்டில் குறிப்பிட்டு 
செவிலியரிடம் தைநவண்டும்

3. செவிலியர ந�ொயொளியின் 
உைவிைரகளிடம் ந�ொயொளியின் 
சவளிநயற்ைம் பற்றியும் அடுத்த 
மருத்துவ பரிநெொதறைககொை  
நியமைத்றத  சதரிவிகக நவண்டும் 

4. நிதி ஏற்பொடு மறு ஆய்வு செய்து 
இறுதியொககப்படுதல்.

5. வொகை வெதிறய உறுதி செய்தல்

6. ந�ொயொளியின் சவளிநயற்ைம் பற்றிய 
அறிவுறுத்தல்கறை தயொரித்து 
ஆவணப்படுத்துதல் (printed). 
(மருத்துவமறையில் தஙகிய விபைஙகள், 
பரிநெொதறைகள் மற்றும் அறுறவச 
சிகிசறெகள் பற்றிய விவைஙகள், 
அதன் முடிவுகள்,  நிலுறவயிலுள்ை 
பரிநெொதறை முடிவுகள், 
சவளிநயற்ைத்துககுப் பின் சதொடை 
நவண்டிய பரிநெொதறைகள்  மொரபக 
எக்ஸநை, நெொதறை, மருந்துகளின் 
பட்டியல் அதன் அைவுகள், மற்றும் 
ந�ைஙகள் குறித்த விபைஙகள்)

7. ந�ொயொளி சவளிநயற்றுவதில் தொமதம் 
ஏற்பட்டொல் அறதப் பற்றி ந�ொயொளி 
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 ந�யொளியின் வீட்டிற்குச சென்நை 
இல்ை நெறவ வழஙகு�ர நதறவயொை 
நெறவறய அளிப்பர. இசநெறவயொைது 
சதொழில்ெொர நெறவ மற்றும் 
வொழகறகககொை அடிப்பறட உதவி 
நெறவ ஆகிய இைண்டின் கூட்டு 
நெறவயொக இருககும். 

 சிை ந�ொயொளிகள் ந�ொய்வொய்ப்பட்ட 
நிறையிலும் வீட்டிலிருந்தபடிநய 
செவிலியச நெறவறய விரும்புகின்ைைர.

 அதிகரித்து வரும் வயது முதிரந்த 
மககள் சதொறக, சதொடரந்து வருகிை 
�ொள்பட்ட மககள் சதொறக அல்ைது 
சுகொதொைத்தின் செைவுகள் மற்றும் 
உயரதை நெறவகளின் நதறவ இறவ 
அறைத்தும் இல்ை செவிலிய நெறவயின் 
நதறவறய உயரத்துகின்ைை.

 ந�ொயொளி றமய அணுகுமுறையொைது 
இல்ை நெறவயின் உண்றமயொை உகந்த 
முறையொகும். இதில் ந�ொயொளிறய 
றமயமொககி நெறவ வழஙகப்படுகிைது. 
நமலும் சதொடரசசியொை ஆதைவொை 
நெறவ வொழ�ொள்  முழுவதும் 
வழஙகப்படுகிைது.

 குறிப்பொக முதியவர நெறவ, 
கொயத்திற்கொை நெறவ மற்றும் 
வொழகறகயின் இறுதிகட்ட நெறவகளில் 
இல்ை ஆநைொககிய செவிலிகள் 
மிகவும் நதரசசி சபற்ைவரகள் ஆவர. 
வலிறமயொை தனிமனிதத் திைன்கள் 
உள்ைவரகைொகவும், ந�ொயொளி றமய 
அணுகுமுறை ஆதரித்து ந�ரறமயொை 
பைன்கறை தருபவரகைொக உள்ைைர.

 செழுறமயொை கல்வி மற்றும் 
ஆதைவு மூைம் படிப்படியொக 
சதொழில்ெொர நிறைறய அதிக 
அ தி க ப் ப டு த் தி ை ொ ல் , இ ல் ை த் தி ல் 

செவிலிய நெறவயின் நதறவயில் 
அைவு அதிகப்படுத்தப்படும் .

4.6  மருத்துவ சிகிச்்ெக�ொன சூழ்நி்ல  

வ்ைய்ை

 மருத்துவ சிகிசறெககொை சூழநிறை என்பது 
மருத்துவமறையில் உள்ை படுகறக மற்றும் 
பைவிதமொை மருத்துவ உபகைணஙகள் 
மட்டுமல்ை.  அது ந�ொயொளியின் உடல், உள்ைம் 
மற்றும் ெமுதொயம் சதொடரபொை உணரவுகறை  
நமம்படுத்தி விறைவில் குணமொகும் முறையில் 
அறமந்த பொதுகொப்பொை சூழல் எைைொம். இது 
பொதுகொப்றப அதிகப்படுத்தவும் பதற்ைத்றத 
குறைககவும் மற்றும் ந�ொயொளியின் 
தற்கொப்றப அதிகரிககும் வறகயில் குறிப்பொக 
வடிவறமககப்பட்டது.

ந�ொக�ங�ள

1. ந�ொயொளியின் கவனிப்பு �ம்பிகறகயொை 
மற்றும் ஆதைவு தரும் உைவுகறை 
உருவொககுதலும் பொதுகொத்தலும்.

2. இது சதளிவொை, உண்றமயொை,  
சதொடரபு சகொண்டு கவனிககும் செயல் 
ஆகும்.

3. ந�ொயொளிககுத் நதறவயொை ஆதைவொை 
குழுககறை அறமத்தல்.

4. ந�ொயொளியின் உணரவுகள் மற்றும் 
மதிப்புகறை ஏற்றுக சகொண்டு அவறை 
சிைப்பொைவைொகக கருதுதல்.

5. ந�ொயொளி மற்றும் அவைது 
குடும்பத்திைருககு உதவி புரியும் 
குழுககறை கண்டறிய உதவி செய்தல்.

6. பொதுகொப்பொை சூழறை சதொடரந்து 
வழஙகுதல்.

7. சுய பைொமரிப்பு அல்ைது உைறவ 
முடித்துக சகொள்ளுதல் நபொன்ைவற்றின் 
முன்நைற்ைத்துககு வலுவூட்டுதல்.
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 ந�ொககஙகள்

1. அதிகப்படியொை நபொதுமொை அைவுககு 

வெதி மற்றும் ஓய்வு தருதல்

2. வழககமொை உடல் செயல்களுககு 

உதவுதல்

3. மூட்டு இறுககம் , �ைம்பு சதொடரபொை 

பொதிப்புகள் குறைபொடுகள் மற்றும் 

சிககல்கறை  தடுத்தல்.

8. செவிலியர மற்றும் ந�ொயொளிககு 
இறடநயயொை முன்நைற்ைத்றத 
மதிப்பிட்டு ஊககுவித்தல்.

4.7   மருத்துவ சிகிச்்ெத் ச்தொ்டரபு: 
(Therapeutic Communication )

மருத்துவ சிகிசறெத் சதொடரபு என்பது 
ந�ொயொளியுடன் ந�ருககு ந�ைொை 
சதடரபொகும், இது ந�ொயொளிககு உடல் 
மற்றும் மை �ைத்றத நமம்படுத்துகிைது.

மருத்துவ சிகிசறெ சதொடரபு நுட்பம் 
செவிலியரகள்  ந�ொயொளிகளுககு 
சதொழில் ெொரந்த குறிகநகொள்கறை 
மற்றும் சதொழில்முறை இறடசவளிறய 
நமற்சகொள்ளும் சபொழுது கல்விறயயும் 
ஆதொைத்றதயும் ந�ொயொளிகளுககு 
அளிககின்ைை. 

சிகிச்்ெ ச்தொ்டரபு நுட்்பங�ள: (Therapeutic 
Communication Technique)

செயலில் நகட்பது, அறமதி, கவைம் 
செலுத்துதல், சவளிப்பறடயொை  நகள்விகள், 
சதளிவுபடுத்துதல், ஆைொய்தல், செொற்சபொழிவு, 
திறெ திருப்புதல், மறுசதொடககம், 
வழிவகுத்தல், சுருககுதல், ஒப்புறக மற்றும் 
சுயமொக செயல்படல் நபொன்ைறவயொகும்.

4.8   உ்டல் இயக�மும் அ்தன் நி்ல�ளும்
வறையறை

உடல் இயககம் என்பது தறெகள், எலும்புகள் 
மற்றும் �ைம்பு மண்டைம். இவற்றின் 
ஒருஙகிறணந்த செயல்கள் மூைம், உடல் 
ெமநிறை, நிறை  மற்றும் ந�ொயொளிறய 
�கரத்துதல், இடம் மொற்றுதல் என்று 
கூைைொம். ெரியொை உடல் இயககம், ஒரு �பர 
தன்னுறடய பணிகறை அதிகப்படியொை 
ஆற்ைல் பயன்படுத்தப்படொமல் தஙகள் 
நவறைகறை றகயொை முடியும் நமலும் 
அது செவிலியர மற்றும் ந�ொயொளிகறை 
கொயமறடவதிலிருந்து தடுககிைது.
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2. உட்�ொரும் நி்ல

உட்கொரந்த நிறையில் முதுகு ந�ைொகவும் 
உடலின் எறடறய ெமமொக  பிட்டமும், 
சதொறடயின் அடிப்பகுதியும் தொஙக 
நவண்டும். ஆைொல் முதுசகலும்பு 
எறடறயத் தொஙகககூடொது.

ந�ொயொளிககு பயன்படுத்தப்படும் நிறைகள்

1. மல்லொரந்த நி்ல (Dorsal position)

ந�ொயொளி கட்டிலில் மல்ைொந்து 
படுத்திருககும் நிறை கொல்கள் நீட்டப்பட்டு 
றககள் பககத்தில் றவத்து இருகக நவண்டும். 
இந்நிறையில் உடல் வறைவுகளுககு எந்த 
வித ஆதொைமும் சகொடுககப்படொததொல் இது 
செௌகரியமற்ை நிறையொகும்.

்பயன்�ள

 அறுறவ சிகிசறெ செய்யப்பட்ட மொரபு 
மற்றும் வயிறு நபொன்ை பகுதிகறை 
அனுகல். தறை, கழுத்து மற்றும் றக 
கொல்கறையும் பரிநெொதித்தல்.

2. பின் பககமொக படுககும் நிறை  
(Dorsal recumbent position)

ந�ொயொளிறய ந�ைொக மல்ைொந்த நிறையில் 
படுகக றவத்து தறைககு அடியில் 

4. நதறவயில்ைொத சிைமத்றதக 

குறைத்து அதிகப்படியொை ஆற்ைறைச  
நெமித்தல்

ச்பொதுவொன நி்ல�ள

1.  நிற்கும் நி்ல:

ெரியொக ஒருவர நிற்கும் சபொழுது 
முதுகுபகுதி ந�ைொகவும் பொதத்தின் அடி 
உறுதியொகவும் மொரபு முன் ந�ொககியும் 
அடிவயிறு உள்இழுககப்பட்டு 
தட்றடயொகவும், முழஙகொல் நைெொக 
மடிககப்பட்டு, பொதஙகள் முன்நைொககி 
ஒன்றிற்கு ஒன்று இறணயொகவும் �ொன்கு 
முதல் ஆறு இன்ச இறடசவளியுடனும் 
இருகக நவண்டும்.
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தறையறணறய றவகக நவண்டும். 
இைண்டு கொல்கறையும் மடககி தனித் 
தனியொக பொதஙகள் படுகறகயில்படுமொறு 
படுத்தல் நிறையொகும்.

்பயன்�ள

 ஆெைவொய், பிைப்புறுப்பு மற்றும் 
இடுப்புச நெொதறைகள். 

 பிைெவம் நபொன்ைவற்றிற்கு இம்முறை 
பயன்படுகிைது.

3. ஒருக�ளித்்த நி்ல (lateral position)

முதுகு தண்டு ந�ைொக இருககும் படி 
ந�ொயொளிறய திரும்பி படுகக றவககப்பட 
நவண்டும். தறைககும் கொல்களுககும் 
இறடயில் தறையறண றவககப்பட்டிருகக 
நவண்டும். முழஙகொல்கள்  மடககப்பட 
நவண்டும் நமல் முழஙகொல் கீழ 
முழஙகொறைக கொட்டிலும் அதிகம் 
மடககப்பட நவண்டும். கீழ றக தறைககு 
நமலும் முன் றக தறையறணககு முன்னும் 
இருகக நவண்டும்.

்பயன்�ள

 உடல் தைரவொகவும், செௌகரியமொகவும், 
ஒய்வொகவும் இருகக இம்முறை 
பயன்படுகிைது. 

 முதுகு பைொமரிப்புககு பயன்படுகிைது. 

 றக கொல்கள் உடலின் எறடறய தொஙக 
கூடொது.

4. இ்டதுபுைம் ஒருக�ளித்்த நி்ல (Left 
lateral position)

இடது புைம் திரும்பி ஒருககளித்து இடது 
றகயிறை தறைககு அடியில் றவத்து 
வைது றகயில் வெதிகநகற்ைவொறு றவத்துக 
சகொள்ை நவண்டும். சதொறட மடஙகிய 
நிறையில் றவகக நவண்டும். வைது 
சதொறட இடது சதொறடறய விட அதிகம் 
மடஙகி இருகக நவண்டும்.

்பயன்�ள

 நயொணி பரிநெொதறை

 சபரினியல் கவனிப்பு

 ஆெைவொய்குதம் பரிநெொதறை செய்யவும்  

 அறுறவ சிகிசறெககுப் பின்ைர 
சதளிவொை சுவொெப்பொறதறயப் 
பைொமரிகக  இது பயன்படுகிைது.

5. நேக்னப் நி்ல (Jack knife position)

ந�ொயொளி படுகறகயில் குப்புை படுகக 
றவத்து இடுப்பு பகுதிறய கொட்டிலும் தறை 
தொழவொை நிறையிலும் முழஙகொல்கள் 
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7. லித்்தொ்டமி (lithotomy position)

இந்நிறையில் ந�ொயொளி மல்ைொந்து படுகக 
நவண்டும். தறை நதொள்பட்றடயின் கீழ 
ஒரு சிறிய மிருதுவொை தறையறண 
றவககப்பட நவண்டும். முழஙகொல்கள் 
இைண்டும் மடஙகிய நிறையில் இைண்டு 
சதொறடகறையும் படுகறகயின் விளிம்பிற்கு 
சகொண்டு வை நவண்டும். இந்நிறையில்  அதிக 
ந�ைம் நீட்ட நவண்டுமொைொல் கணுககொல்கறை 
படுகறகயுடன் இறணககப்பட்ட கடிவொைம் 
நபொன்ை கயிற்றில் கொல்கறை மொட்டி விட 
நவண்டும்.

்பயன்�ள

 வயிற்றில் அறுறவ சிகிசறெ செய்யவும்

 பிைெவம்

 இடுப்பு நெொதறை

 புநைொ்ஸநடட் பரிநெொதறை

 ஆண்களுககொை சிறுநீர குழொய் அறுறவ 
சிகிசறெ

 பிைப்புறுப்பு மற்றும் ஆெைவொய் 
பரிநெொதறை மற்றும் அறுறவ 
சிகிசறெ.

8. குப்புை ்படுககும் நி்ல (prone position)

ந�ொயொளி படுகறகயின் மீது வயிறு படும்படி 
படுகக நவண்டும். தறைறய ஒரு பககம் 
திருப்பி அதன் அடியில்  தறையறணறய 
றவகக நவண்டும். அடி வயிற்றின் கீழ ஒரு 

மடககப்பட்டு கொல் பகுதி தறைறயக 
கொட்டிலும் தொழவொக இருகக நவண்டும்.

்பயன்�ள

 மைககுடல் மற்றும் தண்டு வட எலும்பு 
வொல் பகுதி  அறுறவ சிகிசறெககுப் பின் 
கழிவுகள் நீகக இது பயன்படுகிைது.

6. முழங�ொல் மொரபு நி்ல (Knee chest 
position)

ந�ொயொளி படுகறகயின் குப்புை  படுகக 
றவத்து நமல் முழஙகொறை நிறுத்தி தறைறய 
கீழபுைமொக படுகறகறய ந�ொககி சதொஙக விட்டு 
நதொள்கறையும் மொரறபயும் படுகறகயில் 
படுமொறு படுகக றவகக நவண்டும். தறைறய 
ஒருபககம் திருப்பி தறையறணறய றவகக 
நவண்டும். சதொறடகள் நீைவொககிலும் 
றககள் தறைககுநமல் (X)சபருககல் 
குறிநபொன்று இருகக நவண்டும்.

்பயன்�ள

 பிைப்புறுப்பு, ஆெைவொய், கருபப்றப 
வொய் நபொன்ைவற்றை நெொதறை செய்ய 

 சிறுநீரப்றபறய நெொதிகக

 கருப்றப  பின் திருப்பப்பட்ட நிறைறய 
ெரிபடுத்த 

 முதுசகலும்பு இடுப்சபலும்புகளில் 
மயகக மருந்து (அை்ஸதீசியொ) 
செலுத்தவும். 

 பிைப்பு உறுப்பு மற்றும் ஆெைவொய் 
பரிநெொதறை மற்றும்  அறுறவ 
சிகிசறெ செய்யவும்.
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10. ச்பௌலர நி்ல (fowlers position)

ந�ொயொளி முழுறமயொக உட்கொைொமல் ெரிந்த 
நிறையல் இருககும் நிறை, படுகறகறய 
45°நகொணத்திற்கு முதுகு ெொய்மொைம் 
மற்றும் தறையறண உதவியுடன் 
ந�ொயொளியின் முதுகுப்புைம், நதொள்பட்றட, 
தறை ஆகியறவ �ன்ைொக படுகறகயில் 
சபொருத்தியிருகக நவண்டும். உயரத்தும் 
நகொணம் 30°லிருந்து 90° வறை இருககைொம். 
பொத ெொய்மொைம் றவகக நவண்டும். இது 
பொதஙகள் ெரிந்து விழொமல் தடுககிைது.

்பயன்�ள

 இடுப்பு பகுதியிலிருந்து திைவஙகறை 
சவளிநயற்ை.

 இடுப்பு பகுதியில் உள்ை ந�ொய் 
சதொற்றை தடுகக மற்றும் வயிறு 
பகுதிககு பைவொமல் தடுகக.

 மூசசு திணைல் ந�ொயொளிககு .

 மூககின் வழியொக குழொய் செலுத்தக 
கூடியவரகளுககும்  மற்றும் வயிற்று 
நீர நகொரறவ ந�ொயின்நபொது வயிற்றில் 
உள்ை திைவத்றத சவளிநயற்ைவும் 
உதவுகிைது.

தறையறணயும் கொல்களின் அடியில் ஒரு 
தறையறணயும் றவகக நவண்டும்.

்பயன்�ள

 பின் புை சிகிசறெ அளிகக 
 வயிற்றின் முன் பகுதியில் சீழ 

வடிவதறை பொதுகொகக
 படுகறகப்புண், தீககொயம், முதுசகலும்பு 

கொயம் நபொன்ைவற்றிற்கு சிகிசறெ 
அளிகக.

 முதுசகலும்பு முறிவுள்ை ந�ொயொளிறய 
நிறை மொற்ைம் செய்ய பயன்படுகிைது.

9. சிம்ஸ் நி்ல (அ) செமி புநைொன் நி்ல 
(sims position or semi prone position)

இடதுபுைம் ஒருககளித்த நிறையிலிருந்து 
வடிவறமககப்பட்டதொகும். ந�ொயொளிறய 
இடது புைமொக படுகக றவகக நவண்டும். 
தறை, நதொள்பட்றட,  மொரபு முன்நைொககி 
இருகக நவண்டும். மொரபின் அடியில் ஒரு 
தறையறண றவகக நவண்டும் . வைது 
முழஙகொல் �ன்ைொக மடககி படுகறகயின் 
நமல் றவத்து இடது முழஙகொல் மடககி 
வைது முழஙகொலின் கீழ றவகக நவண்டும்.

்பயன்�ள

 இது நயொணி பரிநெொதறைககு 
உதவுகிைது

 உடம்பிறை  தைரவொகவும்,ஓய்வொகவும் 
றவத்துக சகொள்ை உதவுகிைது.
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 மூறையின் அழுத்தத்றத குறைககவும்.

 சிை வறகயொை சிகிசறெகளுககும் 
பயன் படுகிைது.

4.9   ்பொது�ொப்பு மற்றும் வெதிக�ொன 
ந்த்வ�ள

பொதுகொப்பு

பொதுகொப்பு என்பது ந�ொயொளிறய கொயம் 
அறடவதிலிருந்து கொப்பது எைைொம்.

ந�ொயொளிறய பொதுகொப்பொக கவனிப்பதற்கு 
நதறவயொை கொைணிகள்.

1. மருத்துவமறை கட்டிடம் �ன்கு 
வலிறமயுடனும், ந�ொயொளிகளின் 
பொதுகொப்றப உறுதி செய்யும் 
வண்ணமொக அறமய நவண்டும்.

2. மருத்துவமறையின் தறை சுத்தமொகவும், 
ஈைமின்றியும் இருகக நவண்டும்

3. அறைத்து ஜன்ைல்களுககும் 
சகொசுவறை சபொருத்தப்பட நவண்டும்.

4. நதறவப்படும் இடஙகளில் 
தீயறணப்பொன்கறை சபொருத்த 
நவண்டும்.

வெதி என்பது

ந�ொயொளி உள்ைம் மற்றும் உடல் ரீதியொக 
�ைமுடன் இருப்பதொக உணரும் நிறை 
ஆகும்.

ந�ொயொளிககு வெதியின்றமறய 
ஏற்படுத்தக கூடிய கொைணிகள். 

1. அதிக சவப்பநிறை மற்றும் ஈைப்பதம்

2. நமொெமொை கொற்நைொட்ட வெதி

3. அதிகப்படியொை இறைசெல்

4. விரும்பத்தகொத மணம்

5. அதிகமொக ஒளிரும் அல்ைது கண்கூசும்  
விைககுகள்.

11. டிசைன்டிலன் ்பரக நி்ல  
(Trendelen burg position)

ந�ொயொளி படுகறகயில் மல்ைொந்து படுத்து, 
படுகறகயின் கொல் பகுதி மைககட்றடயின் 
உதவிநயொடு தூககி றவககப்பட்டு இருககும். 
தறைககு தறையறண இருககக கூடொது. 

12. மொற்றிய்மக�ப்்பட்்ட டிசைன்டிலன் 
்பரக நி்ல(Reverse Tredelen burg position)

தறையும் நதொள் பட்றடயும் கொல்கறை விட 
உயரவொை நிறையில் இருகக நவண்டும்.

்பயன்�ள

 பிைப்புறுப்பு மற்றும் இைப்சபருகக 
உறுப்பு அறுறவ சிகிசறெககொகப் 
பயன்படுகிைது.

 இைத்தப் நபொககிறை தடுககவும் 
பயன்படுகிைது.
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வெதி  மற்றும் 
பொதுகொப்பிற்கொை கருவிகள் படம் பயன்கள்

1. ்த்லய்ண தறையறணகள் 
ந�ொயொளியின் உடலில் 
பல்சவறு பகுதிகளுககு 
ஆதொைமளிகக உதவுகிைது 

2. ்பஞ்சு வ்்ளயங�ள உடலில் முழஙறக மற்றும் 
குதிகொல் அழுத்தத்றத 
தடுகக பயன்படுகிைது. 

3. �ொற்றுப் ்படுக்��ள 
இ்வ ந�ொயொளியின் 
உ்டல் நி்ல்ய 
முன்நனற்றுகிைது. 
குறிப்்பொ� முதுகு வலியொல் 
்பொதிக�ப்்பட்்டவர�ளுககு 
�ல்ல ்பலன்�்்ள 
்தருககிைது. நவறு்பட்்ட 
வடிவங�ள, மற்றும் 
அ்ளவு�ள மற்றும் 
எ்்டககு ஏற்்ப அழுத்தும் 
்தன்்மயுள்ள்தொலும், 
்தொஙகும் ்தன்்ம 
உள்ள்தொலும் 
ந�ொயொளியின் உ்டல்�லம் 
வி்ைவில் சீைொகிைது

நீண்ட �ொட்கைொக 
படுகறகயில் இருககும் 
ந�ொயொளிகளுககு 
படுகறகப் புண்கள் 
வைொமல் பொதுகொகக 
உதவுகிைது. அறவ 
சிை ெமயஙகளில்  
உயிருககு ஆபத்தொக மொை 
வொய்ப்புள்ைது.

4. நீரப்்படுக்��ள இைத்்த 
ஓ்டத்்்த அதி�ரித்து, 
இைத்்தம் ஓட்்டம் அ்னத்து 
உ்டல் ்பகுதி�ளுககும் 
மு்ையொ� செல்வ்தற்கு 
ஊககுவித்்தல் ந்பொன்ை 
செயல்�ளுககு இநநீர 
்படுக்� மி�வும் உ�ந்தது.  
இவவ்�ப் ்படுக்��ளில் 
ந�ொயொளியின் 
ந்த்வகந�ற்்ப 
சவப்்பநி்ல்ய மொற்றி 
அ்மத்து ச�ொள்ள 
வெதியொ� உள்ளது.

கீழவொதம், வொதந�ொய் 
(Rheumatism) 
றபப்நைொமயொல்ஜியொ, 
லூப்ஸ மற்றும் 
மூட்டு,எலும்பு தறெ 
சதொடரபொை பிைசெறை 
சகொண்டவரகள், 
வயதொைவரகள் 
அல்ைது நீண்டகொைமொக 
முதுகுவலியொல் 
துன்புறுகிைவரகளுககு 
இப்படுகறககள் மிகுந்த 
பயறைத்தருகின்ைை .

வெதி மற்றும் பொதுகொப்பிற்கொை கருவிகள்
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5. �ொற்றுககுஷன்:
• பொதுகொப்பொை மற்றும் 

நிைப்பககூடிய 
சபொருள்கைொைொை சிறிய 
துண்டுகறைசகொண்டது. 
மூறைகறைப் 
பொதுகொத்தல், சுற்றுதல், 
இறடநய செொருகுதல் 
நமநை அல்ைது 
அடியில் றவத்தல் 
நபொன்ைறவகளுககு 
இறவ பயன்படுகின்ைை. 
நீர புகொமல் அமருவதற்கு 
பயன்படும் குஷன்கள், 
கொற்றிைொல் நிைப்பி 
பயன்படுத்தபடும் றபகள் 
நபொன்ைறவ

இறவ உடலின் பல்நவறு 
இடஙகளின் நதறவககு 
ஏற்ப அறெயொமல் றவத்து 
ஆதொைம் அளிககிைது .

6. ்படுக்�யின் 
்பக�வொட்டுக �ம்பி�ள: 
(Siderails)
இறவ ந�ொயொளி 
கட்டிலில் இருந்து 
கீநழ விழொத வண்ணம் 
பொதுகொககின்ைை.

அறுறவச சிகிசறெககுப்பின், 
சுயநிறைவற்ை 
ந�ொயொளிகள், மைநிறை 
பொதிககப்பட்டவர, மயகக 
மருந்துககு உட்பட்டவர, 
கண்பொரறவயற்ைவர.  
குழந்றதகள் மற்றும் 
வயது முதிந்நதொரகள் 
கட்டிலில் இருந்து கீநழ 
விழொமல் பொதுகொகக 
இறவபயன்படுகின்ைை .

7. முதுகு ்தொஙகி:  (Backrest)
சபொதுவொக இறவ மைம் 
அல்ைது  உநைொகத்தொல்  
செய்யப்பட்டுள்ைை

ந�ொயொளி �ன்கு நிமிரந்து 
ந�ைொக அமரவதற்கு இந்த 
அறமப்பு உதவுகிைது.

8. இ்தய நம்ே: 
இசசிறுநமறஜ 
ந�ொயொளியின் 
முன் படுகறகயில்  
ந�ொயொளியின் 
வெதிகநகற்ப 
உயைத்றத மொற்றி 
அறமத்து பயன்படுத்த 
உதவுகிைது. முன் 
ெொய்ந்து அமை நமறஜ 
நமல் தறையறணறய 
பயன்படுத்தைொம்.

ந�ொயொளி உணவு 
அருந்த படிகக மற்றும் 
எழுதுவதற்கு இது மிகவும் 
பயன் உள்ைதொகும்.
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9. ்பொ்த ்பல்��ள/்பொ்த 
்தொஙகி�ள: (Footrest)
இறவ “L” வடிவத்தில் 
மைத்தொல் செய்யப்பட்டறவ. 
இறவ படுகறகயின் 
அடியில் ஒரு முறைறய 
செொருகி மற்ை முறைறய 
மறுபககத்தில் �ன்கு 
சபொருத்த நவண்டும்.  
ந�ொயொளிறய மல்ைொந்த 
நிறையில் படுத்து  இருககும் 
சபொழுது பொதஙகள் 
தொஙகியில் படியுமொறு 
றவகக நவண்டும். 
(தொஙகிகள் துணியொல் 
சுற்ைப்பட்டிருகக நவண்டும்)

கொல் துவைல் ஏற்படொமல் 
தடுககிைது.

10. மணற்்்ப�ள:  
(SandBag)
கொன்வொ்ஸ இைப்பர 
மற்றும் பிைொ்ஸடிக 
றபகளில் மணல் நிைப்பப் 
பட்டிருககும். இறவ 
சபொதுவொக 1,5 மற்றும் 10 
lbs எறட சகொண்டறவயொக 
இருககின்ைை.

இறவ உடலில் பகுதிகள் 
அறெயொமல் இருகக  
பயன்படுத்தப் படுகின்ைை. 
(எ.கொ) பொதஙகளின் 
இருபுைஙகளிலும் றவத்து 
பொதஙகள் அறெயொமல் 
இருககுமொறு செய்யைொம். 
இதன் மூைம் முறிந்த 
கொல்பகுதிறய அறெயொமல் 
இருககச செய்யைொம்.

11. பி்ளொககு�ள: (Blocks)
இறவ சவவநவறு 
அைவுகளில் உள்ை 
மைத்திைொைறவ.

இறவ பை கொைணஙகளுககு 
கட்டிலின் கொல்களுககு 
அடியில் றவககப்படுகின்ைை. 
(எ.கொ.) அறுறவச 
சிகிசறெயில் அதிரசசி,  
இழுறவ (traction) மற்றும் 
நபொ்ஸடிைல் டிசைய்ைஜ்.

12. றக உருறைகள்: 
(Handrolls)
இறவ துணிகைொல் 
உருவொககப்படுகின்ைை. 
இந்த உருறைகள் 45 
இஞ்சுகள் நீைமொகவும், 
23 இஞ்சுகள் 
விட்ட அைறவயும் 
சகொண்டுள்ைை.

பககவொதம், கொயம் 
அல்ைது ந�ொயிைொல் 
பொதிககப்பட்டு றககறை 
அறெகக முடியொத 
நிறையில் இருெககும். 
ந�ொயொளிகளின் விைல்கள் 
ஒன்ைொக இறுகொமல் 
இருகக றககளில் 
றவககப்படுகின்ைை.
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13. ச்தொ்்ட உரு்்ள�ள 
(டிநைொ�ன்்டர நைொல்ஸ்): 
இறவ 23 அடிநீைமள்ை 
துணிகறை �ன்கு 
உருட்டி உருறை நபொல் 
நதறவயொை நீைத்துககு 
செய்து சகொள்ைைொம். இறவ 
இடுப்பு மற்றும் சதொறடகள் 
சவளிப்புைமொக திரும்பொமல் 
இருககவும் நமலும் கொல்கள் 
ெரியொை நிறையில் நிறுத்தி 
தொஙகவும் உதவுகிைது.

பககவொதம் அல்ைது 
இடுப்பு அறுறவ சிகிசறெ 
செய்யப்பட்டவரகளுககு 
பயன்படுத்தப்படுகிைது.

14. கிநைடில்: (Cradle)
இறவ சபொதுவொக மைம் 
அல்ைது உநைொகத்தொல் 
அறைவட்டமொக 
வடிவறமககபட்டறவ. 
படுகறக விரிப்புகளின் 
எறட ந�ொயொளியின்  
கொல் மற்றும் முன் 
பொதஙகள் விழொமல் 
தடுககப்படுகிைது.

தீப்புண்கைொல் 
பொதிககப்பட்டவரகளுககு 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைை.

15. ்தடுப்புக �ொப்பு�ள 
(சைஸ்டிசைய்ணட்ஸ்):

இறவ அறமதியின்றி 
இருககும் ந�ொயொளிகள் 
இைவு ந�ைஙகளில் 
தூககத்திநைநய �டகக 
முயற்சிப்பறத தடுககவும், 
சிறு குழந்றதகள் 
படுகறகயிலிருந்து விழொமல் 
இருககவும் பயன்டுகிைது

4.10 விழு்தல் (Fall)

விழுதல் – வறையறை:

வி ழு த ல்  எ ன் ப து  ஒ ரு  ந � ொ ய ொ ளி 
திட்டமிடப்படொமல் திடீசைன்று தறையில் 
கொயம் அல்ைது கொயமின்றி விழககூடிய 
நிகழவொக வறையறுககப்படுகிைது. 

விழுதல் பைமுறைகளில் ஏற்படைொம்.  
அறவயொவை

 ஒரு உயைத்திலிருந்து தறைமட்டம் 
வறை; எடுத்துககொட்டொக படுகறககள் 
அல்ைது ெககை �ொற்கொலிகளிலிருந்து 
கீழதைத்திற்கு விழுதல்.

 வ ழு க கி  வி ழு த ல் ,  த டு ம ொ றி 
வி ழு த ல்  அ ல் ை து  ம ற் ச ை ொ ரு 
சபொருைொல் தறைமட்டத்திற்கு கீநழ 
அழுத்தி தள்ளுதல் நபொன்ைறவ 
மறுநிறையொகும். எடுத்துககொட்டொக 
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7. விழுதலின் அபொய மதிப்பீட்டிறைப் 
பற்றிய கல்வி றய ஊழியரகளுககு 
அளித்தல்.

8. பற்றுக கம்பிகள் மற்றும் அறழப்பு 
மணிகறைப் பயன்படுத்தும் படி 
அறிவுறுத்துதல்.

9. தூ க கு ப்  ப டு க ற க க ள்  ம ற் று ம் 
ெககை �ொற்கொலிகளில் பொதுகொப்பு 
சபல்ட்கறைப் பயன்படுத்துவதன் 
முககியத்துவத்றத அறிவித்தல்.

10.  கழிவறைகறை உைரவொக றவத்தல் 
ந வ ண் டு ம் . இ ை வு  ந � ை ங க ளி ல் 
ந�ொயொளிகறை தனியொக கழிப்பறைககு 
செல்ை அனுமதித்தல் கூடொது.

செவிலிய நமைொண்றம:

ம ரு த் து வ ம ற ை யி ல்  ந � ொ ய ொ ளி யி ன் 
விழுதலுககுப் பின்:

1. ந � ொ ய ொ ளி யு ட னி ரு ந் து  உ த வி க கு  
பிைறைஅறழகக நவண்டும்.

2. ந � ொ ய ொ ளி யி ன்  சு வ ொ ெ ம் ,  இ த ய 
துடிப்பு மற்றும் இைத்த அழுத்தத்றத 
ெரிபொரகக நவண்டும்.

3. ந � ொ ய ொ ளி  சு வ ொ ெ மி ல் ை ொ ம லு ம் 
மயககமறடந்தும் அல்ைது இதய 
துடிப்பு இல்ைொமலும் இருந்தொல் 
ம ரு த் து வ ம ற ை யி ன்  அ வ ெ ை க 
கு றி யீ ட் ற ட  அ ற ழ த் து   C P R  
சகொடுககவும். கொயஙகள், சிைொய்ப்புகள் 
மற்றும் எலும்பு முறிவுகள் ஏநதனும் 
இருககிைதொ எைக கண்டறிந்து நிகழவு 
அறிகறகறய எழுத நவண்டும்.

நிகழவு அறிகறக:  கீழகண்டவற்றை 
சகொண்டிருகக நவண்டும் 

1. நிகழவின் (விழுதல்)வறக

2. முகவரி

நமற்பைப்பில் உள்ை துறை அல்ைது 
திைப்பினுள் தள்ைப்படுதல்.

விழுதலின் வறககள்:

1. விபத்திைொல் ஏற்படும்  விழுதல்

சுற்றுச சூழல் (அ)  உபகைணஙகள் 
செயலிழப்பு கொைணமொக ந�ொயொளிகள் 
தற்செயைொக விழுதல்.

2. உடல்நிறை கொைணமொக ஏற்படுதல்:

ந�ொயொளியின் ந�ொயின் கொைணமொக 
தடுமொறி விழுதல் ஆகும்.78%  விழுதல் 

ந � ொ ய ொ ளி க ளி ற ட ந ய  இ வ வ ொ று 
ஏற்படுகிைது.

3. உ ட ல் நி ற ை  ெ ொ ை ொ  வி ழு த ல் : 
விழுவதற்கொை கொைணிகள் எதுவும் 
ந�ொயொளியிடம் கொணப்படொதிருந்தும் 
ஏற்படககூடிய விழுதல். 

எ டு த் து க க ொ ட் டு :  வ லி ப் பு , ம ய க க ம் .  
ந�ொயொளிகளிறடநய 8%விழுதல் இவவொறு 
ஏற்படுகிைது.

ந�ொயொளி விழுவறதத் தடுத்தல்:

1. பொதிப்பு ஏற்படககூடிய ந�ொயொளிகறை 
அறடயொைம் கொணுதல்

2. 2  ம ணி  ந � ை த் தி ற் கு ள் 
பொதிககப்படககூடிய ந�ொயொளிகறை 
மதிப்பீடு செய்தல்

3. ம ஞ் ெ ள்  நி ை  ப ட் ற ட ற ய ப் 
பயன்படுத்துதல்

4. பககக  கம்பிகறைப் பயன்படுத்துதல் 
(Siderails)

5. கட்டில்கள்  அறெயொமல் இருப்பதற்கொை 
தறடகறைப்(Brake) பயன்படுத்துதல்.

6. வி ழு த ற ை த்  த டு த் த ல்  ப ற் றி 
உ ை வி ை ர க ளு க கு  வி ழி ப் பு ண ர வு 
அளித்தல்
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4.11 செயல்்பொடும் உ்டற்்பயிற்சியும் 

அன்ைொட வொழகறக �டவடிகறககளின் 
முககியத்துவம்

செயல்பொடும், உடற்பயிற்சியும் 
சுகமொை வொழவிற்கு அவசியமொகிைது.  
உண்ணுதல், உடுத்துதல், குளித்தல், 
நபொன்ை அன்ைொட வொழவின் செயல்கள்  
என்ைறழககப்படுகின்ைை.  அறவ 
அன்ைொடத் நதறவகறைச ெந்திகக 
அவசியமொகின்ைை. ஒரு ந�ொயொளியொல் 
தன் அன்ைொடத்நதறவகறை எதிரசகொள்ை 
முடியொவிட்டொல் செவிலி அதறை 
நமற்சகொள்ை உதவி செய்தல் அவைது 
கடறமயொகும்.

ந�ொயொளியின் உடல்நிறைறயயும் 
நதறவகறையும் சபொறுத்து உதவி செய்தல் 
நவறுபடுகிைது. உடற்பயிற்சி என்பது உடல் 
உறழப்பிைொல் உடல் �ைத்றதயும் உடற் 
குறைபொட்றடயும் நீககும் செயைொகும்.

உடற்பயிற்சியின் பயன்கள்

1. உடற்பயிற்சி தறெகறை வலுவொககுகிைது

2. மைசசிககல் ஏற்படுவறதத் தடுககிைது

3. பசிறயத் தூண்டுகிைது

4. தூககத்றத அதிகரிககிைது

5. இைத்த ஓட்டத்றத தூண்டுகிைது

6. நுறையீைல் கொற்நைொட்டத்றத 
அதிகரிககிைது

7. உடல் பருமறைக குறைககிைது.

8. உடல் மற்றும் மை�ைத்றத 
நமம்படுத்துகிைது

9. சிறுநீைக மண்டை நவறைறய 
துரிதப்படுத்துகிைது

10. உடல் சவப்பநிறைறய சீைொககுகிைது.

3. நிகழவு �டந்த நததி

4. நிகழவின் ந�ைம்

5. பொதிககப்பட்ட �பரின் சபயர

6. ஏ ந த னு ம்  க ொ ய ங க ள்  இ ரு ப் பி ன் 
குறிப்பிடவும்.

மருத்துவமறையில் செயல்படுத்தப்பட 
நவண்டிய இதை முன்சைசெரிகறக 
�டவடிகறககள்

 தீ விபத்துகள் மற்றும் சவப்பமூட்டும் 
கருவிகறை கவைமின்றி றகயொளுவதொல் 
ஏற்படும் பொதிப்புகளிலிருந்து 
ந�ொயொளிறய பொதுகொகக நவண்டும்.

 ந�ொயொளி படுகறகயில் புறகபிடிப்பறத 
தவிரகக நவண்டும்.

 பழுதொை மின்ெொைக கருவிகறை 
பயன்படுத்துதல் மற்றும் ஆகஸிஜன் 
சிலிண்டரகறை கவைமின்றி 
றகயொளுதல் நபொன்ைவற்றை தவிரத்தல்.

 சவந்நீர றபகள், மின்ெொை நபடுகள் 
பயன்படுத்துதல் மற்றும் நதொல் 
நமல்  பயன்படுத்தும் மருந்துகள்  
கவைககுறைவொக பயன்படுத்திைொல் 
ந�ொயொளிகள் பொதிககப்படைொம்.

 �சசுத்தன்றம சகொண்ட மருந்துகறை 
உரிய சிவப்பு வண்ண அட்றடககுறியுடன் 
பத்திைமொக பொதுகொப்பு சபட்டகத்தில் 
(ைொககரில்) றவகக நவண்டும்.

மருத்துவமறையில் சதொற்று ஏற்படக 
கொைணமொை மற்ை கொைணிகள்

1. நுண்ணியிரிகைொல் ஏற்படுபறவ 

2. எலிகள்

3. நீர மற்றும் உணவு 

4. பூசசிகள்
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I. செயல் உ்டற்்பயிற்சி�ள பயன்கள்

செயல் உடற்பயிற்சி என்பது 
ந�ொயொளி தொநை செய்யும் 
உடல் செயல்பொடொகும், இந்த 
உடற்பயிற்சிகள் ந�ொயொளி 
தன்னுறடய ெொதொைண 
உடலியல் செயல்கறை 
அறடய உதவுகிைது.

1. அறுறவ 
சிகிசறெககுப்பின் 
ஆழந்த சுவொெம் மற்றும் 
இருமல் பயிற்சிகள் 
ந�ொயொளிகளுககு 
நுறையீைலின் முழு 
விரிவறடதலுககு 
உதவுகின்ைை. இது �ொள் 
ஒன்றுககு மூன்று முறை 
செய்யைொம்.

1. சுவொெப் ்பயிற்சி

2. றக, கொல்களின் 
உடற்பயிற்சி இயகக 
உடற்பயிற்சி வைம்பு 
என்பது மடககுதல், 
நீட்டுதல், றமயத்றத 
விட்டு பிரிதல், 
ஒடுககல், சுழற்றுதல், 
நபொன்ை அறெவுகள் 
உள்ைடஙகியுள்ைது.

உடற்பயிற்சியின் வறககள்
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3. படுகறகயில்  நிறைறய 
ம ொ ற் று வ த ற் க ொ க 
அறெதல்.

4. ப ொ த ங க ளு க க ொ ை 
உடற்பயிற்சிகள்

5. வயிறு மற்றும் சதொறட 
சுருகக உடற்பயிற்சிகள்

II. ச ெ ய ல் ்ப ொ ட் டு 
உ்டற்்பயிற்சி�ள 

செயல்பொட்டு உடற்பயிற்சி 
என்பது மற்ைவர 
துறணயுடன் செய்யும் 
உடல் செயல்பொடொகும். இது 
உடற்பயிற்சி நிபுணர மற்றும் 
செவிலியர உதவியுடன் 
செய்யப்படும்.

ந � ொ ய ொ ளி ற ய க 
குளிப்பொட்டுதல் முதுகு 
பைொமரிப்பு, மற்றும் நிறைறய 
மொற்றுதல் நபொன்ை 
செவிலிய செயல்முறைகள் 
செயல்பொட்டு உடற்பயிற்சிறய 
ந�ொயொளிககு அளிககின்ைை.

4.12  ந�ொயொளி்ய ��ரத்து்தல், 
தூககு்தல், மொற்று்தல்

ந�ொககஙகள்

1. திைறமயொகவும், சிைப்பொகவும் பணி 
செய்ய 

2. நதறவயற்ை நவறைகறை செய்ய

3. �ைம்பு தடுப்பு மற்றும் பின்கொயஙகள் 
ஆகியவற்றை தடுகக

4. இைத்த ஓட்டத்றதயும், தறெயின் 
தன்றமயும் நமம்படுத்தல்
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�டவடிகறகககு முன்ைர சபொது 
பரிசீைறைகள்

 ந�ொயொளியின் எறடறய புரிந்துக 
சகொள்ளுஙகள் மற்றும் நபொககுவைத்து 
முறைறய கருதுஙகள்

 உஙகள் செொந்த வைம்புகறை அறிந்து 
சகொண்டு ந�ொயொளிறய பொதுகொப்பொக 
�கரத்த முடியொது எை்ைொல் உதவி சபை 
நவண்டும்.

  ந�ொயொளிறய �கரத்தும் முன்ைர 
திட்டமிட நவண்டும். தனியொகநவொ 
அல்ைது ஒரு துறணயுடநைொ எப்படி 
�கரத்த நவண்டும் என்று திட்டமிட்டுக 
சகொள்ை நவண்டும்.என்ை 
�டவடிகறககள் எடுககப்பட நவண்டும் 
என்றும் திட்டமிட்ட படி �டககவில்றை 
என்ைொல் என்ை செய்ய நவண்டும் 
என்றும் அறிந்திருகக நவண்டும்.

  உடன் பணிபுரிபவரகளிடமும் 
ந�ொயொளியிடமும் என்ை செய்ய 
நபொகிநைொம் என்பறத விைககிக 
கூை நவண்டும். அறைவரும் ஒநை 
திட்டத்நதொடு இருந்தொல் கொயஙகள் 
குறைககப்படும் எல்ைொ முயற்சிகளும் 
மிகவும் திைறமயொைறவயொக 
அறமயும் வொய்சமொழி கட்டறைகறை 
பயன்படுத்தவும் எப்நபொது நிறுத்த 
நவண்டும் என்று சதரிந்து சகொள்ை 
நவண்டும்.

1. நமல் ந�ொககி அல்லது கீழ் ந�ொககி ��ரத்்தல்  
இதறை இைண்டு செவலியர நெரந்து செய்ய 
நவண்டும். முதல் செவிலி ந�ொயொளியின் 
நதொள் பட்றடககு கீழ ஒரு றகயிறையும் 
இடுப்பிற்கு கீழ ஒரு றகயிறையும் 
சகொடுத்து தூகக நவண்டும், இதுநபொைநவ 
மற்சைொரு செவிலியும் அடுத்தப் பககத்தில் 
இருந்து செய்ய நவண்டும் ந�ொயொளி தைது 

பொதத்றத படுகறகயில் அழுத்தும் சபொழுது 
செவிலியரகள் ந�ொயொளிறய தூககுவது 
எளிதொகும். 

2. ஒரு ்பக�மொ� ��ரத்து்தல்
ந�ொயொளிறய �கரத்தும் முன்ைர 
றமயத்திலிருந்து சிறு சதொறைவில் சகொண்டு 
வை நவண்டும். ந�ொயொளிறய இடது பககம் 
திருப்ப நவண்டுசமனில் செவிலி இடது 
பககம் நிற்க நவண்டும். இடது கொல் வைது 
கொலின் குறுககொகவும் வைது றகயிறை 
மொரபின் மீதும் றவத்துக சகொள்ை நவண்டும், 
வைது முழஙகொறை இடது பககமொக ெொய்த்து 
ந�ொயொளியின் வைது நதொள்பட்றடறயயும் 
இடுப்றபயும் சமதுவொக உருட்டி இடது 
பககத்திற்கு சகொண்டு வை நவண்டும் 

3. ்படுக்�யின் ஒரு ்பகுதியிலிருநது 
மற்சைொரு ்பகுதிககு மொற்று்தல்

படுகறகயின் ஓைத்திற்கு தறையறணகறை 
�கரத்து ஒரு றகறய நதொள்பட்றடககு 
அடியிலும் மறுறகறய இடுப்பிற்கு 
அடியிலும் றவககவும்.
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றவககவும். முழஙகொல்கறை மடககி, 
ஒரு கொறை முன் றவத்து ந�ொயொளிறய 
படுகறகயில் கிடத்த நவண்டும்.

ந�ொயொளிறய உள்பககமொக திருப்பி 
உஙகறை ந�ொககுவதொக உட்கொை உதவி 
செய்.  ஒரு றகறய ந�ொயொளியின் 
கழுத்துககு அடியில் றவத்து 
நதொள்பட்றடறயத் தொஙகுஙகள்.

6. ்படுக்�யிலிருநது ்தளளு வணடிககு 
மொற்று்தல்

ந�ொயொளிறய உட்கொை றவககவும் 
தள்ளுவண்டிறயப் பூட்டி மறுறகறய  
முழஙகொல்களுககு பின்ைொல் றவககவும் 
படுகறகயின் ஓைஙகளிலிருந்து கொல்கள் 
சதொஙகவிடப்பட்டிருகக நவண்டும் 
ந�ொயொளிறய உட்கொை றவகக உதவி 
செய்யவும். ந�ொயொளிறய படுகறகயின் 
ஓைத்திற்கு சகொண்டு வைவும். 

உன்னுறடய றகறய ந�ொயொளியின் 
மொரபின் வழியொக செலுத்தி றககள் 
இைண்றடயும் முதுகில் நெரத்துப்பிடிககவும் 
ெககை �ொற்கொலியிலிருந்து  கொல்கறை 
தூைமொக றவககவும். கொல்கறை 
உன்னுறடய கொல்களுககு இறடயில் 
றவத்து குனிந்து ந�ொயொளிறய தூககவும்.

4. உ்டலின் நமற்்பகுதி்ய ்படுக்�யின் 
இன்சனொரு ்பகுதிககு மொற்று்தல்

ஒரு றகறய இடுப்பிற்கு அடியிலும் 
மறுறகறய சதொறடகளுககு அடியிலும் 
றவத்து உடலின் �டுப்பகுதிறய 
படுகறகயின் மறு பகுதிககு மொற்றுதல். 
முடிவொக ஒரு றகறய சதொறடககு 
அடியிலும் மறுறகறய கணுககொலின் 
அடியில் றவத்து உடலின் கீழ பொகத்றத 
படுகறகயின் மறுபகுதிககு மொற்ைவும்.

ந�ொயொளியின் உடல் ந�ைொை 
நகொட்டிலும் சீைொை அறமவிலும் உள்ைதொ 
எை கவனிககவும்.

5. தூககுப்்படுக்�யிலிருநது ந�ொயொளி்ய 
(ஸ்டிசைச்ெரிலிருநது) ்படுக்�ககு 
மொற்று்தல்

தூககுப்படுகறகயின் தறைப்பகுதிறய 
படுகறகயின் கொல்பகுதிககு இறணயொகவும் 
றவககவும் . இப்பணிககு மூன்று செவிலியர 
நதறவப்படுகின்ைைர. மூன்று நபரும் 
தூககுப் படுகறகககு ஒநை பககத்தில் 
நின்று சகொள்ைவும். ஒருவர ந�ொயொளியின் 
தறை மற்றும் நதொள்பட்றடககு அடியில் 
தஙகளுறடய றககறையும், அடுத்தவர 
தன்னுறடய றககறை இடுப்பிற்கு அடியிலும், 
மூன்ைொமவர தன் றககறை சதொறட மற்றும் 
கொல்களுககு அடியிலும் றவககவும். 
மூவரும் இறணந்து ந�ொயொளிறயத் தூககி, 
படுகறகயில் கிடத்தவும் செவிலியர தூககும் 
நபொது தஙகளுறடய உடல் இயககத்றத 
கவனிககவும் தஙகளுறடய முதுறக ந�ைொக 

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_4.indd   88 02/05/2022   15:06:31



894 |  செவிலியத்தின் ச�ொள்��ள மற்றும் செயல்மு்ை

ந�ொயொளியின் புட்டத்றத தள்ளு வண்டியில் 
இருத்தி சதொடரந்து பிடித்துக சகொண்டிருககவும்  
எப்சபொழுதும் ந�ொயொளியின் பைமொை பககத்தில் 
மொற்று, ந�ொயொளி உன்றை ந�ொககிச ெொய்ந்தொல் 
முழஙகொல்கறை மடித்து ந�ொயொளிறய 
தள்ளுவண்டியின் பின்பககம் வறை ெொய்த்து 
உட்கொை றவககவும்.

4.13 ஆகஸிேன் ந்த்வ

முன்னுறை

இைத்தத்தில் ஆகஸிஜன் அைவு குறைந்து 
நீைம்பரித்தல் ஏற்படும் சபொழுது ஆகஸிஜன் 
அளிககப்படுகிைது.  சுவொெக நகொைொறுகள் 
உள்ை ந�ொயொளிகளுககு  றைப்பொகஸீமியொ 
அல்ைது அைொகசிமியொறவ நபொககுவதற்கு 
ஆகஸிஜன் அளிககப்படுகிைது.  இைத்தத்தில் 
ெொதொைணமொக ஆகஸிஜன் அைவு 80-100 
mmHg ஆகும்.  60 mmHg ககு குறையும் சபொழுது. 
உடலில் மொறுபொடுகள் நதொன்றுகின்ைை.  
மூறையின் செல்கள் 20% உடலின் 
ஆகஸிஜறை எடுத்துக சகொள்ளுகின்ைை.  

3-5 நிமிடநம ஆகஸிஜன்  அற்ை நிறையில்  
அறவ உயிர வொழகின்ைை.

ந�ொககம்

 இைத்தத்தில் ெொதொைண ஆகஸிஜனிண் 
அைவில் குறைவு ஏற்படும் சபொழுது 
ஆகஸிஜன் அளிககப்படுகிைது.

ஆகஸிஜன் செலுத்துவதற்கொை 
கொைணஙகள்.

1. ஆ்ஸதுமொ, நுறையீைல் திசு அறடப்பு, 
எம்பசீமொ, (Emphysema) இதயக 
குறைபொடு நபொன்ை சுவொெத்தறட 
உள்ை ந�ொயொளிகளுககு. 

2. வீஙகிய அல்ைது வைரந்த றதைொய்டிைொல் 
கொற்றுக குழொய் அறடபடுதல், 

3. நீைம் பரித்தல்

4. அதிரசசி மற்றும் இைத்த ஓட்டத்தறட

5. அதிக இைத்த ஒழுககுககுப் பின்

6. இைத்த நெொறக
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2. மூககு ப்ைொஙஸ்

இது மருத்துவ பிரிவில் 
அனுமதிககப்பட்டுள்ை ந�ொயொளிககு 
ஆகஸிஜன் அளிககும் மற்சைொரு முறையொகும்

3. ஆகஸிேன் BLB  மு�மூடி 

ஆகஸிஜன் BLB முகமூடி முறையில் 
25%  அடரத்திககு நமைொக ஆகஸிஜன் 
நதறவப்படும் சபொழுது இம்முறை 
பயன்படுகிைது. முகமூடி முகத்தில் 
ெரியொக சபொருந்தொவிட்டொல் ஆகஸிஜன் 
முகமூடியிலிருந்து  சவளி ஏற்படுகிைது.  மூககு 
வழியொக சுவொசிகக முடியொதவரகளுககு 
இம்முறை பயன்படுகிைது. 25-60 % 
ஆகஸிஜன் அடரத்திறய நிறை நிறுத்த  
8-12 லி ஆகஸிஜன் நபொதுமொைது.

BLB (Booth by Lovelace and Bulbalian) 
என்பது ைப்பரிைொைொை முகமூடியொகும்.  
இது மூககின் மீது அல்ைது மூகறகயும் 
வொறயயும் நெரத்து மூடுவதொக 
அறமந்துள்ைது. நெகரிககும் றப இதனுடன் 
அறமந்துள்ைது. 

7. ந�ொயொளிககு மயகக மருந்து (Anaesthesia) 
சகொடுத்து இருககும் நபொது

8. ஏதொவது கொைணத்திைொல் ஏற்படும் 
மூசசுத் திணைல் (எ.கொ. மூழகுதல், 
விஷவொயுககறை சுவொசித்தல், 
தூககிடுதல்).

9. இைெொயணத்தொல் விஷநமறுதல் 
திசுககளின் தன்றமறயப் பொதித்து 
ஆகஸிஜன் பயன்படுத்துதறைப் 
பொதிககிைது எ.கொ. றெயறைடு விஷம்.

10. கொரபன் நமொைொக றைடு 
விஷவொயுத்தொககம்

11. மொரபு மற்றும் றதைொய்டு அறுறவ 
சிகிசறெககுப்பின் 

12. சுற்றுப்புைத்தில் ஆகஸிஜன் அைவு 
குறைந்து கொணப்படல்

13. கொற்றுப் பசி

ஆகஸிஜன் அளிககும் முறைகள்

ஆகஸிஜன் அளித்தல் ந�ொயொளியின் 
நிறைறயயும் நதறவப்படும் அடரத்திறயயும் 
மற்றும் மருத்துவரின் அறிவுறைப்படியும் 
அளிககப்படுகிைது.  கீழககண்ட முறையில் 
ஆகஸிஜன் அளிககப்படுகிைது.

மு்ை

1. மூககுக குழொய் மு்ையில் அளித்்தல். 

மருத்துவமறையில் உள்ை 
ந�ொயொளிகளுககு ெொதொைணமொக 
ஆகஸிஜன் அளிககும் முறையொகும்.  
மூககுக குழொய் துறை வழியொக 
உள்�ொககு வறை செலுத்தப்படுகிைது. 
சவளியிலுள்ை குழொய் அநத இடத்தில் 
றவகக நிறை நிறுத்துவதற்கொக 
ச�ற்றியில் ஒட்டப்படுகிைது. மூககுககுழொய் 
ந�ொயொளியின் தொைொைமொை அறெவிற்கும் 
செவிலிய கவனிப்பு எளிதொக 
அளிககப்படுவதற்கும் உதவுகிைது.

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_4.indd   90 02/05/2022   15:06:32



914 |  செவிலியத்தின் ச�ொள்��ள மற்றும் செயல்மு்ை

2200 பவுண்ட் அல்ைது 1000கிநைொ/ெ.
அஙகுைம் அழுத்தத்தில் நெமித்து 
றவககப்பட்டுள்ைது. ஆகஸிஜன்  
சிலிண்டரகள் கருப்பு வண்ணத்திலும் 
கழுத்து சவள்றை நிைத்திலும் உள்ைை

உல்ஃப் பொட்டிலின் வொய்பகுதியில் இைண்டு 
துறைகள் உள்ைது. கொரக  ஒரு  துறையில் 
நீைமொை கண்ணொடி குழொயும் மற்சைொரு 
துறையில் ஒரு குட்றடயொை கண்டிக குழொயும் 
இறணககப்பட்டுள்ைை.  நீைமொை குழொய் 
ஆகஸிஜன் சிலிண்டரிலிருந்து வரும் நீை மொை 
ைப்பர குழொயுடன் இறணககப்பட்டுள்ைது. 
குட்றடயொைகுழொய் ைப்பரககுழொய், கண்ணொடி 
இறணப்பு மற்றும் மூககுக குழொயுடன் 
இறணககப்பட்டுள்ைது.  சிலிண்டரின் 
வொல்வுகள் ெொவியிைொல் திைககப்படுகிைது. 
சைகுநைட்டர ஆகஸிஜன் அைறவக 
கட்டுப்படுத்துகிைது.

ஆகஸிஜன் சிலிண்டறை பைொமரித்தல்

1. சிலிண்டறை கவைமொக றகயொைவும்.
2. ஆகஸிஜன் சிலிண்டருககு தொஙகி 

பயன்படுத்துவதொல் சிலிண்டர விழுந்து 
கொயம் ஏற்படுவறதயும் தவிரககைொம்.

3. எப்சபொழுதும் தறைககருகில் 
றவககப்பட நவண்டும்.

4. ஆகஸிஜன் தீறய உருவொககுவதில்றை. 
ஆைொல் எரிவதற்கு துறண செய்யும். 

5. ந�ொயொளியும் உைவிைரகளும் 
புறகபிடிககக கூடொது எை எசெரிககப்பட 
நவண்டும்.புறகபிடித்தல் கூடொது என்ை 
அட்றட சிலிண்டரில் சதொஙக விடப்பட 
நவண்டும்.

6. ஆகஸிஜன் சிலிண்டரகள் குளிரந்த 
இடத்தில் றவககப்பட நவண்டும். அதிக 
சவப்பநிறை வொயுறவ விரிவறடயச 
செய்வதொல் பொதுகொப்பு வொல்வு வழியொக 
வொயு சவளியொகும் அபொயம் உள்ைது.

7. மின் ெொதைப் சபொருட்கறை 
ஆகஸிஜன் சிலிண்டர அருநக 
பயன்படுத்தககூடொது.

4. ஆகஸிேன் கூ்டொைம்

இது கூண்டு வடிவம் சகொண்டது 
ந�ொயொளிறய பகுதியொகநவொ 
முழுறமயொகநவொ மூடி ஆகஸிஜன் 
சிலிண்டநைொடு இறணககப்படுகிைது. 
இந்தக கூண்டுகள் சதளிவொை ஒளிபுகும் 
தன்றமயுறடயை. ஆதைொல் ந�ொயொளிறயக 
கண்கொணிகக செவிலியரககு ஏதுவொகிைது. 
இந்தக கூண்டின் கீழப்பகுதி படுகறகநயொடு  
மடித்து விடப்படும். இதைொல் ஆகஸிஜன் 
சவளிநயறுதல் தடுககப்படுகிைது.  

ஆகஸிேன் ஹீட்

இது குழந்றதகளுககு ஆகஸிஜன்  செலுத்தப் 
பயன்படுகிைது

ஆகஸிேன் சிலிண்டரும் மற்ைப் ச்பொருட்�ளும் 

ஆகஸிஜன் உருறைகளிநைொ 
சதொட்டிகளிநைொ வழஙகப்படுகிைது.  
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4. ஆகஸிஜன் மொறுபொட்டொல் ஏற்படும் 
பொதிப்றப தடுகக  உத்தைவிடப்பட்டுள்ை 
அைவு சகொடுககப்பட நவண்டும். 

5. ஆகஸிஜன் சிலிண்டர பொதுகொப்பு 
வொல்நவொடு சைகுநைட்டறை இறணகக 
நவண்டும். இது சிலிண்டரின் 
அழுத்தத்றத குறைத்து பொதுகொப்பொை 
அைவில் இருககும்.

6. செல்லும் அைறவ  லிட்டர/ நிமிடம் 
எைக கணககிட நவண்டும. 2-4 லி/
நிமிடம் எை சபரியவரகளுககு 
மூககுழொய் வழியொக செலுத்தும் 
வறகயில் ஆகஸிஜறை ஒழுஙகு படுத்த 
நவண்டும்.

7. சதொற்று நீககம் செய்யப்பட்ட அல்ைது 
கழிககககூடிய மூககுக குழொறய ந�ொய் 
சதொற்றைத் தடுகக பயன்படுத்த நவண்டும்.

8. குறைந்தபட்ெம் 8 மணிகசகொரு முறை 
மூககுக குழொறய மொற்றுவதொல் குழொய் 
அறடப்பறதத் தவிரககைொம்.

9. ந�ொயொளியின் வெதிககொகவும் அநத 
இடத்தில் நிறைத்திருப்பதற்கொகவும் 
ந�ொயொளியின் ச�ற்றியில் குழொறய 
பிைொ்ஸதிரியிைொல் ஒட்ட நவண்டும். 

10. எரிசெல் கொணப்பட்டொல் சபட்நைொலியம் 
சஜல்லிறய ந�ொயொளியின் மூககில் 
தடவ நவண்டும். 

11. குறைந்த ஆகஸிஜன் ஏற்பட்டதற்கொை 
கொைணம் மறையும் வறை ஆகஸிஜன் 
செலுத்துவறத நிறுத்தக கூடொது.

8. சைகுநைட்டரில் எண்றணநயொ, 
கிரீநைொ பயன்படுத்தக கூடொது. 
ஏசைனில் அடரத்தி மிகுந்த ஆகஸிஜன் 
முன்னிறையில் எண்சணய் எளிதொக 
தீப்பற்றி சிலிண்டர சவடிககும் அபொயம் 
உள்ைது. 

9. கொலியொை சிலிண்டறை குறிப்பிட்டு 
பொதுகொப்பு மூடியிட்டு ஆகஸிஜன் 
உள்ை சிலிண்டரிடம் இருந்து தனியொக 
றவகக நவண்டும்.

10. கருவிகறை ஒழுஙகொை கொை 
இறடசவளியில் ஆைொய்ந்து நவறை 
செய்யும் நிறையில் உள்ைதொ 
என்பறத உறுதி செய்யவும் சிலிண்டர, 
சைகுசைட்டர நபொன்ைறவ நவறை 
செய்யும் முறைறயயும் செவிலி 
அப்சபொருட்கறை றகயொளும் முன்ைர 
அறிந்திருகக நவண்டும்.

ஆகஸிஜன் சிலிண்டறை றகயொளும் முன் 
பொதுகொப்பு �டவடிகறககள்.
1. ஆகஸிஜன் அளித்தல் ஒரு அவெைமொை 

சிகிசறெயொகும். ஆதைொல் 24 மணி 
ந�ைமும் தயொைொக இருகக நவண்டும்.

2. செவிலி ஆகஸிஜன் சிலிண்டரகள் 
நிைம்பியுள்ைதொ என்றும் கருவிகள் நவறை 
செய்கின்ைைவொ எைவும் ஆைொய நவண்டும், 
ெொவி ஒரு சிறுறபயில் சிலிண்டநைொடு 
இறணககப்பட்டிருகக நவண்டும்.

3. இைப்பரக குழொய்களில் கசிவு இருககக  
கூடொது. 
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12. செவிலி ந�ொயொளிறய தனிநய விட்டுச 
செல்லும் சபொழுது அறழப்பு மணிறய 
அருகில் றவகக நவண்டும்.

13. குறைமொதக குழந்றதகளுககு 
ஆகஸிஜன் குறைந்த ந�ைநம 
குறைந்த அடரத்தியில் தைப்படுவதொல் 
ரிட்நைொசைண்டல் றபப்நைொ பிநைசியொ   
தடுககபடுகிைது (அதிக அடரத்தியொை 
ஆகஸிஜன் தருவதொல் குழந்றதயின் 
விழி சைன்ஸின் பின்புைம் அெொதொைண 
�ொரத்திசு உருவொகி பொரறவயிழப்றப 
ஏற்படுத்துகிைது.  

14. சதொடரந்து ஆகஸிஜன் சபற்றுக 
சகொண்டிருககும் ந�ொயொளிககு 
ஆகஸிஜன் ெொரந்த பிைசெறைறயக 
கண்டறிய ந�ொயொளிறய அடிககடி 
கூரந்து கவனிகக நவண்டும்.

15. ஆகஸிஜன் எரிவதற்கு துறண 
செய்வதொல் தீப்பிடிககொமல் 
இருப்பதற்கொை �டவடிகறககறை 
ஆகஸிஜன் செலுத்திக சகொண்டிருககும் 
சபொழுது எடுகக நவண்டும்.

்பொ்டச் சுருக�ம்

1. செவிலியம் என்பது கண்டறிதல், புரிந்து சகொள்ளுதல், தனிமனிதன் அல்ைது 
ெமுதொயத்தின் சுகொதொைத் நதறவகறை ெந்தித்தல் ஆகிய செயல்பொடுகளுடன் சதொடரந்து 
மொறிக சகொண்ட ஒரு அறிவியல் அைவு ஆகும்.

2. செவிலியம் செயல்பொடுகள் ஐந்து படிகறைக சகொண்டறவ. அறவயொவை மதிப்பிடல், 
செவிலியர செயல்முறை, திட்டமிடுதல், செயல்படுத்துதல் மற்றும் மதிப்பீடு

3. செவிலியல் செயல்பொடுகறை செயல்படுத்துதல்
4. சுகொதொை �ை அறமப்பில் ந�ொயொளி நுறழதல் ந�ொயொளிறய மருத்துவமறையில் நெரத்தல் 

என்று அறழககப்படுகிைது.
5. செவிலிகநை ந�ொயொளிறய மருத்துவமறையில் நெரப்பதிலும் சவளிநயற்றுவதிலும் 

சபொறுப்பொவர.
6.  உடல் இயககவியல் என்பது உட்புை சவளிப்புை உந்துதல்கநைொடு உடல் உறுப்புகள் 

ஒன்றிறணந்து உருவொககப்படும் இயககமும் சகொண்ட ெமநிறையுமொகும்.
7. சுகொதொைம் என்பது உடல்�ைம் ெொரந்த அறிவியைொகும்.அத்துடன் ந�ொய்தடுப்பு பைொமரிப்பு 

மற்றும் சுகொதொை பழகக வழககஙகைொகும்.
8. வெதி என்பது உடைைவிலும் மைதைவிலும் �ன்ைொக இருககிநைொம் என்ை நிறையொகும்.
9. கட்டுப்பொடுகள் (சை்ஸடிையின்்ஸ) கிைரசசியறடந்த ந�ொயொளிகள் இைவு ந�ைஙகளில் 

இருகறகயிலிருந்து தூககத்தில் எழுந்து �டப்பறதயும் குழந்றதகள் படுகறகயிலிருந்து 
கீநழ விழொமல் தடுப்பதற்கும் பயன்படுகின்ைை.

10. எறட கூடிய சபொருட்கறை தூககும் சபொழுது முழுஙகொல்கறை மடிப்பதொல் கொல் 
தறெகள் வலுவறடந்து எறடறயத் தொஙக பயன்படுகின்ைை.

11. சுவொெக நகொைொறுகள் உள்ை ந�ொயொளிகளுககு ஆகஸிஜன் அற்ைநிறை ஆகஸிஜன் 
குறைந்த நிறைறயப் நபொககுவதற்குகொக ஆகஸிஜன் அளிககப்படுகிைது.  இைத்தத்தில் 
ஆகஸிஜன் ெொதொைண அைவு 80-100 mmHg.

12. ஆகஸிஜன் மூககுககுழொய், BLB முகமுடி, மற்றும் ஆகஸிஜன்  ஹீட் வழியொக 
அளிககப்படுகிைது.

13. உடல் பயிற்சிகள் என்பது உடல் உறழப்பிைொல் உடல்�ைத்றத முன்நைற்ைவும் உடல் 
குறைபொடுகறை நீககவும் செய்யப்படுவதொகும்.
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 இ.   மதிப்பிடுதல் 
நிறை

 ஈ.   திட்டமிடுதல் 
நிறை

6. மி க வு ம்  ந ம ொ ெ ம ொ ை  நி ற ை யி ல் 
உ ட ல் நி ற ை யி ல்  ஆ ம் பு ை ன் சி ல் 
ம ரு த் து வ ம ற ை க கு பி ரி வு க கு 
அழித்துவைப்பட்ட ந�ொயொளி எந்த 
வறக நெரகறகயில் இடம்சபறுவொர?

 அ. வழககமொை நெரகறக
 ஆ.  அவெை நெரகறக
 இ. நீதித்துறை நெரகறக
 ஈ. தன்ைொரவ நெரகறக
7. ந�ொயொளியிடம் அதிக பணம் மற்றும் 

விறையுயரந்த சபொருட்கள், �றககள் 
இருப்பின், செவிலியைொக நீ எவவொறு 
செயல்படுவொய்?

 அ.  ந�ொயொளியிடம் உள்ை பணம் சபொருள் 
அறைத்றதயும் வொஙகி பதிவு செய்து 
ந�ொயொளியிடம் றகசயொப்பம் வொஙகிய 
பின் மருத்துவமறையின் சபொறுப்பில் 
றவத்தல்.

 ஆ.  ந�ொயொளியிடம் உள்ை பணம், 
சபொருட்கறை பதிவு செய்து 
ந�ொயொளியின் றகசயொப்பம் 
சபற்றுக சகொண்டு ந�ொயொளிறய 
றவத்துக சகொள்ளுமொறு அளித்தல்.

 இ.  ந�ொயொளியிடம் றகசயொப்பம் 
சபற்றுக சகொண்டு 
மருத்துவமறையின் 
அலுவைகத்தில் ஒப்பறடத்தல்.

 ஈ.  சபொருட்கறை பதிவு செய்து விட்டு 
அலுவைகத்தில் ஒப்பறடத்தல்

8. ந � ொ ய ொ ளி  ம ரு த் து வ ம ற ை யி ன் 
ஊ ழி ய ர க ளு க கு  ச த ரி ய ொ ம ல் 
சவளிநயறுதல், எவவொறு குறிப்படைொம்?

 அ. தறைமறைவொதல்
 ஆ.  மருத்துவ ஆநைொெறைககு 

எதிைொக �டத்தல்
 இ.  ந�ொயொளிறய வீட்டுககு 

அனுப்புதல்
 ஈ. தொைொகநவ சவளிநயறுதல்

 மதிப்பீடு 

I. ெரியொன வி்்ட்யத் ந்தரவு செய்�
 (1 மதிப்ச்பண)
1. செவிலியபணிறய ெரியொக ஒழுஙகு 

முறையுடன் செயல்படுத்த உதவும் 
திட்டநம _____________ என்பதொகும்.

 அ. பைொமரிப்பு  ஆ. வைரத்தல்
 இ.  செவிலியம் செயல் முறை
 ஈ. திட்டமிடுதல்
2. ந�ொயொளிககு செவிலியர செயல் 

மு ற ை க ளி ல்  கீ ழ வ ரு வ ை வ ற் றி ல் 
சிைந்த செயல்முறை எது ?

 அ.  ந�ொயொளிககும் தைமொை 
பைொமரிப்பு

 ஆ.  ந�ொயொளியின் அடிப்பறட 
நதறவகள்

 இ.  ந�ொயொளியின் 
 பொரறவயொைரகறை நிரவகித்தல்
 ஈ.  செவிலியர – ந�ொயொளி  உைவு முறை
3. ச ெ வி லி ய ர  ச ெ ய ல் மு ற ை க ளி ல் 

இைண்டொம் படி எது?
 அ.  செவிலிய ந�ொய் கண்டறிதல்நிறை
 ஆ. கணககிடுதல் நிறை
 இ. மதிப்பிடுதல் நிறை
 ஈ. செயல்படுத்துதல் நிறை
4. ந�ொயொளியின் மை நிறை, உடல்நிறை, 

ெ மூ க நி ற ை  ம ற் று ம்  ஆ ன் மீ க ம் 
சதொடரபொை விபைஙகறை செவிலியர 
நெககரிககும் �றை எது ?

 அ. மதிப்பிடுதல் நிறை
 ஆ.  செவிலிய கண்டறிதல்
 இ.  திட்டமிடுதல் நிறை
 ஈ. செயல்படுத்துதல் நிறை
5. உடல் �ைத்றத பொதுகொப்பதற்கு 

அவசியமொை �றடமுறைகள் பற்றி 
எடுத்துக கூறி அறிவுறுத்துதல் மற்றும் 
ஆநைொெறைபடி மருந்து எடுப்பது 
பற்றி விைககும் நிறை ------------- 
ஆகும்.

 அ. செயல்படுத்துதல் நிறை
 ஆ. கணககிடுதல் நிறை 
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9. கீழககண்டவற்றில் முதுகு பைொமரிப்பு 
அளிப்பதற்கு செவிலி பயன்படுத்தும் 
நிறை எது?

 அ. நஜகறைப் நிறை
 ஆ. ஒருகளித்த நிறை
 இ. குப்புைப்படுத்தல் நிறை
 ஈ. சிம்்ஸ நிறை
10. தடுப்புகொப்புகள் எந்த நிறையில் உள்ை 

ந�ொயொளிககு உபநயொகப்படுத்தைொம்?
 அ. சுயநிறைவற்ை ந�ொயொளி
 ஆ.  மூககு குழொய் வழியொக 

உட்சகொள்ைல் 
 இ.  �டமொடும் ந�ொயொளி
 ஈ. அறமதியின்றி உள்ை ந�ொயொளி
11. கீழகண்டவற்றில் பொதஙகளுககொை 

செயல் முறையின் மூைம் எந்த பிைசெறை 
தடுககப்படுகிைது.?

 அ. பொதம் மற்றும  
விைல் தொஙகி ஆ. பொத வலி 

 இ. குதிககொல்  
      வீககம் ஈ. பொதபுண்

12. ந � ொ ய ொ ளி க கு  ச க ொ டு க க ப் ப டு ம் 
ச ெ ய ல் ப ொ டு க ளி ல்  எ ந் த  மு ற ை 
பயன்படுத்தப்படுகிைது?

 அ. அறமதியின்றி உள்ை ந�ொயொளி 
 ஆ. கதிரவீசசு சிகிசறெ
 இ. சுயநிறைவற்ை ந�ொயொளி
 ஈ. �டமொடும் ந�ொயொளி
13. ஆ க சி ஜ ன்  அ ை வு  இ ை த் த த் தி ல் 

ெொதொைணமொக எவவைவு இருகக 
நவண்டும்?

 அ. 20-40mmHg  ஆ. 40-60 mmHg 
இ. 60-80 mmHg  ஈ.80 – 100 mmHg

14. ந�ொயொளியின் உண்றமயொை அல்ைது 
தற்நபொறதய உடல் �ைப்பொதிப்பு 
பற்றி ெரியொை முடிறவ எடுககும் 
�டவடிகறககறைக இந்நிறையுடன் 
கொணைொம்.

 அ. மதிப்பிடுதல் நிறை
 ஆ. செவிலியகண்டறிதல் நிறை
 இ. திட்டமிடுதல் நிறை
 ஈ. கணககிடுதல் நிறை

15. மருத்துவமறையில் சபரியவரகளுககு 
மூககு குழொய் வழியொக ஆகசிஜன் 
செலுத்தும் அைவு.

 அ. 3-4 லி/நிமிடம்
 ஆ. 2-3 லி/நிமிடம்
 இ. 2-4 லி/நிமிடம்
 ஈ. 1-2  லி/நிமிடம்
16. ந�ொயொளி படுகறகயிலிருந்து கீநழ 

விழுவறத தடுககப் பயன்படுவது எது?
 அ. படுகறகக கம்பிகள்
 ஆ. முதுகு தொஙகி
 இ. தறையறண
 ஈ. Blocks (சதொகுதிகள்)
17. செவிலியர செயல்முறைகளில்  கறடசி 

படி எது?
 அ. செவிலிய ந�ொய் கண்டறிதல்நிறை
 ஆ. கணககிடுதல் நிறை
 இ. மதிப்பிடுதல் நிறை
 ஈ. செயல்படுத்துதல் நிறை
18. செவிலிய செயல்பொட்டின் இைண்டொவது 

படி
 அ) செவிலிய கண்டறிதல்
 ஆ) மதிப்பிடல்
 இ) தீரமொனித்தல்ம
 ஈ) செயல்படுத்துதல்
19. மகப்நபற்றுககு ந�ொயொளிறய 

அறமககும் நிறை
 அ) சுறபன் 
 ஆ) லித்தொட்டமி
 இ) ஒருககளித்த நிறை
 ஈ) சிம் நிறை
II. குறுகிய வி்்டயளி (3 மதிப்ச்பண�ள)
1. செவிலிய செயல்பொட்றட படமொக 

விைககு.
2. ந�ொயொளிறய மருத்துவமறையில் 

நெரத்தலின் ந�ொககஙகள் யொறவ?
3. ந�ொயொளிககு பயன்படும்  இயந்திை 

கருவிகள் எழுது.
4. ந�ொயொளிககு மைதைவில் 

பொதுகொப்பொை இடம் எது?
5. உடல் இயககவியல் என்ைொல் என்ை?
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6. ஆகஸிஜன் அளிககத்நதறவயொை 
கொைணஙகள் யொறவ?

7. ஆகஸிஜன் சிலிண்டறைப் 
பயன்படுத்தும் சபொழுது பின்பற்ை 
நவண்டிய எசெரிகறககள் யொறவ?

IV. �ட்டு்ை எழுது�   
(10 மதிப்ச்பண�ள)

1. திரு. X ஐ மருத்துவமறையில் 
நெரத்தறை பற்றி விவரிககவும்.

2. திரு.X ஐ மருத்துவமறையில் இருந்து 
சவளிநயற்றுவறத விவரிககவும்..

3. ந�ொயொளிககு பயன்படும் இயந்திைக 
கருவிகள் பற்றி விரிவொக எழுது.

4 ந�ொயொளிறய அறெத்தல், தூககுதல் 
மற்றும் மொற்றுதல் பற்றி விைககுக.

5. ஆகஸிஜன் சிலிண்டர பைொமரித்தறை 
விவரிககவும்.

6. �ல்ை உடல் இயககவியல் மற்றும் 
நிறைகளின் ந�ொககம் யொது?

7. சபௌைரநிறையின் பயன்கள் யொறவ?
8. மருத்துவமறையில் வெதியின்றமறய 

உருவொககும் கொைணிகள் யொறவ?
9. மருத்துவமறையில் ந�ொய்த் சதொற்று 

ஏற்படக கொைணஙகள் யொறவ?
III. சுருக�மொன வி்்டயளி   

(5 மதிப்ச்பண�ள)
1. ந�ொயொளிறய மருத்துவமறையில் 

இருந்து வீட்டுககு அனுப்புதலின் 
வறககள் யொறவ?

2. மருத்துவச சூழலின் ந�ொககஙகள் 
யொறவ?

3. உடற்பயிற்சியின் பயன்கள் யொறவ?
4. செயல் உடற்பயிற்சிறய பற்றி எழுது.
5. ந�ொயொளிறய படுகறகயிலிருந்து 

தள்ளுவண்டிககு எவவொறு மொற்றுவொய்?

�்லச்செொற்�ள

செவிலிய செய்முறை (Nursing  process) ந�ொயொளிறய கவனிப்பதற்கொக ந�ொயொளிககு     
அளிககப்படும் செய்முறைகறை முன்ைதொகவும், 
முறையொகவும் தயொர  செய்தல்.

திைன் (Potential) ெொத்தியமொை தன்றம

சகொழுப்பு  (cholesterol) இைத்தத்தில்  சகொழுப்பு அதிகமொக கொணப்படுதல்.

மருத்துவ ஆநைொெறைககு எதிைொக
(Discharge Against Medical Advice)

மருத்துவரின் ஆநைொெறைககு எதிைொக ந�ொயொளி 
வீட்டிற்கு செல்லுதல்.

தறைமறைவொதல் (Absconding) மருத்துவ பணியொைரின் அனுமதியில்ைொமல்,  
யொருககும் சதரியொமல்  ந�ொயொளி மருத்துவமறையில் 
இருந்து சவளிநயறுதல், தறைமறைவொதல் என்று 
பதிவு செய்யப்படும்.

உடல் இயககம் (Body Mechanics) இது தறெகள், எலும்புகள் மற்றும் �ைம்பு மண்டைத்றத 
ெமநிறை படுத்தி மற்றும் ஒழுஙகுபடுத்தல் �கரும் 
நபொது, இடமொற்றும் நபொதும் கவனிககப்படுகிைது

அஙக குறைபொடு (Deformities)  உடல் உறுப்புகளின் ஒவவொறமறய அறிதல்.
அல்சிமர ந�ொய் (Alzheimers’s disease)  இது ஞொபகெகதி மற்றும் மை செயல்பொடு 

கறை படிப்படியொக அழிககும்   ந�ொயொகும்.

ரீட்நைொசைண்டல் றபபிநைொ பிநைசியொ 
(Retrolental Fibroplasia)

குறைமொத குழந்றதகளுககு வழககத்திற்கு அதிகமொக 
ஆகஸிஜன் சகொடுப்பதொல் சைன்சின் பின்புைம் உள்ை 
�ைம்பு திசுககளில் அெொதொைண தன்றம ஏற்பட்டு 
பொரறவயின்றம உண்டொகிைது.

ஆகஸிஜன் �சசு (oxygen toxicity) அதிக அழுத்தத்தில் ஆகஸிஜறை   சுவொசிப்பதொல் 
மூறையில் ஏற்படும் தீஙகுச செயைொகும்.
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்பொர்வ நூல்�ள

இ்ணய இ்ணப்பு�ள

இைத்தத்தில் ஆகஸிஜன் குறைதல் (Anoxae-
mia or Hypoxemia)

இைத்தத்தில் ஆகஸிஜன் மிகவும் குறைந்து 
கொணப்படககூடிய அெொதொைண நிறை.

நீைம் பொரித்தல் (Cyanosis) இைத்தத்தில் குறைவொை ஆகஸிஜன் அடரத்தி குறைவொக 
இருப்பதொல் நதொல் மற்றும் சிநைட்டும படைஙகள் 
நீைம் (அ) ஊதொ  நிைத்தில் கொணப்படுவதொகும்.

இைத்த ஒழுககு (Haemorrhage) இைத்த இழப்றப குறிப்பிடககூடிய இைத்தகசிவு (அ) 
ஒழுககு.

இைத்த நெொறக (Anaemia) இைத்தத்தில் இைத்த சிவப்பு அணுககள் மிகவும் 
குறைவொக கொணப்படும் நபொது ஏற்படும் நிறையொகும்.

ந�ொயொளி மயகக நிறையில் இருத்தல் 
(Patients under anaesthesia)

தற்கொலிகமொக ந�ொயொளி உணரசசியற்ை (அ)
விழிப்புணரவு அற்ை நிறையில் இருத்தல்

சுவொெத்திணைல் (Asphyxia)

ெயறைடு �சசு (Cyanide poisoning)

மிகவும் குறைவொை அைவில் உடல் திசுககளில் 
ஆகஸிஜன் இருககும் நபொது ஏற்படககூடிய 
அெொதொைண சுவொெம்   பைமுறை ெயறைடுகளுககு  
உட்படுத்துதைொல்   ஏற்படும் �சசு

றதைொய்டு சுைப்பிறய எடுத்தல் 
(Thyroidectomy)

அறுறவ சிகிசறெ முறையில் றதைொய்டு சுைப்பி (அ) 
பகுதிகறை அகற்றுதல்.
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5 தன் சுததம்

அலகு

கற்றல் ந�ோககஙகள்

இந்த பாடத்தின் முடிவில் மாணவர்கள் 
அறிநது க்காள்வது

 வாய்சுத்்தம் கெய்்தல்

 ்கண்களைப் பராமரித்்தல்

 த்தால் பராமரிப்பு

 த்தால் பராமரிப்பின் முக்கியத்துவம்

 படுக்ள்கப்புண

 வளரயளை

 ்காரணி்கள்

 ்தடுப்புமுளை்கள்

 சிகிசளெ

 முதுகுபராமரிப்பு குளியல் மற்றும் 
சிகிசளெக் குளியல்

 பா்தம் மற்றும் ந்கம் பராமரிப்பு

 ந்கம் கவட்டும் முளை

 பா்தக் ்கவனிப்பு மற்றும் சிகிசளெ

  கபாதுவான பா்தம் மற்றும் ந்கம் 
பிரசெளன்கள்

 வளரயளை

 ்காரணி்கள்

 ்தடுப்பு முளை்கள்

 சிகிசளெ

புைநதூய்ளம நீரான் அளமயும் அ்கநதூய்ளம
வாய்ளமயால் ்காணப் படும்.

-குைள்: 298
உடலின் தூய்ளம நீரால் அளமயும் மனதின் தூய்ளம
உணளமயினால் புலப்படும் 

5.1  முன்னுரை

்தன் சுத்்தம் என்பது தூய்ளம 
பராமரித்்தலின் க்காள்ள்க மற்றும் 
கவளிப்புை உடளல சீரபடுத்தும் முளை 
எனலாம். ்தன் தூய்ளமளய பராமரிக்கும் 
கபாழுது நாம் ஆதராக்கியமா்க ஆயிரம் 
வருடம் வாழலாம் என்ை விழிப்புணரவு 
இருக்கிைது. கிதரக்்கர்கள் குளிப்ப்தற்கும் 

்தங்களை அழகுபடுத்திக் க்காள்ைவும் ்தன் 
சுத்்தம் கெய்வ்தற்கும் மற்ைவர்களைவிட 
அதி்கமான தநரத்ள்த கெலவிடுகிைார்கள் 
என்பது குறிப்பிடத்்தக்்கது.

்தங்களை தூய்ளம படுத்திக் 
க்காள்வதில் அவர்களின் சுய க்கௌரவம் 
மற்றும் ்தன்னம்பிக்ள்களய சீரற்ை 
நிளலயிலிருநது உயரத்துகிைது.
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5.2  தன்சுததம் (Personal Hygiene) 

முன்னுரை 

சு்கா்தாரம் என்பது உடல் நலம், உடல் 
நலப் பராமரிப்பு, தநாய்த் ்தடுப்பு மற்றும் 
ஆதராக்கியமான பழக்்க வழக்்கங்கள் 
என அளனத்ள்தயும் உள்ைடக்கிய 
அறிவியளலக் குறிக்கும்.

வரையர்ற 

்தன் சுத்்தம் என்பது குளித்்தல் மற்றும் ெரியான 
முளையில் அழகுபடுத்திக்க்காள்ளு்தல், 
்தன்ளனப் பராமரித்்தல் என்னும் நடவடிக்ள்க 
எனலாம்.  த்தால், முடி, ந்கங்கள், வாய், பற்்கள், 
்கண்கள், ்காது்கள், நாசித்துவாரங்கள், 
ஆெனவாய் மற்றும் பிைப்புறுப்புக்்களைச 
சுத்்தமா்க பராமரிப்பது தபான்ைளவ இதில் 
அடஙகும்.

தன்சுதத பழகக வழககஙகரை 
போதிககும்கோைணிகள் 

1. முன்நனேறும் நிரல (Development Level) :

குழநள்த்கள் கபாதுவா்க ்தங்களுளடய 
சுத்்த தூய்ளம பழக்்கங்களை வீடு்கள் 
மற்றும் அவர்களுளடய சூழலிலிருநது 
்கற்றுக்க்காள்கிைார்கள்.  குடும்பத்தில் 
மற்ைவர்களை பாரத்து ்தங்கள் 
பழக்்கவழக்்கங்களை மாற்றிக் க்காள்கிைார்கள். 
கபரும்பான்ளமயான பழக்்கங்களை 
அவர்களின் வாழநாள் முழுவதும் 
பின்பற்றுவர.  முதுளம, ஹாரதமான் சுரப்பின் 
மாற்ைங்கள் மற்றும் உள்ளுறுப்பு்களில் 
ெம்பந்தமான மாற்ைங்களும் ெரியான 
தூய்ளமப் பழக்்கவழக்்கங்களின் த்தளவக்கு 
வழிவகுக்கிைது.

2. கலோச்ோை பின்புலம்  (Cultural Background):

தூய்ளமப் பழக்்கங்கள் க்தாடரபான 
அைவுத்கால் ஒரு ்கலாசொரத்திலிருநது, 

மற்ை ்கலாசொரத்துக்கு மாறுபடுகின்ைது.  
உ்தாரணமா்க, சில ்கலாசொரத்தில் ்தன் 
சுத்்தம் மற்றும் தினமும் குளித்்தல் என்பது 
மனி்தர்களை உயரவா்க மதிப்பாகும்.  
ஆனால், மற்ைதில் அனுதினமும் 
குளித்்தல் என்பள்த ஒரு கபாருட்டா்கதவ 
மதிக்்காமலும் இருக்்கலாம். 

3. ்மூகப் பயன்கள் (Social Benefits): 

தமாெமான ்தன் சுத்்தம் என்பது குற்ைம் 
அல்லது தநாய் வருவ்தற்்கான அறிகுறி 
எனலாம்.  உடளல பராமரிப்ப்தால் துரநாற்ைம் 
குளைநது, நல்ல த்தாற்ைத்ள்த ஏற்படுத்தி 
மற்ைவர்களிடமும் நன்மதிப்ளப உயரத்தும்.  

4. ்மூக பபோருைோதோை நிரல (Social Economic 
Status):

ஒரு ்தனி நபரின் கபாருைா்தார நிளல 
தொப்பு, ஷாம்பு மற்றும் டூத்பிரஷ் தபான்ை 
கபாருள்்களை வாஙகும் திைளமளய முடிவு 
கெய்கிைது. 

5. மதம் (Religion) : 

ம்தங்கள் ்தன் சுத்்தம் க்தாடரபா்க குறிப்பான 
விதி்களைக் க்காணடுள்ைன.  

(எ.்கா.) மா்தவிலக்கு ்காலங்களில் 
உள்ை கபண்கள்

6. ஆநைோககிய நிரல : 

தநாய்வாய்ப்பட்ட நபர்கள் வழக்்கமா்க 
்தன் சுத்்த நடவடிக்ள்க்களை கெயல்படுத்்த 
முடியாமல் இருப்பர.  அவர்களின் தொரவான 
நிளலதயா அல்லது குறிப்பான உடல் பகுதியின் 
இயலாளமதயா ்காரணமா்க இருக்்கலாம். 

5.3  வோய்சசுததம் (Oral Hygiene)

வரையரை

வாளயச சுத்்தமா்கவும், தநாய் ஏற்படாமலும் 
மற்றும் தவறு பிரசசிளன்களில்லாமலும் 
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4. நல்ல வாய்சசுத்்தத்துக்கு ஒரு 
�ோரைககு இைண்டு முர்ற பல் துலகக 
நவண்டும்.  (்காளல உணவுக்கு முன் 
மற்றும் படுக்ள்கக்கு கெல்லும் முன்).

5. பல் – பிரஷ் மூன்று மோதஙகளுககு ஒரு 
முளை மாற்ைப்பட  தவணடும். 

6. பல் துலக்கிய பின் வாய் முழுவதுமா்க 
க்காப்பளிக்்க தவணடும். இது 
வாயில் உள்ை உணவுத் து்கள்்களை 
கவளிதயற்றும். 

7. ஈறு்களின் வீக்்கம் மற்றும் க்தாற்ளைக் 
குளைக்்க பல் இடுக்கு்களை நன்கு 
(Flossing) சுத்்தம் கெய்ய தவணடும். 

8. வழக்்கமான பல் பரிதொ்தளன மி்கவும் 
அவசியம்.

9. கபரும்பாலான பல் மருத்துவர்கள், 
பமல்லிய குசசிகளுரைய பல் பிரஷ் 
பற்்களை நன்ைா்க  சுத்்தம் கெய்யும் 
என்று பரிநதுளர கெய்கிைார்கள்.

10. உப்புககரை்ல் பகோண்டு 
வாய்க்க்காப்பளித்்தல் மி்கவும் நல்லது.  
ஒரு குவளை மி்தமான சுடு ்தணணீரில் 
அளர அல்லது ஒரு த்தக்்கரணடி உப்ளபக் 
்களரத்து உப்புக்்களரெல் ்தயாரிக்்கலாம்.  
இது ஒரு நல்ல கிருமிநாசினி. ஏகனனில் 
பல் சிள்தவுக்்கான பாக்டீரியாக்்களை 
இது க்கால்லுகிைது.

வோய் �லதரத கோககும் உணவுப் 
பபோருள்கள் மறறும் போனேஙகள்

1. நல்ல ஈறு்கள் மற்றும் ஸ்கரவி 
தநாய் வராமல் ்தடுக்்க விடைமின் C 
த்தளவப்படுகிைது.

2. ெரிவிகி்த உணவு உணணு்தல் 
மற்றும் கநாறுக்குத் தீனி்களை 
்கட்டுப்படுத்து்தல் மூலமா்க 
பல்சிள்தளவயும், பல் ெம்பந்தமான 
தநாய்்களையும் ்தவிரக்்கலாம். 

(எ.்கா. வாய் தூரநாற்ைம்) இருக்கும் 
வள்கயில் நன்கு பல்துலக்கு்தல் என்பது 
வாய்ச சுத்்தம் எனப்படும்.  தினமும் பல் 
துலக்குவது என்ை பழக்்கத்தின் மூலம் பல் 
மற்றும் வாய் ெம்மந்தப்பட்ட தநாய்்கள் 
வராமல் பாது்காத்துக்க்காள்ைலாம். 

வாய்சசுத்்தம் என்பது மு்க அழள்கயும்,

புன்னள்களயயும் தமம்படுத்்த உ்தவும்.  
தமாெமான பல் பராமரிப்பின் ்காரணமா்க 
பல் மற்றும் பல்ொரந்த பிரசசிளன்கள் 
எதிர்காலத்தில் த்தான்ைலாம்.  ஈறு்களில் 
க்தாற்று, எலும்பு ெம்பந்தமான பிரசசிளன்கள், 
இ்தயதநாய், பக்்கவா்தம் என சிலவற்ளைக் 
கூைலாம்.  வழக்்கமான பரிதொ்தளன மற்றும் 
சுத்்தப்படுத்து்தல் என்பது நல்ல வாய்சசுத்்தம் 
மற்றும் தமற்்கணட பிரசசிளன்களிலிருநது 
விடுபட உ்தவுகிைது.

வோய்சுதததரத பைோமரிககும் 
அைவுநகோல்கள்

1. வாய்சசுத்்தம், வெதி மற்றும் வாய் 
பகுதிளய ஈரப்படுத்து்தல் தபான்ைளவ 
வாய் ெம்பந்தமான தநாய்்களையும், 
பற்சிள்தளவயும் ்தவிரக்கிைது.  

2. பல்துலக்கு்தல், பல் இடுக்கு்களை 
சுத்்தம் கெய்்தல் (Irrigation) தபான்ைளவ 
பல் சுத்்தத்துக்கு மி்கவும் அவசியம்.

3. கொத்ள்தப் பற்்களைத் ்தவிரப்ப்தற்கு 
மாவுப் கபாருள்்கள் உணபள்தக் 
குளைக்்க தவணடும்.  இனிப்பு 
வள்க்களை உணவு இளடதவளை்களில் 
உணபள்தக் குளைக்்க தவணடும்.
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குளைத்து வாய் வைணடுதபா்கச 
கெய்வ்தாலும், பாக்டீரியா மற்றும் 
சிள்தளவ ஏற்படுத்துகிைது.

வோய்வழி  பிைசசிரனேகளுககோனே கோைணிகள் 

1. முடக்குவா்தம் மற்றும் மி்கவும் 
தநாயுற்ைவர்கள்

2. சுயநிளனவு அற்ைவர்கள்

3. ெரக்்களர தநாயாளி்கள்

4. ்கதிர இயக்்க சிகிசளெ கபறுபவர

5. ஹீதமாக்தரபி கபறுபவர்கள்

6. வாயில் ்காயம் மற்றும் வாயில் அறுளவ 
சிகிசளெ கெய்்தவர்கள்

7. தநாய் எதிரப்பு மருநது 
உட்க்காள்பவர்கள் (எ.்கா) HIV தநாயாளி

பபோதுவோக ஏறபடும் வோய் பிைச்ரனேகள்

ொ்தாரணமா்க  ஏற்படும் இரணடு கபரிய 
பிரசெளன்கள். 

1. பறப்ோதரத

2. ஈறுகள் வீஙகுதல்

3. பழங்கள், பசளெக் ்காய்்கறி்கள் மற்றும் 
்தயிர (Yogurt) உணபது மி்கவும் நல்லது.

4. ்கால்சியம் மற்றும் பாஸதபட் 
அதி்கமுள்ை பால் மற்றும் 
பாலாளடக்்கட்டி மி்கவும் நல்லது

5. உமிழநீளர அதி்கம் சுரக்்க ளவக்கும் 
அதி்க நாரசெத்துப் கபாருள்்களை 
உணணலாம்.

6. ொக்கலட் பற்்களைப் பாதித்து 
பற்கொத்ள்தளய உணடாக்குகிைது.  
ெளமக்்கப்பட்ட மாவுப்கபாருள்்கைான 
உருளைக்கிழஙகு சிப்ஸ, 
தபான்ைளவயும் பற்்களை பாதிக்கிைது.

7. கெயற்ள்க  குளிரபானக்ளை க்தாடரநது 
அருநது்தல் பற்்களை பாதிக்கும்.  

8. பற்்களின் சிள்தவு மற்றும் பாதிப்பு 
உணடா்கக்  ்காரணமான ஐஸ்கட்டி்களை 
கமல்லுவள்தத் ்தவிரக்்க தவணடும். 

9. ஆழந்த வணணங்களில் இருக்கும் ஒயின் 
(wine), பீர (beer) மற்றும் ஆல்்கஹால் 
தபான்ைளவ பற்்களின் வணணத்ள்த 
மாற்றுவதுடன், உமிழநீரச சுரப்ளபக் 

பல் பிைச்ரனேகள் பைஙகள்

I. பறப்ோதரத
 பற்கொத்ள்த கபாதுவா்க 
இைவயதினற்க்கு ஏற்படும் பிரசெளன. 
இந்தகொத்ள்த, பறகளின் எனேோமரல 
சிரதககி்றது. இ்தனுடன் சுணணாம்பு 
சிள்தவும் ஏற்படுகிைது.

II.  ஈறுகள் வீஙகுதல் (ளபதயாரியா)
பல் ஈறுகளில் ஏறபடும் ந�ோய்தபதோறறு 
(கபரிதயாகடன்டல்) தநாய் எனப்படுகிைது.  
இது கபரிதயாகடன்டல் ெவ்வில் ஏற்படும் 
அழற்சியாகும்.  
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பல் பிைச்ரனேகள் பைஙகள்

III. வோய் துற�ோற்றம் (ஹலிதடாஸிஸ)
இது கபாதுவான வாய்க்குழி 
பிரசெளனயாகும்.

IV. உதடு பவடிப்பு (கீதலாஸிஸ)
உ்தடு கவடிப்பு குறிப்பா்க உ்தடு்கள் 
தெரும் இடம் பிைவுபடல்

V. வோய் அழறசி (ஸதடாதமாளடட்டிஸ)
வாயின் உட்புை கமல்லிய ெவ்வில் 
ஏற்படும் அழற்சியாகும்.

VI. கிைோரைடடீஸ் : 
நாக்கில் ஏற்படும் அழற்சி. இது நாக்கில் 
ஏற்படும் தநாய்த்க்தாற்று சூடுபடு்தல் 
மற்றும் ்கடித்்தலினால் ஏற்படுகிைது. 

VII. ஈறு அழறசி (ஜிஞ்சிளவட்டிஸ) 
ஈறு அழற்சி என்பது 
வாய்சசுத்்தமின்ளமயால் ஈறு்களில் 
ஏற்படும் அழற்சியாகும்.

VIII. ஸ்கர்வி:
ளவட்டமின் C பற்ைாக்குளையால் 
ஏற்படுகிைது.  இ்தன் ்காரணமா்க 
இரத்்ததொள்க ஏற்படும். 
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பல் பிைச்ரனேகள் பைஙகள்

IX. வோய்ப்புறறுந�ோய் :
இது நாக்கின் அடிப்பகுதியில் ஏற்படுகிைது.
்கட்டி்கள் அல்லது புண்கள் 
வாய்க்குழிப்பகுதி மற்றும் நாக்கின் 
அடிப்புைம் த்தான்றும்.

பபோய்ப்பறகள் (Dentures)

பற்்களின் மாற்ைா்க கெயற்ள்க 
உப்கரணங்களை க்காணடு விடுப்பட்ட 
அல்லது இழந்த பற்்களை நிரப்புவது. 
இளவ வாய்க்குழியின் கமன்ளமயான 
மற்றும் ்கடினமான திசுக்்களின் ஆ்தரவுடன் 
கபாருத்்தப்படுகிைது. 

5.4  நதோல் பைோமரிப்பு

படுகரகப் புண்

வரையர்ற:

நீணட ்காலமா்க படுக்ள்கயிலிருக்கும் தநாயாளிக்கு அழுத்்தப்பரப்பில் ஏற்படும் புண, 
படுக்ள்கப் புண எனப்படும்.
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போதிககப்பைக கூடிய இைஙகள்

படுக்ள்கயில் நீணட நாட்்கைா்க இருக்கும் 
தநாயாளியின் புளடத்துக் க்காணடிருக்கும் 

அழுததப்புண்கள் 
ஏறபை வோய்ப்புள்ை 

இைஙகள்
பைம்

குதி்கால் (Heal)

முழஙள்க (Olecranon)
Humerus

Radius

Ulna

olecranon

in�ammation 
of the bursa

த்தாள்பட்ளட எலும்பு 
(Scapulae)

்தளலயின் பின்புைம் 
(Ocipital bone)

அழுததப்புண்கள் 
ஏறபை வோய்ப்புள்ை 

இைஙகள்
பைம்

்கணுக்்கால் (Malleolus)

முழங்கால் (Knee)

இடுப்பின் பக்்கம் 
(Trochanter of femur)

Posterior
gluteal line

Gluteus
medius

Gluteus
minimus

Attachment to greater
trochanter of femur

Gluteus
maximus

(cut & re�ected)

Sacrum

Piriformis

3

2

இடுப்பு எலும்பு  
(Ilium or hip Bone) 

பா்கங்களில் அழுத்்தப் புண்கள் 
ஏற்படுகின்ைன. 
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அழுததப்புண்கள் 
ஏறபை வோய்ப்புள்ை 

இைஙகள்
பைம்

்காது

அழுததப்புண்கள் 
ஏறபை வோய்ப்புள்ை 

இைஙகள்
பைம்

த்தாள்உசசி  
(Acromial Process)

்தளலயின் பக்்கங்கள்  
(Parietal and temporal)

  நிரலகளும், அழுததப் பைப்புகளும்

நிரல அழுததப் பைப்பு

குப்புைப்படுத்்த நிளல

மல்லாந்த நிளல

கபைலர நிளல

ஒருக்்களித்்த நிளல
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3. ்கடினமான தமடு பள்ைங்களுள்ை 
படுக்ள்க

4. மாவுக்்கட்டு்கள், சிம்பு்கள் 
ஆகியவற்ைால் ஏற்படும் அழுத்்தம்

உைோய்வு:

கீழககண்ை கோைணஙகைோல் உைோய்வு 
ஏறபடுகி்றது.

1. படுக்ள்கத் துணிளயயும், 
தநாயாளிளயயும் ்கவனக்குளைவா்க 
இழுத்்தல்

2. படுக்ள்க மலத் க்தாட்டிளய ்கவனக் 
குளைவா்க க்காடுத்்தலும், எடுத்்தலும் 

3. உணவுத் துணுக்கு்கள், ஆரஞ்சு 
விள்த்கள் தபான்ைவற்ளை படுக்ள்கயில் 
விட்டு ளவப்ப்தால்

4. படுக்ள்க விரிப்ளப இழுப்ப்தனால்

5. தநாயாளியின் அளமதியற்ை நிளல

6. இரணடு த்தால் பகுதி்கள் 
ஒன்தைாகடான்று உராய்வ்தால்

ஈைம்:

கீழகண்ை கோைணஙகள் அழுததப் 
பைப்புகரை ஈைமரையச ப்ய்கின்்றனே.

1. மலம் மற்றும் சிறுநீர அடக்்க 
முடியாளம

2. அதி்கமான வியரளவ 

3.  தநாயாளிளய ஈரமான படுக்ள்கத் 
துணியில் விட்டுளவத்்தல்

4.  கவப்பம் அளிக்கும் தபாது 
தநாயாளிளய அதி்கதநரம் ஒதர 
நிளலயில் விட்டுளவத்்தல்

5.  சு்கா்தார குளைபாடு, வியரளவ, மலம், 
சிறுநீர, சிசுத்்தாளர ஒழுக்கு்கள் 
தபான்ைளவ த்தாலில் இருநது 
நீக்்கப்படாமல் இருத்்தல்.

படுகரகப் புண் ஏறபை வோய்ப்புள்ைவர்கள்

1. சுய நிரனேவற்ற ந�ோயோளி அல்லது 
மிகவும் ந�ோயுள்ை ந�ோயோளி: 
உடல் எளடளய  ்தாங்க முடியா்த 
தநாயாளி்கள் மற்றும் உடளல அளெக்்க 
முடியா்த தநாயாளி்கள்

2. பககவோத ந�ோயோளிகள் (ஒரு 
பககம் அல்லது இடுப்புககு கீழ 
போதிககப்படைவர்கள்): உணரவுநிளல 
பாதிக்்கப்பட்டவர்கள்

3. கடடுப்படுததும் தி்றனேற்ற ந�ோயோளிகள் 
(தண்டுவை போதிப்பு): சிறுநீரப்ளப 
பாதிப்பால் சிறுநீர ்கட்டுப்படுத்்த 
முடியாளம

4. வய்தானவர்கள்

5. மி்கவும் பலவீனமான ஊட்டச ெத்து 
குளைபாடுள்ை தநாயாளி்கள்

6. நீரற்ை நிளல அல்லது வீக்்கம்

7. உடல் பருமன்

8. இரத்்த ஓட்ட பாதிப்புள்ை தநாயாளி்கள் 
எ.்கா. இ்தய தநாய்்கள், இரத்்ததொள்க

9. மி்கவும் தநாயுற்தைார, ்காெதநாய் 
மற்றும் புற்றுதநாய்

10. வைரசிள்தமாற்ை தநாய்்கள் எ.்கா. 
நீரழிவு தநாய்

படுகரகப்புண் ஏறபைக கோைணம்

அழுததம்:

கீழகண்ைரவ அழுததம் ஏறபைக 
கோைணமோகின்்றனே. 

1. நீணட தநரம் தநாயாளி ஒதர 
நிளலயிலிருத்்தல்

2. படுக்ள்கக்்கலத்தின் மீது நீணட தநரம் 
விட்டு ளவத்திருத்்தல்
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தடுப்பு முர்றகள்

1. தநாயாளியின் உடல்நிளலளய, நல்ல 
உணவு, ்காற்தைாட்டம், சூரியஒளி, 
மற்றும் உடற்பயிற்சினால் முன்தனற்ை 
தவணடும்.

2. மொஜ் (Massage) கெய்வதின் மூலம் 
இரத்்த ஓட்டத்ள்த அதி்கரிக்்க 
தவணடும்.

3. தநாயாளிளய தினமும் 
படுக்ள்கயிலிருநது எழுநது நடமாட 
ளவக்்க தவணடும்.

4. படுகரகப் புண்களுககோனே அறிகுறிகள் 
ஏநதனும் பதன்படுகி்றதோ என்பரதக 
கவனிகக நவண்டும்.

5. அழுத்தும் பரப்பு்களுக்கு 
சிகிசளெயளிக்்க தவணடும். 
படுக்ள்கயிலிருக்கும் தநாயாளி்களுக்கு 
ஒரு நாளுக்கு 3 அல்லது 4  முளை 
அழுத்தும் பரப்பு்களை சுத்்தம் 
கெய்து பிடித்து விட தவணடும். 
த்தளவப்பட்டால் 2 மணி தநரத்துக்கு 
ஒருமுளை படுக்ள்க நிளலளய மாற்றும் 
கபாழுது அழுத்தும் பரப்பு்களை 
பராமரிக்்க தவணடும்.

படுகரகப்புண்களுககோனே சிகிசர்

1. கிருமி நாசினி்களை க்காணடு 
படுக்ள்கப் புண்களை சுத்்தம் கெய்ய 
தவணடும். கிருமி நாசினி்கைான 
யூொல், ளஹட்ரஜன் கபராக்ளஸைடு 
தபான்ை நசகெதிரக் ்களரெல்்களைப் 
பயன்படுத்்தலாம்.

2. மருத்துவர ஆளணயிட்ட மருநது்களை 
படுக்ள்க புணணில் ்தடவ தவணடும். 
எ.்கா. ஆணடிபயாடிக் ்களிம்பு்கள், 
சுைாமீன் எணளணய், துத்்தநா்கக் 
்களிம்பு அல்லது மற்ை தமற்பூசசு்களை 
பூெலாம். 

3. நுணணுயிரைச கெய்யப்பட்ட்கட்டுத் 
துணியினால் ்கட்டுப் தபாட தவணடும்

4. கவப்ப ஒத்்தடங்கள், புைஊ்தாக் 
்கதிர்கள் அல்லது கவப்ப விைக்கு்கள் 
தபான்ைவற்ளை குணமளடவ்தற்கு 
பயன்படுத்்தலாம்

5. நல்ல ெத்்தான உணவு

6. இரணடாம் நிளல தநாய்த் 
க்தாற்று்களைத் ்தவிரக்்க தவணடும்

சிகிசர்க குளியல்கள்

சிகிசர்க குளியல் வரககள் பைம்

1.  பவந்நீர் பதோடடி குளியல்: 
 கவநநீரில் மூழகியிருத்்தல், ்தளெப்பிடிப்பு மற்றும் 

்தளெதொரளவ நீக்குகிைது.  நீரின் கவப்பநிளல 
450C – 460C.

2. பவதுபவதுப்போனே நீர்தபதோடடி குளியல்: 
கவதுகவதுப்பான நீர ்தளெ இறுக்்கத்ள்த 
குளைக்கிைது.  கவப்பநிளல 430C
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3. குளிர்ந்த நீர் குளியல்:
 400C க்கு (1040F) தமல் உடல் கவப்பநிளல 

இருக்கும்கபாழுது ொ்தாரண நீரக் குளியல் 
உடலின் கவப்பநிளலளய குளைக்கிைது.  நீரின் 
கவப்பநிளல 370C

4. சிடஸ் குளியல்:  
 ஆெனவாய் மற்றும் பிைப்பு உறுப்பு்களின் 

வீக்்கத்ள்தக் குளைக்கிைது.  முக்கியமான 
ஆெனவாய் மற்றும் கபரினியத்தில் அறுளவ 
சிகிசளெ மூலம் மற்றும் ஆெனவாய் பிைவு 
உள்ைவர்களுக்கு பயன்படுகிைது.  கவப்பநிளல 
430C – 450C

5.  குளிர்ந்த சிடஸ் குளியல்: 
 குளிரந்த சிட்ஸ குளியல் அறுளவச சிகிசளெக்குப் 

பின் வலிளய நீக்்க பயன்படுகிைது.

6. முதுகு பிடிதது விடுதல்: 
 பிடித்து விடுவ்தன் (மொஜ்) மூலம் ்தளெ 

இறுக்்கத்ள்த ்தைரத்தி இரத்்த ஓட்டத்ள்த 
அதி்கரிக்கிைது.  இ்தனால் ஓய்வு கிளடக்கிைது.  
சிைந்த மொஜ் 3-5 நிமிடங்கள் கெய்யப்பட 
தவணடும்.

பபோதுவோனே நதோல் பிைசசிரனேகள் (Common Skin Problems):

நதோல் பிைசசிரனேகள் பைம் சிகிசர்

1. அககிப்புரை
(Shingles Herpes  zoster)

த்தாலின் தமல் பகுதியில் சிறு 
க்காப்புைங்கைா்க/ ்தடிப்பு்கள் 
த்தான்றி பின்னர வலியுள்ை 
கவடிப்பு்கைா்க மாறும்.  இ்தனால் 
த்தாலில் எரிசெல், அரிப்பு, கூசெம் 
(tungle) அல்லது மி்க அதி்கமான 
உணரதிைன் தபான்ைளவ த்தான்றும்.  

 ்களிம்பு்கள்
 ளவரஸ எதிரப்பு 

மருநது்கள்
 ஊக்்க மருநது்கள் 
 மனஅழுத்்த எதிரப்பு 

மருநது்கள்
 (Antidepressant)
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நதோல் பிைசசிரனேகள் பைம் சிகிசர்

2. பரைந�ோய் (Hives) (Urticaria)
அரிப்பு மற்றும் எரியும் 
உணரவு்களைக் க்காணட 
்தடிப்பு்கைாகும். ்தடிப்பு்கள் 
அைவு்கள் மாறுபடும்.  மற்றும் 
சில தநரங்களில் இளணநதும் 
்காணப்படும்.  

 ஆணடிஹிஸடாமின்ஸ 
(Antihistamines)

 த்தால் ்களிம்பு்கள் (Skin 
Creams

3.ந்ோரியோஸிஸ் (Psoriasis)
சிவப்பு ்தடிமனான பளட்கள் 
கவள்ளை நிைச கெதில்்கைால் 
மூடப்பட்டிருப்பத்த இ்தன் 
அறிகுறியாகும்.

 ்களிம்பு்கள்
 ஒளிசசிகிசளெ
 மருநது்கள் 
 வாய் வழியா்க ஊசி 

மூலம் அல்லது சிளர 
வழியா்க

4. எகஸிமோ (Eczema)
எக்ஸிமா என்பது சிவந்த 
அழற்சியான வீஙகிய, ்காய்ந்த 
த்தாளல உணடாக்கும்.  எரிசெளல 
உணடாக்குபளவ.  

 பல மருநது்கள் 
சிகிசளெயளிக்்க 
பயன்படுகின்ைன.  
த்தாலில் ்தடவும் 
மருநது்கள் மற்றும் 
வாய் வழியா்க 
உட்க்காள்பளவ அல்லது 
ஊசி்கள்

5. கோய்ச்ல், பகோப்புைம் (Cold  sore 
(0r) Fever blisters) 
கஹரபிஸ ஸிம்கலக்ஸ ளவரஸைால் 
உணடாக்்கப்படும் சிறிய, வலிமிகுந்த 
நீர நிரம்பிய க்காப்புைங்கைாகும்.  
வாயின் மீதும், மூக்கின் மீதும் 
்காணப்படும். 

 ளவரஸ எதிரப்பு 
்களிம்பு்கள் கிரீம்்கள் 
மற்றும் மாத்திளர்கள் 
மூலம் குணப்படுத்்தலாம்.

6. மறு (Skin tag) 
த்தாலின் தமல்பகுதியில் சிறிய 
அைவு ்தளெ த்தாலின் நிைத்திதலா 
அல்லது சிறிது ்கருளமயான 
நிைத்திதலா ்காணப்படும்.  

 கவட்டிகயடுத்்தல், 
உளைய ளவத்்தல் 
அல்லது எரித்்தல் 
மூலமா்க 
அ்கற்ைப்படுகிைது.

7. முகப்பரு (Acne): 
த்தாலில் ்காணப்படும் மி்கசசிறிய 
துளை்கள் எணளணயாலும், இைந்த 
கெல்்கைாலும் மூடப்படும் கபாழுது 
அழற்சிதயாடு உருவாகிைது.  

 எணகணய் பகுதி்களை 
சுத்்தம் கெய்ய தவணடும்.  
(மு்கப்பருளவ ்கெக்கு்தல், 
தநாய்த் க்தாற்ளையும், 
வலிளயயும் 
உருவாக்கும்).
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5.5  கண் பைோமரிப்பு ந�ோயோளி பைோமரிப்பு

1. சுயநிளனவற்ை தநாயாளி்களிடம் 
்கண சிமிட்டு்தல் இல்ளலயா்தலால் 
்கண சிள்தவளடயும் நிளல 
ஏற்படுகிைது.  அதி்க அைவு சுரப்பு்கள் 
்கண இளம்களின் ஓரங்களில் 
தெ்கரிக்்கப்படுகின்ைன.  

2. ஏற்்கனதவ, அறுளவ சிகிசளெ 
கெய்த்தார அல்லது ்கண தநாய்த்க்தாற்று 
உளடய தநாயாளி்களுக்கு அதி்க 
சுரப்பு்கள் அல்லது ஒழுக்கு்கள் ஏற்பட 
வாய்ப்புள்ை்தால் சிைப்புக் ்கவனம் 
கெலுத்்த தவணடும்.

3. ்கணணாடி அணிதவார, க்தாடுவில்ளல 
அணிதவார அல்லது கெயற்ள்க ்கண 
உளடயவர்களுக்கு சிைப்புக் ்கவனம் 
கெலுத்்த தவணடும். 

கண்ணில் ஏறபடும் பிைசசிரனேகள்

்கண்கதை மனதின் நிளல்களை 
உறுதிப்படுத்தும்.  ஆ்தலால் அவற்ளை 
ெரியா்க பராமரிப்பது அவசியமாகிைது.  
ஆனால் சூழநிளலயின் ்காரணமா்க இள்த 
கெய்ய மைநதுவிடு்தலால் அதந்க ்கண 
ெம்பந்தமான பிரசெளன்கள் ஏற்படுகின்ைன. 

கண்ணின் 
குர்றபோடுகள் படம் கோைணம் மறறும் சிகிசர்

1. கண் இரம அழறசி 
(Blepharitis):  
இது ்கண்களின் 
இளமயில் ஏற்படும் 
வீக்்கமாகும்.  ்கணளணச 
சுற்றியுள்ை த்தால் 
கெதில்்கைாகிைது.  ்கண 
சிவப்பு நிைமாகி அரிப்பு 
ஏற்படுகிைது.  மற்றும் 
பாரளவ மஙகுகிைது.

்கணஇளம  அழற்சிக்கு 4 முக்கிய 
்காரணங்கள் உள்ைன.
 தூசி
 உலரந்த ்கணதநாய் (Dry eye 

Synodrome)
 எக்ஸிமா
 பாக்டீரியா
 சிகிசளெ – ்கணளணயும், 

்கண இளம்களையும் 
சுத்்தமாக்குவதுடன் மீணடும் 
தநாய் க்தாற்று ஏற்படாமல் 
்தவிரக்்க தவணடும்.  மருத்துவர 
்கணகொட்டு மருநது 
உத்்தரவிடலாம்.
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2. கண்புரை (Cataracts):
்கணணின் முற்பகுதியில் 
ஏற்படும் ெள்த 
வைரசசியினால் ஒளி 
பு்காத் ்தன்ளமயளடகிைது.  
்கண ெரியான முளையில் 
தவளல கெய்்தாலும் 
ெள்த வைரசசியால் 
பாரளவ இழப்பு 
ஏற்படுகிைது.

 ஒளி கரட்டினாளவ 
கென்ைளட்தல் ்தடுக்்கப்படுகிைது.  
இ்தனால் பாரளவயிழப்பு 
ஏற்படுகிைது.  

 ்கணபுளர  அறுளவ 
சிகிசளெ ்கணபுளரளய நீக்்க 
த்தளவப்படுகிைது.

3. கண் ஒவவோரம (Eye 
Allergy): 
்கண தநாய்்களில் 
மு்தன் மு்தலா்க 
த்தான்றிய்தாகும்.  
்காரணங்கள் 
பலவாயினும், ்காற்றில் 
்காணப்படும் தூசி, 
சூரிய ஒளி, வாெளனத் 
திரவியங்கள் தபான்ைளவ 
மட்டுமல்லாமல் நாம் 
உணணும் உணதவ 
முக்கிய ்காரணமாகும்.

ஒவ்வாளமயினால் ்கண சிவநதும், 
அரிப்புடனும் ்காணப்படுகிைது.  
ஒவ்வாளமளய    ்கணடறிநது        
நீக்கு்ததல  சிைந்த சிகிசளெயாகும். 
்கண கொட்டு மருநது்களின் மூலம் 
்கணளண ்கழுவலாம் ஆணடு 
முழுவதும் ஒவ்வாளமயினால் 
பாதிக்்கப்படுபவர்களைத் ்தவிர 
்தட்பகவப்பம் ்காரணமா்க பாதிக்்கப் 
படுபவர்களுக்கு பயன் படுகிைது.

4.  உலர்கண் ந�ோய்குறி (Dry 
eye syndrome) (D.E.S):

 ்கணணீர சுரப்பி தவளல 
கெய்யா்த ்காரணத்்தால் 
ஏற்படுகிைது.  அ்தன் 
அறிகுறி்கைாவன

 தபாதிய ்கணணீர சுரப்பு 
இல்லாளம

 தமாெமான 
்தன்ளமயிலுள்ை 
்கணணீர

 ்கணணீர 
கவகுவிளரவா்க 
ஆவியா்தல்

ொ்தாரணமா்க ்காணப்பட்டாலும் 
மிகுந்த அைவு எரிசெளல 
உணடு பணணுகிைது.  சில 
ெமயங்களில் பாரளவ இழப்பு 
ஏற்படுகிைது.  இ்தளனக் ள்கயாளும் 
முளை்கைாவன.
்கண பயிற்சி:
 நீணட தநரம் பாரக்்காமல் 

்கணளணச சிமிட்டு்தல்
 கவவ்தவறு வள்கயான 

்கணகொட்டு மருநது்கள்
 கவவ்தவறு வள்கயான கஜல்லி 

தபான்ை ்கண மருநது்கள்
பஙடல் கொருகி்கள் (Punctal plugs)
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5. கண்வலி (Conjunctivitis):
சிவந்த ்கண அல்லது 
்கணவலி என்பது 
ஒரு ொ்தாரண ்கண 
தநாயாகும்.  ்கணணின் 
கவளிப்புைத்தில் 
ஏற்பட்டு அரிப்ளபயும், 
கவந்த ்தன்ளமளயயும் 
ஏற்படுத்துகிைது.  
்கணவலி ஏற்பட 
பலக் ்காரணங்கள் 
உள்ைன. அளவயாவன.  
ஒவ்வாளம, 
அழுக்த்கறிய 
விரல்்கள், பாக்டீரியா 
தநாய்த்க்தாற்று.
அதந்கமா்க ்கண 
இளம்களின் 
ஓரங்களிலும் 
ஏற்படுகிைது.

 ்கணவலி ொ்தாரண 
குழநள்த்களிளடதய 
்காணப்படும் 
க்தாற்றுதநாயாகும்.  
சிைந்த சுத்்ததம 
இள்தத் ்தடுக்்க சிைந்த 
முளையாகும்.  

 சிவந்த நிைம், அரிப்பு, எரிசெல், 
்கணணீர ஒழுகு்தல், ்கண 
ஒழுக்கு, ்கண அழுத்து்தல் 
தபான்ைவற்ளை ஏற்படுத்துகிைது.  

 எல்லா வயதினரிளடதயயும் 
்காணப்படுகிை தநாய்த்க்தாற்று.  

 இரொயணம் மற்றும் 
ஒவ்வாளமப் தபான்ை 
கபாருட்்கைால் ஏற்படுத்துகிைது.  
சில நாட்்களில் வீக்்கம் 
குளைகிைது.  இநதநாய் 
தவ்கமா்கப் பரவும் த்தாற்று 
தநாயாயினும், ்கண 
பாரளவளயப் பாதிப்பதில்ளல.  
ெரியான முளையில் ்கணடறிநது 
சிகிசளெயளிப்ப்தால் ்கண 
பாரளவ பாதிக்்கப்படுவது 
்தடுக்்கப்படுகிைது.

6. கண் கடடி (Stye): 
்கண ்கட்டி என்பது ்கண 
இளமயில் ்காணப்படும் 
வீக்்கம் மற்றும் ்கண 
இளம துளை்களில் 
ளவரஸ க்தாற்ைால் 
ஏற்படும் சிவப்பு நிைக் 
்கட்டியாகும்.

 ஒரு ளவரஸ தநாய்த் 
க்தாற்ைாகும்.  இது தீங்க 
விளைவிக்்காத்்தாயினும், 
வெதியின்ளமளய 
ஏற்படுத்துகிைது.  

 ்தானா்க குணமளடயாவிட்டால் 
சிகிசளெத் த்தளவப்படும்.  

 மி்க தமாெமான 
நிளல்களில் அறுளவ 
சிகிசளெ த்தளவப்படுகிைது. 
த்காளடக்்காலங்களில் 
அதி்கமா்க த்தான்றுகிைது.   

 ்கண்கட்டிளய அழுத்துவ்தால் 
அதி்க வலி  ஏற்படுகிைது.  
அ்தனால் அழுத்்தம் க்காடுப்பள்த 
்தவிரக்்க தவணடும்.  
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 கவதுகவதுப்பான ஒத்்தடம் 
க்காடுப்ப்தால் வலி குளைகிைது.  
்கண க்தாடுவில்ளல்களுக்கு 
பதிலா்க ்கண ்கணணாடிளய 
அணிய தவணடும்.  
மு்கப்பரு தபான்று சீழ 
த்காரத்துக்க்காணடிருந்தால் 
அள்த பிதுக்கி கவளிதயற்ைக் 
கூடாது.

 வலி அதி்கமானால் 
மருத்துவரின் உ்தவிளய நாடு. 
ெரியான சு்கா்தாரதம தநாய் 
வராமல் ்தடுக்கும் வழியாகும்.

7. கைோகநகோமோ (Glaucoma):
க்ைாக்த்காமா என்ை 
வாரத்ள்த ஒரு தநாயிளனக் 
குறித்்தாலும், உணளமயில் 
பல தநாய்்களைக் 
குறிப்ப்தாகும்.  ்கணணின் 
உட்பகுதியின் திரவத்தின் 
அைவு அதி்கரிப்ப்தால் 
அழுத்்தம் அதி்கமாகி 
்கணணின் நரம்புப் 
பகுதிளய பாதிக்கிைது.  
்கணணின் ஒரு ்கணளண 
ஒரு ெக்்கரமா்க (tyre) 
உருவ்கப்படுத்தினால் சில 
அைவு அழுத்்தம் அ்தளன 
ெரியான நிளல நிறுத்்த 
த்தளவப்படுகிைது.  திடீகரன 
அழுத்்தம் அதி்கரிப்ப்தால் 
பாதிக்்கப்படுகிைது.  
்கணணினுள் இந்த 
அழுத்்தம் மு்தன் மு்தலா்க 
்கண நரம்பிளன சுற்றிக் 
்காணப்படுகிைது.  இது 
மு்தன்ளம திைந்த த்காண 
கிைாக்த்காமா 
எனப்படுகிைது. 

நீணட ்காலத்திற்கு இ்தற்்கான 
அறிகுறி்கள் த்தான்றுவதில்ளல.  
க்ைாக்த்காமா ஒரு தீங்கற்ை தநாயும், 
எளிதில் 
சு்கமளிக்்கக்கூடியதுமாகும்.  
ஆனால் சிகிசளெயளிக்்காமல் 
விடப்படுமாயின் நிரந்தர பாரளவ 
இழப்ளப ஏற்படுத்துகிைது.  

மற்ற கோைணஙகைோவனே:
 ்கணளண பாதிக்கும் தநாய் 

க்தாற்று்கள்
 இரத்்தக் குழாய் அளடப்பு
 ்கண தெ்தமளட்தல்
 அறுளவ சிகிசளெ மூலம் 

குணப்படுத்்தலாம் அல்லது ்கண 
கொட்டு மருநது்கள் 
பயன்படலாம்.
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8. கண்ணீர் ஒழுகுதல் 
(tearing): ்காற்று, 
கவளிசெம் ்தட்ப 
கவப்பநிளலக்கு  
தூணடப்பட்டு  அதி்க 
்கணணீர வழி்தல்.  
்கண பாது்காப்பு 
உளை்கைாதலா, ்காப்புக் 
்கணணாடி்களை 
அணிவ்தாதலா 
்தடுக்்கலாம்.

 ்கணணீர வழி்தல் என்பது 
தநாய்த்க்தாற்று அல்லது 
்கணணீர குழாய் அளடப்பு 
தபான்ை பிரசசிளன்களின் 
்காரணமா்கவும் ஏற்படலாம்..

ஸ்டைபிஸ்மஸ் (மோறுகண்) 
(squint):

்கணணின் 
ஒழுஙகின்ளமயான 
அளமப்பின் மருத்துவச 
கொல்தல ஸட்ரபிஸமஸ, 
ஆகும். ்தளலக்்காயம் 
அல்லது பக்்க 
வா்தத்திற்குபின் வயது 
வநத்தாரிடம் இநநிளலக் 
்காணப்பட்டால் இரட்ளடப் 
பாரளவ த்தான்றும்.

இரட்ளடப் பாரளவ த்தான்றுவ்தற்கு 
்காரணம் ்கண்கள் இரணடு தவறு 
கபாருளைப் பாரப்ப்தாகும்.  
 ஆறு ்தளெ்கள் ்கண்களின் 

அளெவிற்கும், உருள்வ்தற்கும் 
உ்தவுகின்ைன.  

 ஒன்றிரணடு ்தளெ்கள் ்கண்களை 
தவ்கமா்க இருப்ப்தாலும் 
மற்ைளவ மி்கவும் பலவீனமா்க 
இருப்ப்தாலும் ்கண்கள் தநரா்க 
இருப்பதில்ளல.  ்காரணத்ள்தப் 
கபாறுத்து சிகிசளெ 
அளிக்்கப்படுகிைது.  

 சில ெமயங்களில் ்கண அறுளவ 
சிகிசளெ த்தளவப்படுகிைது.  
இல்ளலகயனில் ்கண ்கணணாடி 
த்தளவப்படுகிைது

 5.6  கோது பைோமரிப்பு

கோது ்ம்பந்தமோனே 
பிைசசிரனேகள் படம் அறிகுறிகள் மறறும் சிகிசர்

1. ப்வி அழறசி (Otitis 
media): நடுசகெவி 
அழற்சியில் திரவங்களில் 
தநாய்த்க்தாற்று அல்லது 
க்தாற்று இல்லாமலும் 
ஏற்படலாம். 7 
வயதுக்குட்பட்ட 
குழநள்த்களுக்கு 
பலமுளை 
ஆளடடிஸமீடியா 
ஏற்படும் வாய்ப்புள்ைது.

 அழுள்க, ்காது இழுத்்தல், 
குளைந்த ்காய்செல், 
எரிசெலளடயும் ்தன்ளம.

 எதிரப்பு மருநது்கள்

 ்காது கொட்டு மருநது

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_5.indd   114 02/05/2022   15:11:27



1155 |  தன் சுததம்

கோது ்ம்பந்தமோனே 
பிைசசிரனேகள் படம் அறிகுறிகள் மறறும் சிகிசர்

2. பர் கோது  (Glue ear): 
ஆட்ளடடிஸமீடியா 
நாட்படும்கபாழுது பளெ 
்கா்தா்க மாறுகிைது.  
மி்கவும் ்தடிமனான 
ஒட்டும் ்தன்ளமயுளடய 
சுரப்பு நடுக் ்காதிலிருநது 
கவளிப்படுகிைது. 
இ்தனால் ்காது 
த்கைான்ளம 
ஏற்படுகிைது. 

Glue Ear

Healthy Ear Unhealthy Ear

இது ஒரு ெமூ்கப் 
்கற்ைலின்ளமளய 
உணடாக்குகிைது. 
முக்கியமா்க 
குழநள்தப் பருவத்தில் 
்கணடறியபடாவிட்டால் 
்காது த்கைான்ளமளய 
உருவாக்குகிைது.

3. கோதுகளில் பமழுகு 
(Ear wax):  கமழுகு 
்காது்களைப் 
பாது்காக்கிைது சிலருக்கு 
இ்தனால் பிரசசிளன்கள் 
ஏற்படுகிைது. எனதவ 
கமழுள்கக் ்களரக்கும் 
கொட்டு மருநது்கள் 
த்தளவப்படுகின்ைன.

 ்காதில் அளடத்திருக்கும் 
கமழு்கால் சிலெமயங்களில் 
வலி, தநாய்த்க்தாற்று 
ஏற்படுவதுடன் ்காது 
த்கைாளமயும் ஏற்படுகிைது. 

 சில தநரங்களில் நீர 
பீசசியடித்்தல் மூலம் 
மருத்துவர்கள் ்காள்த 
சுத்்தம் கெய்யலாம்.

1.  நீச்ல் கோது (Swimmer’s 
Ear): ஈரம், கவப்பம் 
மற்றும் உலரவால் 
்காதின் உட்புைம் 
உள்ை த்தால் 
வீஙகுகிைது.  இ்தனுடன் 
நீசெலடிப்பவர்களுக்கு 
்தணணீரும் 
தெரநதுக்காள்வ்தால் 
்காதுக்குழாய் 
கமன்ளமயாகி தநாய்த் 
க்தாற்றுக்குட்படுகிைது.

 நீர உறிஞ்சும் முளை ்காதின் 
நிளலளய வலியுடன் கூடிய 
அரிப்ளப ஏற்படுத்துகிைது. 

 ்காது கொட்டு மருநது்கள் 
பரிநதுளரக்்கப்படுகிைது.

கோது பிைச்ரனேகரைத தடுததல்:

்காதுவலி மற்றும் ்காதில் நீர வடி்தல் 
தபான்ை நிளல்களில் நாதம நீக்்க முயலு்தல் 
கூடாது.  ஆனால் கீதழ க்காடுக்்கப்பட்டுள்ை 
குறிப்பு்கள் ்காதில் பிரசசிளன்கள் 
ஏற்படுவள்தத் ்தடுக்கும்.

 ்காள்த சுத்்தம் கெய்ய பஞ்சு சுற்றிய 
குசசி்கதைா மற்ைப் கபாருட்்களைதயா 
பயன்படுத்்தக் கூடாது.  பஞ்சு சுற்றிய 
குசசியால் ்காதில் கமழுள்க நீக்்க 
முயலு்தல், கமழுகு தெரநதுவிட 
வழிவகுக்கும். 

பர் கோது

�லமோனே கோது �லமற்ற கோது
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 நீசெல்  ்காது பிரசசிளன இருந்தால் 
நீர உட்புகுவள்தத் ்தடுக்்க பஞ்சினால் 
்காள்த அளடத்்தல் கூடாது. 

 அதி்க ஒலி உள்ை இடங்களில்  
தவளல கெய்யும்கபாழுது ்காது 
அளடப்பான்்களைப் பயன்படுத்தி 
்காள்தப் பாது்காக்்க தவணடும்.

 மூக்ள்க ெரியா்க சிந்த தவணடும்.  
மூக்ள்க பிளெயக் கூடாது.  மூக்குப் 
கபாடி்கள் பயன்படுத்்தக் கூடாது.  

 ்காது த்கட்கும் ்தன்ளம அடிக்்கடி 
பரிதொதிக்்கப்பட தவணடும். 

 5.7 �கம் மறறும் போத பைோமரிப்பு

�லமோனே �கததின் தன்ரமகள்:

சி்றப்பம்்ம்
மனி்த உடலால் ்காதில் த்தான்றும் 
கமழுகுக்கு கெருமன் எனப் கபயர.  
ொசசுதரட்ட்ட் மற்றும் அன்ொசசுதரட்டட் 
க்காழுப்பு அமிலங்கள், க்காலஸட்ரால், 
ஸகுவாலின் மற்றும் ஆல்்கஹால் 
தபான்ைளவ அடஙகியுள்ைது.

ஒரு நலமான ந்கம் க்தளிவா்கவும், 
மிருதுவா்கவும், குவிநதும் இைஞ்சிவப்பு 
நிைத்திலும், கவள்ளை நிை நுனிப் 
பகுதி்களைக் க்காணடும் இருக்கும்.

�க சுததததின் ந�ோககஙகள்

1. ந்கம் தீங்கற்ை்தா்க இருத்்தல்

2. ந்கத்திற்்கடியில் அழுக்கு தெருவள்தத் 
்தடுப்ப்தால் தநாய்த் க்தாற்ளைக் குளைத்்தல்

போதம் மறறும் �கததில் பிைசசிரனே ஏறபை 
வோய்ப்புள்ைவர்கள் :

1. இரத்்த ஓட்ட ெம்பந்தமான தநாயாளி்கள் 
(எ.்கா. நீரழிவு தநாய்)

2. நரம்பு ெம்பந்தமான பிரசசிளன 
உள்ைவர்கள் (க்தாடு உணரசசி இழப்பு, 
நரம்பு்கள் சி்தவளடவ்தால் ஏற்படு்தல்)

3. ெரியா்க கபாருந்தா்த ்காலணி்கள்

4. பா்தம் மற்றும் ந்கம் பற்றிய தபாதிய 
அறிவின்ளம

பபோதுவோனே போதம் மறறும் �கம் ்ம்பந்தமோனே ந�ோய்கள்:

பா்தம் மற்றும் ந்க  தநாய்்கள் படம்

1. தடிதத நதோல் (callus): க்தாடரந்த 
உராய்வு அல்லது அழுத்்தத்தின் 
்காரணமா்க தமல் த்தாலின் 
(epidermis) தமல்பகுதி (த்தால்) 
்தடித்து ்காணப்படல்
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பா்தம் மற்றும் ந்க  தநாய்்கள் படம்

2. ஆணிகள் (Corns): ்காலணி்கள் 
உராய்வ்தாதலா, அழுத்துவ்தாதலா 
எலும்பின் தமல் பகுதியில் 
்காணப்படுகிைது.

3. �ைவு மருககள் (Plantar warts): 
பூஞ்ளெ க்காப்பைங்கள் 
பா்தங்களில் பாபிதலாமா 
ளவரஸினால் த்தான்றுகிைது.

4. தைகை அடி (Athlet’s foot): 
இறுக்்கமான ்காலணி்களை 
அணிவ்தால் பா்தத்தில் ஏற்படும் 
பூஞ்ளெக் ்காைான் தநாய்த் 
க்தாற்ைாகும்.

5. உள் வைர்ந்த �கஙகள் 
(Ingrownnails): ந்கத்ள்தச 
சுற்றியுள்ை கமல்லிய திசுவினுள் 
ள்க மற்றும் ்கால் விரல் ந்கங்கள் 
வைரு்தல். இ்தற்கு ெரியா்க ந்கம் 
கவட்டா்தத்த ்காரணமாகும்.  

6. �கசசுததி (Paronchia): ்காயத்ள்தத் 
க்தாடரநது ந்கத்ள்தச சுற்றியுள்ை 
்தளெயில் ஏற்படும் அழற்சியாகும். 
நீரிழிவு தநாயாளி்களிளடதய 
ொ்தாரணமா்கக் ்காணப்படுகிைது.

 

7. கோல் துர்�ோற்றம் (Foot Odour): 
அதி்க வியரளவயின் ்காரணமா்க 
பா்தத்தில் நுணகிருமி்களின் 
வைரசசியால் ஏற்படும் 
துரநாற்ைம்.  

போதம் மறறும் �கஙகள்:
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3. வியரளவ அதி்கமா்க இருந்தால் பவுடர 
தபாடவும்

4. உலரநது ்காணப்பட்டால், எணளணய் 
்தடவி விடவும்

5. ்கால் ந்கங்களை தநரா்கவும், 
ெதுரமா்கவும் கவட்டவும்

6. மீள்்தன்ளமயுளடய ்காலுளை்களை 
அணியக் கூடாது.

7. தினமும் சுத்்தமான ்காலுளை்களை 
அணிய தவணடும். 

8. கவறுங்காலில் நடக்்கக் கூடாது
9. ெரியான ்காலணிளய அணியவும்
10. ்கால்்களுக்கு இரத்்த ஓட்டத்ள்த 

அதி்கரிப்ப்தற்்கா்க ஒழுங்கா்க 
உடற்பயிற்சி கெய்யவும்.

11. சிறிய ்காயங்களையும் உடனடியா்க 
நன்ைா்கக் ்கழுவி நசகெதிர மருநது்கள் 
தபாட தவணடும்.

12. ந்கங்களை ஒழுங்கா்க கவட்டி 
சுத்்தமா்கவும், அழ்கா்கவும் 
ளவத்திருக்்க தவணடும். 

்காலில் ஏற்படும் தநாய்க்தாற்று, 
துரநாற்ைம் மற்றும் திசுக் ்காயங்களைத் 
்தடுக்்க ்கால் மற்றும் ந்கங்களுக்கு அதி்க 
பராமரிப்பு த்தளவப்படுகிைது.  வலியும், 
அகெௌ்கரியமும் ஏற்படும் வளர ந்கம் மற்றும் 
பா்தப் பிரசசிளன்களை அறிவதில்ளல.  
ந்கங்களைச ெரியா்க கவட்டா்த்தாலும், ந்கம் 
்கடிப்ப்தாலும் பல தநாய்்கள் ஏற்படுகின்ைன.  
இரொயனப் கபாருட்்களுக்கு உட்படுத்து்தல் 
மற்றும் தமாெமான ்காலணி்களும் 
்காரணமாகின்ைன. 

போத மறறும் �க பைோமரிப்பு :

1. பா்தம், உட்புைம் மற்றும் கவளிப்புைம் 
விரல்்களுக்கு இளடதய உள்ை 
இளடகவளி ஆகியவற்ளை தினமும் 
்கவனிக்்க தவணடும். 

2. கவதுகவதுப்பான நீரில் (370C)  ்காளலக் 
்கழுவி மூழகி ளவக்்க தவணடும். 

 மதிப்பீடு 

ந்கம் கவட்டு்தல்

வினேோககள்
I.  ்ரியோனே விரைரயத நதர்ந்பதடு 

(1 மதிப்பபண்)
1. வாயிலுள்ை ்காளரளயயும், ்களரளயயும் 

நீக்்க பல் மருத்துவரால் உத்்தரவிடப்படும் 
பிரஷ்

     அ. கமல்லிய தூரிள்க்கள் 
 ஆ. நடுத்்தர தூரிள்க்கள் 
 இ. ்கடின தூரிள்க்கள்

2.  பல் பிரஷ் 
மாற்ைப்படுவ்தற்்கான 
்காலம்

 அ. 2 மா்தங்களுக்கு ஒரு முளை 
 ஆ. 3 மா்தங்களுக்கு ஒரு முளை 
 இ. 4 மா்தங்களுக்கு ஒரு முளை
3. பற்கொத்ள்த ொ்தாரணமா்க ்காணப்படும் 

மக்்கள்
 அ. 35 வயதுக்கு தமற்பட்தடார 
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கரலசப்ோறகள்

புைத்த்தால் மணடலம் (Integumentary system) த்தால்்களை உள்ைடக்கிய மணடலமாகும். இது உடளல 
பல்தவறு பாதிப்பு்களில் இருநது பாது்காக்கிைது. நீரிழப்பு, 
உராய்வு தபான்ைவற்றில் இருநது ்காக்கிைது. இது முடி, 
கெதில்்கள், ந்கம், தபான்ைளவ்களை உள்ைடக்கிய மணடலம்.

உமிழநீர (Saliva) உமிழநீர சுரப்பி்களில் சுரக்்கப்படும் திரவம்.

க்காப்பளித்்தல் (Flossing) பற்்களுக்கிளடயில் சுத்்தம் கெய்யும் முளை. சிறிய இளழ 
க்காணடு சுத்்தம் கெய்யப்படுகிைது.

படுக்ள்கப்புண (Decubitus ulcers) நீணட நாட்்கள் படுக்ள்கயில் இருப்பதினால் ஏற்படும்  அழுத்்த 
புணணாகும். இது படுக்ள்கப்புணஅல்லது அழுத்்த புண என்று 
அறியப்படுகிைது.

தநாய் எதிரப்பு ெக்தி (Immunity) தநாய்க்கிருமி்கள் உடலிலுள் நுளழவள்த ்தடுக்கும் ெக்தி

அழகுணரசசி (Aesthetics) அழகு மற்றும் ்களலயுணரவு பற்றிய ்தத்துவம்

2. படுக்ள்கப்புண ஏற்படக் ்காரணங்கள் 
யாளவ ?

3. தொரியாஸிஸ என்ைால் என்ன?
4. கபௌலர நிளலயின் தபாது ஏற்படும் 

அழுத்்தப் பரப்பு்கள் யாளவ?
5. மூன்று வள்கக் குளியல்்கள் யாளவ?
6. படுக்ள்கப்புண வளரயறு: 
7. பிைகபளரட்டிஸ என்ைால் என்ன?
8. ந்கம் மற்றும் பா்த  ெம்மந்தமான தநாய் 

ஏற்பட ்காரணங்கள் யாளவ?
III. சுருகமோனே விரையளி  (5 மதிப்பபண்கள்)
1. வாய் சுத்்தத்ள்தப் பாது்காக்்க 

உட்க்காள்ைப்படும் உணவு மற்றும் 
திரவங்கள் யாளவ?

2. கெயற்ள்கப் பற்்களின் தபாது ்தவிரக்்க 
தவணடியளவ யாளவ?

3. படுக்ள்கப் புண்கள் ஏற்படும் இடங்கள் 
நான்கிளன வரிளெப்படுத்து.

4. தநாயாளிக்கு ்காதில் பிரசெளன்கள் 
ஏற்படுவள்த எவ்வாறு ்தடுப்பாய்?

IV.  கடடுரை வரைக. (10 மதிப்பபண்கள்)
1. பற்்களைப் பாது்காத்்தளல எழுது
2.  வாயில் ஏற்படும் பிரசசிளன்கள் ஏத்தனும் 

ஐநதிளன விவரி
3. கபாதுவான த்தால் பிரசெளன்களை 

விைக்கு்க 
4. படுக்ள்கப் புண்கள் ஏற்படக் ்காரணங்கள், 

வாய்ப்புள்ைவர்கள் ்தடுத்்தளல விவரி
5. பா்தம் மற்றும் ந்க பராமரிப்ளப விவரி.

 ஆ. இைவயதினர 
 இ. பால்கன்
4.  தஜாதிக்கு உ்தட்டின் ஓரங்களிலும், 

உ்தடு்கள் தெருமிடத்திலும் பிைவு்கள் 
்காணப்பட்டன.  இந்த அறிகுறி்கள் குறிப்பது.

    அ. ஹலிதடாஸிஸ 
 ஆ. ஸதடாமளடடிஸ 
 இ. ஹீதலாஸிஸ
5. வாயில் பிைவு ஏற்படக் ்காரணம் யாது?
   அ. நீரழிவு தநாய் 
 ஆ. இரத்்த சிவப்பு அணு குளைவு
 இ. புள்கயிளல சுளவத்்தல்
6.  உலரந்த ்கண தநாய் குறி த்தான்ைக் 

்காரணம் யாது?
    அ. தமாெமான
  சு்கா்தாரம்
 ஆ.  ்கணணீர சுரப்பு குளை்தல்
 இ. தூக்்கமின்ளம
7.  ஆட்ளடடிஸ மீடியா என்பது
     அ. ்காதுமடல் தநாய்த்க்தாற்று
 ஆ. நடுசகெவி தநாய்த்க்தாற்று 
     இ. உட்கெவி தநாய்த் க்தாற்று
8. ்தட்கை அடி ஏற்படக் ்காரணம்
     அ. பூஞ்ளெக் ்காைான் தநாய்த் க்தாற்று 

ஆ. ந்கப்படுக்ள்க தவக்்காடு
    இ. அதி்கப்படியான வியரளவ
II.  குறுகிய விரையளி (3 மதிப்பபண்கள்)
1. உடல் சு்கா்தாரத்ள்தப் பாதிக்கும் 

்காரணி்களை எழுது.
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ஒவ்வாளம எதிர மருநது (Antihistamines) ஒவ்வாளம மற்ைம் ெளி தபான்ை பிரசெளன்களுக்கு 
பயன்படுத்்தப்படும் முக்கிய சிசிசளெ

ஒளி சிகிசளெ மற்ைம் ்கதிர சிகிசளெ
(light therapy)

ஒளிக்கு கவளிப்படும் தபாது அல்லது குறிப்பிட்ட ஒளி அளல 
வரிளெ க்காணட பலநிைத்துக்குரிய முளனவுற்ை ஒளி, தலெர 
்கதிர்கள், ஒளி உமிழ இருமுளனயம் பா்தரெ ஆவி விைக்கு மி்க 
பிர்காெமான கவளிசெம், இரு வணண ஒளிக்த்காட்ட முளடய, 
முழு ஒளி நிைமாளல, ஒளிளய குறிப்பிட்ட அைவு, தநரம், நாள் 
ஒரு சில நபர்களுக்கு கெலுத்்தப்படுகிைது.

ளவரஸ எதிரமருநது (Antiviral pills) 

உளை்தல் (Freezing)

ளவரஸ தநாய்த் க்தாற்ளை ்தடுப்ப்தற்குரிய மருநதின் வள்க 
அதி்கமான குளிரசசி

தீவிர தநாயாளி (Acutely ill patients) குறுகிய ்காலத்தில் தநாய் விளரவா்க ஏற்படு்தல்

பக்்கவா்த தநாயாளி Paralysed patients (paraplegic 
and quadriplegic patients)

ள்க. ்கால்்களில் தமாட்டார மற்றும் உணரசசி நரம்பு 
தவளல்களை இழத்்தல்

அடக்கிக் க்காள்ை முடியா்த நிளல
(Incontinence)
வீக்்கம் (Oedema)

மலம் மற்றும் சிறுநீர ்கழித்்தலில் ்கட்டுப்பாட்ளட இழத்்தல்
உடல் திசுக்குள் அல்லது குழிவு்களில் த்தளவக்கு அதி்கமான 
திரவம் தெரநதிருத்்தல்.

பலவீனமாக்கும் தநாய்்கள்
(Debilitating diseases)

பலவீனம் அல்லது ஆற்ைல் இல்லா்த நிளல

கீதமாக்தரபி (chemotherapy) புற்றுதநாளய சிகிசளெக்்கா்க பயன்படுத்்தப்படும் 
தவதிப்கபாருள்்கள்

வாயுநசசு்கள் (Airborne toxins) தூசி, புள்க, நீராவி மற்றும் திரவ நசசி கபாருள்்கள் ்காற்றில் 
்கலநதிருத்்தல்

ஒவ்வாளம்கள் (Allergies/Allergens) குறிப்பிட்ட உணவு, ம்கரந்தத் தூள் மற்றும் தூசு்கள் தநாய் 
எதிரப்பு ெக்திளய பாதிக்்கக்கூடியளவ.

மூக்கின் உட்ெவ்வு (Nasal mucosa) மூக்கின் உட்புைத்தில் சீலியாக்்களை க்காணட எபிதீலியல் 
திசுக்்கள்

மூக்கு இளரப்ளப குழாய் வழியா்க உணவூட்டல் 
(Nasogastric tube feeding)

உணவு கெலுத்துவ்தற்்கா்க ஒரு சிறிய குழாளய மூக்குத்துளை 
வழியா்க இளரப்ளபக்குள் கெலுத்து்தல்.

1. Potter & Perry (2009) Fundamentals of Nursing, 7th Edition, Elsevier publication, 
St.Louis Missouri.

2. Patricia, P. (2009) Fundamentals of Nursing, 7th Edition, Mosby Company, St.Louis 
Missouri.

3. Virginia, H. (1997) Basic Principles of Nursing Care, 2nd Edition, 0965836002.

போர்ரவ நூல்கள்

• www.webhealthcentre.com/HealthyLiving/personal_hygiene_index.aspx
• www.personalhygiene.in
• https://www.everydayhealth.com/.../guide-to-good-hygiene.aspx
• https://www.betterhealth.vic.gov.au/.../personal-hygiene

இரணய இரணப்புகள்
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6 உடல் நலத்தை மதிப்பிடுதைலும் 
பரிச�ோதை்ைகளும்

அலகு

கற்றல் சநோககஙகள்

மோணவரகள் இநதை போடததில் அறிவது

1	 உடல்	பரிச�ோதனை	–	வனையறுததல்

2	 உடல்	பரிச�ோதனையின்	ச�ோக்கங்கனை	பட்டியலிடுதல்

3	 உடல்	பரிச�ோதனையின்	முனை்கனை	எண்ணிகன்கயிடுதல்

4	 உடல்	பரிச�ோதனையின்	க்கோளன்க்கனை	வகுததுனைததல்

5	 �ோடிததுடிப்பு	மதிப்பிடுதனை	விவரிததல்

6	 இைதத	அழுததம்	பதிவுக�யவதின்	ச�ோக்கதனத	விைககுதல்

7	 வலிமதிப்பீடு	க�யயும்	க�யல்முனைனய	சுருக்கமோ்க	விைககுதல்

6.1  முன்னு்ை

முழு	உடல்	�ை	மதிப்பீட்டில்	ச�ோயோளியின்	
மருததுவ	 வைைோறு,	 வோழகன்கமுனை,	
ச�ோய	 பிரிததறிதல்	 மற்றும்	 ஆயவுககூட	
பரிச�ோதனை்கள	 அடஙகும்	 உடல்	
பரிச�ோதனை	 (Physical	 Examination)	 என்பது	
உடல்	மற்றும்				உடல்	சவனை்கனை,	ஆயவு	
(Inspection),	 கதோட்டுஉணரதல்	 (Palpation),	
ன்க்களிைோல்	 உணரதல்,	 	 தட்டிஅறிதல்	
(Percussion),		விைல்்களிைோல்	தட்டுதல்	மற்றும்	
ஒலி	 ச்கட்டறிதல்	 (Auscultation)	 மூைமோ்க	
மதிப்பிடுதைோகும்..

6.2  வ்ைய்்ற

ஆசைோககிய	மதிப்பீடு	என்பது	ச�ோயோளியின்	
ஆசைோககிய	த்கவல்்கனை	ச�ரததல்,	உறுதி	
க�யதல்,	 பகுப்போயவு	 மற்றும்	 கூரந்து	
ஆயதல்	ஆகியனவ	அடஙகும்.

6.3   முழு உடல் பரிச�ோதை்ையின் 
  சநோககஙகள்

	ச�ோயோளியின்	 அடிப்பனட	 	 உடல்		
�ைதனதப்	 பற்றிய	 குறிப்பு்கனை	
ச�்கரிக்க	உதவுகிைது.

	ச�ோயோளியின்	உடல்	�ைதனதப்	பற்றிய	
்கடந்த்கோை	 நி்கழவு்கனை	 கூடுதைோ்க	
ச�்கரிக்க	உதவுகிைது.

	க�விலியர	 –	 ச�ோய	 நிரணயதனத	
்கண்டறிய	 (Nursing	 diagnosis)	 மற்றும்	
உறுதிக�யய	உதவுகிைது.

	ச�ோயோளியின்	 ச�ோய	 மருததுவ	
ரீதியோை	 ்கோைணங்கனை	 ்கண்டறிய	
உதவுகிைது.

	உடல்	 	 �ைதனத	 சமம்படுதத	 	 மற்றும்	
சிகிசன�யளிக்க	உதவுகிைது.
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்கண்்கைோல்	 போரதது	 அறிதல்,	 உடலில்	
ஏசதனும்	 சதோல்	 வடுக்கள,	 கவட்டுப்பட்ட	
தழும்பு,	 நிைம்,	 அைவு,	 அனமப்பு,	 வடிவம்,	
பிைவு	 மற்றும்	 �மசசீர	 பகுதி்கனை	
்கண்டறிதல்.

கதோட்டுணரதல்	(Palpation)	

ன்க்கைோல்	 கதோட்டுச	 ச�ோதனை	 க�யதல்.	
இதன்	 மூைம்	 வீக்கம்,	 உடல்	 கவப்பநினை	
(குளிர,	 கவப்பம்)	 	 இறுக்கம்,	 திடம்,	
வழவழப்பு,	 க�ோைக�ோைப்பு,	 வலி,	 அதிரவு,	
தடிமன்	மற்றும்	தைரவு	தன்னம	சபோன்ைனவ	
கவளிப்படும்.

தட்டிப்போரததல்	(Percussion)

ன்கவிைல்்கனை	க்கோண்டு		தட்டிப்	போரததல்	
இது		போதிக்கப்பட்ட	திசுக்கள	திட	நினையில்	
உளைதோ	 அல்ைது	 திைவம்	 ச�ரந்துளைதோ	
என்று	சுட்டிக்கோட்டப்படும்.

	ச�ோயோளி	 ்கவனிப்பின்	 சபோது	
ஏற்படககூடிய	உடலியல்	வினைவு்கனை	
மதிப்பீடு	க�யய	பயன்படுகிைது.

	க�விலியர	 -	 ச�ோயோளிககு	 இனடசய	
�ல்லுைனவ	வைரக்க	உதவுகிைது.

	க�யல்முனை்கனை	 திட்டமிட	
பயன்படுகிைது.

	சு்கோதோை	 ்கல்வி	 அளிக்க	 வழிவன்க	
க�யகிைது.

6.4  உடற பரிச�ோதை்ையின் மு்்றகள்

உடற்பரிச�ோதனையில்	 ஆயவு,	 கதோட்டு	
உணரதல்,	விைல்்களிைோல்	தட்டுதல்	மற்றும்	
ஒலி	 ச்கட்டறிதல்	 சபோன்ை	 நுட்பங்கனை	
பயன்படுததி	 எவவோறு	 மதிப்பிடைோம்	
என்பனத	்கோண்சபோம்.

ஆயவு	(Inspection)		

“ச�ோய	 என்னும்	 ்க�ப்பில்	 இருந்து	
மனிதன்	 சு்கோதோைம்	 என்னும்	 இனிப்னப	
அறிகிைோன்”.

நீங்கள	 இப்சபோது	 ச�ோயோளி்களுககு	
க�யயும்	 குறிப்பு்கனை	 போரதது	 உடல்	
பரிச�ோதனை	 பற்றி	 பயப்பட	 சவண்டோம்.		
இது	 உங்களுககு	 ச�ோயோளி்கனை	 பற்றி	
அதி்கமோ்க	அறிந்துக்கோளைவும்,	க�விலி-
ச�ோயோளி	 உைவு	 முனைனய	 வைரதது	
க்கோளைவும்	பயனுளைதோ்க	அனமயும்.

கதோட்டுணரதல்

	தட்டிப்போரததல்
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இருதய	 துடிப்பு	 குடல்	 �ததம்	
சபோன்ைவற்னையும்	அறிதைோகும்.

கதோடுதிைன்	ஆயவு	(Reflex	testing)	

அன�வு	 கதோடுஉணரசசி	 ஆயவு	 க�யதல்	
மூைம்	 துைங்கலின்	 தன்னம	 மற்றும்	
அைவு்கள,	 �ைம்பு	 சுற்றின்	 முழுனம	
மதிப்பிடுதல்,	தன்னிசன�யோ்க	கதோடுதலுககு	
உடன்	 உணரசசி	 க�யல்படுதல்,	 மற்றும்	
ஒருவரின்	ன்க்கள	 ்கோல்்களின்	அன�வு்கள	
ஆகியவற்னை	அைவிடைோம்.

நு்கரதல்	(Olfaction)	

நு்கரதல்	 என்பது	 மணதனத	 மு்கரவது.			
இதன்	 மூைம்	 ச�ோயோளியின்	 	 ச�ோய	
தன்னமனய	அறியைோம்.

6.5  உடல் பரிச�ோதை்ைககோை 
  ககோள்்ககள்

ச�ோயோளியின்	 உடல்நினைனய	
அறிவதற்்கோை	 ்கோைணங்கள	 ச�ைடியோை	
உடல்பரிச�ோதனை	 மூைமோ்கசவ	 அல்ைது	
பரிச�ோதனை	முனை்கனைப்	பயன்படுததிசயோ	
அல்ைது	உடல்	போ்கங்களின்	சவனை்கனைக	
க்கோண்டு	அறிந்து	க்கோளைைோம்.

கபோதுவோை சதைோற்றம்:

ஆண்	அல்ைது	 கபண்ணின்	உடல்	 பருமன்,	
ஊட்டக	குனைவு,	மி்கவும்	சமோ�மோை	ச�ோய	
அல்ைது	 	 �ோளபட்ட	 ்கடுனமயோை	 ச�ோய	
உளைவைோ,	 பைவீைமோைவைோ,	 �ன்ைோ்க	
�டக்க	 கூடியவைோ	 அல்ைது	 �டப்பதற்கு	
உப்கைணங்கனைப்	 பயன்படுததுபவைோ	
அல்ைது	 வலியோல்	 அவதிப்படுபவைோ	
என்பனதத	கதரிந்து	க்கோளைைோம்.

சுய உணரவு நி்ல:

ச�ோயோளியின்	 விழிப்புணரவு	 மற்றும்	
பதிைளிககும்	 திைனை	 அைவிட்டு	 அவர		
சுய	 நினைவுடன்	 இருககிைோைோ,	 	 மயக்க	

தட்டிப்போரததல்	 முனையில்	 ச்கட்்கப்படும்	
�ததங்கள	பை	நினை்கனை	முடிவு	க�யயும்.

	ஒததைதிரவு 

இது	 நுனையீைல்	 திசுவின்	 �ோதோைண	
நினையில்	ஏற்படும்.

	டிம்ப்போனிக

சமைம்	 அடிப்பது	 சபோன்ை	 �ததம்	
்கோற்று	 நிைப்பபட்ட	 திசுக்களில்	 ஏற்படும்.	
(உணவுப்போனதயில்	்கோற்று	குமிழ	�ததம்)

	மநதைமோை ஓ்� 

மிதமோை	�ததம்,	திடப்பகுதி	திசுக்களின்	மீது	
குறிப்பிட்ட	 ச�ைம்	 ்கோணப்படும்.	 (இதயம்,	
்கல்லீைல்)

	தைட்டயோை ஓ்�

எலும்பு	மற்றும்	திடததிசுக்கள	மீது	குறிதத	
ச�ைததிற்கு	 மட்டும்	 ஒதததிரவு	 இல்ைோமல்	
ஏற்படும்	�ததம்.

்கோதிைோல்	ச்கட்டு	அறியும்	ஒலி	(Auscultation)	

மருததுவததில்	 பயன்படுததம்	
ஸகடததஸச்கோப்	 (Stethoscope)	 மூைம்	
இருதயம்,	 நுனையீைல்	 மற்றும்	 மற்ை	
உறுப்புக்களின்	 ஒலினயச்கட்டல்.		
உடம்பிலுளை	 உறுப்பு்களின்	 துைங்கலின்	
தன்னம	மற்றும்	அைவு்கள,	இைததககுழோய,		

்கோதிைோல்	ச்கட்டு	அறியும்	ஒலி
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தை்ல:

ச�ோயோளியின்	தனை	உருண்னட	வடிவிலும்,	
இயல்போை	நினையிலும்	இருககிைதோ	என்று	
போரக்க	சவண்டும்.

மண்டஓடு:

கதோடுதலின்	சபோது	முடிசசுக்கள,	்கட்டி்கள	
அல்ைது	 குழி	 விழுந்துளைதோ	 என்று	
்கவனிக்க	சவண்டும்.

முகம்:

சீைோ்க	 உளைதோ	 கமன்னமயோ்க	 ஒழுங்கோ்க	
்கன்ைம்	 வீஙகி	 அல்ைது	 புண்,	 க�ோறி	
அல்ைது	 ்கோயம்	 ்கோணப்படுகிைதோ	 என்று	
்கவனிக்கவும்.

கணகள்:

்கண்வீக்கம்,	நீரஒழுகுதல்,	நிைம்	மோறியுளைதோ	
சிவந்து	 அல்ைது	 மஞ�ள	 நிைம்,	 	 	 மோறு்கண்	
உளைதோ	என்று	்கவனிக்கவும்.

வோய்:

உதடு்கள	 இைஞசிவப்பு	 நிைததில்	
ஈைததன்னம,	 மற்றும்	 மிருதுவோ்க	
கவடிப்பு்கள	இல்ைோமல்	இருககிைதோ	என்று	
போரக்க	சவண்டும்.

நினையில்	 இருககிைோைோ	 அல்ைது	 	 ச்கோமோ	
நினையில்	இருககிைோைோ	என்பனதத	கதரிந்து	
க்கோளளும்	்கோைணியோ்க	இருககிைது.

சதைோல்:

ச�ோயோளியின்	 சதோலின்	 நிைம்,	 துர�ோற்ைம்	
இல்ைோமலும்,	 கவப்பம்,	 குளிரசசி,	
ஈைததன்னம	ஆகியனவ	�ைோ�ரி	அைவிலும்	
இருக்க	சவண்டும்.

முடி:

ச�ோயோளியின்	 தனைமுடி	 அடரததியோ்க	
உளைதோ,	 கமல்லியதோ்க	 உளைதோ,	
தனையில்	 கபோடுகு	 சபன்	 மற்றும்	 ச�ோய	
கதோற்று	 உளைதோ	 என்று	 ்கவனிக்க	
சவண்டும்.

நகம்:

ச�ோயோளியின்	�்கம்	்கோபி	நிைததில்	குவிந்த	
நினையில்	 உளைதோ,	 மிருதுவோ்க	 சமல்	
சதோலில்	பிைவு்கள	உளைதோ	என்று	போரக்க	
சவண்டும்,	 விைல்்களுககு	 �டுவில்	 �்கதனத	
அழுததும்	சபோது	(பிைோன்ச	கடஸட்)	 	�்கம்	
இயல்போை	நிைததிற்கு	 �ோன்கு	 க�ோடிககுள	
மோறிவிடும்.
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பறகளும் ஈறும்:

ஈறு்களின்	 இைஞசிவப்பு	 நிைம்,	 ஈறு்கள	
வீஙகி	இருததல்,	ஈைததன்னம	மற்றும்	அதன்	
மிருதுதன்னம,	 �ோககு	மோவு	படிந்து	தடிதது	
்கோணப்படுதல்	 ஆகியவற்னை	 ்கவனிக்கவும்.		
உள�ோககு	 ச�ோயோளியின்	 மிருதுதன்னம	
வோயந்த	 சமைன்ைததின்	 �டு	 ச்கோட்டில்	
அனமந்திருககும்.

மூககு:

ச�ைோ்கவும்	 ஒழுங்கோ்கவும்	 இருககும்.		
மூககிலிருந்து	 நீர	 வடிதல்	 மற்றும்	 �ளி	
வடிதல்,	 கதோட்டு	 போரககும்	 சபோது	 வீக்கம்	
மற்றும்	குனைபோடு	உளைதோ	என்று	போரக்க	
சவண்டும்.

கோதுகள்:

மு்கததின்	 நிைதனத	 கபற்றிருககும்,	 ்கோது	
மடல்்கள	 கதோடுதலின்	 சபோது	 அன�யக	
கூடியதோ்கவும்	 திடமோ்கவும்	 உளைது.		
மடககிைோலும்	மறுபடியும்	இயற்ன்க	நினை	
அனடயககூடியது.

கழுதது:

்கழுததின்	 தன��ோர்கள	 ஒழுங்கோை	
அைவிைோைது.	 	 ்கழுதனத	 திருப்புவதில்	
�ங்கடம்,	 நிணநீர	 முனை்கள	 வீக்கம்	
கதோடுதலின்	 மூைம்	 ்கண்டறியவும்,	
மூசசு	 குழல்	 ்கழுததின்	 �டு	 ச்கோட்டில்	
அனமந்திருககும்.

கநஞ்சுப்பகுதி:

க�ஞசுப்பகுதியில்	்கடிைததன்னம,	்கட்டி்கள	
உளைதோ	 என்று	 போரக்க	 சவண்டும்.		
நினையோை	 க�ஞசு,	 ஆழமோை	 மூசசு	 உள	
இழககும்	 சபோது	 2-3	 க�மீ	 ்கட்னடவிைல்	
அழுததம்	 இருககும்.	 	 	 ச�ோயோளி	
அனமதியோை	 நினையில்	 இருககும்	 சபோது	
மூசசு	சீைோ்க	நிதோைமோ்க	இருககும்.

மோரபு:

அைவு	 மற்றும்	 அனமப்பில்	 மோறுபோடு	
உளைதோ,	்கட்டி	மற்றும்	ஏதோவது	நீர	வடிதல்	
சீழவடிதல்	உளைதோ	என்று	போரக்கவும்.

வயிறு:

ச�ோயோளியின்	 வயிறு	 ்கனைபடியோத	 ஒசை	
நிைததில்	 இருககும்.	 வயிறு	 மிருதுவோ்க	
உளைதோ	என்று	போரக்க	சவண்டும்.			மூசசு	
விடுவதற்கு	ஏற்ை	விதமோய	வயிறு	அன�னவ	
கபற்றிருககும்.

்க:

ன்க்கள	 அைவிலும்	 நீைததிலும்	 ஒசை	
மோதிரியோ்கக	்கோணப்படும்.

தை்�கள்:

தன�்கள	 �டுக்கம்	 இல்ைோமல்	 இயல்போ்க	
உறுதியோ்க,	 கமன்னமயோ்க	 உடலின்	
அன�வு்களுககு	உறுதுனண	க�யகிைது.		

எலும்புகள்:

வீக்கம்,	எலும்பு்களில்	குனைபோடு	உளைதோ	
என்று	்கண்டறிய	சவண்டும்.		

மூடடுகள்:

மூட்டு்களில்	வீக்கம்,	்கடிைததன்னம	மற்றும்	
இயஙகும்	 முனை்கள,	 ன்கவிைல்	 �்கங்கள	
உனடந்து	 விைல்	 நுனி்களில்	 மோற்ைம்,	 ன்க,	
்கோல்்களில்	 வீக்கம்,	 வலி,	 குனைபோடு்கள	
மற்றும்	 இயஙகும்	 தன்னம்கள	
சபோன்ைவற்னை	ச�ோதனை	க�யய	சவண்டும்.	
�்கங்கள	 உனடந்து	 ்கோணப்படுகிைதோ	
என்பனதயும்	ச�ோதனை	க�யய	சவண்டும்.

6.6  உடல் இய்ல மதிப்பீடு க�ய்தைல்

கவப்பநினை,	 �ோடிததுடிப்பு	 சுவோ�ம்	
மற்றும்	இைதத	அழுததம்	சபோன்ைனவ	மி்க		
முககியமோைனவயோ்கவும்,	உடல்	நினைனய	
சுட்டிக	 ்கோட்டக	 கூடியனவயோ்கவும்,	
சு்கோதோைப்	 பணியோைர்கைோல்	 அடிக்கடி	
்கணககிடக	கூடியனவ்களுமோகும்.

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_6.indd   125 28/04/2022   12:42:41



6 |  உடல் நலத்தை மதிப்பிடுதைலும் பரிச�ோதை்ைகளும் 126

சமற்கூறிய	 அைவீடு்கள	 அனைததும்,	
இைதத	 ஒட்ட	 மண்டைம்,	 சுவோ�மண்டைம்,	
�ைம்புமண்டைம்,	 �ோைமில்ைோ	 சுைப்பி	
மண்டைம்	 ஆகியனவ்களின்	 க�யைோக்கம்	
பற்றி	அைவீடு்கைோ்க	உளைது.

உடற்கூறு	 க�யலியலில்	 கவப்பநினை,	
�ோடிததுடிப்பு,	 இைதத	 அழுததம்	 மற்றும்	
சுவோ�ததின்	 அைவீடு்கள	 உயிரநினை	
அனடயோைங்கைோகும்.	 	 உயிரநினை	
அனடயோைங்களின்	 மூைம்	 வினைவில்	
ச�ோயோளியின்	நினைனய	அறியைோம்.	 	ஒரு	
உயிர	 நினை	 இன்கைோரு	 உயிர	 நினை	
அனடயோைதனத	 பிைதிபலிககிைதோ்க	
அனமயும்.

கவப்பநினை

�ோதோைணமோ்க	 உடல்	 கவப்பநினை	
ஒருவருனடய	 வயது,	 சவனை	 மற்றும்	
ச�ைம்	 சபோன்ைவற்றின்	 அடிப்பனடயில்	
விததியோ�ப்படும்.	 	 ஏற்றுக	 க்கோளைப்பட்ட	
உடலின்	�ைோ�ரி	கவப்பநினை	98-6°F	(37°C)	

உடல்	கவப்பநினை  

உடல்	 கவப்பநினை	 என்பது	 கவப்ப	
இழப்பு	 மற்றும்	 கவப்ப	 உற்பததியின்	
�மநினை	ஆகும்.	உடல்	க�யல்்கள	மற்றும்	

உடலியககக குறி எல்்லகள்

வயதிறகுரிய உடலியகக குறி

இதையதுடிப்பு/
நிமிடம்

சுவோ�ம்/நிமிடம் இைததை அழுததைம்
(mmHg)

பிைந்த	குழந்னத 80-180 30-60 60-80/30-60

குறு �ன ட ச ப ோ டும்	
குழந்னத

80-110 24-32 90-100/50-65

பளளிவயது 60-110 18-26 95-110/55-70

வைரஇைம்பருவம் 50-90 16-20 110-120/60-80

வ ய து வ ந் ச த ோ ர	
(முதிசயோர)

60-100 12-20 110-40/60-90

பழக்கவழக்கங்கைோல்	 உடல்	 கவப்பநினை	
்கட்டுப்படுததப்படுகிைது.	 	 ஒருவைது	 உடல்	
கவப்பநினைனய	 அதி்கரிப்பதோசைோ,		
குனைப்பதோசைோ	 �ைோ�ரி	 கவப்பநினை	
நினைப்படுததப்படுகிைது.		

�ைம்பு	 மற்றும்	 இைதத	 �ோைங்களின்	
இயக்கங்களுககு	இனடசய	உளை	கதோடரபு	
பற்றி	 அறிந்து	 க்கோளை	 சவண்டும்.					
க�விலியர	 கவப்பநினைனயக	குனைக்கவும்	

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_6.indd   126 28/04/2022   12:42:43



1276 |  உடல் நலத்தை மதிப்பிடுதைலும் பரிச�ோதை்ைகளும்

இயல்பு நி்ல கவப்ப எல்்லகள்
°F 0-2வருடஙகள் 3-10 

வருடஙகள்
11-65 வருடஙகள் >65 வருடஙகள்

வோய - 95.9-99.5 97.6-99.6 96.5-98.5

ஆ�ைவோய 97.9-100.4 97.9-100.4 98.6-100.6 97.1-99.2

அககுள 94.5-99.1 96.6-98.0 95.3-98.4 96.0-97.4

்கோது 97.5-100.4 07.0-100.0 96.6-99.7 96.4-99.5

கதோனடஇடுககு 97.5-100.0 97.5-100.0 98.2-100.2 96.6-98.8

மற்றும்	 ்கட்டுப்படுததும்	 முனை்கனையும்	
அறிந்திருததல்	சவண்டும்.

உடலின் 	 கவப்பநினை 	 மதிப்பீடு	
க�யவதற்குரிய	இடங்கள

1.	 வோய
2.	 ஆ�ைவோய
3.	 அககுள
4.	 டிம்போனிக	போனத
கவப்பமோனியின்	வன்க்கள

போதை�ம்	–	்கண்ணோடி	கவப்பமோனி்கள

மின்ைணு	கவப்பமோனி்கள	(Electronic)	

மின்ைணு	கவப்பமோனி

ஆ�ைவோய	கவப்பமோனி

உடல்	கவப்பநினை	மோற்ைம்	

உடல்	 கவப்பநினைனய	 க�ல்சியஸில்	
இருந்து	 போைன்ஹீட்டுககும்,	
போைன்ஹீட்டிலிருந்து	 	 க�ல்சியஸிற்கும்		
மோற்றுவதற்்கோை		சூததிைம்

�ோடிததுடிப்பு

இதயத	 துடிப்பின்	 சபோது	 ஏற்படும்	
தமனியின்	 தோை்கதியோை	 விரிவனடதசை	
�ோடிததுடிப்பு	 எைப்படும்.	 	 �ோடிததுடிப்பு	
கபோதுவோ்க	 ்கழுதது	 மற்றும்	 மணிக்கட்டில்	
உளை	 தமனி்கனை	 கதோட்டுணரதலின்	
மூைம்	அறியைோம்.

�ோடிததுடிப்பு	தன்னியக்க	�ைம்பு	மண்டைம்	
மற்ைம்	�யசைோ	ஏற்றியல்	முடிசசு	வழியோ்க	
க�றிமுனைப்படுததப்பட்டது.

க�ல்சியஸ	 	 		 போைன்ஹீட்	

போைன்ஹீட்	 	 	 க�ல்சியஸ

	F=9/5XC+32	 	 	 C=5/9(F-32)
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உடல்கவப்ப நி்லயின் மோற்றஙகள்

்ைப்சபோகதைரமியோ (Hypothermia)		உடல்	அதி்கப்படியோை	குளிரநினையில்	இருககும்	சபோது,	
ஏற்படும்		கவப்ப	இழப்பிற்கு	னைப்சபோகதரமியோ	என்று	கபயர.

கவப்ப இழப்புததைளம் (Heat Strokes)	அதி்க	 ச�ைம்	ஆரிய	 கவப்பததில்	அல்ைது	கவப்பமோை	
சுற்றுசூழலில்	இருககும்	 சபோது	 னைப்சபோதைோமஸ	 போதிக்கப்படுவதோல்,	 உடலில்	 கவப்ப	
இழப்பு	திைன்	போதிக்கப்படுகிைது.

பிசைோஸட்பட (Frostbite)	திசுக்கள	உனைந்து	்கோணப்படும்.		மி்க	குனைவோை	உனைநினைககு	
கீசழ	இருககும்	சபோது		இந்த	நினை	்கோணப்படும்.

ஃபோல்ஸ கி்ைசிஸ (False crisis)	 ச�ோயோளியின்	 உடல்	 நினையில்	 எவவித	 முன்சைற்ைமும்	
இல்ைோமல்	உடல்	கவப்பநினை	திடீகைை	�ோதோைண	நினைனய	அனடதல்.

்லசிஸ (Lysis) உடல்	கவப்பநினையோைது	சிக-ச�க	சபோை	(Zig	–Zag)	படிப்படியோ்க	குனைந்து	
ச�ோயோளியின்	உடல்	நினையிலும்	முன்சைற்ைம்	்கோணப்படுதல்.

நி்லயோை அல்லது கதைோடர கோய்்ச�ல் (Continuous Fever)	உடல்	கவப்ப	நினையோைது	இைண்டு	
டிகிரிககு	 சமைோ்க	 குனையோமல்	 கதோடரந்து	 பை	 �ோட்்களுககு	அல்ைது	 பை	 வோைங்களுககு	
இருததல்	்கோனை	கவப்பநினைககும்	மோனை	கவப்ப	நினைககும்	இனடசய	2°F	குனையோமல்	
்கோணப்படுதல்.

மோறுதைல் உள்ள கோய்்ச�ல் ( Remittent fever)	 ்கோனை	 மற்றும்	 மோனை	 ச�ைங்களில்	 கவப்ப	
விததியோ�ம்	2°F	ககும்	அதி்கமோ்க	இருககும்.			ஆைோல்	�ோதோைண	நினைககு	வருவதில்னை.

கு்்றநதை கோய்்ச�ல் ( Low Pyrexia)	குனைந்த	்கோயச�லில்	கவப்பநினை	99-100°F	அல்ைது	37.2°	
-37.8°Cககு	சமல்	அதி்கமோ்கோமல்	இருததல்.

கடும் கோய்்ச�ல் (High pyrexia)	 ்கோயச�ல்	 103°Fல்	 இருந்து	 105°Fககும்	 அல்ைது	
39.4°Cயிலிருந்து					40.6°Cககு	இனடயில்	்கோணப்படுதல்

�ோடிததுடிப்னப	்கணககிடுதல்

எந்த	 தமனியிலும்	 �ோடித	 துடிப்னபக	
்கணககிடைோம்.	 	 ஆைோல்	 சைடியல்	 மற்றும்	
்கோசைோடிட்	 தமனி்களில்	 �ோடிததுடிப்பினை	
மி்கச	சுைபமோ்கத	கதோட்டு	உணைைோம்.

�ோடிததுடிப்பின்	தன்னம்கள

சைடியல்	 �ோடிததுடிப்பில்	 சவ்கவிகிதம்	
(Rate),	 வலினம	 (Strength),	 தோை்கதி	 (Rhythm)		
ஆகியவற்னைக		்கணககிடைோம்.	

சவ்கவிகிதம்	(Rate)	

�ோடிததுடிப்பினை	 வீதம்	 ஒரு	 நிமிடததிற்கு	
ச�ோயோளி	 உட்்கோரந்த	 நினை,	 நின்று	
க்கோண்டிருககும்	 நினை,	 மற்றும்	 படுததுக	
க்கோண்டு	இருககும்	நினையில்	்கணககிடைோம்.		

தோை்கதி	(Rhythm)		

துடிப்பின்	 சவ்கமோைது	 வழக்கமோை	
இனடகவளியுடன்	 ஒசை	 சீைோ்க	 இருததல்	
சவண்டும்.
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நோடிததுடிப்பின் இடஙகள் அளவிடும் பகுதி

கடம்சபோைல்	(temporal) தனைககு	சமைோ்க	கடம்சபோைல்	எலும்பு	்கண்ணுககு	
சமைோ்கவும்,	பக்கவோட்டிலும்

்கசைோடிட்	(carotid) ்கழுததின்	�டுப்பகுதியில்	்கோணப்படும்	ஸசடரசைோ	
கினைசடோ	மோஸடோயடு	தன�்கள

ஏபி்கல்	(apical) �ோன்கு	மற்றும்	ஐந்தோவது	விைோயினடத	தன�				இடததில்	
உளை	இடது	பக்க	னமய	கிைோவிககுைோர	ச்கோடு	
(Clavicular	line)

சைடியல்	(Radial) முன்ன்கயின்	கபரு	விைல்	பகுதியில்	உளை	மணிக்கட்டில்

அல்�ோர	(ulnar) அல்�ோர	பகுதியில்	உளை	முன்ன்க	அதின்மணிக்கட்டு

�ோடிததுடிப்பின்	இடங்கள வலினம	(Strength)	

இைதத	 தமனி்களுககு	 இனடசய	 இைததம்	
போயும்சபோது	 க்கோடுக்கககூடிய	 அழுததம்	
வலினம	எைப்படுகிைது.

சுவோ�ம்

சுவோ�ம்	என்பது	உடல்	இயந்திை	வியைோை	
்கோற்று	 பரிமோற்ைததிற்்கோ்க	 சுவோ�	ஊட்கததில்	
ஆகசிஜன்	 உளளிழுக்கப்பட்டு	 மற்றும்	
்கோரபன்	னட	ஆகனஸைடு	கவளியிடப்படுகிைது.	
இைததததின்	 மூைம்	 திசுக்களில்	 நி்கழும்	
வோயு	 பரிமோற்ை	 நி்கழசசிசய	 சுவோசிததல்	
எைப்படும்.
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கபோதுவோக நோடிததுடிப்பில் ஏறபடும் மோற்றஙகள்

சவ்கவிகிதம்	(Rate)	 ஒரு	 நிமிடததிற்கு	 எததனை	 முனை	 இதயம்	
துடிககிைது

சடககி	்கோரடியோ	(Tachy	Cardia) இதயதுடிப்பு	அதி்கரிப்பு

ப்ைோடி்கோரடியோ	(Brady	Cardia) 	இதயதுடிப்பு	குனைவு

தோை்கதி	(Rhythm)		 சுவோ�ம்	�ரியோை	இனடகவளியில்	இருப்பது

அரிதமியோஸ	(Arrhytmias) சுவோ�ம்	ஒழுங்கற்ை	தோை்கதியில்	இருப்பது

்கைஅைவு	(Volume) துடிப்பின்	 சபோது	 உணைககூடிய	 இைததததின்	
்கை			அைவு

ஒழுங்கற்ை	முனை	(Abnormal) நூலினழ	 �ோடிததுடிப்பு,	 பைவிதமோை	
�ோடிததுடிப்பு,	 	 	 ஆசைோககியமோை	 மற்றும்	
சவ்கமோை	�ோடிததுடிப்பு

சுவோ�தனத	 ஒழுஙகுப்படுதத	 உதவும்	
முககிய	்கோைணி்கள

	சுவோ�	 னமயம்	 –	 கமடுல்ைோவில்	
அனமந்துளை	சுவோ�	னமயம்

	தோனியஙகு	�ைம்பு	மண்டைததில்	உளை	
�ைம்பு	க�ல்்களின்	க�யல்

	இைததததில்	 உளை	 சவதியியல்	
மூைககூறு்கள
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்ைபரகவன்டிசல�ன்	–	மிகு	்கோற்சைோட்டம்	
(Hyperventilation)

கூடுதல்	்கோற்சைோட்டததில்	சுவோ�ததின்	அைவு	
மற்றும்	ஆழம்	அதி்கமோ்க	்கோணப்படுதல்

்ைப்சபோகவன்டிசல�ன்	 –	 குனை	
்கோற்சைோட்டம்	(Hypoventilation)

சுவோ�ததின்	 அைவு	 எண்ணிகன்க	 மற்றும்	
ஆழம்	 மி்கவும்	 குனைவோ்க	 ்கோணப்படும்.		
நிசமோனியோ	 மற்றும்	 நுனையீைல்	 அழற்சி	
ச�ோய்களில்	 இததன்கய	 குனைந்த	 சுவோ�ம்	
்கோணப்படும்.

கோறறுப்பசி அல்லது கபருமூ்சசு	(Air	hunger	or	
sighing)

இந்நினை	 ஆகசிஜன்	 அதி்கம்	 சதனவ	
எை	 குறிப்பிடுகிைது.	 	 சமோ�மோை	 இைதத	
்கசிவு,	 நீரிழிவு	 ச்கோமோ	 அல்ைது	 அதி்க	
அமிைத	 தன்னமயோல்	 சுவோ�	 னமயம்	
போதிக்கப்படுவதோல்	ஏற்படுகிைது.

வீசிங		-	மூசசுததிணைல்	(Wheezing)

ஆஸதுமோ	ச�ோயோளிககு	சுவோ�ப்	போனதயின்	
கீழப்பகுதியில்	 ஏற்படும்	 அனடப்பிைோல்	
கவளி	சுவோ�ததின்சபோது	ஒலி	உண்டோகுதல்.

கு்றட்ட சுவோ�ம்	 –	 ்கடுனமயோை	சுவோ�ம்	
(Stertorous	breathing)

சுயநினைவற்ை	 ச�ோயோளிககு	 �ோககு	
பின்னுககு	 தளைப்படுவதோல்	 குைட்னட	
�ததததுடன்	 கூடிய	 இததன்கய	
சுவோ�ம்	 ஏற்படுகிைது.	 	 யூரிமிக	 ச்கோமோ	
ச�ோயோளி்களுககு	ஒரு	வன்கயோை	இனைப்பு	
சுவோ�ம்	ஏற்படும்.

ஆரதசதைோபீனியோ (Orthopnea)

ச�ைோ்க	 உட்்கோரந்த	 நினை	 இல்னைகயனில்	
சுவோ�ம்	்கடிைமோ்க,	சிைமமோ்க	்கோணப்படும்.

க�யல்முனை

	ச�ோயோளினய	 படுப்பதற்கு	 வ�தியோை		
மற்றும்	 தைரந்த	 நினையில்	 இருககும்	
படி	க�யதல்

	ச�ோயோளிககு	 கதரியோதவோறு	 அவைது	
சுவோ�தனத	 ்கணககிட	 சவண்டும்.		
கதரிந்தோல்	 சுவோ�	 எண்ணிகன்கயில்	
மோற்ைம்	ஏற்படைோம்.		

	 �ோடிததுடிப்னப	 ்கணககிடுவனதப்	
சபோை	 ச�ோயோளியின்	 மணிக்கட்டின்	
சமல்	 விைனை	 னவதது	 நுனையீைல்	
மற்றும்	வயிற்றின்	அன�வு்கனை	்கவனி	
அல்ைது	 ச�ோயோளி	 உட்்கோந்திருககும்			
சதோளபட்னட	 அன�வு்கனைக	
்கவனிக்கவும்.

	சுவோ�	சவ்கததில்	மோற்ைம்	ஏற்பட்டோல்	
அனத	வனைபடம்	அல்ைது	பதிசவட்டில்	
பதிவு	க�யயைோம்.

சுவோ�ததில்	ஏற்படும்	மோற்ைங்கள:

பிைோடிபினியோ  –	 குனைந்த	அைவு	சுவோ�ம்	
(Bradyphea)

சுவோ�	 எண்ணிகன்க	 மி்கவும்	 கமதுவோ்க	
�னடகபறுவது	 	 (1	 நிமிடததிற்கு	 12	
முனைககும்	 குனைவோ்க	 மூசசு	 விடுதல்)		
மூனையில்	 இைதத	 ்கசிவு	 மற்றும்	 அதி்க	
அைவில்	 தூக்க	 மருந்து்கனை	 �ோப்பிட்டு	
சுயநினைவற்ை	 நினையில்	 இருககும்	
ச�ோயோளி்களுககு	ஏற்படும்.

டககிப்பினியோ	–	மூசசினைப்பு		(Tachy		pnea)	

சுவோ�	 எண்ணிகன்க	 மி்கவும்	 அதி்கமோ்க	
�னடகபறுவது	 (1	 நிமிடததிற்கு	 20	
முனைககும்	சமல்	மூசசுவிடுதல்)		

ஏப்னியோ	–	சுவோ�ம்	நின்றுவிடுதல்	(Apnea)

சுவோ�ம்	பை	க�ோடி்கள	நின்றுவிடுதல்
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(எ.்கோ)	 120/80mmHg.	 இதில்	 120	 என்பது	
சிஸடோலிக	 அழுததம்,	 80	 என்பது	
னடயஸடோலிக	 அழுததம்.	 சிஸடோலிக	
மற்றும்	 னடயஸடோலிக	 அழுததததிற்கு	
இனடசய	உளை	விததியோ�ம்	இதயதுடிப்பு	
அழுததம்	எைப்படும்.

உடலியலின்	இைதத	அழுததம் 
(Physiology	of	B.P.) 

இைதத	 அழுததம்	 என்பது	
இருதயததிலிருந்து	 இைததம்	
கவளிசயறுவதற்கும்	இைததக	குழோய்களின்	
சுவர்களுககும்	 இனடசய	 உளை	
அழுதததனத	குறிககிைது.

்கோரடியோக	அவுட்புட்	என்பது	ஒரு	நிமிடததில்	
இருதயததிலிருந்து	 கவளிசயற்ைப்படும்		
இைததததின்	அைவு	(Strokevolume)	ஆகும்.	

்கோரடியோக	 அவுட்புட்	 =	 இருதயதுடிப்பு	 X	
துடிப்பின்	க்கோளைைவு

இைதத	அழுதததனத	போதிககும்	்கோைணி்கள

	வயது (Age)

	மைஅழுததைம் (Stress)

	இைம்	(Race)

	மருநதுகள்	(medication)

	்டயூரிைல் மோறுதைல்	(Diurinal	Variation)

	போலிைம்	(Gender)

கபோது	அறிவுனை்கள:

1.	 ச�ோயோளினய	 �ல்ை	 வ�தியோை	
நினையில்	இருக்க	க�யய	சவண்டும்.

2.	 கீழ்கண்ட	 ச�ோயோளி்களுககு	 இைதத	
அழுததம்	 எடுககும்	 சபோது	 உதவ	
சவண்டும்.

டிஸனியோ	–	(Dyspnea)

்கடிைசுவோ�ம்,	 இது	 உட்சுவோ�ததில்	
ஏற்பட்டோல்	 குைல்	 வனையில்	 அனடப்பு	
ஏற்பட்டிருக்கைோம்.	 	 ஆஸதுமோ	 ச�ோயில்	
கவளிசுவோ�ததில்	ஏற்படும்.

க�யின்ஸசடோக சுவோ�ம்	 	 -	அவவப்சபோது	
மூசசுவோங்கல்	(Cheyenstoke	Respiration)

இந்த	சுவோ�ததனட	சுழற்சியோை	முனையில்	
ஏற்படும்.	 	 இந்நினையில்	 இருககும்	
ச�ோயோளி	 உயிருககு	ஆபததோை	 நினையில்	
இருககிைோர	என்பது	குறிப்பிடததக்கது.	

ஆஸகபகசியோ	-	மூசசுததிணைல்	(Asphyxia)

க�ல்்களுககு	 க�ன்ைனடயும்	 ஆகசிஜன்	
அைவு	குனைவதோல்	உண்டோகும்	நினைககு	
மூசசுததிணைல்	 எைப்படும்.	 	 இது	 நீரில்	
மூழகிய	 �பர	 மற்றும்	 �சசு	 வோயுக்கனை	
சுவோசிததவர்களுககு	ஏற்படும்.

இைததஅழுததம்		

இைததககுழோயினுள	இைததம்	க�ல்லும்	சபோது	
இைததககுழோய	சுவர்களின்	மீது	ஏற்படுகின்ை	
அழுததம்	 இைதத	 அழுததம்	 எைப்படும்.		
இருதயம்	 சுருஙகும்	 சபோது	 இைததம்	 அதி்க	
அழுததததில்	ம்கோதமனினய	க�ன்ைனடகிைது.		
இருதயம்	 சுருஙகும்	 நினை	 சிஸடோலிக	
இைதத	அழுததம்	 (Systolic)	 என்றும்,	 இருதயம்	
விரிவனடயும்	நினைனய	னடயஸடோலிக	இைதத	
அழுததம்	 (Diastolic)	 என்றும்	 அனழககிசைோம்.		
தமனி்களின்	 சுவர்களுககு	 எதிைோ்க	
்கோணப்படும்	 குனைந்த	 இைதத	 அழுததம்	
னடயஸடோலிக	இைதத	அழுததம்	எைப்படும்.

இைதத	 அழுதததனத	 அைவிடும்	 அைகு		
Millimeter	 of	 mercury	 	அதோவது	mmHg	என்று	
குறிப்பிடப்படும்.		இைதத	அழுதததனத	பதிவு	
க�யயும்	 சபோது	 சிஸடோலிக	 அழுதததனத	
முதலிலும்	 னடயஸடோலிக	 அழுதததனத	
பின்பும்	எழுத		சவண்டும்.
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உயர	அல்ைது	கூடுதல்	இைதத	அழுததததிற்கு	
னைபரகடன்்ஷன்	என்று	கபயர.		பக்கவோதம்	
மற்றும்	மோைனடப்பு	 ச�ோய்களில்	உயர	இைதத	
அழுததம்	்கோைணமோ்க	இைப்பு	ஏற்படுகிைது.

்ைப்சபோகடன்�ன்	(hypotension)

சிஸடோலிக	அழுததம்	90mmHg-ககு	குனைவோ்க	
்கோணப்படுவது	 னைப்சபோகடன்�ன்	
எைப்படும்.	

வலி	(pain)

வனையனை

வலி	 என்பது	 உண்னமயோை	 அல்ைது	
�ோததியமுளை	திசு	போதிப்புடன்	கதோடரபுனடய	
அல்ைது	அது	சபோன்ை	போதிப்பிைோல்	விவரிக்கக	
கூடிய	ஒரு	விரும்பதத்கோத	உணரவு	அல்ைது	
உணரசசி	 பூரவ	 அனுபவசம	 ஆகும்	 எை	
�ரவசத�	�ங்கம்	வனையறுககிைது.

வலியின் தைன்்மகள்

தீவிைம்	(Severity)	 வலி	 இல்ைோத	
நினையிலிருந்து	 மி்க	
அதி்க		சவதனை

ச�ைம்	(Time) வலியின்	 ஆைம்பம்	
மற்றும்	 எவவைவு	
ச�ைம்	நீடிககிைது

இடம்	(Location) உடலின்	 எந்த	 பகுதி	
போதிக்கப்பட்டுளைது

தன்னம	(Quality) ச�ோயோளி	 வலினய	
எவவோறு	உணரகிைோர

தனி த தன்னம	
(Personal	life)

திை�ரி	வோழகன்கயில்	
வலி	 ச�ோயோளினய	
எவவோறு	போதிககிைது

வலினய	மதிப்பீடு	க�யதல்

வலி	அைவுச்கோல்	 ச�ோயோளியின்	வலியின்	
தீவிைம்	அல்ைது	தன்னமனய	குறிப்பிடுகிைது.		
வலி	 அைவுச்கோல்	 ச�ோயோளியின்	 உடல்,	

ஸபிகசமோசமசைோமீட்டர

	புதியதோ்க	ச�ரும்	ச�ோயோளி

	ச�ோயோளியின்	 அறுனவ	 சிகிசன�ககு	
முன்னும்,	பின்னும்

	அதிரசசி	 மற்றும்	 இைதத	 ஒழுககு	
ச�ோயோளி்கள

	்கரப்பிணி்கள	மற்றும்	பிை�விதததோய	

	உயர	இைதத	அழுததம்	மற்றும்	இருதய	
பிைச�னை	உளை	ச�ோயோளி்கள

	 �ைம்பு	 மண்டைப்	 பிைச�னை	 உளை	
ச�ோயோளி்கள

3	 �ோடிததுடிப்பு	்கணககிடும்	சபோது	இைதத	
அழுதததனத	்கணககிட	சவண்டும்.

4.		 இைதத	அழுததம்	திைமும்	ஒசை	ன்கயில்,	

ஒசை	ச�ைததில்	மற்றும்	ஒசை	நினையில்	
்கணககிட	சவண்டும்.

இைதத	அழுதத	சவறுபோடு

்ைபரகடன்�ன்	(Hypertension)
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அசுததப்படுதத	 சவண்டோம்	 எை	
அறிவுறுததவும்.

5.	 பிைப்பு	 உறுப்னப	 ச�ோப்பும்	 நீரும்	
க்கோண்டு	்கழுவி	தூயனமயோககும்	 படி	
கூைவும்.

6.	 ச�ோயோளியோல்	 க�யய	 முடியவில்னை	
என்ைோல்	க�விலியர	உதவைோம்.

சதனவயோை	கபோருள்கனை	தயோர	க�யதல்:

�ரியோை	முனையில்	ச�்கரிக்கப்பட்ட	சிறுநீர	
�ரியோை	 முடினவ	 அளிககும்.	 வினைவோ்க	
பரிச�ோதனை	சமற்க்கோளைப்படசவண்டும்.	
அசிசடோன்	மற்றும்		�ரக்கனை	பரிச�ோதனை	
வினைவோ்க	 க�யயப்பட்டு	 முடிவு்கள	
குறிப்பிட்ட	ச�ைததில்	போரக்கப்பட	சவண்டும்.	
மி்க	 வினைவோ்கசவோ	 மி்க	 தோமதமோ்கசவோ	
முடிவு்கள	 போரக்கப்படும்	 சபோது	 �ரியோை	
முடினவக	்கோணமுடியோது.	

அனடயோை	குறியீட்டு	மோதிரி	சீட்டு	(Sample	
of	the	Label)

ச�ோயோளியின்	கபயர-------------------

படுகன்க	எண்-----------	

வயது	---------	போலிைம்--------------

OP/IP--------------------------------	

மோதிரியின்	கபயர	--------------------

மைம்,	 பழக்கம்	 அல்ைது	 ்கற்பனைத	
தன்னமனய	கபோறுதது	அனமயும்	வலினயப்	
பற்றிய	 ச�ோயோளியின்	 சுய	 அறிகன்கனய	
முதன்னமயோ்கவும்,	சதனவப்பட்டோல்	அனத	
ஏற்றுக	க்கோளைைோம்.

சிறுநீர ச�ோதிததலும்	–	பரிச�ோதனை்களும்	
(Testing	and	Examination)

சிறுநீரின்	 இயற்பியல்	 பண்பு்களில்,	 நிைம்,	
கதளிவு,	 மணம்,	 அடரததி	 எண்,	 வினை	
மற்றும்	 அைவு	 சபோன்ைனவ	 அடஙகும்.		
சிறுநீர	 மோதிரினய	 போரககும்	 சபோசத	
ச�ோயக்கோை	 முககிய	 தன்னம்கனை	
அறியைோம்.	 	 �ோதோைண	 சிறுநீரின்	 நிைம்	
கவளுதத	னவகச்கோல்	நிை	மஞ�ள	நிைததில்	
இருககும்.

ச�ோயோளினய	தயோர	க�யதல்:

1.	 முந்திய	 �ோசை	 ச�ோயோளிககு	
க�யமுனைனய	விைக்கவும்.

2.	 ச�ோயோளிககு	எந்த	ச�ைததில்,	எவவைவு	
சிறுநீனை	 எப்படி	 ச�்கரிக்க	 சவண்டும்	
என்பனத	விைககி	க�ோல்ை	சவண்டும்.

3.	 �ரியோை	 சிறுநீர	 மோதிரிக	 க்கோடுதது	
அனத	எவவோறு	பயன்படுதத	சவண்டும்	
என்பனத	விைக்கவும்.

4.	 சிறுநீர	 ்கைனின்	 கவளிப்புைதனத	
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பரிச�ோதனையின்	கபயர	---------------

ச�்கரிதத	சததி	-----------	

மோறுபட்ட	மைம்	(Abnormality	of	Stool)

கைமடசடோகீஸியோ 	(	Haematochezia):

ஆ�ைவோய	வழியோ்க	ஒளிர	சிவப்பு	இைததம்	
மைததுடசைோ	அல்ைது	மைம்	இல்ைோமசைோ	
்கோணப்படுதல்.	 	 (எ.்கோ)	 மூைம்,	 ஆ�ைவோய	
கவடிப்பு	 ்கோயம்,	 கபருஙகுடல்	 அழற்சி	
(ischiemic	 colitis),	னடவரடி	குனைடிஸ	 (diverti	
culitis),	போலிப்	மற்றும்	புற்றுச�ோய.

கமலிைோ	(Melena)

ஒட்டககூடிய	 ்கருனமயோை	 தோர	 சபோன்ை	
மைம்	இைதத	அமிைததில்	உற்பததியோகிைது.	
புண்	 உண்டோகுதல்	 (அமிை	 இைததம்	
போகடீரியோவோல்	 மோறுதல்)	 மற்றும்	
குழகுழப்போை	 மைம்	 	 ்கழிககும்	 சபோது	
சிவப்பு	நிை	திைவம்	கவளிப்படுதல்.		இதைோல்	

தனைசுற்று,	 மயக்கம்	 அல்ைது	 மயக்கம்	
�ோரந்த	 நினை	 (syncopal	 attack)	 சபோன்ைனவ		
மைம்	்கழிககும்	சபோது	ஏற்படைோம்.

ம்்றவோை இைததை ஒழுககு	(Occult	Blood)	

இதற்கு	 ்கோைணம்	 –	 NSAID	 மோததினை்கள,	
வயிற்றில்	 க்கோககிப்புழு	 ்கோணப்படுதல்	
மற்றும்	மைககுடல்	புற்றுச�ோய	சபோன்ைனவ.

�ளி	(Sputum)

நுனையீைல்,	 மூசசுக	 குழல்,	 மூசசுக	
கினைககுழல்	ஆகியவற்றிலிருந்து	சுைககும்	
சுைப்பு	நீர	�ளியோகும்.		இது	வோயில்	உமிழநீர	
சுைப்பியில்	 இருந்து	 சுைககும்	 உமிழநீர	
திைவததிலிருந்து	 சவறுபட்டது.	 சிை	
ச�ைங்களில்	 இது	 எசசில்	 எைப்படுகிைது.		
உமிழநீர	வோயில்	ஒரு	�ோனைககு	30	அவுன்ஸ	
சுைககிைது.	 �ல்ை	 ஆசைோககியமோை	 உடல்	
நினை	உளைவர்களுககு	�ளி	உண்டோ்கோது.		
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ச�ோயோளி	�ன்ைோ்க	இறுமி

நுனையீைல்,	 மூசசுககுழல்,	 	 மூசசுக	
கினைககுழல்	 ஆகியவற்றில்	 இருககும்	

தைன்்ம �ோதைோைண அ�ோதைோைண அல்லது சநோயுற்ற நி்ல

அைவு �ளி	 இல்ைோதிருததல்	
அல்ைது	சிறிய	அைவு

ச�ோயின்	 தன்னமககு	 ஏற்ைோற்சபோல்	அைவு	 மோறும்.	
(எ.்கோ.	ஆஸதுமோ,	மூசசுக	குழோய	அழற்சி)

நிைம் நி ை ம ற் ை து	
மற்றும்	 ஒளிபுகும்	
தன்னமயுனடயதோ்கவும்.

• மஞ�ள	நிைச	�ளி	போகடீரியோக்கள	இருப்பனத	
குறிககிைது.

• ்கருப்பு	 நிைமோ்க	 இருததல்	 ்கோரபன்	 து்கள்கள	
இருப்பனதக	குறிககிைது.	(எ.்கோ.)	புன்கபிடிததல்.

• ஒளிர	சிவப்பு,	்கருஞசிவப்பு,	தோர	நிைம்	க்கோண்ட	
�ளி	இைததம்	இருப்பனத	குறிககிைது.

• பசன�	நிைச	�ளி	மூசசுக	குழோய	அழற்சினயக	
குறிககிைது.

• பழுப்பு	 நிைச�ளி	 நுனையீைலில்	 இைததததனட	
இருப்பனத	குறிககிைது.

மணம் மணமற்ைது விரும்பதத்கோத	மணம்	நுனையீைல்	்கட்டி,	நுனையீைல்	
புற்றுச�ோய,	 நுனையீைல்	 இைததத	 தனட	 இருப்பனதக		
குறிககிைது.

தன்னம	 /	
அனமப்பு

- நுனையுடன்,	நீரதத	மற்றும்	க்கட்டியோை	நினை.	இனவ	
ச�ோயின்	தன்னமனய	கபோருததது.

�ளினய	 மோதிரி	 ்கைனில்	 ச�்கரிக்க	
சவண்டும்.	 	 ச�்கரிக்கப்பட்ட	 �ளியின்	
நிைம்,	 அைவு,	 மணம்	அனமப்பு	 (்கட்டியோ்க,	

குழகுழப்போ்க	அல்ைது	நீரதததோ்க)	 	மற்றும்	
இைததம்	்கைந்துளைதோ	என்பனத	்கவனிதது	
பதிசவட்டில்	குறிப்பிட	சவண்டும்.

�ளியின்	தன்னம்கள
போடசசுருக்கம்

உடல்�ை	 மதிப்பீட்டில்,	 உடலியல்	
பரிச�ோதனை,	 மைநினையின்	 தன்னமனய	
மதிப்பிடுதல்	 மற்றும்	ஆயவ்க	 பரிச�ோதனை	
சபோன்ைனவ	 அடஙகும்.	 உடல்�ை	
நிரணயததின்	 நுட்பங்கோைவை:	 ஆயவு,	
கதோட்டுணரவு,	 தட்டிப்போரததல்,	 ்கோதிைோல்	
ச்கட்டறிதல்,	 திைனுடன்	 ன்கயோளுதல்	
கதோடுதிைன்	ஆயவு	மற்றும்	நு்கரதல்	ஆகும்.		

உயிைோதோை	அனடயோைங்களின்	மதிப்பீட்டோல்	
உடலின்	 நினைனய	 அறிந்து	 க்கோளைைோம்.		
மருததுவமனை	 மற்றும்	 சு்கோதோை	
நினையங்களில்	கபோதுவோ்க	்கணககிடப்படும்	
உயிைோதோை	 அனடயோைங்கள:	 உடல்	
கவப்பநினை,	�ோடிததுடிப்பு,	�வோ�ம்,	மற்றும்	
இைததஅழுததம்.	 	 	 மருததுவ	 முனையில்	
ச�ோனய	 ்கண்டறிய	 அல்ைது	 நினைனய	
மதிப்பிட	 உயிைோதோை	 அனடயோைங்கள	
பயன்படுகின்ைை.	 	 உயிைோதோை	
அனடயோைங்கள,	மருததுவ	நினையம்,	வீடு,	
மருததுவ	அவை�	உதவி,	ச�ைம்	மற்றும்	மற்ை	
்கோைங்களில்	்கணககிடப்படைோம்.
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8.	 �ோதைண	கவப்பநினை	
இருககும்	�பரின்	
நினை	இவவோறு	
அனழக்கப்படும்

	 அ.	கபப்னைல்	
	 ஆ.	னபகைகஸியோ
	 இ.	னைபர	னபகைகசியோ						
	 ஈ.		சமற்்கண்ட	எதுவுமில்னை
9.	 அதி்கச�ைம்	கவப்பததில்	இருப்பவருககு	

ஏற்படும்	நினை	
	 அ.	கவப்பதோககு						 	
	 ஆ.	சதோலுனைவு
	 இ.	னைப்சபோகதரமியோ			 	
	 ஈ.		னபகைகசியோ
10.	 ச�ோயோளியின்	இருதயம்	மற்றும்	

நுனையீைல்	ஒலினய	்கண்டறிய	
மோரபு	பகுதியில்	பயன்படுததப்படும்	
உப்கைணம்

	 அ.	ஸபிகசமோசமசைோமீட்டர
	 ஆ.		்கோதுச�ோதினி
	 இ.		கதோனைச�ோககி																		
	 ஈ.	மோரபுச�ோதினி	(Stethescope)
II. சுருககமோை வி்டயளி  

(3 மதிப்கபணகள்)
1.	 சுவோ�ம்	–	வனையறு
2.	 கதோடுஉணரதிைன்	ஆயவு	என்ைோல்	

என்ை?
3.	 உடற்பரிச�ோதனையின்	�ோன்கு	

நுட்பங்கனை	எழுது்க
4.	 சதோலுனைவு	(Frostbite)	-	வனையறு
5.	 கவப்பநினை	்கணககிடுதலின்	முனை்கள	

யோனவ?
6.	 இைதத	அழுததம்	எடுததலின்	

ச�ோக்கங்கள	இைண்டினை	எழுது
7.	 ஒதததிரவு	(resonant)	என்ைோல்	என்ை?
8.	 வலியின்	தன்னம்கனை	வரின�ப்படுதது்க
9.	 டககி்கோரடியோ	(tachycardia)	-	வனையறு
10	 சிறுநீர	 பரிச�ோதனையின்	 மூன்று	

ச�ோக்கங்கனை	எழுது்க

 மதிப்பீடு 

I. �ரியோை வி்ட்ய சதைரநகதைடுதது 
எழுதுக

1.		 சுவோ�தனத	 இந்த	 ச�ைததில்	
்கணககிடைோம்

	 அ.	கவப்பநினை	்கணககிடும்	சபோது
	 ஆ.		இைதத	அழுததம்	்கணககிடும்	

சபோது
	 இ.	கதோடுதிைன்	ஆயவின்	சபோது
	 ஈ.	சமற்்கண்ட	எதுவுமில்னை
2.	 உயிைோதோை	அனடயோைங்களில்	இனவ	

அடஙகும்
	 அ.		கவப்பநினை				ஆ.		�ோடிததுடிப்பு
	 இ.		சுவோ�ம்	
	 ஈ.		சமற்்கண்ட	அனைததும்
3.		 �ரியோை	 கவப்பநினைனய	

்கணககிடுவது
	 அ.	வோயவழியோ்க						 	
	 ஆ.		அககுள	வழியோ்க
	 இ.	கதோனட	�ந்து	வழியோ்க		 	
	 ஈ.		ஆ�ை	வோயில்
4.		 எது	�ரியோை	இைதத	அழுததம்
	 அ.		170/80mmHg						ஆ.	150/90mmHg
	 இ.	120/80mmHg								ஈ.	100/110mmHg	
5.	 �ோடிததுடிப்னப	 ்கணககிட	 எந்தப்	

புளளினய	பயன்படுததைோம்?
	 அ.	்கசைோடிட்	தமனி
	 ஆ.	சைடியல்	தமனி
	 இ.	இருதயததின்	நுனிப்பகுதி
	 ஈ.	சமற்்கண்ட	எதுவுமில்னை
6.	 பிசைடி்கோரடியோ	 என்பது	 ------	

�ோடிததுடிப்பு	
	 அ.		60ககு	கீழ								ஆ.	100ககு	கீழ
	 இ.	120ககு	சமல்				 	ஈ.		100ககு	சமல்
7.	 சீைற்ை	 இருதயத	 துடிப்பு	 இவவோறு	

அனழக்கப்படுகிைது
	 அ.	ன�ைஸ	டககி்கோரடியோ
	 ஆ.	ன�ைஸ	பிைடி்கோரடியோ
	 இ.	அரிதமியோஸ
	 ஈ.			ஏட்ரியல்	பிப்ரிசை்ஷன்
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1. Patrica MG, Health Assessment I nursing. 1st edition Spring house corporation 1991.
2. Patrica PA Fundamental of nursing, 7th edition Mosby St Louis Missouri 2009.

போர்வ நூல்கள்

• https://www.nursingtimes.net
• https://www.cteonline.org
• https://www.nurseteachings.com

இ்ணய இ்ணப்புகள்

III. குறுகிய வி்டயளி (5 மதிப்கபணகள்)
1.	 இைதத	 அழுதததனத	 போதிக்கக	 கூடிய	

்கோைணி்கனை	எழுது்க
2.	 உடல்�ை	 நிரணயததின்	 நுட்பங்கனை	

விைககு்க
3.	 �ோடிததுடிப்பின்	அ�ோதோை	தன்னம்கனை	

விைககு்க

4.	 அ�ோதோைண	சுவோ�ம்	பற்றி	விைககு
IV. கடடு்ை விைோககள் (10 மதிப்கபணகள்)
1.	 தனைமுதல்	்கோல்வனை	பரிச�ோதனைனய	

விவரி
2.	 உடல்	கவப்பநினையின்	மோறுதல்்கனை	

பற்றி	விைககு்க

க்ல்சக�ோறகள்

நு்கரதல்	(Olfaction) -	 வோ�னை	உணரவு
அனிசன�	க�யல்	பரிச�ோதனை	
(Reflex	testing)

-	 அனிசன�	க�யலின்	வலினமனய	மதிப்பீடுதல்

உடல்கவப்ப	 குனைதல்	 (Hypo-
thermia)

-	 நீண்ட	ச�ைம்	குளிரில்	கவளிப்படும்சபோது	ஏற்படும்	
கவப்ப	இழப்பு

ஒதததிரவு	(Resonant) -	 �ோதோைண	நுனையீைல்	திசு்களின்	சமல்	ஏற்படும்	
உைதத	�ததம்

டிம்சபனிக	(Tympanic) -	 சமை	 �ததம்	 ்கோற்று	அனடக்கப்பட்ட	 திசு்களின்	
சமல்	ஏற்படும்

உனைதல்	(Frost	bite) -	 நீண்ட	 ச�ைம்	 ்கடும்குளிர	 கவளிப்படும்	 சபோது	
உனைதல்	ஏற்படும்

னைசிஸ	(Lysis) -	 கவப்பசினதவு(குனைவு)
டககி்கோரடியோ	(Tachycardia) -	 உயரந்த	�ோடிததுடிப்பு
பிைடி்கோரடியோ	(Bradycardia) -	 மி்க	குனைந்த	�ோடிததுடிப்பு
எப்னியோ	(Apnea) -	 பை	விைோடி்களுககு	சுவோ�ம்	நின்றுவிடுதல்
டககிபினியோ	(Tachypnea) -	 அதி்கமோை	சுவோ�ம்	(மூசசுதிணைல்)
பிைடிபீனியோ	(Bradypnea) -	 மி்கக	குனைவோை	சுவோ�ம்
வீசிங	(Wheezing) -	 மூசசுவிடும்சபோது	ஏற்படும்	ஒலி
மரமர	(Murmur) -	 குனைந்த	ஒலியுடன்	�ை�ைகயை	ச்கட்டும்	�ததம்
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முதலுதவி மற்றும் 
அவசர சிகிச்ச

அலகு

கற்்றல் ந�ோககஙகள்

இநத போடத்தின் முடிவில் மோணவரகள் அறிநது ககோள்வது

1. முதலுதவி – வரையறுததல்

2. முதலுதவியின் க�ொளர��ரை வரிரைப்படுததுதல்

3. அதிர்ச்சியில் முதலுதவி ்பற்றி விைக்குதல்

4. நீரில் மூழ்கியவருக்கு முதலுதவி சிகிச்ரை ்பற்றி அறிதல்

5. �ொயம், எலும்பு முறிவு மற்றும் இைதத �சிவிற்�ொன முதலுதவி கையல் முரை�ரை 
விைக்குதல்

6. கவவ்வறு வர�யொன கவப்ப அைொதொைண சூழ்நிரை�ரை ர�யொளுதல் ்பற்றி 
அறிதல்.

7. விஷம் அருந்தியவர்�ளுக்கு உடனடியொ� அளிக்�ப்படும் சிகிச்ரை ்பற்றி விைக்குதல்

8. முதலுதவிப க்பட்டிரய விைக்குதல்.

்பொது�ொப்பற்ைவர்க்கு முதலுதவி 
்பொது�ொப்பளிக்கிைது – F.S Hughes

7

7.1  முன்னு்ர

நொம் வொழுகின்ை, ்வரை கைய்கின்ை, 
்படிக்கின்ை மற்றும் விரையொடும் 
இடங�ளில் �ொயங�ள, உடல்நைக்குரைவு 
அல்ைது திடீகைன அவைை சிகிச்ரை 
்தரவப்படொத நொட்�்ை இல்ரை.  இந்த 
மொதிரி சூழ்நிரை�ளில் �ட்டு �ட்டுதல் 
மட்டுமின்றி ்மொைமொன அல்ைது உயிருக்கு 
ஆ்பதது ஏற்்படுகின்ை நிரை�ளும் 
ஏற்்படைொம்.  வி்பததினொல் ்பொதிக்�ப்பட்டவர் 
அல்ைது திடீகைன ்நொய்வொய்ப்பட்டவருக்கு 
அளிக்�க்கூடிய முதல் உதவி பின்னொல் 
ஏற்்படக்கூடிய க்பரிய மருததுவ 
பிைச்சிரன�ரை தடுக்�க்கூடியதொ� 
இருக்கும்.  முக்கியமொ� உயிரைக் 

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_7.indd   139 28/04/2022   12:43:27



7 |  முதலுதவி மற்றும் அவசர சிகிச்ச 140

மருததுவ உதவிவரும் வரை, முதல்உதவி 
குறிதத ஆழமொன அறிவுக�ொணட 
கைவிலியைொல் மட்டு்ம திைனுளை 
்ைரவரய வி்பததுக்�ொைங�ளில் மற்றும் 
உடனடியொன உடல்நைக்குரைவு உளை 
சூழலில் உயிர்�ொக்கும் வொய்பபுக்�ரை 
்பொது�ொதது ்மலும் �ொயம் அல்ைது 
உடல்நைக்குரைவு ்மொைமொ�ொமல் 
தடுக்�முடியும்.

7.3  முதல் உதவியின்விதிகள் மற்றும்  
  குறிகநகோள்கள்:

முதல்உதவியின் மி� முக்கிய(Golden Rules)  
விதி�ள

	முதைொவது விரைவொ�வும், 
அரமதியொ�வும், ்பதற்ைமில்ைொமலும் 
கையல்்பட ்வணடும்.

	்நொயொளி மற்றும் அவைது 
உைவினர்�ளுக்கு நம்பிக்ர�யுடன் 
கூடிய ஆறுதரை வழங�்வணடும்.

	சுவொசிததலில் பிைச்ைரன இருந்தொல் 
உடனடியொ� கையற்ர� சுவொைதரத 
கதொடங�வும்.

	இைததஓட்ட பிைச்ைரன ஏற்்பட்டொல் 
கவளிபபுை இருதய அழுதத (External cardiac 
massage) கையல்முரைரய கதொடங�வும்.

	வி்பததுக்கு �ொைணமொனது அங்� 
இருக்குமொயின் அதரன நீக்கு அல்ைது 
அவரை அவவிடததில் இருந்து அ�ற்ைவும்.

	அரமதியொ�வும், முரைப்படியும், 
விரைவொ�வும், கமன்ரமயொ�வும் 
்நொயொளிரய ர�யொை்வணடும்.

	்நொயுற்ைவரை எடுததுச்கைல்ை 
ஏற்்பொடு�ள முடியும் வரை 
்நொயுற்ைவரை அங்�்ய ரவக்�வும்.

�ொப்பொற்ைக் கூடியதொ� இருக்கும்.

்பழங�ொைததிலிருந்்த முதல்உதவி 
என்்பது நரடமுரையில் உளைது.  
முதல்உதவி என்னும் �ருததொனது 
கெனைல் எஸமொர்ச் (1823 – 1908) எனும் 
பு�ழ்க்பற்ை அறுரவச்சிகிச்ரை நிபுணைொல் 
உருவொக்�ப்பட்டது.  

இஙகிைொந்தில் கையின்ட்ெொன் ஆம்புைன்ஸ 
ைங�ம் 1877-ல் கதொடங�ப்பட்டது.  
கைஞ்சிலுரவச் ைங�மொனது 1920-ல் 
400க்கும் ்மற்்பட்டகிரை�ளுடன் இந்தியொ 
முழுவதும் துவங�ப்பட்டது.  

7.2  வ்ரய்்றகள்:

மருத்துவஉதவி:

வீட்டி்ைொ அல்ைது மருததுவமரனயி்ைொ 
்பொதிக்�ப்பட்டவருக்கு மருததுவைொல் 
வழங�ப்படும் சிகிச்ரைரயக் குறிக்கும்.

முதல்உதவி:

முதல்உதவி என்்பது �ொயம் ஏற்்பட்ட அல்ைது 
உடல்நைக்குரைவுளை ந்பருக்கு தகுதியொன 
மருததுவர் வரும்வரை கிரடக்�கூடிய 
க்பொருட்�ரைக் க�ொணடு உடனடியொ� 
மற்றும் தற்�ொலி�மொ� வழங�ப்படும் 
�வனிபபுமுரை எனைொம்.  முதல்உதவி 
என்்பது இதனுடன் முடியவில்ரை.  
ைம்மந்தப்பட்ட ந்பருக்கு வழங� ்வணடிய 
சிகிச்ரையின் (Secondary Aid) ்தரவரயக் 
குறிக்கிைது.  இதுஉயிரியல், மருததுவம் 
மற்றும் அறுரவச்சிகிச்ரை ஆகியவற்றின் 
அறிவின் அடிப்பரடரயக் க�ொணடது.  இது 
ஒரு உயிர்�ொக்கும் திைனொகும்.

முதல் உதவியோளர:

மருததுவ உதவி கிரடக்கும்வரை, 
வி்பததுநடந்த இடததி்ை்ய அவைை�ொை 
உதவிரய வழஙகும் ந்பர் ஆவொர்.  தகுந்த 
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்மொைமொ�ொத்படி இருக்�வும், உயிரை 
�ொப்பதற்கும் ்தரவயொன குரைந்த 
முதலுதவிரய மட்டு்ம கைய்.

 ்தரவக்கு அதி�மொ� ஆரட�ரை 
நீக்�ொ்த. இது்வ அதிர்ச்சிக்கு 
�ொைணமொ� மொறிவிடும்.

 சுயநிரனவற்ைவருக்கும், உள 
உறுபபு�ளில் �ொயம் அரடந்தவருக்கும், 
விரைவில் அறுரவ சிகிச்ரைக்கு கைல்ை 
விரும்பு்பவருக்கும் வொய் வழியொ� 
எதுவும் க�ொடுக்� ்வணடொம். 

7.4  தீவிபத்து:

தீவி்பதது ஏற்்பட்ட இடததில் வி்பததுப்பற்றி 
விரைவொ�வும், கதளிவொ�வும் 
அறிந்துக�ொளவது முக்கியம். தீயொனது 
மி� விரைவில் ்பைவக்கூடியது.  என்வ 
்பொதிபபுக்கு வொய்பபுளைவர்�ரை எச்ைரிக்� 
்வணடும்.  ்மலும் தீயரணபபுததுரைக்கு 
உடனடியொ� த�வல் க�ொடுக்� ்வணடும்.  

தீவி்பதது நடந்த இடததில் எப்்பொதும் நில்,  
�வனி, ்வ�மொ� உள்ை நுரழயொ்த 
என்்பரத �வனததில் க�ொளை ்வணடும்.  
ஏகனனில் எளிதில் தீப்பற்ைக்கூடிய அல்ைது 
கவடிக்�க்கூடிய க்பொருள�ள, நச்சுபபுர� 

	கீழ்க்�ணடவற்ரை ்பொர்தது முதலில் 
அதற்கு சிகிச்ரை அளிக்�வும்,

அ. சுவொைம் நின்று ்்பொயிருததல்

ஆ. இைததப ்்பொக்கு

இ. சுயநிரனவற்ை நிரை

 ்நொயுற்ைவருக்கும், உைவினருக்கும் 
அதிர்ச்சிரய குரைப்பதற்கு 
நம்பிக்ர�யூட்டவும்.

 ்பொதிக்�ப்பட்டவரை விரைவில் 
குணமரடய ஏதுவொன நிரையில் 
ரவக்� ்வணடும்.

 அதி� கூட்டம் ்ைைவிடொ்த. 
்நொயொளிக்கு தூய்ரமயொன �ொற்று 
்தரவப்படும். உனக்கு உதவ யொைொவது 
முன் வருவொர்�ைொனொல் அவர்�ைது 
உதவிரயயும், �ொவல் துரையின் 
உதவிரயயும் நொடு. கூட்ட கநரிைரை 
ைரி கைய்ய உதவிரய நொடு.

 �ொயததின் தன்ரமரய அறிந்து அதற்கு 
முதலுதவி அளிக்�வும், அதுமி� 
முக்கியம், கிரடக்�க்கூடிய முதலுதவி 
க்பொருட்�ரை ்பயன்்படுதது. அப்படி 
ஒன்றும் அ�ப்படவில்ரை என்ைொல் 
உளைரதக் க�ொணடு உருவொக்கு.

 முடிந்த அைவு விரைவொ� மருததுவ 
உதவிரய நொடு. ்நொயொளிரய எடுததுச் 
கைல்ை வொ�னதரத ஏற்்பொடு கைய்யவும். 
உைவினர்�ளுக்கு கைய்தி அனுப்பவும்.

 மருததுவ உதவி கிரடக்கும் வரை 
்நொயுற்ைவருடன் தஙகி இருந்து அவரை 
உற்று ்நொக்கிக் க�ொணடு முதலுதவி 
அளிததுக் க�ொணடிரு.

 ்தரவக்கு அதி�மொ� எரதயும் கைய்ய 
முயைொ்த. ்நொயுற்ைவரின் நிரை 
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இ) ்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பரை ்�ொட்டு, 
திரைச்சீரை, ்்பொர்ரவ மற்றும் 
ைொக்குபர்ப ்்பொன்ைவற்ரைக் க�ொணடு 
(�ொற்று உள்ை பு�ொவணணம்) 
இறுக்கி சுற்ை ்வணடும்.

ஈ) ்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பரை தீ அரணயும்வரை 
 தரையில் உருட்ட ்வணடும்.

உ) தணணீர் அல்ைது தீபபிடிக்�ொத திைவம் 
இருந்தொல் ்பொதிக்�ப்பட்டவரின் மீது தீ 
அரணயும் வரை ்தரவயொன அைவு 
ஊற்ை்வணடும்.  

7.5  தீப்புண் மற்றும் கவநதப்புண் 
  (Burns and Scalds) :

தீபபுண உளகவப்பம், அதி�ப்படியொன 
குளிர், அரிக்�க்கூடிய க்பொருள�ள 
உைொய்வு அல்ைது �திரிவீச்சு மற்றும் 
சூரியக்�திர்�ைொல் உருவொகின்ைன.

சூடொன திைவங�ள மற்றும் ஆவியின் மூைம் 
வரும் ஈைகவப்பததொல் கவந்தபுண�ள 
(scalds) உருவொகின்ைன.  

அல்ைது மின்ைொை இரணப்பொல் ஏற்்படும் 
்பொதிபபு�ள ஏற்்பட வொய்பபுணடு.

தீவிபத்து கட்டிடத்திலிருநது கவளிநயறுதல்

• தீவி்பதது எச்ைரிக்ர� மணிரய அழுததவும்

• கவளி்யறும்்்பொது பின்னொல் உளை 
�தவு�ரை மூடவும்

• ்வ�மொ� ஓட்வணடொம்.  ஆனொல் 
்வ�மொ�வும், ்பதற்ைமின்றியும் நடக்�வும்.

ஆ்டயில் தீப்பற்றினோல்

அ) ்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பரை ்வ�மொ� 
ஓடவிடொமலும், ்பதற்ைமரடயொமலும் 
இருக்கும் வணணம் ்பொர்ததுக்க�ொளை 
்வணடும். ஏகனனில் எந்தகவொரு 
அரை்வொ அல்ைது �ொற்்ைொ தீ 
ெூவொரைரய அதி�ரிக்�ச் கைய்யும். 

ஆ) ்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பரை தரையில் 
தளளிவிட ்வணடும்.  

நில் கவனி

உருள்

தீ வி்பதது ்நைங�ளில் மின்தூக்கியில் 
(lift) கைல்ைக் கூடொது.
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சிறுதீப்புண் மற்றும் கவநதப்புண்:

 சிறிய மற்றும் கவளிபபுை தீபபுண�ள 
க்பொதுவொ� வீடு ைொர்ந்து நி�ழும் 
வி்பததுக்�ைொல் உருவொகின்ைன. 
க்பரும்்பொைொனரவ முதல் 
உதவியொைரின் சிகிச்ரையி்ை்ய 
இயற்ர�யொ� குணமொகிவிடுகின்ைன. 

சிகிச்ச:

	 ்பொதிக்�ப்பட்ட்பகுதிரய குழொயிலிருந்து 
வரும்குளிர்ந்தநீைொல் 10 நிமிடங�ைொவது 
நரனக்� ்வணடும்.  

	ஆ்பைணங�ள, ர�க்�டி�ொைம், க்பல்ட் 
அல்ைது இறுக்�மொன ஆரட�ரை 
�வனமொ� நீக்� ்வணடும். 

	 ்பொதிக்�ப்பட்ட்பகுதிரய சுததி�ரிக்�ப்பட்ட 
துணி அல்ைது சுததமொன பிைொஸடிக் 
ர்ப அல்ைது பிைொஸடிக் உரை க�ொணடு 
மூடவும். 

தீககோயவ்ககள்

	கவப்ப தீககோயஙகள் (Thermal) 
தீ சுவொரை அல்ைது கவப்பமொன 
க்பொருைொல் ஏற்்படும் புண

	நவதியியல் தீககோயஙகள்  (Chemical)
அமிைம்,  �ொைம் அல்ைது �ரிம்வதிப 
க்பொருள�ைொல் ஏற்்படும் புண

	மின்சோர தீககோயஙகள் (Electrical)
மின்னொற்ைைொல் ஏற்்படும் �ொயததின் 
தீவிைம் கவப்பததின் �ொைணமொ� 
ஏற்்படும் புண.  மின்ைொைததின் 
தன்ரம, மின்்னொட்டததின் 
்பொரத, உடல்திசுக்�ளின் 
எதிர்பபுததன்ரம மற்றும் கதொடர்பின் 
�ொைஇரடகவளிரயப க்பொருதது 
அரமயும்.  

	 கதிரவீசசு தீககோயஙகள் (Radiation)
�திர்வீச்சு ஆற்ைல் உடலுக்குள 
கைல்வதொல் உருவொகும் கைல் 
நச்சுததன்ரம �ொைணமொ� ஏற்்படும் புண.
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ம்்றமுக வி்ச : முறுக்குதல் அல்ைது திருபபுதல் 
�ொைணமொ� விரை தொக்�ப்பட்ட இடததில் முறிவு 
ஏற்்படொமல் ்வறுகைொரு இடததில் முறிவு 
ஏற்்படுதல் – �ொல் எலும்பு முறிதல்

எலும்பு முறிவின் வ்ககள்

சிறிய முறிவு (Simple): இது எலும்பில் ஒரு 
கதளிவொன முறிவு அல்ைது விரிைரைக் 
குறிக்கும்
எலும்பு க�ோறுஙகியதோல் ஏற்படும் முறிவு: 
இந்த வர� எலும்பு முறிவில் எலும்பு ்பை 
துணடு�ைொ� �ொணப்படும்
பச்சகககோம்பு எலும்புமுறிவு: இந்த 
எலும்புமுறிவு, வைர்ச்சி குன்றிய எலும்பின் 
�ொைணமொ� குழந்ரத�ளில் �ொணப்படும். 
தி்றநத முறிவு (Open): திைந்த முறிவினொல் 
்மல்்தொல் சிரதந்து எலும்பு கவளி்ய 
�ொணப்படும்
மூடிய முறிவு (Closed): முறிவரடந்த எலும்பின் 
்மல்்தொல் ்பொதிப்பரடயொமல் எலும்ர்பச் 
சுற்றியுளை திசுக்�ள ்பொதிப்பரடந்தரதக் 
குறிக்கும்.

எலும்பு முறிவின் அறிகுறிகள்: 
(Signs and Symptoms)

	்பொதிக்�ப்பட்ட ்பகுதிரய அரைப்ப்தொ, 
உயர்ததுவ்தொ �டினம்

	முறிவு ஏற்்பட்ட ்பகுதி அல்ைது 
அரதச்சுற்றியுளை ்பகுதியில் ஏற்்படும் 
வலி, அரைவின் �ொைணமொ� அதி�மொகும்

	எலும்புமுறிவு ஏற்்பட்ட இடததில் 
கமதுவொ�த கதொடும்்்பொது வலி 
இருந்தொல் அது எலும்புமுறிவின் 
அறிகுறி

	எலும்புமுறிவு இடததில் விை�ல், 
வீக்�ம் மற்றும் சிைொய்பபு இருக்கும்

	முறிந்தஎலும்பின் ்பகுதி�ள உைொயும் 
உணர்வு மற்றும் ஒலி ஏற்்படும்

கபரிய தீப்புண் மற்றும் கவநதப்புண்

அதி� ்நைம் மற்றும் அதி� அைவிைொன 
கவப்பததினொல் இரவ ஏற்்படுகின்ைன.

சிகிச்சமு்்ற

	்பொதிக்�ப்பட்டவரை தரையில் 
்படுக்�ரவதது, �ொயம்்பட்ட ்பகுதி 
கவளி்ய (்ம்ை) கதரியும்்படி 
ரவக்�வும்.

	�ொயம்்பட்ட ்பகுதிரய அதி� அைவு 
குளிர்ந்த நீைொல் குரைந்தது 10 
நிமிடங�ைொவது நரனக்�வும். 

	அதிர்ச்சி அல்ைது மூச்சுவிடுவதில் 
ஏற்்படும் சிைமம் உளைதொ என்்பரதக் 
�ண�ொணிக்�வும்.

	�ொயம்்பட்ட ்பகுதிரய சுததி�ரிக்�ப்பட்ட 
துணி அல்ைது சுததமொன பிைொஸடிக் 
ர்ப க�ொணடு மூடவும்.  

	சுவொைம் மற்றும் நொடிததுடிபர்ப 
�ண�ொணிதது ்பதிவு கைய்ய ் வணடும்.  

	�ொயம்்பட்டவரை அதிர்ச்சியிலிருந்து 
மீளும் வணணம் நம்பிக்ர�யூட்ட 
்வணடும். 

7.6  எலும்புமுறிவு:

எலும்புமுறிவு என்்பது எலும்பில் ஏற்்படும் 
முறிவு அல்ைது விரிைைொகும்.

கோரணஙகள் :

ந�ரடி வி்ச :  விரைதொக்�ப்பட்ட இடததில் 
எலும்பு முறிவு ஏற்்படுதல்.
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தி்றநத முறிவு:

அ) எலும்பு முறிந்த ்பகுதிரய 
சுததமொன  (திணடு) ்பட்ரட அல்ைது 
சுததி�ரிக்�ப்பட்ட துணிரயக் 
க�ொணடு அழுததிக்�ட்டுதல் மூைம் 
இைததப்்பொக்ர� �ட்டுப்படுததுதல்.  
திைந்த முறிவுப்பகுதியில் விைல் 
்படொவணணம் ்மற்�ணட கையரைச் 
கைய்ய்வணடும்.

ஆ) �ட்டப்படும் ்பட்ரட அல்ைது துணி 
விை�ொத மற்றும் இைதத ஓட்டதரத 
தடுக்�ொத முரையில் இருக்� ் வணடும்.

இ) மூடிய எலும்பு முறிவுக்கு ்பொதிக்�ப்பட்ட 
்பகுதிரய ந�ைொ வணணம் இருக்கும்்படி 
கைய்ய்வணடும்.

மூடிய எலும்பு முறிவு:

அ) ்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பரை அரையொமல் 
மற்றும் ் நைொ� இருக்�ச் கைொல்லிவிட்டு,  
எலும்பு முறிவொன ்பகுதிரய 
அரையொ வணணம் �ட்டும் வரை 

	்பொதிக்�ப்பட்ட எலும்பு நீைம் 
குரைந்்தொ, வரைந்்தொ அல்ைது 
திரும்பி்யொ ்தொன்றும்

நி்னவில் ககோள்க

்நொயொளியின் அடி்பட்ட ்பகுதி நல்ை 
முரையில் ்பொது�ொப்பொ� �ட்டப்பட்ட 
பின்பும் அவர் அ்பொய �ட்டதரதத 
தொணடும் வரை ந�ர்தத முயற்சி 
கைய்யக்கூடொது.

்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பரை உணவு அருந்த்வொ, 
திைவப க்பொருரைக் குடிக்�்வொ 
அனுமதிக்�க்கூடொது.

சிகிச்ச:
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அதிரசசியின் போதிப்புகள்:

	ஆைொம்்பநிரையில் உளை சுய நிரனவு 
இழக்கும் தன்ரமயொனது முக்கியமொ� 
நைம்புமணடைதரத க்பொறுததது.  
மற்றும் அது்வ ்பொதிக்�ப்பட்டவரை 
அ்பொயநிரைக்கு க�ொணடு கைல்லும். 

	கதொடர்ச்சியொன இைதத ஓட்ட இழபபு 
என்்பது இதயததிலிருந்து கவளி்யறும் 
இைதத அைவின் குரைபபுக்கும் 
மற்றும் உயர்வொழத ்தரவயொன 
கைல்�ளுக்�ொன ஆக்ஸிெனின் 
்பற்ைொக்குரைக்கும் �ொைணமொகும்.

	 நீணட�ொைமொ� இருக்கும் குரைவொன 
இைதத அழுததமொனது �ல்லீைல் மற்றும்  
சிறுநீை� கையலின்ரமக்கு �ொைணமொ� 
அரமயைொம்.  

அதிரசசிககோன கோரணிகள்:

	�டுரமயொன அல்ைது க்பரிய �ொயங�ள

	�டுரமயொன வலி

	இைதத இழபபு

	�டுரமயொன தீக்�ொயம்

	மின்னதிர்ச்சி

	மி�க்�டுரமயொன கவப்பம் அல்ைது 
குளிருக்கு உட்்படுதல்.

	ஒவவொரமயின் (அைர்ஜி) எதிர்விரன

	�டி�ள அல்ைது க�ொட்டு�ள (Gas 
Poisoning)

	மனரீதியொன ்பொதிபபு 

உங�ள ர��ைொல் தொஙகிக்க�ொளை 
பிடிததுக்க�ொளை ்வணடும்.

ஆ) �ட்டுநிரையொ� இருக்� எலும்பு 
முறிவுப்பகுதியின் திடமொன ்பகுதியில் 
இருந்து �ட்டுததுணிரய சுற்ை 
ஆைம்பிக்�்வணடும்.

இ) �ட்டுப்்பொட்ட ்பகுதிக்கு கவளி்ய 
இைதத ஓட்டதரத அடிக்�டி 
்ைொதிக்�்வணடும். 

7.7 அதிரசசி

�ொயம் அல்ைது உடல்நைக்குரைவொல், 
உடலின் இைதத ஓட்டததின் அைவு 
்தரவயொன அைரவவிடக் குரைவதொல் 
ஏற்்படும் ்பொதிப்்ப அதிர்ச்சி எனப்படும்.  
இது ைொதொைண மயக்�நிரை என்்பதிலிருந்து 
முற்றிலும் இயக்�ம் தரட்படும் நிரை என 
்வறு்படைொம்.

நீ  உன்னுரடய நண்பர்�ளுடன் கதருவில் 
நடந்து கைன்று க�ொணடிருக்கிைொய்,  
அபக்பொழுது ஏணியில் இருந்து ஒரு 
மனிதர் கீ்ழ விழுந்ததினொல் ர� 
எலும்பு உரடந்து, எலும்புத துணடு  
்தொரைக் கிழிதது கவளி்ய நீட்டிக் 
க�ொணடுளைது.  இந்த சூழ்நிரையில் நீ 
எவவொறு முதலுதவி அளிப்பொய்.

மொணவர் கையல்்பொடு
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• சிறுநீை�ததில் – சிறுநீரின் அைவு 
குரைதல் (<0.5ml/kg/hour), சிறுநீரில் 
குரைவொன க்பொருள�ள (solute) 
கவளி்யறுதல், தீவிை சிறுநீர்குழொய் 
்பொதிபபு, சிறுநீை� ்பொதிபபு

• இருதயம் – இைததஒட்டம் குரைதல், 
கவளிரிய குளிர்ந்த ் தொல், நொடிததுடிபபு 
அதி�ரிததல், இைதத அழுததம் மி�வும் 
குரைதல், ஒழுங�ற்ை நொடிததுடிபபு, 
இைததஒட்ட பிைச்ைரனயினொல் 
இதயததில் மர்மர் (murmur) 
�ொணப்படுதல்

• ்தொல் – கவளிரிய குளிர்ந்த ்தொல், 
்பட்படபபு, தந்துகி�ளில் இைததம் 
குரைதல் 

அ்டயோளஙகள் :

• நொடிததுடிபபு அதி�ரிததல்

• இைதத அழுததம் குரைதல்

அறிகுறிகள்:

	்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பர் �வரையொ�வும்,  
அரமதியின்றியும் �ொணப்படுவொர்

	்ைொர்வு மற்றும் மயக்�நிரை 

	தரைசுற்ைல் மற்றும் குழப்பமொன 
மனநிரை (disorientation)

	ஆழமற்ை ்வ�மொன அல்ைது 
க்பருமூச்சு (Gasping) வொஙகுதல்

	கவளிறிய,  குளிர்ச்சியொன மற்றும் 
ஈைமொன ்தொல்

• மூரையில் – சுயநிரனவுமொற்ைம், 
ஆக்சிென்குரைதல், இைததஒட்டம் 
தரட்படுதல்,  மயக்�மொன 
சுயநிரனவற்ை நிரை

• நுரையீைலில் – மூச்சுதிணைல், 
�ொற்று்பசி, சுவொைததுடிப அதி�ரிததல்

• இைததததில் ஆக்சிென் அைவு 90% க்கும் 
குரைவொ� �ொணப்படுதல்
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உ) சுவொசிப்பதில் சிைமம் இருபபின், 
்பொதிக்�ப்பட்டவர் வைதியொ� இருக்� 
அவைது ்தொள மற்றும் தரைரய ைற்று 
உயர்ததிய நிரையில் ரவக்�வும். 

ஊ) இைதத ஓட்டம் மற்றும் சுவொைம் சீைொ� 
அரமய வைதியொ� ஆரட�ரை 
தைர்ததவும்

எ) இதயததுடிபபு மற்றும் சுவொைம் நின்று 
விட்டொல் உட்ன

	சுவொைதரத மீட்கும் அவைை உதவிரய 
உடனடியொ� கதொடங�்வணடும்.

	 ்பொதிக்�ப்பட்டவர் குணமரடவதற்கு 
ஏதுவொன நிரையில்ரவக்�வும் 
(Recovery Positioning)

• �ணமணி�ள விரிந்து ்்பொதல்

• ்பொர்ரவ மங�ைொன �ண�ள

• ர� மற்றும் �ொல்�ள நடுக்�ம் மற்றும் 
உதைல்

• சுயநிரனவற்ை தன்ரமயின் ஆைம்்பநிரை.

சிகிச்ச மு்்ற

அ) உடனடியொ� ்நொயொளிரய வைதியொன 
நிரையில் ரவக்� ்வணடும். 

ஆ)  அந்த ந்பரை ்படுக்ர�யில் ்படுக்�ச் 
கைய்தல்

இ)  இருதயததுக்�ொன இைததஓட்டம் 
அதி�ரிக்கும் வணணம் உடலின் 
கீழ்ப்பகுதியிரன ைற்று உயர்ததி 
ரவக்�்வணடும்.

ஈ) தரையில் அடி்பட்டதற்�ொன 
அறிகுறி�ள இருபபின், மூரையில் 
ஏற்்படும் இைததஅழுதததரதக் 
குரைக்கும் வணணம் தரைரய ைற்று 
உயர்ததிய நிரையில் ரவக்�வும்.

அதிரசசியின் வ்ககள்:

�ரம்பு முதுக�லும்பு அல்ைது தரையில் ஏற்்பட்ட �ொயததொல் விரையும் 
நைம்பு �ட்டுப்பொடின்ரம

இரத்தஇழப்பு �ொயம் மற்றும் உட்புை இைததப்்பொக்�ொல் ஏற்்படும் இைதத இழபபு

சுவோசம் ்்பொதுமொன சுவொைமின்ரமயொல் இைததததில் ்தரவயொன அைவு 
ஆக்ஸிென் இல்ைொரம

இதயம் கநஞ்சு வலி �ொைணமொ� இதயதரை�ள ைரியொன முரையில் 
இைதததரத கவளி்யற்ைொரம

வளரசி்தமோற்்றம் உடலின் திைவ இழப்பொல் உயிர் ைைொயண ைமநிரையில் ஏற்்படும் 
மொற்ைம்

கதோற்று �டுரமயொன கதொற்றினொல் ஏற்்படும் கதொற்று அதிர்ச்சி (Septic 
Shock) 

அனபிலோட்டிக அதிரசசி 
(Anaphylactic stock)

கவளி  புைதக்பொருரை உணர்ந்து உடல் ஏற்்படுததும் �டுரமயொன 
அைர்ஜி  (ஒவவொரம) எதிர்விரைவு
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நீரில் மூழ்குவதலோல் ஏற்படும் வி்ளவுகள் 
:வி்பததினொல் ஏற்்படும் இைபபு�ளில் 
க்பரும்்பொலும் நீரில் மூழ்குதைொல் 
நரடக்பறுகிைது. குளிர், மயக்�ம், �ொயம், 
குழப்பமொன ஒழுங�ற்ைநிரை, மது அல்ைது 
மருந்து�ைொல் சுய நிரனவற்ை நிரை 
்்பொன்ைரவ �ொைணங�ைொ� அரமகின்ைன.

நீரில் மூழ்கும் ந்பர் ்தரவயொன அைவுக்கு 
�ொற்ரை உளளிழுக்� ்்பொைொடுகிைொல்.  
ஆனொல் தவிர்க்� முடியொமல் நீருக்கு அடியில் 
கைன்ைவுடன் �ொற்ரை கவளி்யற்றி நீரை 
உளளிழுக்கும் நிரையில் தளைப்படுகிைொர்.  
அதன் �ொைணமொ�

	�ொற்றுப்்பொகும் ்பொரத தடுக்�ப்படுதல்

	மூச்சுததிணைல்

	நுரையீைலில் ஏற்்படும் அரடபபு

	குரைந்த கவப்பநிரை

அ்டயோளஙகள் மற்றும் அறிகுறிகள்

	 நீரில் மூழ்கியவுடன் �ட்டுப்படுதத 
முடியொத்படி வொய்மூைமொ� �ொற்ரை 
உறிஞ்சுவதொல் நீரும் உட்புகுந்துவிடுதல்

	திடீகைன ஏற்்படும் இைதத அழுதத 
உயர்வொல் மொைரடபபு உணடொகும்

	திடீகைன நீந்த இயைொரம

	குரைந்த கவப்பநிரை (Hypothesmia)

நமலோண்்ம :

1. மூழ்கும் �ப்ர கோப்போற்றுதல்

அ) ்பொதிக்�ப்பட்டவரை தணணீரில் இருந்து 
இழுக்� �யிறு, �ட்ரட, தூணடில்்�ொல், 
குச்சி, துணடு அல்ைது ைட்ரட இவற்றில் 
ஏதொவது ஒன்ரைப ்பயன்்படுததுதல்

ஆ) குபபுை்படுததுக்க�ொணடு ர� அல்ைது 
�ொரை மூழ்கும் ந்பருக்கு நீட்டுதல்

	 நல்ை�ொற்்ைொட்டததுக்கு ஏதுவொ� 
வைதி கைய்ய ்வணடும்.

	 ்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பரை உடனடியொ� 
மருததுவமரனக்கு அனுப்ப்வணடும்.

7.8  நீரில் மூழ்குதல்

நீரில்மூழ்குதலில், நீர்்நைடியொ� 
நுரையீைலுக்குள கைல்வதொ்ைொ 
அல்ைது  ்நைடியொ� கதொணரடவழி்ய 
கைன்று ைளியினொல் �ொற்றுப்பொரதரய 
தரடகைய்வதொ்ைொ மூச்சுததிணைல் 
ஏற்்படுகிைது.

• இறுக்�மொன ஆரட�ரை தைர்தது 
தரைரய அரணததுக்க�ொள்பொ 
திக்�ப்பட்டவரை தரையில் ்படுக்� ரவ.

• ஒரு ்பக்�மொ� திருபபு.

• சுயநிரனவு திரும்பும் வரை 
்பொதிக்�ப்பட்டவருடன் இரு.
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ஆ) ்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பரின் நொசித 
துவொைங�ரை விைல்�ைொல் 
மூடிக்க�ொணடு மற்ை ர�யொல் அவரைத 
தொஙகிக்க�ொணடு, வொ்யொடு வொரய 
ரவதது சுவொைதரத மீட்கடடுக்கும் 
கையரைச் கைய்ய்வணடும். 

இ) ்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பரை மு�ம் குபபுை 
்படுக்�ரவதது, மு�தரத ஒரு புைமொ� 
திருபபி, ர��ள இைணடும் தரைக்கு 
்மல் இருக்குமொறு ரவக்� ்வணடும். 

ஈ) சீைொன சுவொைம் மற்றும் இதயததுடிபர்பக் 
�ண�ொணிக்� ்வணடும். சீைொ� 
சுவொசிக்� ஆைம்பிததவுடன் அந்த ந்பரை 
மீட்பு நிரையில் ரவக்�வும்.

உ. ஈை உரட�ரைக் �ரைந்து விட்டு 
உடலுக்கு கவப்பம்தைக்கூடிய 
�ம்்பளியொல் (்்பொர்ரவ) உடரை 
மூட்வணடும்.

ஊ. ்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பரை மீட்பு நிரையில் 
மருததுவமரனக்கு எடுததுச் கைல்ைவும்.

7.9 கோயஙகள்

உடலின் ்மல்்பைபபில் அல்ைது ்தொலில் 
எற்்படும் எந்த ஒரு அைொதொைண கவட்டு / 
்பொதிபபு  �ொயம்  எனப்படும்.  திைந்த �ொயததொல் 
உடலில் உளை திைவம் மற்றும் இைததம் 
கவளி்யறும்.  ்மலும் கவளி்ய உளை 
கிருமி�ள உடலுக்குள கைல்லுகின்ைன.

இ) டயர், நுரை்பஞ்சு, மிதக்கும்�ட்ரட, 
்பைர� இவற்றில் ஏ்தனும் ஒன்ரை 
நீரில் எறியவும் 

ஈ) உன்னுரடய நிரை / ்பொது�ொப்பொ� 
இருக்குமொறு ்பொர்ததுக் க�ொளளுதல்

உ) ்படகு மற்றும் உயிர்�ொக்கும் ைட்ரட (Life 
Jacket) இருபபின் ்பயன்்படுததைொம்

ஊ) ந்பரை �ரைக்கு இழுதது வருதல்

2. நீரில் மூழ்கிய �ப்ர நீருககுள் 
நி்லககுக ககோண்டு வருதல்

அ. நீரில் மூழ்கிய ந்பரின் தரை மற்றும் 
உடல்்பகுதிரய ்நைொ�ரவக்�வும்.  
பின்னர் ர��ரை ந்பரின் முதுக்கு 
அடி்யரவக்�வும்.  ்மலும் 
உளைஙர�ரய ந்பரின் தரைக்கு 
பின்்ன ரவக்�வும்.

ஆ. உங�ளுரடய மறுர�ரய ந்பரின் 
்தொள ்பட்ரடக்� அரு்� (்மற்ர� 
அரு்�)  ரவக்�வும்

இ) கமதுவொ�வும் மற்றும் �வனமொ�வும் 
்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பரை நீரிலிருந்து 
ைற்று்ம்ை தூக்கி சுழற்ைவும்.

ஈ) ்பொதிக்�ப்பட்டவரை (சுர்பன்)  நிரையில் 
ரவதது சுவொசிக்� ரவக்� ்வணடும். 

3. சுவோசத்்த மீட்கடடுத்தல்

அ) ்ைறு மற்றும் �டல்்பொசி ்்பொன்ைரவ 
்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பரின் வொய் மற்றும் 
நொசி�ளில் அரடததிருபபின் விரைந்து 
நீக்� ்வணடும்.
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	சுததததுக்கு அதி�ப்படியொன �வனம்  
க�ொளவதன் மூைம், ்பொதிக்�ப்பட்ட 
ந்பரினொல் நமக்கு கதொற்று வைொமல் 
்பொது�ொததுக் க�ொளை ்வணடும்.

சிகிச்ச :

அ) ்நொயொளிரய அமை்வொ, ்படுக்�்வொ 
ரவக்� ்வணடும்

ஆ) ்பொதிக்�ப்பட்ட ்பகுதிரய கமன்ரமயொக்� 
ர�யொை ்வணடும்.

இ) �ொயதரத சுததமொன நீைொல் ்ைொபபு 
க�ொணடு �ழுவ ்வணடும்.

ஈ) �ொயம்்பட்ட ்பகுதியிலுளை தூசி மற்றும் 
அழுக்கிரன முடிந்தைவு அ�ற்ை 
்வணடும்.

உ) �ொயம்்பட்ட ்பகுதிரய கிருமி 
நொசினி க�ொணடு �ழுவ ்வணடும். 
ைல்்்பொனரமட் ்பவிடரைக் க�ொணடு பூை 
்வணடும்.

ஊ) ்நைடியொன அழுததம் மூைமொ�்வொ, 
அழுததம் தைக்கூடிய இைப்பர் 
குழொய் மூைமொ�்வொ (toeuniquet) 
இைததப்்பொக்ர� நிறுதத ்வணடும்.

எ. �ொயம்விரிந்தொல், ஒட்டக்கூடிய 
பிைொஸடரைக் க�ொணடு விளிபபு�ரை 
இரணக்� ்வணடும்.

ஏ. சுததமொன துணியினொல் �ட்ட ் வணடும்

ஐ. ்தரவயிருபபின் அதிர்ச்சியிலிருந்து 
மீை சிகிச்ரை அளிக்� ்வணடும்.

 ஒ. மருததுவ விதி�ளுக்கு உட்்பட்டு வலி 
நிவொைணிரயக் க�ொடுக்� ்வணடும். 

ஓ. ்தரவ இருபபின் எலும்புமுறிவு 
்பகுதிக்கு ஸலிங (Sling) ்்பொட ்வணடும்.

�ொயங�ளின் வர��ள
கைதுக்�ப்பட்ட 
�ொயம்

கூர்ரமயொன நுனியொல் 
எற்்படும் கதளிவொன 
கவட்டு

கீைல் �ொயம் கநொறுக்கும் அல்ைது 
உரிக்கும் விரை�ைொல் 
ஏற்்படும் கீைல் அல்ைது 
சிைொய்பபு

சிைொய்பபுக் 
�ொயம்

்தொலின் ்மல் ்பைபபு 
உரிவதொல் ஏற்்படும் 
�ொயம்

நசுக்�ப்பட்ட 
�ொயம்

முரன மழுஙகிய 
க்பொருைொல் ஏற்்படும் அடி 
அல்ைது தொக்குதைொல் 
்தொலுக்கு அடி்ய உளை 
இைதத நுணகுழொய்�ள 
்பொதிக்�ப்படுதல்

துரைக் 
�ொயம்

�ததியொல் குததப்படுதல் 
அல்ைது �ொலில் ஆணி 
ஏறுதல்

துப்பொக்கிக் 
குணடு �ொயம்

துப்பொக்கிக் குணடு 
அல்ைது ஏவு�ரணயொல் 
உடலில் ஏற்்படும் �ொயம்

முதலுதவியின் முன்னுரி்மகள் :

	�ொயம்்பட்ட ்பகுதிரய 
அழுததிபபிடிப்பதன் மூைமொ�வும் 
மற்றும் ைற்்ை உயர்ததுவதன் 
மூைமொ�வும் இைததப்்பொக்ர� 
�ட்டுப்படுததுதல்.

	அதி�ப்படியொன இைதத ்்பொக்கினொல் 
ஏற்்படும் அதிர்ச்சிரயக் குரைக்� 
நடவடிக்ர� எடுததல்

	திைந்த �ொயதரத சுததமொன 
துணியினொல் �ட்டுப ் ்பொடுவதன் மூைம் 
்நொய்கதொற்ரை தடுதது இயற்ர�யொ� 
குணமரடயரவததல்
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7.10 இரத்தப்நபோககு

வி்பதது �ொைணமொ� உடலில் ஏற்்படும் 
�ொயம், எலும்புமுறிவு அல்ைது உடல் உறுபபு 
்பொதிபபினொல்,  அதி�ப்படியொன இைததம் 
தமனி, நைம்பு அல்ைது இைதத நுணகுழொய்�ள 
வழியொ� கவளி்யறுவ்த இைததப்்பொக்கு 
எனப்படும். 

இரத்தப்நபோககின் மூன்று வ்ககள்:

தமனியில் ஏற்படும் இரத்தப்நபோககு:

	இைததம் ஒளிர்ந்த சிவபபு நிைததில் 
இருக்கும்

	இைததப்்பொக்கு ஒவகவொருமுரை 
இருதயம் சுருஙகும் ்்பொதும் 
அதி�ரிக்கும்

	இைததப்்பொக்கு துடிபபுளைது (Pulsatile)

Abrasion Laceration Avulsion

AmputationPunctureIncision

Types of Wound

சி்ரயில் ஏற்படும் இரத்தப்நபோககு:

	இைததம் �ருஞ் சிவபபு நிைததில் 
இருக்கும்

	துடிப்பற்ை இைததப்்பொக்கு

	நிரையொன இைததப்்பொக்கு

இரத்த நுண் குழோயில் ஏற்படும் 
இரத்தப்நபோககு:

	துடிப்பற்ைஇைததப்்பொக்கு

	கமதுவொன, நிரையொன இைததப்்பொக்கு

நமலோண்்ம:

1. இரத்தப்நபோககள்ள கோயத்திற்கு 
ந�ரடியோன அழுத்தத்்த தருதல்

	 �ொயததின் மீது கமன்ரமயொ� 
அழுததவும். சுததமொன தடிமனொன 
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்பயன்்படுததி அழுததம் க�ொடுதது 
இைததப்்பொக்ர� �ட்டப்படுதத 
்வணடும். 

2. கோயம்பட்ட பகுதி்ய உயரத்தி ் வத்தல்:

	 �ொயம்்பட்ட ்பகுதிர� அல்ைது �ொல் 
இருபபின், இைததப்்பொக்ர�க் குரைக்� 
அப்பகுதிரய ைரியொன முரையில் 
உயர்ததி தொஙகிப பிடிக்� ்வணடும்.

	அடிப்பட்ட ்பகுதிர�யொ� இருபபின்  
கதொஙகு �ட்டு (arm sling) அல்ைது ர�ரய 
உயர்ததிய நிரையில் ரவக்� ் வணடும். 

	�ொயம்்பட்டவரின் இைததம் அல்ைது 
உடல்திைவம் (Body Fluids) சிகிச்ரை 
அளிப்பவரின் ்மல்்படொமல் 
இருக்�ர�யுரைரய அணிய 
்வணடும். ர�யுரை இல்ைொத்்பொது 
பிைொஸடிக்ர்பரய ர�யுரையொ� 
்பயன்்படுததவும்.

	 �ொயம்்பட்டவரின் இைததம் அல்ைது 
உடல் திைவம் சிகிச்ரை அளிப்பவரின் 
மீது ்பட்டிருபபின் ்ைொபபு மற்றும் 
நீரிரனக்க�ொணடு நன்கு �ழுவிவிடவும்.

்பஞ்சு திணரடக் க�ொணடு அதன் ்மல் 
ர�ரயரவதது �ொயதரத அழுததவும். 
�ட்டுப்்பொட்ட ்பகுதி அரையொமல் இருக்� 
�ட்டுததுணிரயப ்பயன்்படுததவும்.

	இைததப்்பொக்கு அதி�மொ� இருக்கும் 
்வரையில், தகுந்த ்பஞ்சுதிணடு�ரைத 
்தடி ்நைதரத வீணடிக்�ொமல் 
்பொதிக்�ப்பட்டவரின் ர�ரய்யொ, 
அல்ைது ்பொதிக்�ப்பட்டவைொல் இயைொத 
நிரையில் உங�ளின்ர�ரய்யொ 
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5. மருத்துவ உதவிககு ஏற்போடு கசயதல்: 

	�ொயம் சிறியதொ� இருபபின் 
�ொயம்்பட்டவரை அருகில் 
மருததுவமரனக்கு ஊர்தியில் 
அரழததுச்கைல்ை ஏற்்பொடு 
கைய்ய்வணடும்.

	�ொயம் க்பரியதொ�  இருபபின் �ொயம்்பட்ட 
ந்பைொல் கைல்ை இயைொத நிரையில் 
அவைை ஊர்தி எண 108 ஐ அரழதது,  
மருததுவமரனக்கு க�ொணடு கைல்ை 
ஏற்்பொடு கைய்ய ்வணடும்.

	அவைை ஊர்திவரும் வரையில் 
�ொயம்்பட்டவரை மி�வும் �வனமொ� 
�ண�ொணிக்�  ்வணடும்.

6. கோயககட்டிலிருநது இரத்தககசிவு 
ஏற்பட்டோல்:

		முதல்�ட்டின் ்மல் மற்கைொரு  ்பஞ்சு 
திணரட ரவக்�வும்.  சிறியதுண்டொ 
அல்ைது அது ்்பொன்ை துணிரயக் 
க�ொணடு ்மலும் அழுதததரதத 
தை்வணடும்.

	 �ட்டுப்பொடற்ை இைததப்்பொக்கு ஏற்்படும் 
நிரையில் இைததம் ்தொய்ந்த ்பரழய 
�ட்ரடப பிரிததுவிட்டு ைற்று தடிமனொன 
்பஞ்சு மற்றும் �ட்டுததுணிரயக்க�ொணடு 
�ட்டுப ்்பொட்வணடும்.  �ட்டிய �ட்டின் 
்பட்ரட்பட்ரட ந�ர்ந்ததன் �ொைணமொ�்வ 
கதொடர் இைததப்்பொக்கு ஏற்்படுகிைது. 

	்நொய்தகதொற்று ஏற்்படும் வொய்பபு 
இருக்குகமனில், மருததுவரின் 
ஆ்ைொைரனரயப க்பை ்வணடும்.

3. கோயத்தில் கவளிப்கபோருள்கள் 
பதிநதிருத்தல்

	கவளிபக்பொருள �ொயததில் 
இருக்கும்்பட்ைததில் அரத்வ�மொ� 
எடுக்�ொமல்,  அரதச்சுற்றி ்பட்ரட�ள 
உதவியுடன் அபக்பொருரை அரையொ 
வணணம் �ட்டுப ்்பொட ்வணடும்.

	முக்்�ொணவடிவ �ட்டுததுணி அல்ைது 
உருரைவடிவ �ட்டுததுணியொல்குறுக்கு 
கநடுக்�மொன (Criss - Cross) அழுததம் 
குரைவொன �ட்டிரன க்பொருள 
அரையொமல் இருக்� ்்பொட்வணடும். 

4. முழு்மயக ஓயவு எடுககச கசயதல்:

�ொயம் ்பட்ட  ்பகுதி  உடலின்  ் மல் ்பகுதியொ�்வொ 
அல்ைது ர�யொ�்வொ இருக்கும்்்பொது, 
�ொயம்்பட்டவரை முடிந்த அைவு ைரியொன 
வைதியொன நிரையில் குரைந்த்பட்ைம் 10 
நிமிடங�ள ஓய்கவடுக்� ரவப்பதன் மூைம் 
இைததப்்பொக்ர� �ட்டுப்படுததைொம்.
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எசசரிக்க: மூக்கில் இைததக் �சிவு  
உரடயவரின் தரைரய நிமிர்ததி ரவக்� 
கூடொது. மூக்கு துவொைததின் வழியொ� 
இைததம் கதொணரட வழியொ� வருவதன் 
மூைம் வொந்தி எடுக்� ்நரிடும்.

மூககின் தண்டு அருநக அழுத்துதல்

வோயில்சுவோசித்தல்

இ) �ொயம்்பட்ட வரை ் ்பை்வொ, விழுங�்வொ, 
இரும்வொ, எச்சில்துப்ப்வொ அல்ைது 
ந�ை்வொ அனுமதிக்�க்கூடொது.

ஈ) மூக்கில் இருந்து சிந்தும் இைதததரதத 
துரடக்� சுததமொன துணிஅல்ைது 
கமல்லிய �ொகிதததரத (tissue) 
அளிக்�வும்.

உ. ்பததுநிமிடததுக்குபபிைகு, மூக்கின்மீது 
கைலுததப்படும் அழுதததரத 
நிறுததும்்படி கூை்வணடும். இைதத 
ஒழுக்கு நிற்�ொவிடில் மீணடும் ஒரு ்பதது 
நிமிடததுக்கு ்மற்கூறிய முரையில் 
அழுதததரதத கதொடை்வணடும்.

ஊ. இைதத ஒழுக்கு �ட்டுப்பொட்டுக்குள 
வந்தபிைகும், அ்தமுன்்ன 
குனிந்தநிரையில் �ொயம்்பட்டவர், 
தனதுமூக்கு மற்றும் வொய்ப்பகுதியிரன 
மிதமொன சுடுநீைொல் சுததப்படுதத 
்வணடும். 

எ. �ொயம்்பட்டவரை அரமதியொ� ஓய்வு 
எடுக்�வும், ்மற்க�ொணடு எந்த ஒரு 
�டினமொன ்பணிரயச் கைய்யொமலும், 
குறிப்பொ� மூக்ர�ச் சிந்துவரத 
தவிர்க்�வும் அறிவுறுதத ்வணடும். 

அதிகப்படியோன கவப்பத்தின் வி்ளவுகள்

7.11 கவப்பபககவோதம்

	வியர்ததல் கையலின் மூைம் உடலின் 
கவப்பநிரைரயக் �ட்டுப்படுதத 

மூககில் இரத்த ஒழுககு

மூக்கில் அடிப்படுதல், அதி� உயைததில் 
்பைததல் அல்ைது ஆழ்�டல் நீச்ைல் கைய்தல் 
என்பை �ொைணங�ைொல் மூக்கில் இைததக் 
�சிவு ஏற்்படுகிைது. குழந்ரத�ளுக்கு 
மூக்கில் இைததக் �சிவு ஏற்்பட்டொல் ஏதொவது 
கவளிபக்பொருள�ள மூக்கினுள உளைதொ 
என்்பரத �வனிக்�வும்.

(எ.�ொ) விரத அல்ைது �ொசு ஏதொவது 
�ொணப்பட்டொல் மருததுவ உதவிரய 
உட்ன நொட ்வணடும். அதரன நீ்ய 
எடுக்� முயற்சிக்�ொ்த ஏகனன்ைொல் அதி� 
இைததக்�சிரவ ஏற்்படுததும். 

நமலோண்்ம:

அ) �ொயம்்பட்டவரின் தரை நன்கு குனிந்து 
முன்்னொக்கி இருக்கும்்படி அமை 
ரவக்�்வணடும்.

ஆ) �ொயம்்பட்டவரை வொய்மூைம் 
சுவொசிக்�ச்கைய்து ்மலும் 
மூக்குததணடுக்குக் கீ்ழ 
அழுததுமொறு கைொல்ை்வணடும்.  
்தரவ்யற்ப்பட்டொல்  உதவி  கைய்யவும்.
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	்பொதிக்�ப்பட்டவர் சுயநிரனவுடன் 
இருந்தொல், தரைமற்றும் 
்தொள்பட்ரட�ரை தொஙகியவணணம் 
இருக்கும் முரையில் அமைரவக்� 
்வணடும்.

	 ்பொதிக்�ப்பட்டவர் சுயநிரனவுடன் இல்ரை 
கயனில், மீட்பு நிரையில்ரவக்�வும் 
(Recovery Position)

	 ்பொதிக்�ப்பட்டவரை ஈைமொன 
துணியொல் சுற்றி ரவதது உடரை 
ஈைமொ� ரவக்�வும்.  விசிறிரய ஓட 
விட்டுக்க�ொண்ட,  உடல்முழுவதும்ம் 
நீரை ஊற்ைவும். குளிர்ச்சியொன ்பஞ்சு  
ஒததடம் க�ொடுக்� ்வணடும்.

	உடல் இழந்தநீரை ஈடு கைய்யும் வர�யில் 
அருந்துவதற்கு அதி�ப்படியொன திைவப 
க்பொருட்�ரை அருந்தச் கைய்தல்

இயைொத நிரையில் கவப்ப்பக்�வொதம் 
ஏற்்படுகிைது.

	ம்ைரியொ மற்றும் அதி�ரிக்�ப்பட்ட 
சுற்றுபபுை கவப்பததினொலும் இது 
ஏற்்படுகிைது.

	கவப்பம் அல்ைது ஈைப்பதம் நம்மீது அதி� 
்நைம்்படும் ்்பொது

	 நீணட ்நைம் கவப்பம் அதி�மொன 
இடததில் அரடந்து கிடப்பது

	குடிப்பழக்�ம்

அ்டயோளஙகள் மற்றும் அறிகுறிகள்:

	உடல்கவப்பநிரை மி�வும் அதி�மொதல் 
400C அல்ைது 1050F

	 (வியர்ரவயின்ரம) வியர்க்�ொரம

	அதி�ரிக்�ப்பட்ட நொடிததுடிபபு

	 தரைவலி

	 தரைசுற்ைல்

	வொந்தி எடுக்கும் உணர்வு மற்றும் வொந்தி 
எடுததல்

	 தரைபபிடிபபு

	உைர்ந்த மற்றும் வைணட ்தொல்

நமலோண்்ம: 

	 ்பொதிக்�ப்பட்டவரை குளிர்ந்த இடததிற்கு 
அரழததுச்கைன்று ஆரட�ரைக் 
�ரைய ்வணடும்.

ஒருவர் கவளிறிய மற்றும் ்ைொர்வு 
நிரையில் உளைொர். அவர் மி� அதி�மொன 
(மூச்சு திணைலில்) சுவொைததுடன் 
இருக்கிைொர். அவரை கதொடும் ்்பொது 
உடலின் கவப்பம் அதி�மொ�வும், 
அவர் மி�வும் குழப்பநிரையிலும் 
எரிச்ை்ைொடும், அவரின் ்்பச்சு 
கதளிவற்ைதொ� இருக்கிைொர், அவரிடம் 
குடிக்� தணணீரும் இல்ரை, அந்த 
சூழ்நிரைரய நீ எவவொறு ் மற்க�ொளவொய்?

மொணவர் கையல்்பொடு
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	 ்பொதிக்�ப்பட்டவர் சுயநிரனவின்றி 
இருக்கும்்்பொது அவரை மீட்பு 
நிரையில் (Recovery Position) யில் ரவதது 
உடனடியொ� மருததுவமரனக்குக் 
க�ொணடு கைல்ை ்வணடும்.

7.13 கவப்பத்சப்பிடிப்புகள்: 

	உடற்்பயிற்சியின் �ொைணமொ� உடல் 
இழக்கும் அதி�ப்படியொன உபபு மற்றும் 
நீரினொல் ஏற்்படும் தரைபபிடிப பு கவப்ப 
தரைபபிடிபபு ஆகும்.  இது ஒருவர�யொன 
கவப்பததினொல் ஏற்்படும் ்நொய் ஆகும். 

	கவப்பபிடிபபு அடிவயிறு, ர�மற்றும் 
க�ணரடக்�ொல் ்பகுதி�ளுடன் 
கதொடர்புரடயது. ்்பொதுமொன 
அைவுதிைவபக்பொருள�ள மற்றும் 
எைக்ட்்ைொரைட்ஸ அருந்தொத 
�ொைணததொல் ஏற்்படுகிைது. 

சிகிச்ச:

கவப்பதரைபபிடிபபு எப்்பொது ஏற்்படுகிைது 
என்்பரத உணை்வணடும்.  இது 
இரவ குறிப்பொ� உடற்்பயிற்சி அல்ைது 
அதி�கவப்பமொன ்பகுதியில் ்பணிபுரிதைொல் 
ஏற்்படும்.  நீர்ச்ைததுக் குரைவின் �ொைணமொ� 
ஏற்்படுகிைது.  இரவ கவப்பததொல் 
அல்ைது கவப்பச்சூழைொல் மட்டு்ம 
ஏற்்படுவதில்ரை.  தீவிைமொன உடற்்பயிற்சி 

	தரை மற்றும் �ழுததுப்பகுதியில் 
ஐஸ�ட்டி�ைொல் ஒததைம் தை்வணடும்.

	குளிர்ந்தநீர் எனிமொ (enema)  
க�ொடுக்�்வணடும்.

	்தரவ ஏற்்படின் மருததுவமரனக்கு 
அனுபபுதல்

 7.12   கவப்பசநசோரவு : அதிகப்படியோன 
கவப்ப�ோட்களில்

	�டுரமயொன நீணட ்நை வியர்ரவயின் 
�ொைணமொ� கவளி்யறும் உடலின் நீர் 
மற்றும் உபபின் இழபர்ப ஈடு கைய்ய 
தவறுவதொல் கவப்பச்்ைொர்வு ஏற்்படுகிைது.  

	கவப்பம் மற்றும் ஈைப்பதமொன 
சுற்றுச்சூழலில் இது ஏற்்படுகிைது. 

அ்டயோளஙகள் மற்றும் அறிகுறிகள்:

	உடல்்ைொர்வு மற்றும் அறிகுறி�ள

	தரைவலி

	்ைொர்வு, மயக்�ம், தரைசுற்ைல்

	நிைமிழபபு

	ஈைமொன  மற்றும் பிசு பிசுப்பொன ்தொல்

	உடலின் கீழ்ப்பகுதி�ளில் தரைபபிடிபபு

	்வ�மொன மற்றும் ்பைவீனமொன 
நொடிததுடிபபு

	மயக்�மரடதல்

சிகிச்ச:

	 ்பொதிக்�ப்பட்டவரை குளிர்ந்த 
மற்றும் �ொற்்ைொட்டமொன சூழலுக்கு 
அரழததுச்கைல்தல்

	தரையில் ்படுக்�ரவதது ஆரட�ரைத 
தைர்ததுதல்

	சிறிதைவு உபபு�ைந்து குளிர்ந்தநீரை 
அதி�மொ�ப ்பரு�ச்கைய்தல் 
(அரைலிட்டர்நீரில் 1 ்தக்�ைணடிஉபபு)
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மூைமொ� ஏற்்படும் திைவபக்பொருள�ள 
மற்றும் எைக்ட்்ைொரைட்ஸ (உபபு�ள) 
்தரவரய  ஈடுகைய்வதொல் மட்டு்ம 
தரை�ள ைரியொ� இயஙகும்.

உடற்பயிற்சி்ய நிறுத்துதல்

கவப்பததரைபபிடிபபு என்்பது 
உடற்்பயிற்சியில் தரைரயக் 
க�ொடுரமப்படுததுவது அல்ை.  மொைொ� 
தரைக்கு சிறிது ஓய்வு ்தரவ என 
உடல்கூறும் கமொழியொகும்.  என்வ, 
கவப்பததரைபபிடிபபுக்கு நிவொைணம் 
என்்பது அதற்குக் �ொைணமொன வழக்�மொன 
உடற்்பயிற்சிஅல்ைது நடவடிக்ர��ரை 
நிறுததுவ்த முதல் ்பணியொகும். 

குளிரநதசூழல் ஓயகவடுத்தல்:

க்பொதுவொ� க்பரும்்பொன்ரமயொன 
தரைபபிடிபபு�ள ்�ொரட கவப்பநொட்�ளில் 
அதி�ப்படியொ� உடற்்பயிற்சி கைய்வதொல் 
வருகிைது.  என்வ, இதற்கு ஒ்ை நிவொைணம்,  

கவயிலில் இருந்து விைகி நல்ை குளிர்ந்த 
சூழலில் ஓய்கவடுப்பது என்்ப்த

	 நன்ைொ� ஈைமொன துணடொல் �ழுததின் 
பின்புைததில் ஒததடம் தருவது நல்ைது.

திரவம் அதிகமோக பருகுதல்:

உடலிலிருந்து கவளி்யறிய நீர் மற்றும் 
உபபுக்�ரை ைரியொன வர�யில் ஈடுகைய்யும் 
வர�யில் திைவபக்பொருட்�ரை அதி�மொ� 
அருந்த்வணடும்.  குறிப்பொ� ைதது்பொனங�ள 
்ைொடியம் 25-200 மி.கி. க�ொணடரவ�ள 
மி�வும் உ�ந்தரவ.  சுததமொன ்பழச்ைொறும், 
அதி� ்பயரனததரும்.  ஏகனனில் அதில் 
உடலுக்குத ்தரவயொன நீர் மற்றும் 
உபபுக்�ரை க�ொணடுளைது.  

	 நீர் மட்டு்ம இருக்குகமனில் அதனுடன் 
ஒரு ்தக்�ைணடி உபபு �ைந்து 
அருந்தைொம். மற்ை்பொனங�ரைப 
்்பொன்ை சுரவ இல்ைொவிடினும் 
அது்பைன் தைவல்ைது.
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அ்டயோளஙகள் மற்றும் அறிகுறிகள்: 

	முதலில் ஊசிகுததுவது ்்பொன்ை 
உணர்வு ஏற்்படும் (Pins and needles)

	உணர்வற்ை நிரைரய அடுதது ் தொலில் 
நிைமற்ை நிரை ஏற்்படும்

	்தொைொனது �டினமொ�வும், விரைததும் 
்்பொகும் நிரை ஏற்்படும்

	 ்பொதிக்�்பட்ட இடததில் ்தொலின் நிைம் 
மொறும். முதலில் கவளிறிய நிைம் 
பின்னர் ்பை வணணங�ள (Mottled) 
மற்றும் நீைவணணமொ�வும் இறுதியில் 
�ருரமயொ�மொறும்.  மீளும் நிரையில் 
சிவப்பொ�வும அதி�வலி மற்றும் 
கவடிபபு�ளு ம்்தொன்றும்.

சிகிச்ச:

	ர�யுரைவரையங�ள, முழுக்�ொைணி 
(ர�யுரைவரையங�ள, முழுக்�ொைணி 
(Boots) ்்பொன்ைவற்ரை கமதுவொ� நீக்� 
்வணடும்.

	 ்பொதிக்�ப்பட்ட ்பகுதிரய உங�ள 
ர��ளினொல் சூ்டற்ைவும் அல்ைது 
்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பரின் அக்குளில் 
ரவக்�வும்,  ்தொல் மற்றும் திசுக்�ளும் 
்பொதிப்பரடயும் என்்பதொல் அழுததித 
்தய்ப்பரத தவிர்க்� ்வணடும். 

	 ்பொதிக்�ப்பட்ட வரை முதலில் கவப்பமொன 
இடததுக்கு க�ொணடு கைல்ை ் வணடும்.  
�ொல்்பகுதி ்பொதிக்�ப்பட்டிருந்தொல் 
ந்பரைத தூக்கிச் கைல்ைவும்.

• ்பொதிக்�ப்பட்ட ்பகுதிரய மிதமொன 
கவந்நீரில் ரவக்�வும்.

• ்பொதிக்�ப்பட்ட ்பகுதிரய �வனமொ� 
உைைரவதது, தைமொன வரைக் 
�ட்டுததுரயக் க�ொணடு �ட்டுப்்பொட 
்வணடும். 

	 ்பொதிக்�ப்பட்ட உடல்்பகுதி�ரை 
கமதுவொ� நீட்டி மடக்�வும்.  

	�டினமொன உடற்்பயிற்சி ்்பொைல்ைொமல் 
ைற்று  எளிரமயொனரவ�ரை கைய்ய 
்வணடும்.  இதனொல் தரையில் ஏற்்பட்ட 
இழுபபு (Spasm) மற்றும் வலி குரையும்.

7.14 உ்்றகடி: (FROST BITE)

உரை்பனி அல்ைது அதி�ப்படியொன அ�ணட 
மற்றும் �ொற்ைடிக்கும் சூழல்�ளில் இது 
ஏற்்படுகிைது.  இது �ொது, மூக்கு, தொரட, ர� 
மற்றும் �ொல்�ள நீணட ் நைமொ� �டுரமயொன 
உரை்பனியில் இருக்கும் ்்பொது ஏற்்படுகிைது.  
்மலும் உரைதல் மி�வும் குரைந்த உடல் 
கவப்பநிரையில் இரணந்து �ொணப்படும்.

்பொதிக்�ப்பட்ட ்பகுதிரய ்நரிரடயொ� 
கவப்பததில் ரவக்�க்கூடொது, திரும்்பவும் 
உரைநிரைக்கு கைன்று ஆ்பதரத 
விரைவிக்கும். ்பொதிக்�ப்பட்ட ்பகுதிரய 
மி�வும் ்வ�மொ� கவதுகவதுப்பொன 
நிரைரய அரடய கைய்யக்கூடொது.

எசசரிக்க: ்நைடி கவப்பததொல் 
்பொதிக்�ப்பட்ட ்பகுதிரயப ்்பொடொதீர்�ள, 
அது மறு்படியும் மறு்படியும் ஆ்பததொனது.

மி� ்வ�மொ� ்பகுதிரய சூடு்படுதத 
்வணடொம்.

உ்்றகடிசோதோரன
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	அரையொமலும், அரமதியொ�வும் 
இருக்� கைய்ய ்வணடும்.

	�டி்பட்ட இடதரத நன்கு �ழுவி 
சுததமொன ்பஞ்சு சுற்றிய குச்சி (Swabs)

	�டி்பட்ட ்பகுதிக்கு ைற்று ்ம்ை 
�ட்டுததுணிரயக் க�ொணடு கமதுவொ� 
அழுததவும்

	�டி்பட்ட இடதரத அரையொமல் 
்பொர்ததுக் க�ொளைவும்

போம்புககடியின் எடுத்துககோட்டுகள்
Examples of Snakebites

Venomous Snake Nonvenomous Snake

• ்பொதிக்�ப்பட்ட ்பகுதிரய ைரியொன 
தொக்குதலுடன் ைற்்ை உயர்ததி ரவப்பதன் 
மூைம் வீக்�தரதக் குரைக்�ைொம்.

7.15  கடிகள் மற்றும் ககோட்டுகள் 
(BITES & STINGS)

போம்புககடி: (Snake bite)

கூர்ரமயொன ்பற்�ைொல் ஏற்்படும் �டி�ள 
கிருமி�ரை உடலின் திசுக்�ளுக்குள 
ஆழமொ�ச் கைலுததுகின்ைன.  ்பொம்புக்�டியின் 
விரைவொ� ஏற்்படும் குததுக் �ொயமொனது  
(Puntured towards) ்பொம்பின் வரைந்த 
விஷப்பற்�ைொல் உருவொகிைது.

அ்டயோளஙகள்மற்றும்அறிகுறிகள்:

	இரணயொன (A pain) ்பற்குறி 
அரடயொைங�ள

	 �டிப்பட்ட இடததில் �டுரமயொன வலி
	 �டிப்பட்ட இடதரதச் சுற்றிலும் சிவந்த 

வீக்�ம் இருக்கும்
	வொந்தி வரும் உணர்வு மற்றும் வொந்தி
	 �டி தீவிைமொ� இருபபின் மற்றும் 

மி�ச்சிைம்மொ� இருக்கும்
	 ்பொர்ரவ மங�ைொகும்
	அதி�ப்படியொன உமிழ்நீர் சுைபபு மற்றும் 

வியர்ரவ

சிகிச்ச:

	 ்பொதிக்�ப்பட்டவர்�ளுக்கு நம்பிக்ர� 
ஊட்ட ்வணடும்

	 ்பொதிக்�ப்பட்டவரை ்படுக்�ரவக்� 
்வணடும்

நதள்ககோட்டு:

	க்பொதுவொ� க�ொட்டு�ள அ்பொய�ை 
மொனது என்்பரத விட �டுரமயொன 
வலி ஏற்்படுதது்பரவ.  அரவ சிைருக்கு 
அைர்ஜிரய உருவொக்கும் மற்றும் 
சிைருக்கு அனபிைொடிக் (Anaphylactic) 
அதிர்ச்சிரய உருவொக்�வும் கைய்யும்.

அ்டயோளஙகள் மற்றும் அறிகுறிகள்:

	அரிபபு மற்றும் வீக்�ம்

	எரிச்ைலுடன் கூடிய வலி

	அதி�ப்படியொன உணர்வு அல்ைது 
உணர்வின்ரம

	�ணணீர் வடிததல்

	அதி� உமிழ் நீர்சுைபபு

	வொந்திவரும் உணர்வு அல்ைது வொந்தி

	அதி�ப்படியொன வியர்ரவ

விஷமுள்ள விஷமற்்ற
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விஷமொனது விழுஙகுவதொ்ைொ, 
சுவொசிததலினொ்ைொ ்தொலின் மூைம் 
உறிஞ்ைப்படுவதொ்ைொ உடலில் ்பைவும்.

விஷமூட்டலுககோன முதலுதவி:

அ) மூச்சுக்குழொரய திைததல் (Airway)

ஆ) ்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பரை உடனடியொ� 
மருததுவமரனக்கு அனுப்பவும்

இ) விஷம் என ைந்்த�ப்பட்ட ்பொக்க�ட் 
அல்ைது ்பொட்டில்�ரை ்பததிைப்படுததவும்

எசசரிக்க: வொந்தி எடுக்� 
தூணடக்கூடொது அப்படி கைய்வது 
்பைனற்ைதும், அந்ந்பருக்கு ்மலும்    
்பொதிபபு�ரை உணடு்பணணும்.

போதிககப்பட்டவர சுயநி்னவின்றி 
இருத்தல்:

அ) வொந்தி எடுக்� தூணடக்கூடொது.

ஆ) ்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பரை ்நைொ� �டினமொன 
ைமமொன ்படுக்ர�யில் தரையரண 
இன்றி தரைரய ஒருபுைம் ைொய்ததுப 
்படுக்�்வணடும்.

இ) ந்பரின் சுவொைம் கமதுவொ�்வொ 
அல்ைது நிற்கும் நிரையில் இருந்தொல்,  
கையற்ர�ச் சுவொைம் க்பறும் முரைரய 

சிகிச்ச:

	க�ொட்டுப்பட்ட இடம் கவளிபபுைததில் 
இருபபின் (Extsemity) அழுததம் தரும் 
ைப்பர் குழொரய அவவிடததுக்கு ைற்று 
அரு்� க்பொருததவும்.  பின்னர் அரத 
ஒவகவொரு 5-10 நிமிடங�ளுக்கு 
ஒருமுரை தைர்ததவும்.

	விஷம் ்பைவும் ்வ�தரதக் குரைக்� 
்பனிக்�ட்டி�ரை (ICE PACK) 
்பயன்்படுததவும்.

	 ்பொதிக்�ப்பட்டவரை உடனடியொ� 
மருததுவமரனக்கு அனுப்பவும்.

7.16 �சசுககள் (Poisoning) / விஷமூட்டல்)

விஷம் என்்பது ஒரு க்பொருள அபக்பொருரை 
்்பொதிய அைவு உட்க�ொணடொல் அரவ 
தற்�ொலி�மொன அல்ைது நிைந்தைமொன 
்பொதிபர்ப உடலில் ஏற்்படுததக்கூடியது.  
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வழியொ�்வொ உள்ை கைல்ைக்கூடியது 
அந்நியபக்பொருள ஆகும்.

கோது:

	ஏ்தனும் ஒரு க்பொருள �ொதினுள 
எதிர்்பொைொமல் கைொருகிக்க�ொணடொல், 
கைவிக்குழொய் அரடப்பதன் மூைம் 
தற்�ொலி� கைவிட்டுததன்ரமரய 
ஏற்்படுததுகிைது. 

சிகிச்ச:

�ொதினுள ஏ்தனும் அந்நியப க்பொருள�ள 
கைன்றுவிட்டொல் நொ்ம அரத எடுக்� 
முயற்சி கைய்ய ்வணடொம்.  ஏகனனில் 
அதி� �ொயதரத ஏற்்படுததுவ்தொடு 
மட்டுமல்ைொமல் அபக்பொருள ்மலும் 
உள்ை கைன்றுவிட வொய்பபுளைது.

சிகிச்ச:

1) ்பொதிக்�ப்பட்டவரை நம்பிக்ர�யூட்டி 
அமைச் கைய்யவும்

2) கமதுவொ� �ொதில் தணணீரை 
ஊற்றினொல் பூச்சி இருபபின் மிதந்து 
கவளி்ய வந்துவிடும். 

3) மிதந்து கவளி்ய வந்த பூச்சிரய 
எடுப்பது எளிது.  

மருததுவர் வரும் வரையி்ைொ அல்ைது 
சுவொைம் மீளும் வரையி்ைொ கையல் 
்படுதத ்வணடும். 

உணவு மூலமோன விஷமூட்டல் 
(Food Poisioning)

்பொக்டீரியொவி்ைொ அல்ைது ்பொக்டிரி்யொவின் 
விஷததொ்ைொ க�ட்டுப்்பொன உணரவ 
உண்பதொல் ஏற்்படுவது உணவு மூைமொன 
விஷமூட்டைொகும்.

அ்டயோளஙகள் மற்றும் அறிகுறிகள்:

	குமட்டல் மற்றும் வொந்தி

	அடிவயிற்ரை பிரைவது ் ்பொன்ை உணர்வு

	வயிற்றுப்்பொக்கு

	தரைவலி மற்றும் �ொய்ச்ைல்

	 அதிர்ச்சி உணடொக்குவது ் ்பொன்ை உணர்வு

	தைர்ந்து வீழ்தல் (Collapse)

சிகிச்ச:

	 ்பொதிக்�ப்பட்டவரை ்படுக்�ரவதது 
ஓய்கவடுக்�ச் கைய்தல்

	 ்பொதிக்�ப்பட்டவருக்கு அதி�ப்படியொன 
நீரை அருந்தச் கைய்தல், வொந்தி எடுததல் 
்பொததிைதரத உ்ப்யொகிக்�வும்.

7.17  கவளிப்கபோருள்கள் 
(FOREIGN BODIES)

சிறிய்தொ, க்பரிய்தொ ஆன ஏ்தனும் 
க்பொருள உடல் �ொயததின் வழியொ�்வொ 
அல்ைது �ொது, மூக்கு, �ண, பிைபபுறுபபு 
அல்ைது ஆைனவொய் ்்பொன்ை திைபபின் 

எசசரிக்க :நீங�ள �டுரமயொன 
�ொயதரதத தவிர்க்�வும், 
அந்நியப க்பொருட்�ரை இன்னும் 
அதி�ப்படுததவும் க்பொருட்�ரை அ�ற்ை 
முயற்சிக்� ்வணடொம்
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2. க்பொருரை எளிதொ� கவளி்ய 
எடுததுவிடைொம் என்்பரத 
உறுதிப்படுததொமல் கைவிலியர் க்பொருரை 
கவளி்ய எடுக்� முயற்சி கைய்யக்கூடொது. 

3. ்பொதிக்�ப்பட்ட குழந்ரத மூக்கினொல் 
மூச்ரை உளளிழுக்� ்வணடொம் என 
எச்ைரிக்�்வணடும். ஏகனனில் அதன் 
�ொைணமொ� அந்நியபக்பொருள ்மலும் 
உள்ை கைன்றுவிடும் அ்பொயம் உளைது.

4. குழந்ரதரய வொய் வழி்ய (மூச்சு)  
சுவொசிக்� அறிவுறுதத ்வணடும்.   
குழந்ரதரய மருததுவரிடம் 
அரழததுச்கைல்ை ்வணடும்.

கதோண்்ட (THROAT)

ஊக்கு, ஒழுங�ற்ை சிறு க்பொருள�ள, 
மீன்முள அல்ைது ஈைொல் முள ்்பொன்ைரவ 
கதொணரடயில் சிக்கிக் க�ொளைைொம்  (அ) 
அரடததுக் க�ொளைைொம்.   அது ்்பொன்ை 
்நைங�ளில் கைவிலியர், ்பொதிக்�ப்பட்டவரை 
மருததுவரிடம் அனுப்ப ்வணடும்

்பொதிக்�ப்பட்டவருக்கு உணண்வொ,  
அருந்த்வொ ஏதும் க�ொடுக்�க்கூடொது.

7.18 விபத்துககள் (ACCIDENTS)

மிதிவணடியிலிருந்து  விழுவது முதல் 
உயிர்�ரைப ்பலி வொஙகும் க்பரிய 
ைம்்பவங�ள வரை ைொரை வி்பதது�ள 
்வறு்படுகின்ைன.  க்பரும்்பொலும் வி்பதது 
நடக்கும் இடம், ்்பொக்குவைதது ்பொது�ொபபுக்கு 

4) பூச்சி ஏதும் வைொவிட்டொல், 
மருததுவரிடம் கைல்லும் வரை ஏதும் 
கைய்ய ்வணடொம். 

5. �ொதில் நீர் கைலுததுவரதத தவிர்க்� 
்வணடும்.  ஏகனனில் நீரினொல் 
கமன்ரமயொன அந்நியப க்பொருள 
�டினமொவதொல் அரத எடுப்பதில் 
மருததுவருக்கு சிைமம் ஏற்்படைொம். 

கண்: (EYE)
ஒரு சிறிய தூசு, இரம முடி, அல்ைது 
�ொணடொக்ட் கைன்சு ்்பொன்ைரவ �ணணின் 
கவளரைப ்பகுதியில் எதிர்்பொைொமல் 
விழுந்து விட்டொல் எடுப்பது எளிது.  ஆனொல் 
ஏதொவது ஒரு சிறிய க்பொருள �ணணில் 
ஒட்டிக்க�ொணடொ்ைொ, �ணமணியில் 
கைொருகிக் க�ொணடொ்ைொ அல்ைது �ணணின் 
மற்ை்பகுதியில் ்பதிந்து க�ொணடொ்ைொ அரத 
அ�ற்றுவது மி�வும் �டினமொகும். 

சிகிச்ச:
	 ்பொதிக்�ப்பட்டவர் �ணரணக் �ைக்�ொமல் 

்பொர்ததுக் க�ொளை ்வணடும்.
	 கவளிச்ைதரத ்பொர்தத்படி உட்�ொை 

்வணடும்
	 கமதுவொ� �ணணின் இரம�ரை 

சுட்டுவிைல் மற்றும் �ட்ரடவிைல் மூைம் 
விைக்�வும்

	 �ணணின் ஒவகவொரு ்பகுதிரயயும் 
்பரி்ைொதிக்�வும்

மூககு: (NOSE)
1. சிறு குழந்ரத�ள அடிக்�டி 

விரையொட்டுததனமொ� க்பன்சில் 
மற்றும் சிறுமணி�ரை மூக்கினுள 
நுரழதது விடுவர்
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வொ�னதரத ந�ர்ததி்யொ, உயர்ததி்யொ 
அடி்பட்டவரை ்பததிைமொ� கவளி்ய 
எடுக்�வும் . 

7.19 முதலுதவிப் கபட்டி

முதலுதவிப க்பட்டியின் ்மல் கதளிவொன 
சிவபபு கூட்டல் குறி (+) மற்றும் “முதலுதவி” 
என கதளிவொ� எழுதப்பட்டிருக்� ்வணடும்.  
இபக்பட்டிரய சிறு குழந்ரத�ளின் ர�க்கு 
எட்டொதவொறு ்பொர்ததுக் க�ொளை ்வணடும்.  
முதலுதவிப க்பட்டியில் இருக்� 
்வணடியரவ :
1.  முக்்�ொண வடிவ �ட்டுத துணி�ள
2. சுருளவடிவ �ட்டுததுணி�ள
3. முதலுதவிப ்பற்றுத துணி�ள- 2-1
4. முதலுதவி ்பற்றுத துணி�ள- 3-1
5. கிருமி நீக்�ம் கைய்யப்பட்ட ்பற்றுததுணி�ள
6 சிறிய பிைொஸடர் -1
7. ஊக்கு�ள (6 ்பொக்க�ட்டு�ள)
8. சுருள �ட்டு�ள
9. ்பஞ்சுக் �ட்டு (சிறியது)
10. �ணணுக்�ொன ்பொது�ொபபுத துணி – 1
11. சிறிய �ததிரி – 1
12. சிறிய இடுக்கி -1 (Small forceps)

கதோகுப்பு:

்பொதிக்�ப்பட்ட ந்பருக்கு உடனடியொ�வும் மற்றும் 
தற்�ொலி�மொ�வும் தரும் �வனிபபு (மருததுவர் 
வரும்வரை) முதலுதவி ஆகும்.  முதலுதவியின் 
முதன்ரமயொன ்நொக்�ம் உயிரைக்�ொப்பதும் 
்மலும் �ொயம் மற்றும் ்பொதிபபு ஏற்்படொமல் 
்பொர்ததுக்க�ொளவது ஆகும். 

தீவிைமொன ்பொதிபர்ப ஏற்்படுததுகிைது.  
என்வ, வி்பதது நடக்கும் இடதரத 
்பொது�ொப்பொன இடமொ� மொற்றுவதொல் 
மட்டு்ம ைொரைரயப ்பயன்்படுதது்வொர் 
்பததிைமொ� நடமொட இயலும்.
சிகிச்ரை ்தரவப்படு்வொரை 
இனங�ொணுதல் (Check the Casualty)
அ) அடி்பட்டவரின் நிரைரய மதிபபிட்டு 

அ்பொய�ைமொ� இருந்தொல் அவரை 
ந�ர்ததி உயிர் �ொக்கும் சிகிச்ரைரய 
்மற்க�ொளை ்வணடும்.

ஆ) உயிர்க்�ொக்கும் சிகிச்ரைக்�ொன 
நடவடிக்ர��ரைத கதொடைவும்

இ) வி்பதது நடந்த இடதரத நன்கு ் ைொதிதது 
அவைைசிகிச்ரை ்தரவப்படும் 
ந்பர்�ரை �வனிக்�வும்.

சுயநி்னவற்்ற நி்லயில் உள்ள 
அடிபட்டவர (Unconscious Casuality)

அ) �ழுததில் அடிகயன �ருதி �வனமொ� 
அடிப்பட்ட ந்பரை ர�யொைவும்

ஆ) தரை மற்றும் �ழுதரத உங�ள 
ர��ளில் தொஙகிக்க�ொணடு, 
அடி்பட்டவர் நன்கு சுவொசிக்� வழிவர� 
கைய்யவும்

இ) ்தரவப்பட்டொல்  �ழுததுப்பட்ரடரய  
(Collar) ்பயன்்படுததவும்

ஈ) உயிருக்கு ்பொத�மொன �ொயமிருபபின் 
அதற்்�ற்ைவொறு சிகிச்ரை அளிக்�வும்

உ) ்பதது நிமிடங�ளுக்கு ஒருமுரை 
அடி்பட்டவரின் சுவொைம் மற்றும் 
நொடிததுடிபர்ப �வனிதது ்பதிவு 
கைய்யவும்.

வோகனத்தின் அடியில் அடிபட்டு சிககிக 
ககோண்டவர:

அ) முதலில் வொ�னததின் அடியில் 
சிக்கிக்க�ொணடவரின் நிரைரயயும்,  
வொ�னததின் நிரைரயயும் ைரியொ� 
குறிததுரவக்� ்வணடும்

ஆ) ஏகனனில் �ொவைருக்கு மி�வும் 
்தரவயொன த�வைொ� அரமயும்

இ) அவசியமொன ்தரவ ஏற்்படின்,  
அருகிலிருப்்பொரின் உதவியுடன் 
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6.  மூ க் கி லி ரு ந் து 
இைததம் ஒழுகுதரைத 
தடுக்� நீ எடுக்கும் 
ந ட வ டி க் ர � � ள 
என்ன?

 அ.  உடரை முன்புைமொ� ைொய்தது 
அமைரவதது மூக்கின் கமன்ரமயொன 
்பகுதிரய அழுததிபிடிததல்

 ஆ.  உடரை பின்புைமொ�ைொய்தது 
அமைரவதது மூக்கின் 
கமன்ரமயொன ்பகுதிரய அழுததி 
பிடிததல்

 இ.  ் நொயொளிரய ்படுக்�ரவதது மூக்கின் 
கமன்ரமயொன ்பகுதிரய அழுததுதல்

 ஈ.  ் நொயொளிரயப ்படுக்�ரவதது மூக்கின் 
்மல்்பகுதிரய அழுததிபிடிததல்

7. அதிர்ச்சியின் அறிகுறி�ள
 அ. கமதுவொன ஆழ்ந்தசுவொைம்
 ஆ. கமதுவொன வலிரமயொன சுவொைம்
 இ. கவளிறிய, பிசுபிசுப்பொன ்தொல்
 ஈ. சுததமொன வைணட ்தொல்
8. சிை மனிதர்�ளுக்கு பூச்சி �டிததல் 

அல்ைது க�ொட்டுதலினொல் அைர்ஜி 
ஏற்்படும்.  இந்த நிரைரய -----------
------- என்று அரழப்பொர்�ள

 அ. கைபடிக் அதிர்ச்சி
 ஆ. மொைரடபபு
 இ.  நச்சு அதிர்ச்சி ்நொய்க் குறி (Toxic 

shock)
 ஈ. அனொபிைொடிக் அதிர்ச்சி (Anaphylactic)
9. தட்ரடக் குச்சி (Splint) என்்பதுக்பொதுவொ�
 அ.  தைர்ந்த நிரை, என்வ ்நொயொளி 

அடிப்பட்ட ்பகுதிரய அரைக்� முடியும்
 ஆ.  இைதத ஓட்டதரத குரைக்�ொவணணம் 

இறுக்�ம் இல்ைொமல்�ட்டுதல்
 இ.  ் �ன்வொஸ துணிரயக் க�ொணடு 

்பொதிக்�ப்பட்ட ்பகுதிரயக்�ட்டுதல்
 ஈ. இவற்றில் எதுவும் இல்ரை
10. �டுரமயொன திைந்த �ொயததிற்கு 

கீழ்�ணடவற்றில் சிைந்த முரை

I.  சரியோன வி்ட்யத் நதரநகதடுககவும் 
1 மதிப்கபண்

1. எலும்பு ்பை துணடு�ைொ� உரடந்து 
�ொணப்படுவது ____முறிவு

 அ. சிறிய முறிவு
 ஆ. கநொறுஙகிய முறிவு
 இ. ்பச்ரைக்க�ொம்பு முறிவு
 ஈ. திைந்த முறிவு
2. உடலின் ்மல் ்பைபபில் அல்ைது 

்தொலில் ஏற்்படும் அைொதொைண கவட்டு 
___இவவொறு அரழக்�ப்படும்.

 அ. �ொயம்
 ஆ. எலும்புமுறிவு
 இ. தரைபபிடிபபு
 ஈ. அதிர்ச்சி
3. திைந்த எலும்பு முறிவு என்ைொல் என்ன?
 அ.  எலும்பு முறிவு ஏற்்பட்ட ்பகுதியின் 

முறிந்த முரன சுழலும் நிரையில் 
இருததல்

 ஆ.  ் தொல்கிழிந்து முறிந்த எலும்பு 
கவளி்ய கதரிதல்

 இ. கநொருஙகிய எலும்பு�ள
 ஈ. வரைந்து, பிைந்த எலும்புப ்பகுதி
4. அதி�ப்படியொன இைதத இழபபினொல் 

எந்த நிரை ஏற்்படும்?
 அ. அதிர்ச்சி
 ஆ. ரை்்பொகிரை சிமியொ (Hypoglycaemia)
 இ. அனொபிைொக்ஸிஸ (Anaphylaxis)
 ஈ. கவப்பததொழ் நிரை
5.  தீக்�ொயததின் மூன்று ்வறு்பட்ட 

நிரை�ரை எழுது�.
 அ.  சிறியது, நடுநிரையொனது மற்றும் 

க்பரியது
 ஆ.  முதல்நிரை, இைணடொம் மற்றும் 

மூன்ைொம் நிரை�ள
 இ.  மிதமொன, நடுநிரை மற்றும் 

தீவிைமொன நிரை�ள
 ஈ.  ் ம்ைொட்டமொன, ்பகுதியொன மற்றும் 

முழுரமயொன

 மதிப்பீடு
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8. தீபபுண – வரையறு
9. ்பொம்புக் �டியின் நொன்கு அறி குறி�ரை 

எழுது�.
10. அதிர்ச்சியின் நொன்கு அறிகுறி�ரை 

எழுது�. 

III.  குறிப்பு வ்ரக (5 மதிப்கபண்கள்)
1. இைதத உரைவின் ்மைொணரமரயப 

்பற்றி விைக்கு�.
2. முதலுதவியின் விதி�ள மற்றும் 

குறிக்்�ொள�ரை எழுதவும்
3. �ணணில் விழுந்த கவளிபக்பொருரை 

எடுப்பது குறிதது விவரிக்�வும்
4. பூச்சிக்�டியின் ்மைொணரம ்பற்றி 

விைக்கு
5. அதிர்ச்சியின் வர��ரை விைக்கு�.

IV. கட்டு்ர வ்ரக (10 மதிப்கபண்கள்)
1. அதிர்ச்சி – வரையறு.  அதிர்ச்சியின் 

அறிகுறி�ள மற்றும் ்மைொணரமரய 
விவரிக்�வும்

2.  எலும்புமுறிவு – வரையறு. எலும்புமுறிவு 
்மைொணரம ்பற்றி விைக்�வும்.

3. �ொயங�ரை ்பற்றி �ட்டுரை வரை�

 அ.  கதொற்ரைக் குரைப்பதற்கு ஏதுவொ� 
அதி� இைதததரத கவளி்யை 
விடுவதொல்

 ஆ  ்பொதிக்�ப்பட்ட ்பகுதிரய 
உயர்ததி ்நைடியொ� அழுததுதல் 
(எலும்புமுறிவு இல்ரைகயனில்)

 இ.  இைப்பர் அழுததக் குழொரய 
்பயன்்படுததி இைதத ஓட்டதரத 
நிறுததுதல்

 ஈ.  ஆ மற்றும் இ இைணடும்.

II. குறு வினோ (3 மதிப்கபண்கள்)
1. கவப்பப்பக்� வொதததுக்�ொன ஏ்தனும் 

நொன்கு அறிகுறி�ரை எழுது�.
2. நீரில் மூழ்குதலின் ்மைொணரமயின் 

வழி�ரை வரிரைப்படுதது�.
3. விஷ மூட்டல் – வரையறு (Poisoning)
4. முதலுதவிப க்பட்டியிலுளை நொன்கு 

க்பொருட்�ளின் க்பயர்�ரை எழுது�.
5. �ொயங�ளின் வர��ரை எழுது�.
6. கவப்பச் ்ைொர்வு (Head exhaution)- 

வரையறு
7. எலும்பு முறிவின் மூன்று வர��ரை 

எழுது�.

க்லசகசோற்கள்

 அதிர்ச்சி (Shock) - �ொயம் அல்ைது உடல் நைக் குரைவொல் உடலின் 
இைதத ஓட்டததின் அைவு ்தரவயொன அைரவ விடக் 
குரைவதொல் ஏற்்படும் ்பொதிப்்ப அதிர்ச்சி எனப்படும்.

தீக்�ொயம் மற்றும் 
கவந்தபுண (Burns and 
Scalds)

- உள கவப்பம், அதி�ப்படியொன குளிர்  அளிக்�க்கூடிய 
க்பொருள�ள, உைொய்வு அல்ைது �திர் வீச்சு மற்றும் சூரிய 
�திர்�ைொல் உருவொகின்ைன.

எலும்பு முறிவு (Fracture) - எலும்பில் ஏற்்படும் முறிவு அல்ைது விரிைல் எனைொம்.
மூழ்குதல் (Drowning) - நீரில் மூழ்குதலில் நீர் ்நைடியொ� நுரையீைலுக்குள 

கைல்வதொ்ைொ அல்ைது ்நைடியொ� கதொணரட வழி்ய 
கைன்று ைளியினொல் �ொற்று ்பொரதரய தரட கைய்வதொ்ைொ 
மூச்சு திணைல் ஏற்்படுகிைது.
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�ொயம் (Wound) - உடலின் ்மற்்பைபபில் அல்ைது ்தொலில் ஏற்்படும் எந்த 
ஒரு அைொதொைண கவட்டு / ்பொதிபபு �ொயம் எனப்படும்.  
திைந்த �ொயததொல் உடலில் உளை திைவம் மற்றும் 
இைததம் கவளி்யறும்.  ்மலும் கவளி்ய உளை 
கிருமி�ள உடலுக்குள கைல்கின்ைன.

இைததச் �சிவு 
(Hemorrhage)

- அதி�ப்படியொன இைததம் தமனி, நைம்பு அல்ைது இைதத 
நுணகுழொய்�ள வழியொ� கவளி்யறுவரத இைததப 
்்பொக்கு எனப்படும்.

கவப்ப தொக்குதல் (Heat 
Stroke) -

- �ொய்ச்ைைொல் குறிக்�ப்பட்ட ஒரு நிரை மற்றும் 
க்பரும்்பொலும் மயக்�மின்ரம, உடலின் ்தொல்வியொல் 
ஏற்்படுகிைது. கவப்பநிரை ஒழுஙகு்படுததும் வழிமுரை 
அதி� கவப்பநிரை கவளிப்படும்்்பொது ஏற்்படும்.

கவப்ப ்ைொர்வு (Heat 
Exhaustion)

- அதி�ப்படியொன கவப்ப நொட்�ளில் �ருரமயொன நீணட 
்நை வியர்ரவயின் �ொைணமொ� கவளி்யறும் உடலின் 
நீர் மற்றும் உபபின் இழபர்ப ஈடு கைய்ய தவறுவதொல் 
கவப்பச் ்ைொர்வு ஏற்்படுகிைது.

கவப்ப தரை பிடிபபு 
(Heat Cramps)

- கவப்பப பிடிபபு அடிவயிறு, ர� மற்றும் க�ணரடக்�ொல் 
்பகுதி�ளுடன் கதொடர்புரடயது.  இது ்்பொதுமொன அைவு 
திைவப க்பொருள�ள மற்றும் எைக்ட்்ைொரைட் அருந்தொத 
�ொைணததொல் ஏற்்படுகிைது.

உரை�டி (Frost Bite) - உடலின் திசுக்�ள அதி� ்நைம் குளிர்ச்சிக்கு 
கவளிப்படும்்்பொது தரை�ள ்ைதரடகிைது.

விஷம் அருந்துதல் 
(Poisoning)

- விஷதரத (மனிதனுக்்�ொ அல்ைது மிரு�ததுக்்�ொ) 
்வணடுகமன்்ை அறியொமல் அருந்த க�ொடுப்பது.

போர்வ நூல்கள்

1. St Johns Ambulance “First Aid Manual” St Johns Ambulance, Dorling Kindersley 
publishers London; 1997

2. TNAI “Fundamentals of nursing”, A Procedural Manual New Delhi; 2005
3. Potter PA, Perry AG, “Fundamentals of Nursing” 7th edition, Elsevier Publications,  

St Louis Missouri 2009.
4. Sister Nancy, Fundamental Of Nursing; Principle &Practice of Nursing 12th edition. 

Volume. I
5. L.C Gupta Abhitabh Gupta. “Manual of First Aid” First edition Jaypee Publications 2007.
6. In the case of burns, it says if there is no running water then improvise. If the only 

source of water was a lake, which would be the priority

இ்ணய இ்ணப்புகள்

https://first-aid-product.com
www.emssafetyservices.com
https://www.redcross.org
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8 மருத்துவமனைனைப் பராமரித்்தல்

அலகு

கற்றல் ந�ாககஙகள்

இந்த பாடத்தின் முடிவில் மாணவர்கள் அறிநது க்காள்வது
	மருத்துவமனை பராமரிப்புக்காை அடிப்பனடக  க்காள்ன்க்கள் பற்றி க்தரிநது 

க்காள்ளு்தல்.
	மருத்துவமனையில் பயன்படுத்தும் உப்கரணங்கள் மற்றும் கபாருள்்கனைப் பற்றியும் 

அவற்னறைப் பராமரித்்தல் பற்றியும் ்கற்றுகக்காள்ளு்தல் (இரப்பர கபாருள்்கள், 
எைாமல் மற்றும் ்கணணாடிப் கபாருள்்கள் பராமரிப்பு)

	மருத்துவமனை சுற்றுப்புறைப் பராமரிப்பு, ந�ாயாளியின் பகுதி பராமரிப்பு ்தனர பராமரிப்பு 
சுவர,  அனறை்கள் மற்றும் ்கழிவனறை்களின் பராமரிப்பு்கனை பற்றி அறிநது க்காள்ளு்தல்.

8.1   முன்னுனர

சு்கா்தாரம் என்பது ந்தசத்தின் 
சு்தநதிரத்ன்த விட முககியம் வாயந்தது – 

ம்காத்மா ்காநதி

மருத்துவமனைனய தூயனமப்படுத்து்தல் 
மற்றும் பராமரித்்தல் பிரிவு (Hospital House 
Keeping) ஒரு மருத்துவமனையின் தூயனம 
மற்றும் சு்கா்தாரமாை சுற்றுபுறைம் ந�ாயாளி 
பராமரிப்புக்கா்க ஏற்றை்தா்க அனமக்க 
உ்தவும்.  

மருத்துவமனையின் தூயனமப்பிரிவு 
ந�ாயாளியின் சு்கா்தாரம் வசதி 
மற்றும் ந�ாயாளி, பணியாைர்கள் 
மற்றும் பாரனவயாைர்களின் 
மைநினை நபான்றைவற்னறை ந�ரினடயா்க 
பாதிக்கககூடியது.

மருத்துவமனையின் தூயனம பிரிவின் 
நமற்பாரனவ பணி கசவிலியர்களின் 

முககிய நவனையாகும்.

�ல்ை முனறையில் பராமரிக்கப்பட்டு 
ஆளுனம கசயயப்படுகிறை ஒரு 
மருத்துவமனையின் தூயனமப்படுத்தும் 
துனறை �ன்றைா்க கசயல்படுமாைால் 
மருத்துவமனையின் கசைவிைங்கள் 
கவகுவா்க குனறைக்கப்படும்.

மருத்துவமனை தூயனம பராமரிப்பு 
நசனவ்கள் மருத்துவமனையின் சு்கா்தார 
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பணினய கபாறுத்து அனமயும் (உணவூட்டம், 
சைனவ கூடம், ஆயவுக கூடம்). 

8.2   �ல்ல தூயனமககும், 
  பராமரிப்புககுமாை அடிப்பனைக 
  ககாள்னககள்

	துனடத்்தல்: ஈரத்துணி க்காணடும், 
வழவழப்னப ஏற்படுத்்தக கூடிய 
துணி க்காணடும் துனடக்கப்பட 
நவணடும். உைரந்த துணினய 
க்காணடு துனடககும் நபாது தூசி்கள் 
சுற்றுசூழலில் பரவுவ்தால் ஈரத்துணி 
க்காணடு துனடப்பது சிறைந்தது.

	அனறை்கனை கபருககிய பின்நப துனடத்்தல் 
நமற்க்காள்ைப்பட நவணடும்.

	சுத்்தம் கசயவ்தற்கு நசாப்பு மற்றும் நீர 
பயன்படுத்்தப்பட நவணடும்.

	இயநதிரங்கனை சுத்்தம் கசயவ்தற்கு 
ந்தயத்துக ்கழுவு்தல் மி்கவும் 
பயனுள்ை்தா்க இருககும். குழி்கள் 
உள்ை பகுதி்கனை சுத்்தம் கசயவ்தற்கு 
பிரஷ்கனை பயன்படுத்்தவும்.

	இரத்்தம் மற்றும் உடலிலிருநது 
கவளிநயறி கவப்பத்திைால் உனறையக 
கூடிய ஒழுககு்கனை குளிரந்த நீர 
க்காணடு சுத்்தம் கசயது அ்கற்றை 
நவணடும்.

	கிருமி்கள் இருட்டாை, ஈரமாை மற்றும் 
தூயனமயற்றை இடங்களில் �ன்றைா்க 
வைரும்.

	கபாருள்்கனை தூயனமயாை 
இடத்தில் சரியாை முனறையில் 
வரினசப்படுத்துவ்தன் மூைம் 
ந�ரத்ன்தயும், ்கருவினயயும், 
முயற்சினயயும் சிக்கைப்படுத்்தைாம்.

8.3   தூயனம மறறும் ஒழுஙகு முன்ற

தூயனமயும், ஒழுஙகும் ஒன்றுடன் 
ஒன்று பினணக்கப்பட்டது. ந�ாயாளி 
பிரிவின் தூயனமககு கசவிலியர ்தான் 
முழுப்கபாறுப்பு.
தூயனமைாககு்தலின் பைன்கள்
	தூயனமயற்றை, அழுககு நினறைந்த 

நினைனய ்தவிரத்்தல்
	ந�ாயககிருமி்கள் மற்றும் பூச்சி்கள் 

இைப்கபருக்கம் அனடவன்த ்தடுத்்தல்
	கபாருள்்கள் ்தயாராை நினையில் 

னவப்ப்தன் மூைம் அனவ எப்நபாதும் 
பயன்படுத்்தப்பட முடியும்.

	்கனை உணரனவ ஏற்படுத்்தவும் உ்தவும்

8.4  இரப்பர் கபாருடகனை பராமரித்்தல்
மருத்துவமனையில் கபாதுவா்க 
பயன்படுத்்தப்படும் ரப்பரகபாருள்்கள்
	்காற்றுதிணடு்கள்

(Air Cushion)
	இரப்பரதுணி

(Mackintosh)
	கவநநீரனப

(Hot Water Bag)
	இரப்பர குழாய்கள்

(Rubber Tubings)
	வடிகுழாய

(Catheter)
	ன்கயுனறை்கள்

(Gloves)
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	இரப்பரபடுகன்க்கள்
(Rubber Mattress)

இரப்பர் கபாருடகனை பராமரித்்தல்

	இரப்பர கபாருள்்கனை நசாப்பு மற்றும் 
நீனரக க்காணடு சுத்்தம் கசயது, அைசி, 
உைரனவத்து பயன்படுத்தும் அனறையில் 
னவக்கநவணடும். 

	இரத்்தம் மற்றும் உடல் ஒழுககு்கனை 
சுத்்தம் கசயவதில் இரப்பர விரிப்னப 
சம்தைபரப்பில் விரித்து குளிரந்த 
நீரகக்காணடு ஈரப்படுத்தி நசாப்பு 
மற்றும் நீரிைால் ்கழுவநவணடும்.

	க்தாற்று நீககுவ்தற்கு கடட்டால் 
அல்ைது னைசால் 1:40 பயன்படுத்தி 
இரப்பர துணி்கனை ந�ராை உருனை 
வடிவ ்கம்பி்களில் க்தாங்கவிடவும்.

	இரணடு பக்கங்கனையும் உைரனவத்து 
பவுடர நபாடநவணடும்.

	இரப்பர விரிப்பு்கனை உருனை்கைா்க 
உருட்டி இருட்டாை, குளிரந்த இடத்தில் 
நசமித்து னவக்கநவணடும். 

	இரப்பர குழாய்கனை நசாப்பும் நீரும் 
பயன்படுத்தி சுத்்தம் கசயது ஓடும் நீரில் 
்கழுவி, 5 நிமிடம் க்காதிக்கனவத்து, 
க்தாஙகும் நினையில் உைரனவத்து 
அ்தன்பிறைகு ்காற்றுபு்கா்த ்கைன்்களில் 
நசமித்து னவக்கநவணடும்.

	பயன்படுத்துவ்தற்கு முன் உயரஅழுத்்த 
நீராவி அல்ைது (Auto clave) 
க்காதிக்கனவத்்தலின் மூைம் க்தாற்று 
நீக்கவும்.

8.5  எைாமல் கபாருடகளின் பாதுகாப்பு

மருத்துவமனையில் பயன்படுத்்தப்படும் 
சிை எைாமல் கபாருள்்கள்:

	படுகன்க்கழி்கைம் (Bed pan)

	சிறுநீர்கைம் (Urinals)

	்கழிவுத்்தட்டு (Kidney tray)

	எச்சில்ந்காப்னப்கள் (Sputum cup)

	ஊட்டும்ந்காப்னப்கள் (Feeding cup)

	்தட்டு்கள் (Trays)

எைாமல் பராமரிப்பு: படுகன்க ்கழி்கைன்

எைாமல் பராமரிப்பு: படுகனக கழிகலன்

	படுகன்க ்கழி்கைத்தினில் (Bed pan) 
உள்ை மைத்ன்த ்கழிப்பனறையில் ்காலி 
கசயயவும்.

	படுகன்க ்கழி்கைத்ன்த ஓடும் குழாய 
நீரில்அைசவும்.

	பிரஷனச பயன்படுத்தி நசாப்பும், 
கவதுகவதுப்பாை நீரும் க்காணடு 
்கழுவவும். 

	பின்ைர னைசால் 1:40 பயன்படுத்தி 
க்தாற்றுநீக்கம் கசயயவும்.

அைககும் குவனை

ஊட்டும் குவனை
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	படுகன்க ்கழி்கைன்்கள் சூரிய 
கவளிச்சம் ந�ரினடயா்க படும்படி 
னவத்து, உைரந்த நினையில் 
னவக்கநவணடும்.

கழிவுத்்தடடின் பாதுகாப்பு 

	்கழிப்பனறையில் ்கழிவு ்தட்னட ்காலி 
கசயயவும்.

	குழாய நீரில் ்கழிவு ்தட்னட 
்கழுவவும்.  பிரஷனஷையும் நசாப்பு 
க்காணடுஅைசவும்.

	னைசால் 1:40 ்கனரசலில் மூழ்க னவத்்த 
பின் க்தாற்று நீக்கம் கசயயவும்.

	சூரிய கவளிச்சத்தில் திறைநதுனவத்து 
உைரந்த நினையில் பாது்காக்க 
நவணடும்.

சிறுநீர்கலன் பாதுகாப்பு

	படுகன்க ்கழி்கைனைப் நபான்றை 
கசயல்முனறை

8.6  கருவிகளின் பாதுகாப்பு

	அறுனவ அரஙகில் பயன்படுத்்தககூடிய 
்கருவி்கனை ்தணணீரில் மூழ்கனவத்து, 
நசாப்பு நீரிைால் ்கழுவி, ்தணணீரில் 
அைசி, பின்பு உைர னவக்கநவணடும்.

	்கருவி்கனை 2% நசாடியம் ்காரபநைட் 
மற்றும் க்காதிநீரிைால் தூயனமபடுத்்த 
நவணடும்

8.7  கண்ாடிப் கபாருடகளின்
  பாதுகாப்பு

மருத்துவமனையில் கபாதுவா்க 
பயன்படுத்்தப்படும் ்கணணாடி சாமான்்கள்

	அவுன்ஸ் ்கணணாடி குவனை

	உடலில் உணவு உட்கசலுத்்த பயன்படும் 
்கணணாடி குடுனவ (Feeding Bottle)

	சளிஉறிஞ்சும் குடுனவ்கள் (Suction 
Bottle)

மருத்துவமனையில் கண்ாடிப் 
கபாருடகளின் பாதுகாப்பு

	உயரஅழுத்்த நீராவிக்கைனில் 
்கணணாடிப் கபாருள்்கனை 
உட்கசலுத்தும் நபாது உனடநது 
நபாவன்த ்தடுககும் துணி அல்ைது 
பஞ்சு திணடு்கனை பயன்படுத்தி 
�ன்றைா்க சுற்றைவும்.

	்கணணாடிப் கபாருள்்கனை 
உைரகவப்பத்ன்த பயன்படுத்தி (Hot Air 

படுகன்க ்கழி்கைன்

்கழிவுத்்தட்டு

சிறுநீர்கைன்
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Oven)க்தாற்று நீக்கப்பட நவணடும்.

	்கடிைமா்க ்கணணாடி கபாருள்்கள் 
கவப்பத்ன்தயும், அதிரவு்கனையும் 
்தாங்கக கூடியது.

	ஒட்டும் ்தன்னம அல்ைது கீரல் 
உணடாக்கககூடிய (Abrasive) 
கபாருள்்கனைக க்காணடு ்கணணாடிப் 
கபாருள்்கனை சுத்்தம் கசயவன்த 
்தவிரக்க நவணடும்.

	்கணணாடிப் கபாருள்்கனை 
பயன்படுத்திய பிறைகு குளிரந்த நீர 
மற்றும் நசாப்பு க்காணடு சுத்்தம் 
கசயயநவணடும்.

	உயரஅழுத்்த கவப்பம் அல்ைது 
ஆட்நடகிநைவ் கசயய ்கணணாடி 
கபாருள்்கனை துணி அல்ைது 
பஞ்சுத்துணடு்கனை பயன்படுத்தி 
�ன்றைா்க சுற்றி னவக்கவும்.

	ஊசிப்நபாடுவ்தற்கு பயன்படுத்்தப்படும் 
்கணணாடிப் கபாருள்்கனை ்தணணீரில் 
�ன்றைா்க அைசிக (Rinse) ்கழுவ 
நவணடும்.

8.8  துணிகளின் பாதுகாப்பு

துணி்களின் பாது்காப்பு மி்கவும் முககியம். 
ஏகைனில் அனவ வினையுயரந்தது.

மருத்துவமனையில் கபாதுவா்க 

பயன்படுத்்தப்படும் துணி்கள் பின்வருமாறு:

	சு்கா்தார குழுவிைரால் 
பயன்படுத்்தப்படும் துணி்கள்

	அறுனவஅரஙகில் பயன்படுத்்தப்படும் 
துணி்கள்

	படுகன்கவிரிப்பு்கள்

	கமத்ன்த

	்தனையனண

	்கம்பளி்கள்

	துணடு்கள்

	ந�ாயாளின் - நமைஙகி (Patient’s Gown)

	தினர்கள்
துணிகளின் பராமரிப்பு

	சிறுநீர,  மைம் அல்ைது உடல் 
ஒழுககு்கைால் அழுக்கனடந்த 
துணி்கனை குளிரநீரில் 
அைசநவணடும்.

	கிழிந்த துணி்கனை முடிந்தால் ன்தக்க 
நவணடும்.

	அழுக்கனடந்த துணி்கனை ்தனரயின் 
நமல் (கீநழ) நபாடககூடாது.

	ஈரமாை துணி்கனை உடநை 
உைரனவக்கநவணடும். 

	துணி்கனை சைனவககு 
அனுப்பநவணடும்.

	 சைனவயில் கபறைப்பட்ட துணி்கள் 
சுத்்தமாை �ல்ை ந்தாற்றைத்ன்த 
க்காடுககும். தூயனமயாை �ல்ை 
துணி்கள் ந�ாயாளிககு மை�ை 
�ம்பிகன்கனய க்காடுககும் (psychological 
confidence).

கமத்ன்த ்தனலைன்களின் பாதுகாப்பு

	கமத்ன்த்கள் சரியாை 
இனடகவளி்களில் ப்ரஷ க்காணடு 
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சுத்்தம் கசயயப்பட நவணடும்.

	கமத்ன்த்களில் ்கனறை்கள் மற்றும் 
கிழிசல்்கள் உள்ை்தா என்று 
பரிநசாதித்து உடைடியா்க சரிகசயய 
அனுப்பப்பட நவணடும்.

	கமத்ன்த்கனை 1:40 னைசால் ்கனரசல் 
க்காணடு க்தாற்றுநீக்கம் கசயது சூரிய 
கவளிச்சத்தில் னவக்கநவணடும்.

	உடல் திரவங்கைால் கமத்ன்த 
்கனறைபடுவன்த ்தடுக்க இரப்பர 
விரிப்பு்கனை பயன்படுத்்த நவணடும்.

8.9   ந�ாைாளியின் பகுதி பராமரிப்பு

ந�ாயாளியின் பகுதி பராமரிப்பில்

	்தனர பராமரிப்பு

	சுவர்களின் பராமரிப்பு     

 - சிகமணட் சுவர்கள் 

 -வரணம் பூசப்பட்ட சுவர்கள்

	சு்கா்தாரத்ன்த நபணும் அனறை்களின்  
பராமரிப்பு

 - குளியனைனறை

 - ்கழிப்பனறை

 - ன்க்கழுவுமிடம்

்தனர பராமரிப்பு

	அனறையின் உட்கூனர்களில் ஒட்டனட 
அடிக்கப்பட்ட பின்ைநர, �ல்ை 
்தரமுள்ை துனடப்பான் க்காணடு 
்தனர துனடக்கப்பட நவணடும்.  தூசி 
அ்கற்றும் ்கருவி்கனை  (Vaccum Cleaners)  
பயன்படுத்்தைாம்.

	கமானசக ்தனரனய க்காதிநீர மற்றும் 
நீரத்்த நசாடியம் னப ்காரபநைட் 
க்காணடு ்கழுவி சுத்்தப்படுத்்தைாம்.

	்தனரனய க்தாற்று நீக்க ்கனரசல் 
க்காணடு சுத்்தம் கசயய நவணடும்.

சுவர்களின் பராமரிப்பு

 சிகமணட் மற்றும் னடல்ஸ் 
(Marbles) சுவர்கனை ்தனரனய 
சுத்்தம் கசயவன்த நபாைநவ சுத்்தம் 
கசயயநவணடும்.

கழிவன்றகளின் பராமரிப்பு

மருத்துவமனையில் ்காணப்படும் 
வாரடு்களில் சு்கா்தாரத்ன்த நபணும் 
அனறை்கள்: 

	குளியைனறை

	்கழிப்பனறை

	ன்க்கழுவுமிடம்
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கழிப்பன்ற:

	்கழிப்பனறை ்கைன்்கனை ்கழிவனறை-
பிரஷ்கனைக க்காணடு சிறிது 
அமிைத்ன்த பயன்படுத்தி ்கனர நீக்கப்பட 
நவணடும்.

	 ந�ாயாளியும் அவரது உறைவிைரும் 
்கழிப்பனறை்கனை சரியாை முனறையில் 
பயன்படுத்தும்படி ்கற்பிக்கபடநவணடும்.

னக கழுவுமிைம்:

	ன்க்கழுவுமிடம் நசாப்பு மற்றும் 
நீரிைால் ்கழுவபடுகிறைது.

	்கனறை்கனை சிறிது அமிைத்ன்த 
பயன்படுத்தி நீக்க நவணடும்.

	்தணணீர ந்தஙகி நிற்ப்தற்கு வாயப்பாை 
உணவு ்கழிவு்கனை உடைடியா்க அ்கற்றை 
நவணடும்.

	்கனரபடிந்த துணி்கனை னவககும் அனறை 
(Soiled Utility Rooms)

(அழுக்கனடந்த துணி்கள், படுகன்க ்கழி்கைன் 
மற்றும் சிறுநீரக்கைன் நபான்றைவற்னறை 
சுத்்தம் கசயது னவககும் அனறை)

குளிைலன்ற:

	்தனர்கனை திைமும் ந்தயத்து 
்கழுவுவ்தன் மூைம் வழுககி விழுவன்த 
்தவிரக்கைாம்.

	க்தாற்று  நீககி்கள் மற்றும் டாயைட் 
பிரஸ்ைரஸ் (Toilet fresheners) 
பயன்படுத்துவ்தால் ந�ாயாளிககு 
மருத்துவமனையில் �ல்ை புத்துணரவு 
அளிக்கைாம்.

திை உயிர் மருத்துவ கழிவுகள்
க்தாற்று இல்ைா்த 

்கழிவு க்தாற்றுள்ை ்கழிவு்கள்

னசட்நடாடாகஸிக 
்கழிவு்கள், 
இராசயை ்கழிவு்கள் க்தாற்று ்கட்டு துணி்கள்,

மாவு ்கட்டு
�ஞ்சுகக்காடி ந�ாயியல் 
்கழிவு, உடல் பா்கங்கள்

ஊசி குழல்்கள், ன்கயுனறை்கள்,
பிைாஸ்டிக கபாருட்்கள்

ஊசி்கள், உனடந்த ்கணணாடி
கபாருட்்கள்

திை கழிவுகள் உைறகூறிைல் கழிவுகள்க்தாறறுககுடபடை 
பிைாஸ்டிககபா ருடகள் 

கூரனமயாை
கபாருட்்கள்

்கருப்பு 
க்காள்்கைன்

சிவப்பு 
க்காள்்கைன் மஞ்சள்

க்காள்்கைன்
நீைம்

க்காள்்கைன்
கவள்னை 
க்காள்-
்கைன்

அ்கற்று்தல் இரசாயைத்துககு 
உட்படுத்து்தல்

உயர அழுத்்த
 நீராவி  1% குநைாரின் ்கனரசைால் 

க்தாற்று நீக்கம் கசய்தல்

கபாதுவாை 
சிகிச்னச
முனறை
வசதி்கள்பாது்காப்பாை முனறையில்

நிைத்தில் புன்தத்்தல்
ஆழமா்க புன்தத்்தல்ஆழமா்க புன்தத்்தல் மறு சுழற்சிககு 

உட்படுத்து்தல்
சின்தத்்தல் 
(mutilate)

குறிப்பு:  கபாதுவாை ்கழிவுககு ்கருப்பு, சிவப்பு, மஞ்சள், நீைம் மற்றும் கவள்னை நிறை 
்கைன்்கனை ்தவிரத்து மற்றை நிறை க்காள்்கைன்்கனை பயன்படுத்்தைாம்
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 ஆ. ்காயந்த துணி
 இ.  நமநை கூறிய அனைத்தும்
 ஈ. அனவ்களில் ஒன்றுமில்னை
3. கமானசக ்தனரனய சுத்்தம் கசயய 

பயன்படுத்துவது _______
 அ. ்கார திரவம்
 ஆ. நசாடியம் னப ்காரபநைட்
 இ. அமிை திரவம்
 ஈ. ்தணணீர
4. சூரிய கவளிச்சத்தில் திறைநது னவககும் 

நபாது க்கால்ைப்படும் கிருமி்கள் 
________

 அ. பாகடீரியா
 ஆ. பூச்சுக்காைான் 

்கரு்தப்படுகிறைது.உயிர மருத்துவக ்கழிவு 
என்பது ஒருவன்க உயிர ்கழிவு ஆகும்.

I. சரிைாை வினைனை ந்தர்்நக்தடு  
(1 மதிப்கபண)

1. ்காற்று வனையங்கள் (air cushions) 
_____________ன் எடுத்துக்காட்டு 
ஆகும்.

 அ. எைாமல் கபாருள்்கள்
 ஆ. சு்கா்தாரத்ன்த நபணுவ்தாகும் 
 இ. இரப்பர கபாருள்்கள்
        ஈ. துணிக்கள்
2. தூசி நீககும் சரியாை முனறை 

__________.
 அ. ஈரத்துணி

 மதிப்பீடு 

பாைச்சுருககம்

மருத்துவமனை அனமப்பில் மருத்துவமனையில் பயன்படுத்தும் கபாருட்்களின் பராமரிப்பு 
மற்றும் சுவர, ்தனர, ்கழிவனறை தூயனமப்படுத்துவதில் கசவிலியர மற்றும் வாரடு 
கபாறுப்பாைர்களின் முககியத்துவம் பற்றி அறிநதுக்காள்ளு்தைாகும்.

	ந�ாயாளியும் அவரது உறைவிைரும் 
ன்க்கழுவுமிடத்ன்த சரியாை முனறையில் 
பயன்படுத்தும்படி அறிவுறுத்்தப்பட 
நவணடும்.

8.10  உயிரிைல் மருத்துவ கழிவுகள் 
(Bio-Medical Waste)

உயிரி மருத்துவ ்கழிவு்கள் அல்ைது 
மருத்துவமனை ்கழிவு்கள் க்தாற்று 
அல்ைது க்தாற்று ஏற்படத்்தககூடிய 
கபாருட்்கைாகும். மருத்துவமனை 
அல்ைது ஆயவ்கத்திலிருநது உருவாகும் 
்கழிவு்களுடன் (எ.்கா-்கட்டுமாைப் 

கபாருட்்கள்,பயன்படுத்்தா்த ்கட்டுத் 
துணி்கள் மற்றும் திரவம் உட்கசலுத்தும் 
்கருவி்கள் நபான்றைனவ)உயிரி 
மூைககூறு்கள் அல்ைது உயிரிைங்கனைக 
க்காணடனவயும் சுற்றுச்சூழலில் ்தனட 
கசயயப்பட்டனவயும் இதில் அடஙகும்.
கீநழ விவரிக்கப்பட்டபடி கூரனமயாை 
கபாருட்்கள் க்தாற்றுககுட்பட்டு 
இருந்தாலும் இல்னைகயனினும் 
சரியா்க அப்புறைப்படுத்்தாவிட்டால்,அனவ 
்காயப்படுத்தி இரத்்தத்ன்த ந�ாய க்தாற்றுககு 
உட்படுத்துவ்தால் உயிர மருத்துவ ்கழிவா்க 
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 இ. னவரஸ்
 ஈ. னபநராகிபஸ்
5. இரப்பர கபாருட்்கனை இம்முனறையில் 

்கணடிப்பா்க உைர னவக்கககூடாது
 அ. கசயற்ன்க  கவப்பம்
 ஆ. ்காற்று
 இ. இயற்ன்க கவப்பம்
 ஈ.  தூசி
6.  தூசி ்தட்டுவது________
 அ. கூட்டுவ்தற்கு முன்
 ஆ. கூட்டுவ்தற்கு பின்
 இ. கூட்டு க்காணடிருககும் நபாது
 ஈ. துனடத்்தபின்
II. சிறு விைாககள் (3 மதிப்கபண)
1. மருத்துவமனை பராமரித்்தல் என்றைால் 

என்ை?
2. மருத்துவமனையில் கபாதுவா்க 

பயன்படுத்்தப்படும் ரப்பர கபாருள்்கள் 
சிை எழுது்க.

3. மருத்துவமனையில் பயன்படுத்்தப்படும் 
சிை எைாமல் கபாருள்்கள் எழுது்க.

4. மருத்துவமனையில் கபாதுவாை 
பயன்படுத்்தப்படும் துணி்கள் யானவ?

III. சுருககமாை வினைைளி (5 மதிப்கபண)
1. �ல்ை தூயனமககும் பராமரிப்புககுமாை 

அடிப்பனடக க்காள்ன்க்கள் யானவ.
2. இரப்பர கபாருள்்கனை பராமரித்்தல் – 

விவரி.
3. எைாமல் கபாருள்்கள் ்கவனிப்பு – 

விவரி.
4. மருத்துவமனையின் துணி்களின் 

பராமரிப்பு.
5. ்கழிவனறை பராமரிப்பு.
IV. விரிவாை வினைைளி (10 மதிப்கபண)

1. மருத்துவமனைனய தூயனமப் 
படுத்து்தலும் மற்றும் பராமரித்்தலும் 
விவரி.
	துணி்களின் பராமரிப்பு
	ந�ாயாளியின் பகுதி பராமரிப்பு
	்கழிவனறை பராமரிப்பு.

2.       உ யிர மருத்துவக ்கழிவு்கள் பற்றி 
விைககு்க.

கனலச் கசாறகள்

ரப்பர விரிப்புக்கள் (Makintosh) – படுகன்கயின் நமல் பரப்பில் பயன்படுத்தும்  
  ரப்பர விரிப்பு
ஒட்டனட அடித்்தல் (High Dusting) – கூனர்களுக்காை தூசி மற்றும் பூச்சி்கனை சுத்்தம் 
  கசய்தல்
புத்துணரச்சி (Aesthetic Sense) - அழகியல் உணரவு  

1. “Ward Management”  -  Mrs. Dorathy finbiner

பார்னவ நூல்கள்

• https://libraryzafax.github.io/16-prof-weston-weissnat-1/
• www.bengalasonline.com/hospital/housekeeping/hospital-housekeeping... 
• breakfastcass.com/hospital/housekeeping/hospital-housekeeping

இன்ை இன்ப்புகள்
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9 ஆவணங்கள்

அலகு

்கற்றல் ந�ோக்கங்கள்

இந்தப்ோடத்தின் முடிவில் மோணவர்கள் அறிநது க்கோள்வது

1.	 பதிவுகள்	மற்றும்	அறிக்கக்ை	வ்ையறுத்தல்
2.	 ஆவணபபடுதது்தலின்	ந�ோககஙக்ை	அறிந்துக	ககோள்ளு்தல்
3.	 ஆவணபபடுதது்தலின்	கபோதுவோன	வழிமு்ைக்ை	க்தரிந்துகககோள்ளு்தல்
4.	 சிைந்்த	பதிநவடுகளின்	்தன்்மக்ை	விவரித்தல்
5.	 பதிநவடுகளின்	ககோள்்கக்ைக	குறிபபிடு்தல்
6.	 	பதிநவடுகளின்	பட்டிய்ை	பட்டியலிடு்தல்
7.	 பதிநவடுக்ை	அடுககுவ்தற்கு	உ்தவி	புரி்தல்	
8.	 பதிநவடுக்ை	நபணுவதில்	கெவிலியரின்	கபோறுபபுகக்ை	விவரித்தல்			
9.	அடிபப்ை	்தகவல்	க்தோழில்	நுட்பத	திைன்கள்

9.1    முன்னுரை

கெவிலிய	 பணியில்	 துல்லியமோன	
பதிநவற்ைலும்	 ஆவணபபடுதது்தலும்	
அவசியமோகும்.			கெவிலிய	மற்றும்		மகபநபறு	
குழுமததின்	கூற்றின்படி	 (NMC2002)	சிைந்்த	
பதிநவடுக்ை	 நபணு்தல்	 ந�ோயோளி,	
வோடிக்கயோைர்	 �ை்ன	 போதுகோககிைது.		
பதிவுகள்	 மற்றும்	 அறிக்கக்ை	
நெ்வகளின்	சிைபபுக்ை	�ல்ை	மு்ையில்	
கவளிபபடுததுகிைது.	 எனநவ	 புதிய	
கெவிலியரும்	கூை	ந�ோயோளிககோன	க்தோைர்	
நெ்வ்ய	 ்தனிமனி்த	 குடும்ப,	 ெமு்தோய	
அைவில்	அர்பபணிகக	முடிகிைது.	
ஆவணஙகள்	(Documentation):
ஏ்தோவது	 ஒரு	 அ்மபபு	 கபோருள்	 அல்ைது	
கெய்மு்ையின்	 பண்புக்ை	 விவரிதது	
விைககும்	அல்ைது	அறிவுறுததும்	ெோ்தனம்	
ஆவணஙகள்	ஆகும்.

�ோன்கு	 வ்கயோன	 ஆவணஙகள்	
உள்ைன.	அ்வ	

	 கற்ைல்	ெோர்ந்்த்வ,
	 இைககு	ெோர்ந்்த்வ	
	 புரி்தல்	ெோர்ந்்த்வ	
	 ்தகவல்	ெோர்ந்்த்வ.
பதிநவடுகள்	(Records):
பதிநவடுகள்	 என்ப்வ	 பின்னோட்களில்	
ந்த்வபபடும்	 ஆநைோெ்னககோக	
போதுகோககபபடும்	 குறிபபுகள்	 அல்ைது	
ஆ்தோைஙகள்	ஆகும்.

ஆவணபபடுதது்தலின்	ந�ோககம்	
	 மருததுவ	 நெ்வககோன	 கெைவுக்ை	

திரும்பப	 கபறுவ்தற்கோன	
வழிகோட்டியோக	உள்ைது.

	 ககோடுககபபடும்	 சிகிச்ெகள்	 மற்றும்	
�ைந்்த			நிகழ்வுக்ை	ஆவணபபடுததும்	
ெட்ைபபதிநவைோக	உள்ைது.

	 ந�ோயோளியின்	 உைல்நி்ை	 மற்றும்	
ககோடுககபபடும்	 சிகிச்ெ	 பற்றிய	
விவைஙகள்		கெவிலியரின்	குறிபபுக்ை	
உள்ைைககியது.
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	 மருததுவ	 பணியோைர்களி்ைநய	
க்தளிவோன	 ்தகவல்	 பரிமோற்ைததிற்கு	
உ்தவுகிைது.

	 ந�ோயோளியின்	 உைல்	 நி்ை்ய	
கண்ைறிய	உ்தவுகிைது.

	 ந�ோயோளியின்	 உைல்	 �ை	
முன்நனற்ைஙகள்	 அ்னததும்	
கெவிலியர்	பதிநவட்டில்		மதிபபீடுகைோக	
குறிககபபை	நவண்டும்.

9.2  க்ோதுவோன ஆவணப்டுத்து்தல் 
  விதிமுர்ற்கள்
	ெரியோன	 ந�ோயோளியின்	 பதிநவட்்ை	

ெரியோக	உள்ை்தோ	என		உறுதிகெய்்தல்.
	வோடிக்கயோைர்	 ெந்திபபு	

முடிவ்ைந்்தவுைன்	 ்தகவல்க்ை	
உைனடியோக	ஆவணபபடுதது்தல்

	ஒவகவோரு	உள்ளீட்டின்	நபோதும்	ந்ததி,	
ந�ைத்்த	குறிபபிடு்தல்

	அ்னதது	 உள்ளீடுகளிலும்	
்ககயோபபம்	 இட்டு	 முழுபகபயர்	
மற்றும்	ப்தவி்ய	குறிபபிடு்தல்

	 ந்த்வயற்ை	இ்ைகவளிக்ை	்தவிர்த்தல்
	ஏந்தனும்	 ்தவறு	 	 ந�ர்ந்துவிட்ைோல்	 ஒநை	

ந�ர்நகோட்டில்	அடிததுவிட்டு,	ந்ததி,	ந�ைம்	
குறிபபிட்டு	் ககயோபபம்	இைநவண்டும்.

	நவறு	�பரின்	்தகவல்	பதிவுகளில்	்தவறு	
இருந்்தோலும்	மோற்ைம்	கெய்யககூைோது

	ந�ோயோளியின்	 ந�ைடிப	 பதிவுக்ை	
நமற்நகோள்	குறிகளுககுள்	எழு்தவும்.

	கோைககிைமமோன	 வரி்ெயில்	
ஆவணபபடுதது்தல்	

	நிைந்்தைமோன	 நபனோ்வ	
உபநயோகபபடுத்தவும்.		

	ந�ோயோளியின்	 சிகிச்ெ	 க்தோைர்போன	
அ்னதது	 க்தோ்ைநபசி	
அ்ைபபுக்ையும்	ஆவணபபடுததுக.

9.3   சி்றந்த ஆவணப்டுத்து்தலின் 
குணோதிசயங்கள் 

சுருக்கம்:	 உள்ளீடுக்ை	 கபரிய	 எழுததில்	
க்தோைஙகவும்.
துல்லியம்:	 க்தளிவோன	 வோர்த்்தகள்	
மற்றும்	 நமற்நகோள்க்ை	 உபநயோகிகக	
நவண்டும்.

க்ோருத்்தமோனது:	ந�ோயோளியின்	உைல்�ைம்	
மற்றும்	 சிகிச்ெககு	 அவசியமோன	
்தகவல்க்ை	 மட்டும்	 பதிவு	 கெய்ய	
நவண்டும்.
�ம்்்கத்்தன்ரம:	 சிகிச்ெயில்	 ஈடுபடும்	
மருததுவ	 பணியோைர்கள்	 மட்டுநம	
பதிவீடுக்ை	போர்்வயிை	அனுமதிககபபை	
நவண்டும்.
சடட விழிபபுணரவு:	 சுயமோகக	 கண்ைறி
ந்்த,கெய்்த,நகட்ை,நுகர்ந்்த,உணர்ந்்த்வ	
மட்டுநம	பதிவிைபபை	நவண்டும்.
க்தளிவு: ்ககயழுதது	 அ்னவரும்	
படிககும்	 வி்தததில்	 க்தளிவோக	 எழுது்தல்	
நவண்டும்.க்தளிவற்று	இருந்்தோல்	இயந்திை	
உள்ளீடு	கெய்யபபை	நவண்டும்.

9.4   ் திநவடு ்ைோமரிபபின் 
க்கோள்ர்க்கள்

பதிநவடு	 போதுகோபபு	 ெட்ைம்	 1998-ன்	
கூற்றுபபடி	உைல்	�ை	பதிநவடு	என்பது	“உைல்	
மற்றும்	 மன�ைம்	 க்தோைர்போன	 ்தகவல்க்ை	
உள்ைைககிய	 அல்ைது	 ஆய்வு	 கெய்யபபட்ை	
ஒருவரின்	 நி்ை	 க்தோைர்போன	 அல்ைது	
ஒருவருககு	 அளிககபபடும்	 சிகிச்ெ	 பற்றிய	
மருததுவ	பணியோைரின்	அறிக்கநய	ஆகும்.”

்திநவடு ்ைோமரிபபின் மற்ற எடடு 
க்கோள்ர்க்கள் பின்வருவன:
	கபோறுபபு்ை்ம	ககோள்்க
	கவளிபப்ைத்தன்்ம	ககோள்்க
	ந�ர்்ம	ககோள்்க
	போதுகோபபு	ககோள்்க
	உைன்போட்டு	ககோள்்க
	கி்ைககும்	ககோள்்க
	்வததிருககும்	ககோள்்க
	மோைோநி்ைக	ககோள்்க
பதிநவடு	 பைோமரிபபின்	 ககோள்்ககள்	
அ்னததும்	 ஆவணஙகளுககு	 கபோருந்்தக	
கூடியந்த!	 இத்த்கய	 ஆவணஙகள்	
பின்வருமோறு	வ்கபபடும்.
	்ககைோல்	 எழு்தபபட்ை	 மருததுவ	

குறிபபுகள்
	கணினி	்தபோல்கள்
	மருததுவ	 பணியோைர்கைோல்	

ககோடுககபபடும்	 அல்ைது	 கபைபபடும்	
உைல்�ைம்	பற்றிய	கடி்தஙகள்
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	்கயிருபபில்	 இருககும்	
மருந்துகள்,	உபகைணஙகள்	பற்றிய	
ஏடுகள்

	பணியோைர்களின்	 விடுமு்ைப	
பதிநவடு

	ந�ோயோளிகளின்	 நெர்க்கப	
பதிநவடு

	இைமோற்ை	பதிநவடு
	கவளிநயற்ை	பதிநவடுகள்
	மருந்துகள்	பற்றிய	்கநயடு

4. நிரவோ்க நமலோணரம ்திநவடு்கள்
இத்த்கய	 பதிநவடுகள்	 நிறுவன	
நமைோண்்ம	 மட்டும்	 பயன்படுத்தபபடும்	
பதிநவடுகைோகும்.
ெட்ை	ஆவணஙகள்
விஷம்	உட்ககோள்ளு்தல்,	ககோ்ை,	கற்பழிபபு,	
தீககோயம்	 நபோன்ைவற்ைோல்	 போதிககபபட்ை	
ந�ோயோளிகள்	பற்றிய	ஆவணஙகள்
	ஆய்வுகள்	 மற்றும்	 புள்ளியியல்	

்தகவல்	பதிவுகள்	
	்தணிக்க	 மற்றும்	 கெவிலியர்	

்தணிக்க	பதிநவடுகள்
	சிகிச்ெத	்தைம்	பற்றி	பதிநவடுகள்
	ஒவகவோரு	 பணியோைரின்	

கெயல்போடு	பற்றி	பதிநவடுகள்
	ஏ்னய	நமைோண்்ம	பதிநவடுகள்

1.	உயிைோ்தோைபபுள்ளிகள்	பதிநவடு(vital	 signs	
chart):

இந்்த	 பதிநவடு	 கவபபநி்ை	 ,	
�ோடிததுடிபபு	 ,	 சுவோெம்	 மற்றும்	 இைத்த	
அழுத்தத்்த	பதிவு	கெய்ய	பயன்படுகிைது	.
2.	 உட்ககோள்ைல்	 மற்றும்	 கவளியீடு	
பதிநவடு(I/O	chart	):

	ஆய்வக	அறிக்ககள்
	ஊடுகதிர்	பைஙகள்
	மருததுவ	 கண்கோணிபபு	 கருவிகளின்	

்தைவுகள்
	எதிர்போை்த	நிகழ்வுகளின்	பதிவு	மற்றும்	

விைககம்	
	பு்கபபைஙகள்
	வீடிநயோககள்
	க்தோ்ைபநபசி	 விவோ்தஙகளின்	

ஒலிபபதிவுகள்

9.5   ்திநவடு்களின் வரிரசப்ோடு
1. ந�ோயோளி்களின் மருத்துவப ்திவு 

ஏடு்கள் என்்ரவ
	ந�ோயோளிகளின்	உைல்	�ைககு்ைவு,	

உைல்�ை	 முன்நனற்ைம்,	 மற்றும்	
ந�ோயோளிககு	 ககோடுககபபட்ை	
சிகிச்ெ	்தகவல்கள்	ஆகியவற்்ை	
உள்ைைககியது.	

2. ்தனிமனி்த ்ணியோளர ்திநவடு்கள்
	 பணியோைர்களின்	உைல்�ைக	கு்ைவு,	

விடுமு்ைகள்,	 பணிநியமனம்,	
நவ்ையில்	 முன்நனற்ைம்,	
பணியோைரின்	அடிபப்ை	்தகவல்கள்	
ஆகியவற்்ை	 உள்ைைககியது.		
இத்த்கய	 ்தனிசசிைபபோன	
பதிநவடுமு்ை	 நிர்வோகததிற்கு	
அவசியமோனது	ஆகும்.

3. மருத்துவப பிரிவு ்திநவடு்கள்
	 எண்ணிக்க	கணகககடுபபு	பதிநவடு
	மருததுவப	 பணியோைர்	 மற்றும்	

ஏ்னய	பணியோைர்களின்	பணியிை	
மோற்ைஙகள்	பற்றிய	்கநயடு.

கெவிலியர்	 பயன்படுததும்	 முககிய	
பதிநவடுகள்	:
• உயிைோ்தைபபுள்ளிகள்	பதிநவடு.
• உட்ககோள்ைல்	 மற்றும்	 கவளியீடு	

பதிநவடு.
• மருந்தியல்	பதிநவடு.
• கெவிலியர்	பதிநவடு.
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 9.6  உயிர ஆ்தோைப புள்ளி்கள் ்திநவடு (vital signs)

9.7  உட்ககோள்ைல்		மற்றும்	கவளியீடு	விைககப	பதிநவடு	(intake	and	output chart)

இந்்த	பதிநவடு	உைலின்	திைவ	ெமநி்ை்ய	கணககிை	பயன்படுகிைது	.
3.	மருந்தியல்	பதிநவடு(Drug	chart	):

ந�ோயோளிககு	ககோடுககபபட்ை	மருந்துக்ை	பதிவுகெய்ய	பயன்படுகிைது	.
4.	கெவிலியர்	பதிநவடு(Nurses	chart	):

ந�ோயோளியின்	மருததுவமுடிவுகள்	மற்றும்	முன்நனற்ைத்்த	பதிவுகெய்ய	பயன்படுகிைது	
.
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9.8  மருநது விளக்கப்டம் (Drug chart)    

கசவிலியர குறிபபு ்திநவடு (Nurses record)
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	அறிக்ககள்	 என்ப்வ	 சிை	 ஆய்வு	
முடிவுகள்	பற்றிய்தோகவும்	இருககைோம்.

	இவவறிக்ககள்	 ்கநயடுகள்,	
பதிநவடுகளின்	 அடிபப்ையில்	
உருவோககபபடுவ்தோல்	 தினெரி	
நவ்ைபபளு	 ந�ோயோளிகளின்	
எண்ணிக்க	கெயல்போடு	ஆகியவற்்ை	
ஆவணபபடுததுவது	 எளி்தோகிைது.		
எனநவ	 அறிக்ககளுககோன	
்தைவுக்ை	 க்தோைர்ந்து	 கபறுவதும்	
ெோததியம்	ஆகிைது.

வரையர்ற
அறிக்ககள்	 குறிபபிட்ை	 கோைஙக்ையும்,	
நிகழ்வுக்ையும்,	 கெயல்போடுக்ையும்,	
்தகவல்க்ையும்,	 வோய்வழியோகநவோ,	
எழுதது	 வடிவிநைோ	 பரிமோறிக	
ககோள்வ்தோகும்	-	(கெவிலியர்	நமரி	லூசிைோ)

அறிக்கள்	 எனபபடுப்வ	
வோய்வழியோகநவோ,	 	 எழுததுப	
பூர்வமோகநவோ	 சிகிச்ெ	 அளிபபவர்கைோல்	
பரிமோறிக	 ககோள்ைபபடும்	 ்தகவல்	 ஆகும்.		
்தனிமனி்த	 அல்ைது	 நிறுவனததின்	
நெ்வக்ை	 இத்த்கய	 அறிக்ககநை	
வ்ையறுககின்ைன.			(ஜூன்	–	B	2002)
ந�ோக்கங்கள்
	குறிபபிட்ை	 கோைததில்	 ககோடுககபபட்ை	

நெ்வயின்	அைவு	மற்றும்	்தன்்ம்ய	
குறிககிைது.		

	இைககு	 ந�ோககிய	 முன்நனற்ைத்்தக	
கோட்டுகிைது.

	உைல்�ைம்	 பற்றி	 கற்றுக	 ககோள்ை	
உ்தவுகிைது.	

	திட்ைமிடு்தலில்	உ்தவுகிைது.
	ெமு்தோயம்	 மற்றும்	 விரும்பிய	

நிறுவனஙகளின்	 நெ்வக்ை	 ஆய்வு	
கெய்து	அறிய	உ்தவுகிைது.

	்தகவல்	 க்தோைர்புககோன	 முககிய	
கருவியோக	விைஙகுகிைது.

அறிகர்க்களின் வர்க்கள்
	 வோய்வழி	அறிக்க
	எழுததுபபூர்வ	அறிக்க

சி்றந்த அறிகர்கக்கோன அடிப்ரட 
குணங்கள்
	உைனடியோனது
	க்தளிவோனது,	 சுருககமோனது,	

முழு்மயோனது

9.9  ்திநவடு்கரள வரிரசப்டுத்து்தல்:
பதிநவடுகளின்	 அவசியம்	 மோற்றும்	
ந்த்வக்ைப	கபோறுதது	அவற்்ை	நெமிதது	
்வககும்	மு்ைகள்	நவறுபடுகின்ைன.

வரி்ெபபடுததும்	மு்ைகைோவன:
1.	 எழுதது	மு்ை	(Alphabetical	type)

இம்மு்ை	 இைண்டு	 மு்ைகளில்	
கெய்யபபைைோம்	
அ)	 அகைோதி	 மு்ை	 (அஅ,அஆ,அஇ)	

(Dictionary	type)
ஆ)	 	க்ைககைஞ்சியம்	(Encyclopedic	order)

2.	 எண்	மு்ை	வரி்ெ:	(Numerically)
இம்மு்ை	 இைண்டு	 மு்ைகளில்	
கெய்யபபைைோம்
அ)	 வரி்ெ	எண்மு்ை	(Serial)
ஆ)	 இைககு	எண்மு்ை.	(Digital	filling)

3.	 புவியியல்	ெோர்ந்்த	வரி்ெ:	(Geographically)
புவியியல்	அ்மபபு	அல்ைது	இைஙகளின்	
மு்தல்	 எழுததுகக்ைக	 ககோண்டு	
்தகவல்கள்	வரி்ெபபடுத்தபபடுகின்ைது.

4.	 குறியீட்டு	 அட்்ை	 வரி்ெ:	 (With	 index	
card)
குறியீட்டு	அட்்ை	 என்பது	 ்தடிமனோன	
அட்்ைகள்	குறிபபிட்ை	அைவில்	்தயோர்	
கெய்யபபட்டு	அதில்	சிறிய	அைவிைோன	
்தகவல்கள்	அல்ைது	 பதிவுகள்	குறிதது	
்வககபபடுவ்தோகும்.இம்மு்ை்ய	
1760ம்	 ஆண்டு	 கோர்ல்	 லின்நனயஸ்	
என்பவைோல்	கண்டுபிடிககபபட்ைது.

9.10 அறிகர்க்கள் (Reports)
முன்னுரை
ந�ோயோளி்யப	 பற்றி	 எழு்தபபட்ை	அல்ைது	
வோய்வழி	்தகவல்கநை	அறிக்ககள்	ஆகும்.	
இைண்டு	அல்ைது	அ்தற்கு	நமற்பட்ைவர்கள்	
வோடிக்கயோைர்	 பற்றிய	 ்தகவல்க்ை	
ந�ைடியோக	அல்ைது	க்தோ்ைநபசி	மூைமோக	
பரிமோறிக	 ககோள்ளும்	 கருவியோக	 இது	
அ்மகிைது.
	தினெரி	 அறிக்ககள்,	 வோை	

அறிக்ககள்,	 மோ்த	 அறிக்ககள்,	
கோைோண்டு,	 அ்ையோண்டு	 மற்றும்	
ஆண்டு	 அறிக்ககள்	 என	 பை	
வ்கபபடும்.

	அறிக்ககள்	 கெவிலியரின்	 நெ்வ	
மற்றும்	 நிறுவனததின்	 நெ்வக்ை	
எடுதது்ைககிைது.
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மருததுவ	 மற்றும்	 க்தோழில்நுட்ப	
முன்நனற்ைஙகள்	 கெவிலிய	 கணிணி	
்தகவல்	 என்ை	 சிைபபுதது்ை்ய	
ஏற்படுததியுள்ைது.கணினி	 அறிவியல்	
்தகவல்கள்	 கெவிலிய	 �்ைமு்ை	
மற்றும்	 கெவிலி	 பைோமரிப்ப	
நமம்படுததியுள்ைது.

கணிணிகளின்	பயன்போடுகள்:
 நெர்க்க,	 கவளிநயற்ைம்	 மற்றும்	

பரிமோற்ைம்	 (Admission	 discharge	 and	
transfer	 system)(DT)ADT	 நபோன்ை்வ	
ந�ோயோளிகள்	 மருததுவ	 பகுதிககு	
வருவ்தற்கு	 முன்நப	 அவர்களின்	
அடிபப்ை	ந�ோய்	 பற்றிய	்தகவல்க்ை	
கபை	 அனுமதிககிைது.	 ்கணிணி	 யில்	
கவளிநயற்ைம்	 அல்ைது	 பரிமோற்ைம்	
பற்றிய	 ்தகவல்	 உள்ளிைபபட்ைோல்,	
அ்னதது	 கபோருத்தமோன	
து்ைகளுககும்	 ்தோனோகநவ	
அறிவிககபபடும்.	 வோர்டுகள்	 பிரிவில்	
வோடிக்கயோைர்களின்	 இருபபிைம்	
பற்றிய	 ்தகவல்களும்	 உைனடியோக	
கி்ைபப்தனோல்	 பை	 க்தோ்ைநபசி	
அ்ைபபுகள்	நெமிககபபடுகின்ைன.

	 படுக்கயின்	 அருநக	 ்தகவல்	
பதிவு	 கெய்்தல்(மருததுவ	 பதிநவடு	
நபோன்ை்வ).

 ்கணிணி	அடிபப்ையில்	ந�ோயோளிக்ை	
பதிவு	கெய்்தல்.

	 உள்ளூர்	 மற்றும்	 க்தோ்ைவில்	உள்ை	
ந�ோயோளிக்ை	கண்கோணித்தல்

	 க்தோ்ைதூை	கெவிலியம்
	 	பயிற்சி	திட்ைமிைல்	(நமைோண்்ம	)
	 ஆவணபபடுதது்தல்,	 மதிபபீடுகள்,	

ந�ோயோளி	 பைோமரிபபுத	 திட்ைம்.
மருந்துகள்	 அளித்தல்	
பதிநவடு,கெவிலிய	 குறிபபுகள்	
மற்றும்	 ந�ோயோளி	 கவளிநயற்ைம்	
நபோன்ை	 சிை	 நிர்வோகஙகள்	 கணினி	
மயமோககபபட்ை்வ	 ஆகும்.	 இந்்த	
கணினி	 	 ஆவணததின்	 �ன்்மகள்	
என்னகவனில்	 இ்வ	 க்தளிவோக	
உள்ைதுைன்	 நிறுவனஙகைோல்	
நிர்ணயிககபபட்ை	 வடிவததில்	
நி்ையோன	 கெவிலிய	 பைோமரிபபு	
திட்ைஙக்ை	 நெமிகக	 முடிகிைது	
அததுைன்	்தனிபபட்ை	�பரின்	பைோமரிபபு	
திட்ைத்்த	 உருவோககுவ்தற்கும்	
கெவிலியர்களுககு	பயன்படுகிைது.

	அ்னதது	 கண்ைறியபபட்ை	
்தகவல்களும்,	 ந�ைம்,	 ந்ததி	
குறிபபிைபபட்டு,	 மனி்த	
உணர்வுக்ை	 கருததில்	 ககோண்டு	
சூழ்நி்ைககு	 ஏற்ப	 அறிக்கக்ை	
்தயோரிபபவரின்	 ்ககயோபபததுைன்	
உருவோககபபடுகிைது.

	க்தளிவோக	 கெோல்ைபபடுவதுைன்	
ஒழுஙகோன	மு்ையில்	எழு்தபபடுகிைது.

	முககியக	 கருததுககள்	
விைககபபடுகின்ைன.

	வோய்வழி	அறிக்கக்ை	கபோறுத்தவ்ை	
க்தளிவோகவும்,	உணர்வுப	 பூர்வமோகவும்	
அ்னவ்ையும்	 கவரும்	 மு்ையில்	
விைககபபடுகிைது.

9.11  அடிப்ரட ்த்கவல் க்தோழில் நுட்த் 
தி்றன்்கள் (Basic IT Skills)

முன்னு்ை:
	 கணிணிகள்	 மனி்த	 கெயல்போட்டின்	

ஒவகவோரு	 து்ையிலும்	 கெல்வோககு	
கெலுததுகின்ைன	 மற்றும்	 க்தோழில்,	
கல்வி,	சுகோ்தோைம்,	போதுகோபபு,	அறிவியல்	
ஆைோய்சசி,	ெமூக	நெ்வ	ஆகியவற்றில்	
கபரிய	 	 மோற்ைஙக்ைக	 ககோண்டு	
வருகின்ைன.	 ெட்ைம்	 மற்றும்	 க்ை,	
இ்ெ	மற்றும்	ஓவியம்	ஆகியவற்றிலும்	
கபரும்		பஙகு	வகிககின்ைன.

	 கெவிலியர்	 து்ையில்	 கணிணி	
புைட்சி்ய	 ஏற்படுததியுள்ைது.

உ்தோைணம்
கெவிலியரின்	 கட்டுபபோட்டில்	
போதுகோபபோக	 ்வததிருத்தல்	 எந்்த	 ஒரு	
்தோளும்	விடுபட்டுவிைக	கூைோது
ந�ோயோளிக்ை,	 மற்ைவர்கள்	 ்கயோைக	
கூைோது	அறிமுகமற்ை	�பர்கள்	பதிநவடுக்ை	
வோசிகக	அனுமதிகக	கூைோது.	நமைோண்்ம	
அதிகோரிகளின்	எழுததுப	பூர்வ	உத்தைவின்றி	
ெட்ை	 ஆநைோெகர்களிைம்	 பதிநவடுக்ை	
ககோடுத்தல்	 கூைோது.	 கவனமோக	 ்கயோன	
நவண்டும்.	 	 சி்்தததுவிை	 கூைோது.	
ந�ோயோளியின்	 ்தகவல்க்ை	 ்வதது	
அ்ையோைம்	கோண	நவண்டும்.	உ்தோைணம்:		
கபயர்,	வயது,	நெர்க்க	எண்	ந�ோயோளியின்	
ந�ோய்	விவைம்	நபோன்ை்வ	(ெட்ை	சிககல்கள்)
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முககியமோன	 ்தகவ்ை	 அணுகு்தல்,	
கெயைோககு்தல்	 அல்ைது	 பைோமரித்தல்	
ஆகியவற்்ை	 கெய்வதுைன்	 அவற்்ை	
போதுகோபபந்த	 இ்தன்	 மு்தன்்மயோன	
ந�ோககமோகும்.

்ோடச்சுருக்கம்
பதிநவடுகள்	 மற்றும்	 அறிக்ககள்	
நெ்வயின்	 அடிபப்ை	 அம்ெஙக்ை	
கவளிபபடுததுகின்ைன.	 எனநவ	 புதிய	
கெவிலியரும்	 கூை	 ்தனி�பர்,	 குடுமபஙகள்	
மற்றும்	 ெமு்தோயததிற்கு	 	 நெ்வ்ய	
க்தோைர்ந்து	கெய்ய	முடிகிைது.
ஆவணபபதிவு	 என்பது	 ஒரு	 குறிபபிட்ை	
கோைததில்	 �ைந்்த	 நிகழ்வுக்ை	 ்தகவல்	
க்தோைர்புககோக	எழுதுவ்தோகும்.	ஒரு	ெரியோன	
�ைபபதிநவடு	 ஒருவருககு	 இருககககூடிய	
�ைபபிைசெ்ன	 மற்றும்	 அவற்றிற்கோன	
கோைணஙக்ை	 க்தளிவுபடுததும்	
அறிக்ககள்	 தினெரி,	 வோைம்,	 மோ்தம்	 (அ)	
3மோ்தஙகள்	கோைககணககில்	எழு்தபபைைோம்.
ஒரு	்தனி�பர்,	குடும்பம்	 (அ)	ெமு்தோயததிற்கு		
முககிய	 நெ்வக்ை	 புதிய	 பணியோைர்	
க்தோைரும்	 வ்கயில்	 பதிவுகள்	 மற்றும்	
அறிக்ககள்	எழு்தபபைநவண்டும்.

மருததுவம்ன	 ்தகவல்	அ்மபபு:	 (Hospital	
Information	System)
	 சுகோ்தோை	்தகவல்	அ்மபபு	என்பது	(HIS)	

சுகோ்தோை	 �ை	 ்தகவல்கள்	 நிர்வகிகக	
வடிவ்மககபபட்ை	 ஒரு	 அ்மப்பக	
குறிககிைது.	 ந�ோயோளியின்	 மின்னணு	
மருததுவ	பதிநவட்்ை	(Electronic	Medical	
Record)	 	 	 	 	 நெகரித்தல்	 போதுகோத்தல்	
மற்றும்	நிர்வகித்தல்	நபோன்ை	மு்ைகள்,	
மருததுவம்னயின்	 கெயல்போட்டு	
நமைோண்்ம	அல்ைது	சுகோ்தோைம்	�ைக	
ககோள்்ககள்	நபோன்ைவற்்ையும்	இந்்த	
அ்மபபு	உள்ைைககியது.

	 சுகோ்தோை	 ்தகவல்	 வைஙகும்	
மு்ையில்	 சுகோ்தோை	 நிறுவனஙகளின்	
கெயல்போடுகள்	 க்தோைர்போன	
்தகவல்க்ை	 ்கயோளும்	
அ்மபபுகளும்	 அைஙகும்.	 இ்தன்	
ஒருஙகி்ணந்்த	 முயற்சியோக	
ந�ோயோளிகளின்	 முடிவுக்ை	
நமம்படுத்தவும்,	ககோள்்க	உருவோககம்	
மற்றும்	 ஆைோய்சசி	 முடிவுகளிலும்	
்த்ையிடுகிைது.	ஏகனன்ைோல்,	சுகோ்தோை	
்தகவல்	 அ்மபபுகள்	 கபரிய	 அைவில்	

 மதிபபீடு 

I. சரியோன விரடரய ந்தரநக்தடுத்து எழுது்க 
1.	 ந�ோயோளியின்	 ்தகவல்கள்	 மற்றும்	

நெ்வ	 பற்றிய	 நிைந்்தை	 பதிவுகள்	
எவவோறு	அ்ைககபபடுகின்ைது?

	 அ	.அறிக்க	 	 ஆ.	ஆவணம்		
	 இ	.விைககபபைம்	 ஈ	.பதிநவடு
2.	 இைண்டு	 அல்ைது	 அ்தற்கு	

நமற்பட்ைவர்கள்	 ந�ோயோளியின்	
பைோமரிபபு	 பற்றிய	 ்தகவல்க்ை	
பரிமோற்றிக		ககோள்வது..............	இவவோறு	
அ்ைககபடுகிைது.

	 அ.	அறிக்க	 	 ஆ.	ஆவணம்
	 இ.	விைககபபைம்	 ஈ.	பதிநவடு
3.	 பதிநவடு	 போதுகோபபுச	 ெட்ைம்	

ஏற்படுத்தபபட்ை	ஆண்டு,	எது?
	 அ.	1998	 ஆ.	1898
	 இ.	1988		 ஈ.	1888
4.	 பதிநவடு	பைோமரிபபு	ெட்ைததில்..................	

ககோள்்ககள்	கோணபபடுகின்ைன.
	 அ.	8	 	 ஆ.	9
	 இ.	6	 	 ஈ.	7

5.	 கவளிநயற்ை	 பதிநவடு	
என்பது	 ----------
பதிநவடு.

	 அ.			மருததுவபபிரிவு	
பதிநவடு		ஆ.			்தனி	மனி்த	

பணியோைர்	பதிநவடு	
	 இ.		வோர்டு						ஈ.		நிர்வோகப	பதிநவடு	 	

பதிநவடு

II. குறுவினோக்கள் (3 மதிபக்ண்கள்)
1.	 பதிநவடுகள்	–	வ்ையறு
2.	 அறிக்ககள்-	வ்ையறு
3.	 பதிநவடுக்ை	வ்கபபடுததும்	�ோன்கு	

மு்ைக்ை	குறிபபிடுக.
4.	 மருததுவம்னயின்	 ்தகவல்	 க்தோைர்பு	

என்ைோல்	என்ன?

III. சிறு வினோக்கள் (5 மதிபக்ண்கள்)
1.	 பதிநவடுகள்	 பைோமரிபபின்	

ககோள்்கக்ை	எழுதுக
2.	 சிைந்்த	 பதிநவட்டின்	 குண�ைன்கள்	

பற்றி	எழுதுக
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3.	 பதிநவடு	 பைோமரிபபில்	 கெவிலியரின்	
பங்க	விைககுக

IV விரிவோ்க விரடயளி (10 மதிபக்ண்கள்)
1.	 கபோதுவோன	 ஆவணபபடுதது்தலின்	

விதிமு்ைக்ை	எழுதுக.	

2.	 மருததுவம்னயில்	 பயன்படுததும்	
பதிநவடுக்ை	பட்டியலிடுக?	

3.	 மருததுவததில்	 கணினியின்	
பயன்போடுகள்	பற்றி	விைககுக.

்கரலச்கசோற்கள்

்திவு்கள் (Record)	 –	 வோடிக்கயோைரின்	 உைல்	 �ை	 நமைோண்்ம	
பற்றிய	 எழு்தபபட்ை	 மற்றும்	 நிைந்்தைமோன	
்தகவல்	 க்தோைர்பு	 ஆவணநம	 பதிநவைோகும்.	
இது	ந�ோயோளியின்	க்தோைர்	உைல்	�ை	மருததுவ	
ந்த்வகளின்			ஆவணமோகும்

அறிகர்க (Report)	 -	 கண்ைறியபபடும்,	கெய்யபபடும்	அல்ைது	நகட்டு	
அறியபபடும்	 மருததுவ	 கெயல்போடுகளின்	
க்தோகுபநப	அறிக்ககள்	எனபபடும்.		

அறிகர்கயிடு்தல் (Reporting)	 -	 உைல்	 �ைப	 போதுகோபபு	 பற்றிய	 ்தகவல்க்ை	
ந�ைடியோகநவோ	 அல்ைது	 க்தோ்ைநபசி	
மூைமோகநவோ	 பரிமோறிக	 ககோள்ளும்	
கெயல்போநை	அறிக்கயிடு்தல்	ஆகும்.

ஆவணப்டுத்து்தல் (documentation)	 -	 இது	 வோடிக்கயோைர்	 பற்றிய	 ்தகவல்கள்,	
நெ்வ	 பற்றிய	 நிைந்்தை	 பதிவுகைோகும்.		
இது	 விைககபபைம்	 அ்மத்தல்	 எனவும்	
அ்ைககபபடுகிைது.

1.  Mary Sulakshini Immanuel Nursing Foundation Principles and practice; First Edition 
2014 University Press (India) Private Limited. Hyderabad

2.  C.P Thresyamma Foundamental of Nursing Procedure Manual for General Nursing of 
Midwifery course First Edition 2006, Jaypee Brother Medical Publishers New Delhi

3.  Dugas, Introduction to patient care A comprehensive approach to Nursing, fourth 
edition 2006, Elseiver India private limited, New Delhi.

4.  Sr. Nancy Principles and Practice of Nursing, fourth edition 2005 Revised o2013 N.P 
Publishing House Madhya Prathesh.

5.  Annamma Jacob Clinical Nursing Procedure. The art of nursing practice; first edition 
2007 jaypee brother medical publisher, New Delhi.

• www.google.com
• www.rcn.org.uk/firststeps6701
• http://www.arma.org/principles
• http://www.arma.org/principles
• http://www.arma.org/gprinciples

இரணய இரணபபு்கள்

்ோரரவ நூல்்கள்
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செவிலியம் கருத்தியல் (ச�ொழிறகல்வி)
மொதிரி வினொத்�ொள் (பதினனொரொம் வகுப்பு)

கொலம்: 2.30 மணி மதிப்சபண்: 90

பகுதி- அ

ெரியொன விடைடயத் ன�ர்நச�டுத்து எழுதுக. Marks : 15×1=15
1.  நவீன செவிலிய கல்விக்கு 

அடினகொலியவர 
 அ. ஃனபபினயொல  ஆ. ஃ னபொபி
 இ. பவுலொ  ஈ. டநடிஙனகல்
2. மண்டைனயொட்டில் எத்�டன 

எலும்புகள் உள்்ளன ?
 அ. 206 ஆ. 22
 இ.  8  ஈ. 14
3.  வயிறறு பகுதியில் அடம்நதுள்்ள  

உறுப்புகளில் சபரியதும் , 
முக்கியமொனதுமொன உறுப்பு எது ?

 அ. கல்லிரல்  ஆ. குைல்கள்
 இ. மண்ணிரல்   ஈ. கடையம் 
4. மனி�னின் செயல்பொடு பறறிய படிப்பு 
 அ. ெமூகவியல்   ஆ. மன உ்ளவியல் 
 இ. நைத்ட�  ஈ.   நைத்ட� மொறறு 

டவத்தியம் 
5. மகப்னபறறுக்கு னநொயொளிடய 

அடமக்கும் நிடல 
 அ.  சுடபன் ஆ.  லித்�ொட்ைமி
 இ.  ஒருக்களித்�  

நிடல   ஈ. சிம்ஸ்
6. பல்பிரஷ் மொற்றப்படுவ�றகொன கொலம் 
 அ.  2 மொ�ஙகளுக்கு ஒரு முட்ற 
 ஆ.  3 மொ�ஙகளுக்கு ஒரு முட்ற
 இ.  4 மொ�ஙகளுக்கு ஒரு முட்ற
   ஈ. 6 மொ�ஙகளுக்கு ஒரு முட்ற 

7.  ன�ொதிக்கு உ�ட்டின் ஓரஙகளிலும் , 
உ�டுகள் னெருமிைத்திலும் பி்ளவுகள் 
கொைப்பட்ைன . இ்ந� அறிகுறிகள் 
குறிப்பது  

 அ.  ஹலினைொஸிஸ்
 ஆ.  ஸ்னைொமடைடிஸ்
 இ. ஹீனலொஸிஸ்
  ஈ. ஸ்கிலினரொஸிஸ்
8. சீரற்ற இ�ய துடிப்பு இவவொறு 

அடைக்கப்படுகி்றது  
 அ.  டெனஸ் ைக்கிகொரடியொ
 ஆ.  டெனஸ் பிரடிகொரடியொ
 இ.  அரித்மியொஸ்
 ஈ.   ஏட்றியல் பிப்ரினலஷன்
9.  உயிரொ�ொர  அடையொ்ளஙகளில் இடவ 

அைஙகும் 
 அ.  சவப்பநிடல  ஆ.  நொடித்துடிப்பு 
 இ.  சுவொெம்  ஈ.    இடவ 

அடனத்தும்
10. னநொயொளியின் உைல் திரவ 

ெமநிடலடய அ்ளவிை பயன்படும் 
பதினவடு எது?

  அ. உயிரொ�ொரொப்புள்ளிகள்
  ஆ.  உட்சகொள்்ளல் மறறும்  
  பதினவடு சவளினயற்ற பதினவடு
  இ. மரு்நதியல் பதினவடு  
  ஈ. செவிலியர பதினவடு 
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11. கொயத்ட� ச�ொைர்நது நகத்ட� 
சுறறிஉள்்ளச் �டெயில் எறபடும் 
அைறசி ---------

 அ.  நகசுத்தி   ஆ.  உள் வ்ளர்ந� 
நகஙகள்

 இ. கொல் துரநொற்றம்  ஈ.  �டித்� ன�ொல்
12. பல சநொடிகள் சுவொெம் நின்றுவிடு�ல் 

இவவொறு அடைக்கப்படுகி்றது.
  அ. பினரடிப்னியொ  ஆ. னைக்கிப்னியொ 
 இ. ஏப்னியொ   ஈ. டஹப்பர  
   சவண்டினலஷன் 
13. உ்ளவியலின் �்நட� யொர ?
 அ. வில்சஹல்ம் வூண்ட் 
 ஆ. ஜி. எ. லொண்ட் சபரக் 
 இ. கிம்பொல் யங
  ஈ. னமக்ஸ் சவபர 
14. இரத்� அழுத்�த்தின் ெரியொன 

அ்ளவீட்டைக் குறிப்பிடுக. 
 அ. 170/80 mmHg ஆ. 150/90 mmHg
 இ. 120/80 mmHg  ஈ. 100/110 mmHg
15. எலும்புகள் பலத்துண்டுக்ளொக 

உடை்நது கொைப்படுவது 
_____________

 அ. ெொ�ொரை முறிவு
 ஆ. சநொறுஙகிய முறிவு
 இ. பச்டெக் சகொம்பு முறிவு
  ஈ. தி்ற்ந� முறிவு

பகுதி – ஆ
ஏன�னும் 10 வினொக்களுக்கு சுருக்கமொன 
விடையொளி  (10X3=30)
16. செவிலி - வடரயறு .
17. அரக்னொய்டு னமட்ைர பறறி வி்ளக்குக .
18. மூட்டு என்்றல் என்ன ?
19. ன�ொலின் னவடலகள் யொடவ ?
20. உயிர மருத்துவ கழிவுகள் - வடரயறு.
21. உைல் இயக்கவியல் என்்றல் என்ன ?
22. வொய் சுத்�த்தின் னநொக்கம் யொது?
23. ைக்கிகொரடியொ (Tachycardia) - வடரயறு .
24. உட்ற�ல் - வடரயறு. 

25. மருத்துவமடன �கவல் அடமப்பு 
என்்றொல் என்ன ?

26. சவப்ப னெொரவு வடரயறு?
27. மருத்துவமடன பரொமரிப்பு என்்றொல் 

என்ன ?
28. கீனை விழு�லின் வடககட்ள குறிப்பிடுக

பகுதி – இ
என�னும் 5 வினொக்களுக்கு குறுகிய 
விடையொளி  (5X5=25)
29.  மருத்துவமடனயின் செயல்பொடுகள் 

பறறி குறிப்பு எழுதுக. 
30.  பிட்யூட்ைரி சுரப்பி பறறி கட்டுடர 

எழுது.
31.  உைறபயிறசியின் பயன்கள் யொடவ ?
32.  படுக்டகப் புண் ஏறபடும் இைஙகள் 

நொன்கிடன வரிடெபடுத்து. 
33. மருத்துவமடனயில் கொைப்படும் 

கழிவுகளின் வடககள் யொடவ ?
34.  வீட்டில் உள்்ள கண்ைொடி 

சபொருள்கட்ள நீ எவவொறு 
பரொமரிப்பொய்?

35.  மருத்துவமடனயின் இரப்பர 
சபொருள்கட்ள பரொமரித்�ல் பறறி விவரி .

பகுதி – ஈ
விரிவொன விடையளி (2X10=20)
36.  திரு.  ரொ�ூ 58 வயது , ெொடல பழுது 

பொரக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுக் 
சகொண்டிரு்ந� னபொது சூரிய 
சவப்பத்தின் பொதிப்பொல் மயஙகி கீனை 
விழு்ந�ொர. இ்ந� நிடலயில் 
உன்னுடைய மதிப்பீடு என்ன? அவர  
உைல்நலமடைய சகொடுக்கப்படும் 
மு�லு�விடய எழுதுக.

(அல்லது)
 எலும்புக்கூடு பைம் வடர்நது 
பொகஙகட்ள குறித்து, விவரி.
37.  நகம் மறறும் பொ� பரொமரிப்பு பறறி 

விவரி .
(அல்லது)

 �டல மு�ல் கொல்வடர மதிப்பீடு பறறி 
விரிவொக எழுதுக.
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1 படுக்கை அ்ைத்தல்  
(BED MAKING) 

செயல்மு்ை

படுகளகயின் வளககள்

 
சாதாரண படுகளககள் 

(Ordinary Beds)
சிறப்பு படுகளககள் 

(Special Beds)

• தி ற ந த  ஆ ளி ல் ் ா 
படுகளக (Open Bed)
• மூடிய பயன்படுத்தாத 
படுகளக (Closed bed)
• ந � ா ய ா ளி யு ள் ை 
படுகளக (Occupied bed)

• அனுமதி படுகளக (Admission bed)
• அறுளவ சிகிசளசககுப் பின் 

பயன்படுத்தும் படுகளக (Postoperative 
bed)

• எலும்பு முறிவுககாக பயன்படுத்தப்படும் 
படுகளக (Fracture bed)

• மாவுககட்டுப் படுகளக (Plaster bed)
• ஆம்புந்டசன் அல்்து ஸ்டம்ப்படுகளக 

(Amputation or Stump bed)
• இதய ந�ாயாளி படுகளக (Cardiac Bed)
• கீல்வாதம் அல்்து சிறுநீரக 

சம்பநதப்பட்்ட படுகளக (Rheumatism or 
renal bed)

• தீககாயப் படுகளக (Burns bed)

         கறறலின் ந�ாககஙகள்

1. படுகளக அளமத்தலின் ந�ாககஙகளை வளரயறுத்தல்.

2. படுகளக அளமத்தலின் வழிமுளறகளை பின்பறறுதல்.

3. ந�ாயாளியுள்ை படுகளக மறறும் ந�ாயாளியில்்ாத படுகளக அளமத்தலின்     

     திறன்களை பபறுதல்.

4. படுகளகயின் வளககளை பட்டியலிடுதல்

பசயல்பாடுகள்
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பசயல்பாடு 
களின் 

தள்ப்பு

வ.
எண

கருவிகள் மறறும்
உபகரணஙகளின்

பபயர் 
விவரஙகள் அைவு

படுகளக 
அளமத்தல்

1 கட்டில் நீைம்  : 75 அஙகு்ம்
அக்ம் : 38 “
உயரம் : 28”

1

2 பமத்ளத நீ  : 190 பச.மீ
அ : 90 பச.மீ

1

3 நமல் விரிப்பு நீ  : 3 மீ
அ : 2 மீ

1

4 இழுப்பு இரப்பர் துணி நதளவயான அைவு 1

5 இழுப்பு துணி நீ  : 150 பச.மீ
அ : 110 பச.மீ

1

6 அடி விரிப்பு நீ  : 3 மீ
அ : 2 மீ

1

7 தள்யளண நீ  : 60 பச.மீ
அ : 45 பச.மீ
கனம் : 10 பச.மீ

1

8 தள்யளண உளற நீ  : 60 பச.மீ
அ : 45 பச.மீ

1

9 வாளி 15 லிட்்டர் பகாள்ைவு 1

10 துள்டககும் துணி நீ  : 65 பச.மீ
அ : 50 பச.மீ

1

11 கழிவுதட்டு சிறியது 1

நதளவயான கருவிகள் மறறும் உபகரணஙகள்:

Unoccupied Bed
Occupied Bed

வளரயளற
படுகளக விரித்தல் ஒரு கள்யாகும் திறளமயான பத்திரமான படுகளக ந�ாயாளிககு 

வசதிளய அளிககும்.சுத்தமான வசதியான படுகளக ந�ாயாளிககும், மருத்துவமளனககும் 
அழகான நதாறறத்ளத ஏறபடுத்துகிறது. 
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13. படுகளக மிருதுவாகவும், 
சமமாகவும், சுருககஙகள் 
இல்்ாமலும் இருகக நவணடும்.

14. படுகளக துணிளய நதளவயான 
அைவு பமத்ளதககு அடியில் மடித்து 
இறுககமாகவும், மிருதுவாகவும், 
நிள்யாகவும் அளமகக 
நவணடும்.

15. பமத்ளதயின் வடிவத்ளத 
மாறறககூ்டாது.

16. பசவிலி தன் உ்டல்நிள்ளய சரியாக 
பசயல்படுத்துதல் நவணடும்.

17. ந�ாயாளிககு படுகளக 
வசதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் 
இருககிறதா என முடிவு பசய்து 
பகாள்ை நவணடும்.

18. பசவிலியரின் பாதுகாப்பிளன உறுதி 
பசய்து பகாள்ை நவணடும்.

பசயல்முளற

1. ளககளைக கழுவ நவணடும்

2. கட்டிலின் கால்  பகுதியில் ஸடூலில் 
பயன்படுவதறகுத் நதளவயான 
பபாருட்களை வரிளசப்படி ளவத்துக 
பகாள்ை நவணடும்.

3. கட்டிள்யும்  பமத்ளதளயயும் 
சுத்தமாக துள்டகக நவணடும்.

4. பமத்ளதளய திருப்பி பமத்ளத 
உளறளய நபா்டவும்.

5. அடி விரிப்ளப பமத்ளதயின் சரியான 
நிள்யில் ஓரஙகளை அளர 
பசஙநகாண வடிவில் படுகளக 
மடித்து வி்ட நவணடும்.

6. மடித்துவிடு முன் எல்்ா 
பககஙகளிலும் சமமாக பரப்ப 
நவணடும்.

7. 12 முதல் 18 அஙகு்ம் வளர 
பமத்ளதககு வ்ப்பகக அருகில் 
ளககளை ந�ராகவும் 

ந�ாககஙகள்

1. ந�ாயாளி வசதியாக இருககவும்

2. ந�ாயாளியின் பிடிப்பு அல்்து பகுதி 
அழகான நதாறறம் அளிககவும் 

3. ந�ாயாளிககு பாதுகாப்பான 
படுகளகளய பகாடுககவும்

வழிமுளறகள்

1. சரியான முளறயில் பணியாறற 
நவணடும்.

2. திட்்டமிட்டு பசயல்ப்ட நவணடும்.

3. பயன்படுவதறகுத் நதளவயான 
பபாருட்களை முளறபடி 
வரிளசப்படுத்த நவணடும்.

4. சூ ழ் நி ள ் க கு ந க ற ற ப டி 
சுறறுப்புறத்ளத தயாராக ளவத்துக 
பகாள்ை நவணடும்.

5. ஒவபவாரு அளசவிலும் ஒரு பசயள் 
பசய்து முடித்தல் நவணடும்.

6. கிழிநத துணிகளைத் தவிர்கக 
நவணடும்.

7. படுகளக துணிகள் நமந் 
உரசாதபடி பார்த்துக பகாள்ை 
நவணடும்.

8. மடித்த படுகளகத் துணி தளரயில் 
ப்டாமல் பார்த்துக பகாள்ை நவணடும்.

9. அழுககு படுகளகத் துணிகளை 
தளரயில் நபா்டககூ்டாது.

10. படுகளக துணிகளை பமதுவாக 
எடுகக நவணடும்.நவகமாக 
உதறககூ்டாது.

11. பணியில் கவனத்ளத பசலுத்த 
நவணடும்.

12. நமந்யிருநது கீழாகவும், 
அருகிலிருநது தூரமாகவும் 
சுத்தமான பகுதியிலிருநது சுத்தம் 
குளறநத பகுதிளய ந�ாககியும்  
பராமரிகக நவணடும்.
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பசஙநகாண வடிவில் பசாருக 
நவணடும்.

16. நமல் விரிப்ளப வ்து பககமாக 
பசாருக நவணடும்.

17. நமல் விரிப்பின் மறற பகுதிளய 
பமத்ளதயின் நம்ாக பகாணடு 
பசன்று தளர பகுதியில் பசாருக 
நவணடும்.

18. நமல் விரிப்ளப இ்டது பககமாக 
பசாருக நவணடும்.

19. கம்பளி பயன்படுத்தினால் நமல் 
விரிப்ளப நபா  ் கம்பளிளயயும் 
பயன்படுத்த நவணடும்.

20. தள்யளண உளறளய நபாட்டு 
தள்பகுதியில் ளவகக நவணடும். 
(தள்யளண உளற பிரிவின் 
வாசள் பார்த்து இருககககூ்டாது)

21. படுகளக உளறளய பகாணடு மூ்ட 
நவணடும்.

22. பிரிவிலுள்ை கட்டில்களை 
ஒழுஙகுபடுத்த நவணடும்.

23. பயன்படுத்திய பபாருட்களை சுத்தம் 
பசய்து அதனதன் இ்டத்தில் 
ளவககவும்.

24. மீணடும் ளககளைக கழுவ 
நவணடும்

உள்ைஙளககளை கீநழ பார்த்த 
நிள்யில் படுகளக விரிப்ளப 
மடித்து வி்ட நவணடும்.

8. ஓரஙகளை அளர பசஙநகாண 
வடிவில் மடித்து வி்ட நவணடும்.

9. காலுககு அடியிலுள்ை படுகளக 
துணிளய மடித்து வி்ட நவணடும்.

10. �ன்றாக இழுத்து வ்து பககம் 
மடித்து வி்ட நவணடும்.

11. இழுப்பு இரப்பர் துணிளய 
படுகளகயில் ளவத்து நமலிருநது 15 
அஙகு்ம் அைவு ளவத்து வ்து 
பககம் மடித்து வி்ட  நவணடும்.

12. இழுப்பு விரிப்ளப (3.5 அஙகு்ம்) 
இழுப்பு இரப்பர் துணியின் நமந் 
ளவத்து வ்து பககமாக மடித்து வி்ட 
நவணடும்.

13. இ்டது பககம் பசன்று வ்து பககம் 
பசாருகிய படிநய பசாருக 
நவணடும். ஆனால் இழுப்பு 
விரிப்ளப மட்டும் பகாஞசம் 
அதிகமாக மடித்து வி்ட நவணடும்.

14. வ்து பககமாக வநது நமல் விரிப்ளப 
�டுவில் ளவத்து வ்து பகக கால் 
பகுதியில் விட்டு வி்ட  நவணடும்.

15. நமல் விரிப்பின் நமல் பரப்ளப 
எடுத்து கால் பகுதியில் அளர 

மிட்்டரிங பசய்தல் (Mitering)

• படுகளகயின் �ான்கு பகக ஓரத்தில் �ன்றாக பசஙநகாண முகநகாணமாக 
ளவத்து எநதவித மடிப்பும் இல்்ாமால், படுகளகளய சரி பசய்ய 
நவணடும்.

• படுகளக விரிப்ளப மீதி உள்ை துணிளய தன்னுள்டய ளகளய ளவத்து 
படுகளகககு அடியில் �ன்றாக இழுத்து வி்ட நவணடும்.

• படுகளக விரிப்ளப நமறபுறத்தில் இருநது இழுத்து படுகளகயின் பககத்தில் 
இழுத்து மடித்துவி்ட நவணடும்.
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வ.
எண

கருவி /உபகாரத்தின் 
பபயர் விவரககுறிப்பு அைவு மதிப்பு உள்ளூர்  

கள்ட மதிப்பு

1 படுகளக விரிப்பு நீைம் =3 மீ 
அக்ம் =2மீ

2 600 650

2 இரப்பர் துணி நதளவகநகறப 1 300 350

3 ப்டட்்டால் 1 பாட்டில் 50மி.லி 50 50

4 கழிவுத்தட்டு சிறியது 1 50 50

பச்வீனப்  பட்டியல்

முடிவுளர :

வகுப்பளறயில் பசயல்முளற பயிறசிககுப்பின் படுகளக அளமத்தல் திறம்ப்ட பசய்யப்பட்்டது.

காபணாளி பரிநதுளர  

வ.எண தள்ப்பு இளணய  இளணப்பு

1. படுகளக அளமத்தல்-பசவிலியரின்
பசய்முளற

https://youtu.be/8740TJ4m5N8

2. படுகளக பதாறறு நீககம் பசய்முளற https://youtu.be/qUqsC-nqtUY

எளிய மதிப்பீடுகள் :

1:40 என்ற விகிதத்தில் ப்டட்்டால் களரசல் தயாரிகக 2000 மிலி நீரில் எவவைவு மி.லி 
ப்டட்்டால் நசர்கக நவணடும்?

மாணவர் பசயல்பாடு காகிதத்தில் படுகளக விரிப்பு மடிப்புகளை 
பசய்து பழகுக.

விரிவுளரயாைர் பரிநதுளரகள் அருகில் உள்ை மருத்துவமளனயிலுள்ை, 
பசவிலியர் – படுகளக அளமத்து 
விவரித்தல்.

கைப்பணி பார்ளவயி்டல் மருத்துவமளன – உள் ந�ாயாளிகள் 
பிரிளவ பார்ளவயி்டல்.
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2 தன் சுததம்  
(PERSONAL HYGIENE)

Operations/ Exercises covered under the project

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

கீழககண்ட செயல் முள்றகளை செய்து கோணபித்தல்,
• வோய் சுத்தம்
• படுகளகக குளியல்
• கண பரோமரிப்பு
• தளைமுடி கழுவுதல்
• �கம் பரோமரிப்பு

தன் சுத்தம்

 வோய் 
சுத்தம்

படுகளகக 
குளியல்

முதுகு
பரோமரிப்பு

கண 
பரோமரிப்பு

தளைமுடி 
பரோமரிப்பு

�கம் 
பரோமரிப்பு

செயல்போடு 
களின் 

தளைப்பு

வ.எண கருவிகள் மறறும் 
உபகரணஙகளின் சபயர்

விவரஙகள் அைவு

வோய்  சுத்தம்

1 பஞ்சு உருணள்டகள் சிறியது 15
2 தமனி இடுககி சிறியது 1
3 அறுளவ இடுககி சிறியது 1
4 நகோப்ளப(cup) சிறியது 2
5 உணவூட்டும் நகோப்ளப சிறியது 1
6 உப்பு களரெல் 50 மி.லி 50 மி.லி
7 கழிவுத் தட்டுகள் சிறியது 2

நதளவயோன கருவிகள் மறறும் உபகரணஙகள் :

செயல்பாடுகள்:

செயலமுறை

8 பஞ்சு சுறறிய குச்சிகள் சிறியது 10
9 ரப்பர் விரிப்பு 100 × 100 செ.மீ 1
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5 கிணணம் 1
6 நபோர்ளவ 1
7 துணடு 2
8 ஷோம்பூ 1
9 துள்டககும் துணி 1
10 பஞ்சு உருணள்டகள் 5

11 கழிவுத் தட்டு 1
12 கோகிதப் ளப 1
13 சீப்பு மறறும் எணசணய் 150 மி.லி

10 துணடு 1 மீ 1

படுகளகக 
குளியல்

1 இரப்பர் விரிப்பு சிறியது 1
2 படுகளக விரிப்பு 2
3 நெோப்பு 1
4 நெோப்பு ்டப்போ 1
5 துள்டககும் துணடு 2
6 குளியல் துணடு 1
7 சுடுநீர் நகோப்ளப 1
8 குளிர் நீர் நகோப்ளப 1
9 நபசின் 1
10 வோளி 1
11 திளர 1
12 சிறுநீர் கைன் 1
13 படுகளக கைன் 1

கண 
பரோமரிப்பு

1 இரப்பர் விரிப்பு சிறியது 1
2 துணடு 100 × 50 செ.மீ 1
3 சுத்தமோன கிணணம் சிறியது 1
4 சுத்தமோன பஞ்சு உருணள்ட சிறியது 50
5 சுத்தமோன உப்புக களரெல் 50மி.லி 1
6 கழிவுத் தட்டு சிறியது 1
7 முகம் துள்டககும் துணடு 100 × 200 செ.மீ 1

முதுகு 
பரோமரிப்பு

1 மிதமோன சுடுநீர் சபரியது 1

2 கிணணம் 1
3 நெோப்பு 1
4 துள்டககும் துணி 1
5 துணடு 50 மி.லி 1
6 ஸ்பிரிட் 1

தளைமுடி 
கழுவுதல்

1 சுடுநீர் நகோப்ளப 1
2 குளிர் நீர் நகோப்ளப 1
3 வோளி சபரியது 2
4 குவளை சிறியது 1
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ஈர்களில் ஏறபடும் அழறசி மறறும் 
ந�ோய்த் சதோறறுகளை குள்றககப் 
பயன்படுகி்றது.

6. �ன்்றோக இருககிந்றோம் என்்ற 
உணர்ளவ ஏறபடுத்துகி்றது.

7. ெரியோன படி வோய் சுத்தம் செய்யும் 
நபோது பசிளய தூணடுகி்றது

8. சுளவளய கூட்டுகி்றது.

செய்முறை:
1. சபோருட்களை ந�ோயோளியின் நமளை 

அருநக சகோணடு வர நவணடும்.
2. ந�ோயோளிககு விைககிககூ்ற நவணடும்
3. ந�ோயோளியின் முகவோய் கட்ள்ட 

அருகில் ரப்பர் துணி பரப்ப நவணடும்.
4. ஊட்டும் நகோப்ளபயிலுள்ை உப்புக 

களரெளைக சகோணடு ந�ோயோளிளய 
வோய் சகோப்பளிகக செய்ய நவணடும்.

5. ந�ோயோளியின் தளைளய ஒரு பு்றமோக 
திருப்ப நவணடும்.

6. இடுககிளய எடுத்து அதில் துணிளயச் 
சுறறிக சகோள்ை நவணடும்.

7. உப்பு நீரில் �ளனத்து நமலும் கீழுமோக 
பறகளை சுத்தம் செய்ய நவணடும்.

8. வோயின் உட்பு்றம், ஈறுகள், கன்னம், 
�ோககு, வோயின் நமறபகுதி ஆகிய 
இ்டஙகளுககு தனி கவனம் செலுத்த 
நவணடும்.

9. துணிளய அடிககடி மோறறிக சகோள்ை 
நவணடும்.

10. பயன்படுத்திய பஞ்சுகளை நவச்றோரு 
கழிவுத் தட்டில் நபோ்ட நவணடும்.

11. ந�ோயோளிளய வோய் சகோப்பளிககச் 
செய்ய நவணடும்.

வபாய்ச்சுததம்  (Oral Hygiene)

வளரயள்ற
வோளயச் சுத்தமோகவும், ந�ோய் 

ஏறப்டோமலும் மறறும் நவறு 
பிரச்சிளனகளில்ைோமலும் (எ.கோ. வோய் 
தூர்�ோற்றம்) இருககும் வளகயில் �ன்கு 
பல்துைககுதல் என்பது வோய்ச் சுத்தம் 
எனப்படும்.

வபாய் ்ரபாமரிப்பு அளிப்்தன் ந�பாககஙகள்

1. வோய், பறகள், ஈறுகள் மறறும் 
உதடுகளின் நிளைளய பரோமரிகக 
வோய்சுத்தம் உதவுகி்றது

2. பிரஷ் சகோணடு துைககும் நபோது பல் 
இடுககில் உள்ை உணவுப் சபோருட்கள், 
சதோறறு மறறும் போகடீரியோககளை 
நீககுகி்றது.

3. பிரஷ் சகோணடு துைககுவது பல் 
ஈறுகளை அழுத்துகி்றது

4. சகட்்ட �ோற்றத்திலிருந்தும், ெஙக்ட 
உணர்விலிருந்து விடுவிககி்றது.

5. பறகளுககிள்டநய உள்ை கள்றகள், 
சதோறறு நபோன்்றவறள்ற நீககி 

�கம் 
பரோமரிப்பு

1 நீர் புகோத அட்ள்ட 1
2 துள்டககும் துணி 1
3 துணடு 1
4 சுடுநீர் மறறும் கிணணம் 1
5 களிம்பு 1
6 ளகயுள்ற எண .7 1 செட்
7 �கசவட்டி 1
8 நகோப்பு 1
9 போலிஷ் நீககிகள் 1 போட்டில்
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சென்று கிணணத்ளத சகோதிககும் 
தணணீரில் நபோ்ட நவணடும், துணள்ட 
ெைளவககு அனுப்பவும். கழுவி 
சகோதிகக ளவத்த சபோருட்களை எடுத்த 
இ்டத்தில் ளவகக நவணடும்.

2. ளககளை �ன்்றோக கழுவிக சகோள்ைவும்.
3. செவிலியர் பதிநவட்டில் செய்முள்ற 

நததி, ந�ரம் மறறும் ந�ோயோளியின் 
எதிர்விளன நபோன்்றவறள்ற பதிவு  செய்.

்டுகறகக குளியல:
வளரயள்ற
ந�ோயோளிககு படுகளகயில் ளவத்து 
சகோடுககும் குளியல் படுகளக குளியல் 
எனப்படும்.

ந�பாககஙகள்:
1. நதோளை சுத்தப்படுத்துவதோல் அழுககு 

நீககப்படுகி்றது
2. செய்விளன அல்ைது செயபோட்டு 

உ்டறபயிறசி மூைமோக இரத்த 
ஓட்்டத்ளத தூணடுகி்றது.

3. நெோர்ளவயும், ெஙக்ட உணர்ளவயும் 
நீககுவதோல் ந�ோயோளிகள் 
புத்துணர்ச்சி சப்றச்செய்கி்றது.

ச்பாதுவபான அறிவுறரகள்:
1. நீரின் சவப்பநிளை கட்்டோயம் 105 முதல் 107 

டிகிரி F (40 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 44 டிகிரி 
செல்சியஸ்) வளர இருகக நவணடும்,

2. நீர் குளிர்ச்சியோகநவோ, நெோப்பு  
நிள்றந்ததோகநவோ இருந்தோல் நீளர 
மோற்ற நவணடும்.

3. உ்டம்பிலுள்ை நெோப்புநுளர எல்ைோம் 
நீககப்பட்்டது என உறுதி செய்து 
சகோள்ை நவணடும், ஏசனனில் இது 
நதோளை எரிச்ெல் ஊட்டும் தன்ளம 
உள்டயது.

4. நதளவயில்ைோமோல் ந�ோயோளியின் 
ஆள்டகளை நீககககூ்டோது.

5. படுகளக குளியல் அளிககும்நபோது 
ந�ோயோளியின் நதோளை கவனி 
முககியமோக ந�ோயோளிளய மருத்துவ 
மளனயில் நெர்ககும் நபோதும், கூர்ந்து 
கவனிகக வோய்ப்பு கிள்டப்பதோல் 
ந�ோயோளியின் வீஙகி நபோன பகுதிகள், 
தழும்புகளை கணடு பிடிகக முடிகி்றது.

12. பஞ்சு சுறறிய குச்சியில் கிளிெரின் 
�ளனத்து ஈறுகள், நவர் மறறும் 
வோயின் ஓரஙகளில் த்டவ நவணடும்.

ச்பாருடகளின் பின் கவனிப்பு:

1. கழிவு தட்டுகளையும், ஊட்டும் 
நகோப்ளபளயயும் நெோப்பு தணணீர் 
சகோணடு கழுவ நவணடும்.

2. இடுககிகளையும், நகோப்ளபகளையும் 
சகோதிகக ளவகக நவணடும்.

3. கழுவி சகோதிகக ளவத்த சபோருட்களை 
எடுத்த இ்டத்தில் ளவகக நவணடும்.

கண் ்ரபாமரிப்பு
வளரயள்ற

கணணில் ஏறபடும் போதிப்பு அல்ைது 
போர்ளவ பிரச்ெளனளய தடுத்தல் அல்ைது 
குள்றதலுககோன செவிலிய செயல்முள்ற ஆகும்.

செய்முறை:
1. ளககளை கழுவிக சகோள்
2. கிணணத்தில் ெளைன் ஊறறி பஞ்சு 

உருணள்டகளை �ளனகக நவணடும்.
3. ந�ோயோளியின் முன்னோல் நின்று 

நுணணுயிர்றச் செய்யப்பட்்ட 
பஞ்சினோல் கணகளை சுத்தம் 
செய்ய நவணடும், அழுககு பஞ்சு 
உருணள்டகளை நபப்பர் ளபயில் நபோ்ட 
நவணடும் கணணின் கழிவுகளை 
சதோ்டர்ந்து சுத்தம் செய்து நீகக 
நவணடும்.

4. கணகளில் கோய்ந்த சுரப்புகள் 
இருந்தோல் �ளனந்த சவதுசவதுப்போன 
ெல்ைோத் துணி துணடுகள் அல்ைது 
பஞ்சினோல்கணகளை மூ்ட நவணடும். 
கோய்ந்த ஒழுககுகள் ஈரமோகும் வளர 
அப்படிநய சிறிது ந�ரம் விட்டு ளவகக 
நவணடும்.

5. கணகள் சுத்தமோனவு்டன் செய்வளத 
நிறுத்தி வி்டவும் துணடினோல் முகத்ளத 
துள்டத்து வி்டவும்.

ச்பாருடகளின் பின் கவனிப்பு:
1. எல்ைோ சபோருட்களையும் 

பயன்படுத்தும் அள்றககு எடுத்துச் 
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செய்முறை:
1. ந�ோயோளிளய தி்றந்து ளவப்பளத 

தவிர்ப்பதறகோக ைன்னளை மூடு, திளரயிடு.
2. கருவிகளை ந�ோயோளியின் 

படுகளகயருநக சகோணடு வர நவணடும்.
3. சபோருட்களை ெரியோக 

ஒழுஙகுபடுத்துதல் நவணடும்.
4. செய்ய நபோவளத விைககி 

ஒத்துளழப்ளப சபறறுக சகோள்ை 
நவணடும்.

5. இரப்பர் சீட்்டோலும், படுகளக 
விரிப்போலும் படுகளகளய போதுகோகக 
நவணடும்.

6. ந�ோயோளியின் ஆள்டகளை நீககிவிட்டு 
ஒரு நபோர்ளவயோல் நபோர்த்த 
நவணடும்.

7. நபசினில் தணணீளர எடுத்து 
உன் பு்றஙளகயோல்  சவப்பத்ளத 
உணர்ந்து சகோள். நீரின் சவப்பநிளை 
ந�ோயோளியின் வெதிககு ஏற்றபடி 
இருகக நவணடும்.

8. ஈரமோன துணிளய சகோணடு 
ந�ோயோளியின் முகத்ளத ஈரமோககுதல் 
நவணடும்.

9. நெோப்பு நபோ்ட நவணடும், கவனமோக 
ந�ோயோளியின் முகம், கோது, கழுத்தின் 
முன்பு்றம் கழுவ நவணடும். துணள்ட 
சகோணடு ஈரத்ளத துள்டகக  
நவணடும்.

10. முதலில் இ்டது ளகளயயும், வைது 
ளகளயயும் கழுவ நவணடும். 
மணிககட்ள்ட பிடிப்பதின் மூைம் 
ளகளய தோஙக நவணடும். 
நதளவயோனோல் ளகவிரல்களின் 
�டுவில் கழுவ நவணடும். ளககளை 
நபசினில் ளவத்து கழுவ நவணடும்.

11. இடுப்பைவு வளர துணிளய விைககு, 
ளகளய தளைககுநமல் ளவகக செோல். 
அப்நபோது அககுள் பகுதிளய சுத்தம் 
பணண வெதியோயிருககும் வயிறறுப் 
பகுதிளயயும், மோர்பு பகுதிளயயும் 
சுத்தம் பணணு.

12. தணணீளர மோற்ற நவணடும். 
ந�ோயோளிளய ஒருபககமோக திருப்பி 
பின்பு்றம் துள்டத்து வி்ட நவணடும். 
நீைவோககில் கழுத்திலிருந்து புட்்டம் 
வளர நதய்த்து விடு.

13. நி்ற மோற்றம் கோணப்படுகின்்றதோ என 
போர்கக நவணடும்.

14. இ்டது கோலுககு முதலிலும், வைது 
கோலுககு இரண்டோவதும் செய்ய 
நவணடும். முழஙகோளை ம்டககினோல் 
சுத்தம் பணணுவது சுைபமோயிருககும் 
படுகளக கழிகைத்ளத சகோடு. பி்றப்பு 
உறுப்புகளை சுத்தம் செய்ய செோல் 
ந�ோயோளியோல் முடியவில்ளைசயனில் 
நீநய செய். இச்ெமயம் ந�ோயோளி 
தனியோயிருகக நவணடும்.

15. முதுகு கவனிப்பின் நபோது 
கழுத்திலிருந்து நதோள்பட்ள்ட வழியோக 
புட்்டம் வளர நதய்த்து விடு வட்்ட சுழறசி 
முள்றயில் முதுளக நதய்ப்பதோல் இரத்த 
ஓட்்டத்ளத அதிகப்படுத்தைோம். அழுத்த 
பரப்புகளுககு அதிக கவனம் சகோடுகக 
நவணடும்.

16. நதோல் சுருஙகியிருந்தோல் பவு்டர் 
நபோ்டோநத.

17. ந�ோயோளி செோட்டு செோட்்டோக சிறுநீர் 
கழித்தோல் துத்த�ோக களிம்பு நபோ்ட 
நவணடும்.

18. எந்த பககம் ந�ோயோளி   படுத்திருககி்றோநரோ 
அந்த பககம் இரப்பர் சீட்டு படுகளகளய 
ஒரு பககமோக உருட்டி வி்ட நவணடும். 
பி்றகு ந�ோயோளியின் அடுத்த பககம் 
எடுகக நவணடும். அழுககு  துணிளய 
அழுககு கூள்டயில் நபோடு.

19. ஆள்டளய அணிவித்து நமநை 
மூடியிருககும் துணிளய நீககு.

20. படுகளக விரிப்ளப ெரி செய், சூ்டோன 
போனம் ஏதோவது குடிகக சகோடு.

21. படுகளக குளியலின்  சபோருட்களை 
படுகளக அடுககிலிருந்து 
அப்பு்றப்படுத்த நவணடும்.

22. சபோருட்களை சுத்தப்படுத்தி ெரியோன 
இ்டத்தில் ளவகக நவணடும்.

23. அழுககு துணிகளை ெைளவககு 
அனுப்ப நவணடும்.

முதுகு ்ரபாமரிப்பு
வறரயறர :
ந�ோயோளிககு நதோல் புத்துணர்ச்சி மறறும் 
வெதிளய அளிப்பதறகு முதுகு பகுதிககு 
செய்யப்படும் மெோஜ் முதுகுபரோமரிப்பு 
எனப்படும்.
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பகுதிகளுககும் கவனம் செலுத்த 
நவணடும்.

9. ந�ோயோளிககு படுகளகளய 
அழகோகவும், வெதியோகவும் அளமகக 
நவணடும்.

10. ந�ோயோளி அளமதி இல்ைோதவரோக 
இருந்தோல்  ஸ்பிரிட்டுககும், 
பவு்டருககும் பதிைோக துத்த�ோக 
களிம்பும் பவு்டரும் நபோ்ட நவணடும். 
இது நதோளை ஈரத்திலிருந்து 
போதுகோககும்.

முடிறய கழுவுதல (Hair-washing)
வளரயள்ற
முடி ்ரபாமரிப்பு என்்து முடிறய �ல்ல 
முறையில தூய்றமப்்டுததுவதறகபாக 
முடிறய கழுவுதல.

ந�பாககஙகள்:
1. முடிளயசுத்தமோகவும், 

சுகோதோரமோகவும் ளவத்தல்
2. அரிப்பும், ந�ோளயயும், தவிர்த்தல்
3. நபணி கோத்தல்
4. சபோடுகு வருவளத தவிர்த்தல்.

செய்முறை:
1. ந�ோயோளிககு செய்முள்றளய விைககி 

அவர் ஒத்துளழப்ளப சப்ற நவணடும். 
ந�ோயோளிளய சுறறி திளரயிடுதல் 
நவணடும்.

2. நதளவயோன சபோருட்களை 
ந�ோயோளியின் படுகளகயருநக 
சகோணடு நபோக நவணடும்.

3. ந�ோயோளிளய படுகளகயின் ஓரத்திறகு 
சகோணடு வர நவணடும்.

4. ந�ோயோளியின் கழுத்து மறறும் நதோள் 
பட்ள்டளய இரப்பர்ஷீட் மறறும் 
துணடினோலும் மூ்ட நவணடும். அது 
சமத்ளத உள்ற அழுககோகோமல் தடுகக 
உதவும்.

5. ந�ோயோளியின் கோதில் பஞ்சு மறறும் 
கணணின் மீது துணியோல் நபோர்த்தி 
போதுகோத்தல் நவணடும்.

6. தளைமுடிளய அவிழத்து, தளைளய 
சீவி முடிச்சுகளைக களைத்து  வி்ட 
நவணடும்.

7. சவந்நீளரயும், தணணீளரயும் கைந்து 
ளகயின் பின்பு்றம் நீரின் சவப்பத்ளத 
ெரி போர்த்துக சகோள்ை நவணடும்.

ந�பாககஙகள்:
1. நதோளை சுத்தப்படுத்துவதோல் அழுககு 

நீககப்படுகி்றது.
2. இரத்த ஓட்்டத்ளத தூணடுகி்றது.
3. புத்துணர்ச்சி ஊட்்டவும், ெஙக்டத்ளதயும், 

ெலிப்ளபயும் நீககுகி்றது.
4. படுகளக புண வரோமல் தடுககி்றது.

செய்முறை:
1.  நதளவயோன சபோருட்களை 

ந�ோயோளியின் படுகளகயருநக 
சகோணடு நபோக நவணடும்.

2.  செய்ய  நபோவளத ந�ோயோளிககு  
விைககி கூ்ற நவணடும்.

3. ந�ோயோளிளய சுறறி திளரயிடுதல் 
நவணடும். 

4. இரப்பர் சீட்டினோலும், துணடினோலும் 
படுகளகளய போதுகோகக நவணடும்.

5.  முதுகு பகுதிளய �ளனத்து நெோப்பு 
ளகயோல் வட்்ட சுழறசி முள்றயில் 
நதய்த்து வி்ட நவணடும் அது 
திசுககளுககும், நதோலுககும் 
அடியில் இரத்த ஒட்்டத்ளத தூண்ட 
ஏதுவோனதோகும். 

6.  நெோப்பு நீரோல் கழுவி முதுகு பகுதிளய 
ஈரமில்ைோமல் துள்டகக நவணடும். 

7. நைோஷன் அல்ைது ஸ்பிரிட் 
நபோட்டு நதய்கக நவணடும். அது 
நதோளை இறுகச் செய்யும் பவு்டர் 
நபோடுவதோல் நதோல் மிருதுவோகவும், 
ஈரமில்ைோமலும் இருககும்.

8.  இந்த சிகிச்ளெளய முதுகு மறறும் 
இடுப்பு பகுதியில் முதலில் செய்ய 
நவணடும். நதளவயிருந்தோல் 
முழஙளக, முழஙகோல், கணுககோல் 
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·	 போதத்தின் நவளைளய பரோமரித்தல் 
நவணடும்.

·	 சுய பரோமரிப்ளப ஊககுவித்தல்.

செய்முறை:
1. ளககளைக கழுவ நவணடும்.
2. ெோத்தியம் இருந்தோல் ந�ோயோளி 

�ோறகோலியில் உட்கோர உதவி செய்து. 
படுகளகயிநைநய இருககும் ந�ோயோளிககு 
படுகளகயின் தளைப்பகுதிளய உயர்த்தி 
ளவகக நவணடும்.

3. அறுளவ சிகிச்ளெககு செல்லும் நபோது 
கைர் �கப்போலிளஷ நீகக நவணடும்.

4. மிதமோன நீளரக சகோணடு 
வோஷ்நபசினில் நிரப்பி, நபசினின் 
அடியில் நீர்க கோப்பு சபோருைோைோன 
பஞ்சு அடுககி ளவகக நவணடும். 
ந�ோயோளியின் கோல்களையும் அல்ைது 
ளககளையும் நபசினில் �ளனகக 
நவணடும்.

5. சென்்றள்டயககூடிய குறிப்ளப ளவ. 
10-20 நிமி்டஙகளுககு ளககளையும்  
அல்ைது கோல்களையும் ஊ்றளவ.

6. ளககளையும் கோல்களையும் உைர்த்த 
நவணடும்.

7. �கத்தின் அடியில் சமன்ளமயோக 
தூய்ளம செய்தல் நவணடும்.

8. கட்ள்ட விரல் அல்ைது சபருவிரலில் 
இருந்து �கஙகளை சுத்தம் செய்ய 
நவணடும். �கத்திளன இருபு்றமும் 
ந�ரோக சவட்்ட நவணடும்.

9. �கத்தின் பின்பு்ற மறறும் நமறபு்ற 
நதோல் பகுதிளய சமதுவோக தள்ை 
நவணடும்.

10. எல்ைோ �கத்திறககும் செய்முள்றளய  
நமறசகோள்ை நவணடும்.

11. ளககள் அல்ைது போதத்ளத மிதமோன 
நீளரக சகோணடு கழுவ நவணடும்.

12. துணள்டக சகோணடு உைர்த்த 
நவணடும். முககியமோக (இடுககுப் 
பகுதிகளில்)

13. நைோஷளன ளககளிலும், கோல்களிலும் 
த்டவ நவணடும்.

14. வெதியோன நிளையில் இருகக உதவி 
செய்ய நவணடும்.

15. பயன்படுத்தியப் சபோருட்களை மீணடும் 
அதறகுரிய இ்டத்தில் ளவககநவணடும்.

16. ளககளை கழுவ நவணடும்.

8. முடிளய நீரில் �ளனத்து 
மணள்டயிலும் முடியிலும் நெோப்பு 
அல்ைது ஷோம்பு நபோட்டு முடிளய 
�ன்்றோக அைசி தணணீர் நபோக 
முடிளய பிழிந்து விடு.

9. அழுககு தணணீர் உள்ை வோளிளய 
எடுத்துவிட்டு இரப்பர் ஷீட் ஐ 
இரண்டோவது வோளியில் நபோ்ட 
நவணடும்.

10. துணடினோல் முடிளய சுறறி ளவகக 
நவணடும்.

11. ந�ோயோளிளய வெதியோக படுகக ளவ 
சவந்நீர் ளபளய  துணடினோல் சுறறி 
முடிளய உைர்த்த நவணடும்.

12. முடி உைர்ந்த பி்றகு ந�ோயோளியின் 
விருப்பத்திறகு ஏற்றோற நபோல் சீவி வி்ட 
நவணடும்.

13. சபோருட்களை அகறறி, சுத்தப்படுத்தி 
உைர்ந்த பின்னர் சபோருட்களை 
உரிய இ்டத்தில் ளவகக  நவணடும். 
செய்முள்றளய பதிநவட்டில் பதிவு 
செய்ய நவணடும்.

�கப் ்ரபாமரிப்பு
வளரயள்ற
�கஙகறை சுததமபாகவும் தூய்றமயபாகவும் 
றவப்்தறகும் மறறும் �கம் நதபால ெபார்நத 
பிரச்ெறனகறை தடுப்்தறகும் செய்யப்்டும் 
செயல முறையபாகும்.

ந�பாககஙகள்:
·	 �கத்ளதச் சுறறி நதோல் முழுளமயோக 

இருப்பளத கோப்போறறுதல்.
·	 ந�ோயோளிககு செௌகரியத்ளதயும், 

வெதிளயயும் அளித்தல்
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முடிவுறர :
வோய் பரோமரிப்பு, படுகளக குளியல்,முதுகு பரோமரிப்பு ,முடி பரோமரிப்பு மறறும் �கப் பரோமரிப்பு 
நபோன்்ற தன் சுத்த செயல்முள்றகள் தி்றம்ப்ட செய்யப்பட்்டது.

கோசணோளி பரிந்துளர 

வ.எண் தற்லப்பு இறைய  இறைப்பு
1 வோய்  சுத்தம்

2 படுகளகக குளியல்
3 கண பரோமரிப்பு
4 முதுகு பரோமரிப்பு
5 தளைமுடி கழுவுதல்
6 �கம் பரோமரிப்பு

எளிய மதிப்பீடுகள்:

1. வோய் சுத்தத்தின் ந�ோககஙகளை எழுதுக?

2. பறகளை எவவோறு பரோமரிப்போய் ?

3. கண பரோமரிப்பு வளரயறு.

4. கண பரோமரிப்பு ந�ோககஙகளை  எழுதுக 

5. படுகளக குளியல் வளரயறு ?

6. படுகளகயின் குளியலுககு பயன்படும்  தணணீரின் சவப்பநிளை யோது?

7. முதுகு பரோமரிப்பின் ந�ோககஙகள் யோளவ?

8. தளைமுடி  கழுவுதலின் ந�ோககஙகள் யோளவ?

9. தளைமுடி கழுவுதல் பறறி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

10. �கஙகளை எவவோறு சுத்தமோக பரோமரிப்போய்?

மபாைவர செயல்பாடு �கம் பரோமரிப்பு மறறும் வோய் சுத்தத்திறகு 
நதளவயோன சபோருட்களை தயோர் செய்க

விரிவுறரயபாைர ்ரி்நதுறரகள்  அருகில் உள்ை மருத்துவமளனயின் செவிலிய 
நமறபோர்ளவயோைளர அளழத்தல்.

கைப்்ணி ்பாரறவயிடல மருத்துவமளனயில் உள் ந�ோயோளி பிரிளவ 
போர்ளவயிடுதல் .
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3 உடல் இயலை மதிப்பீடு செய்தல்

உடலியலை மதிப்பீடு 
செய்தல்

 (Assesment of vital signs)

வெப்ப நிலை 
மதிபபீடு

நாடித்துடிபபு 
மதிபபீடு

இரத்த அழுத்தம் 
மதிபபீடு

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

• வோயவழி சவப்்பநிலைமோனி லய ்பயன்்படுத்தி சவப்்பநிலை  கணககிடு்தல்
• �ோடித்துடிப்ல்ப மதிப்பிடு்தல்
• இரத்்த அழுத்்தத்ல்த மதிப்பிடு்தல்
• உயரோ்தோரப் புள்ளிகள் - வலரயறுத்்தல்

செயல்்பாடுகள்:

செயல்முலை

த்தலையபான கருவிகள் மற்றும் உ்கரணஙகள்:

செயல்்போடு களின் 
்தலைப்பு

வ. 
எண்

கருவிகள் மறறும் 
உ்பகரணஙகளின் ச்பயர்

விவரஙகள் அளவு

உயிரோ்தோரப் 
புள்ளிகள்   
(TPR & B.P)

1 வெப்பநிலை மானி (ொய்) - 1

2 வெடொல் கலரசல் 1:40 விகி்தம் 100 மிலி

3 ்பாடடில் மற்றும் தண்ணீர் 100 மிலி 1

4 கழிவு தடடு சிறியது 1
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3. ச்தோலட மடிப்பு ( Groin)
4. ஆென வோய ( Rectum)

த�பாககஙகள்:
1. ந�ோயோளியின் ந�ோய கண்டறி்தலுககு 

உ்தவு்தல்
2. ந�ோயோளியின் உடல் முன்நனற்றத்ல்த  

கண்டறி்தல்

செவிலியரின் ச்பாறுப்புகள்:
1. ந�ோயோளிலய அலடயோளம் கோணு்தல்
2. கண்டறிந்த ந�ோலய ெரி்போர்த்்தல்
3. சவப்்பநிலைமோனியில் ்போ்தரெ அளலவ 

95° F ககு கீழ் சகோண்டு வரு்தல்.

செயமுலை:
1. செயமுல்றககு முன்னும் பின்னும் 

லககலள கழுவ நவண்டும்.
2.  குறுககு ச்தோறல்ற ்தவிர்கக 

சவப்்பமோனிலய முல்றயோக ச்தோறறு 
நீககம் நவண்டும்.

3. உடல் சவப்்பநிலை எடுப்்ப்தறகு முன் 
எந்த நிலையில் எடுப்்பது என முடிவு 
செயது சகோள்ள நவண்டும்.

4. வோய வழியோக சவப்்பநிலை அளவிடும் 
முன் ந�ோயோளி சூடோன அல்ைது 
குளிர்ந்த ்போனம் உடசகோண்டவரோ 
அல்ைது சவறறிலை ்போககு (சுயிஙகம்) 
ந்போடடவரோ என்்பல்த ்பரி நெோதிகக 
நவண்டும். உடசகோண்டிருந்தோல் 

ைலரயலை:
உடல் சவப்்பநிலை என்்பது உடலின் சவப்்ப 
உற்பத்தி மறறும் சவப்்ப இழப்புககு இலட-
நயயோன ெமநிலைலய கணககிடு்தைோகும்.

சைப்்நிலை மபாறு்தலுககபான 
கபாரணிகள்:
1. ந�ரம், கோைம்
2. வயது
3. உடற்பயிறசி
4. அளவிடப்்படும் இடம்
5. மன நிலை
6. கோை நிலை
மபாற்று அளவு:
சவப்்பநிலை அளவீடுகலள ்போரன்ஹீடடில் 
இருநது செல்சியத்திறகு மோறறு்தல்.

C = (F-32) x 5/9

சவப்்பநிலை அளவீடுகலள செல்சியத்தி-
லிருநது ்போரன்ஹீடடுககு மோறறு்தல்.

F = 9/5 x C + 32

சைப்்நிலை எடுத்தலும், ்திவு 
  செய்தலும்

5 ்பஞ்சு உருணலெகள் சிறியது 10 

6 சிெபபு மற்றும் நணீை நிற ப்பனா - 1

7 TPR  - ்பதிபெடு - 1

8 லகககடிகாரம் வநாடிமுள்ளுென் - 1

இரத்்த அழுத்்தத்ல்த 
மதிப்பிடு்தல்

1 ஸ்பிகபமாபமபனாமணீடெர் - 1

2 ஸவெத்தஸபகாப - 1

சைப்்நிலை அளவிடும் இடஙகள்:
1. வோய (Oral)
2. அககுள் (Axilla)
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15 நிமிடம் கழித்து சவப்்பநிலைலய 
அளவிட நவண்டும்.

5. வோயில் சவப்்பமோனிலய லவப்்ப்தறகு 
முன் சவப்்பமோனிலய குளிர்ந்த நீரில் 
தூயலமப்்படுத்்த நவண்டும்.

6. ந�ோயோளிககு செயமுல்றலய விவரிகக 
நவண்டும்.

7. ந�ோயோளிலய வெதியோன நிலையில் 
அமரும் ்படி செயய நவண்டும்.

8. சவப்்பமோனிலய ந�ோயோளியின் வோயில் 
லவப்்ப்தறகு முன் குமிழிலிருநது 
்தண்லட ந�ோககி ்பஞ்சினோல் துலடகக 
நவண்டும்.

9. சவப்்பமோனியில் ்போ்தரெத்தின் அளலவ 
ெோ்தோரண நிலைககு சகோண்டுவர 
நவண்டும் .

10. வோயில் சவப்்பநிலை மோனிலய 
லவககும் முன் சவப்்பமோனிலயக 
கடித்துவிடக கூடோது என அறிவுலரக 
கூ்ற நவண்டும்.

11. சவப்்பமோனிலய ந�ோயோளியின் வோயில் 
இருககும் ச்போழுது ந�ோயோளிலயத் 
்தனிநய விடடுச் செல்ைக கூடோது.

12. சவப்்பமோனிலய வோயிலிருநது எடுத்து 
சவளிச்ெத்திறகு ந�ரோக கண்ணின் 
கிலட மடடத்தில் லவத்துப் ்போர்கக 
நவண்டும்.

13. ஒரு ந்போதும் குமிழ் ்போகத்ல்தத் ச்தோடக 
கூடோது.

14. ச்தோறறு ந�ோயோளிகளுககு ்தனித்்தனி 
சவப்்பமோனிலய ்பயன்்படுத்்த 
நவண்டும்.

15. சவப்்ப மோனிலய முல்றயோக 
்போதுகோகக நவண்டும்.

16. சவப்்பநிலை,�ோடித்துடிப்பு, சுவோெம் 
ஆகியவறல்ற ெரியோக ்பதிவு செயய 
நவண்டும்.

�பாடித துடிப்பு கணககிடு்தல்:
இ்தயத் துடிப்பின் ந்போது ்தமனியில் ஏற்படும் 
்தோளகதியோன விரிவலட்தநை �ோடித்துடிப்பு 
எனப்்படும்.

�பாடித துடிப்பு கணககிடுை்தன் 
த�பாககஙகள்:
 · உடல் ஆநரோககியத்ல்த 

்பரிநெோதிப்்ப்தறகும், இ்தயத்தின் செயல் 
அறியவும்.

 · ்தமனிகளின் ஆநரோககிய நிலைலய 
அறிவ்தறகும் அவறறின் மீளும் 
்தன்லமலய ்பரிநெோதிககவும்.

 · ்தமனி மண்டைத்தில் செல்ைக கூடிய 
இரத்்தத்தின் அளலவ ந்தோரோயமோக 
கணககிடுவ்தறகும்

 · உடல் உறுப்புகளின் இரத்்த 
ஓடடத்தில் ஏற்படும் மோறு்தல்கலள 
அளவிடுவ்தறகும்

 · ச்போதுவோன உடல் நிலை 
முன்நனற்றம் மறறும் இ்றப்பிலனக 
கண்டுபிடிப்்ப்தறகு.

 · அவெர சிகிச்லெ ந்தலவப்்படும் 
ந�ரஙகளில் �ோடித்துடிப்ல்ப அறி்தல்.

செயல்முலை:
 · ந�ோயோளிலய வெதியோன நிலையில் 

லவத்்தல்.

 · மணிககடடிலன உறுதியோகப் பிடித்து 
மு்தல் மூன்று விரல்கலள ்தமனியின் 
மீது அழுத்தி பிடித்து �ோடித் துடிப்ல்ப 
கணககிடு்தல்.

 · �ோடித் துடிப்பிலன அளவிடும் 
ந்போது ஏற்படும் ரி்தம், சகோள்ளவு 
மறறும் மோறு்படட �ோடித்துடிப்பின் 
மோற்றஙகலள அறி்தல்.

 · ந�ோயோளியின் �ோடித்துடிப்ல்ப ்பதிவு 
செய்தல்.
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கரத்தின் ்தமனியின் நமல் லவத்து 
முழஙலகயிலிருநது சுமோர் 5 செ.மீ 
உயரத்தில் அ்தன் ்படலடலய 
சமதுவோகவும், இறுககமோவும் கரத்தின் 
நமல் சுற்ற நவண்டும் .

3. விரல்களினோல் கரத்தின் ்தமனியின் 
�ோடித்துடிப்ல்பத் ச்தோடடு உணர்நது 
அ்தன் நமல் ஸசடத்்தஸநகோப்ல்ப 
லவகக நவண்டும்.

4. வோல்லவ மூடிவிடடு, �ோடித்துடிப்பு 
மல்றயும், வலரயும் ்போ்தரெம் 20 
மி.மீககு ஏறும் வலரயும், கோறறு 
அல்றககு லகப்்பம்பு சகோண்டு கோறறு 
அடிகக நவண்டும்.

5. வோல்லவ சமதுவோகத் தி்றநது 
�ோடித்துடிப்பின் மு்தல் ஒலிலயக 
நகடடு கோத்திருகக நவண்டும், ்போ்தரெ 
அளலவயும் கவனிகக நவண்டும். 
மு்தல் ஒலி இரு்தயச் சுருகக நிலை 
அளவு ஆகும். கோறறு சவளிநயறும் 
ந்போந்த ஒலி அதிகமோகவும் 
ச்தளிவோகவும் நகடகும்.

6. ச்தோடர்நது கோறல்ற சமல்ை 
சவளிநயறறும் ச்போழுது, நகடடு 
சகோண்டிருககும் ந்போந்த ஒலி 
ச்தளிவற்ற்தோகிவிடும். இந்த இடத்ல்த 
இரு்தய விரிநிலை அழுத்்த அளவு 
எனக குறித்துக சகோள்ள நவண்டும் .

7. கோறறு முழுவல்தயும் சவளிநயறறி 
்போ்தரெம் பூஜயத்துககு இ்றஙகும் ்படி 
செயய நவண்டும்.

8. அளவில் ெநந்தகம் இருந்தோல் 
மீண்டும் ஒரு முல்ற அல்தச் செயய 
நவண்டும்.

9. அளவீடுகளில் இரு்தய சுருகக நிலை 
அழுத்்தத்ல்த நமலும், விரிநிலை 
அழுத்்தத்ல்த  கீநழயும் குறிகக 
நவண்டும்.

இரத்த அழுத்ததல்த கணடறி்தல்

ைலரயலை:
இரத்்த அழுத்்தம் என்்பது இ்தயத் துடிப்பின்  
ந்போது இரத்்தக குழோயகளின் சுவர்களில் 
இரத்்தம் ஏற்படுத்தும் விலெ அல்ைது 
அழுத்்தம் ஆகும்.

த�பாககஙகள்:
1. ந�ோயோளியின் ந�ோயின் ்தன்லமலய 

அறிநது சகோள்ளு்தல்
2. சிகிச்லெயளிகக நவண்டிய 

வழிமுல்றகலளக கண்டறி்தல்
3. ந�ோயோளியின் ந�ோயின் 

முன்நனற்றத்ல்தக கணககிடு்தல்

செயமுலை:
1. 1. ந�ோயோளிககு செயயப்ந்போவல்த 

விளகக  நவண்டும்.ஒரு நமலை 
அருநக உடகோர்நது  அல்ைது ்படுத்து 
இருககும் ்படி செயய நவண்டும். அவர் 
கரம் ்தோஙகலுடனும் ்தளர்ச்சியோகவும் 
இருகக நவண்டும்.

2. இரத்்த அழுத்்தமோனியின் கோறறு 
அல்றயின் �டுப்்பகுதிலய அவர் 
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10. ந�ோயோளியின் கரத்தில் சுறறி கடடி 
இருந்த ்படலடலய  நீககி சுருடடி 
ச்படடியில் முன்பு ந்போை லவகக 
நவண்டும்

முடிவுலர:
உயிரோ்தோரப்புள்ளிகளோன சவப்்பநிலை, 
�ோடித்துடிப்பு மறறும் இரத்்த அழுத்்தம் ்பறறி 
கறபிககப்்படடு செயல்முல்ற ்பயிறசி 
அளிககப்்படடது.

கபாசணபாளி ்ரிந்துலர 

ை.எண ்தலைப்பு இலணய  இலணப்பு

1 சவப்்பநிலை https://www.youtube.com/watch?v=GtHE0Y0iEWA

2 �ோடித்துடிப்பு https://youtu.be/1rG1BNuXefY

3 இரத்்த அழுத்்தம் https://youtu.be/6FBPkofuGVA

4 சவப்்பநிலை https://www.youtube.com/watch?v=xCLJcr6oP08

எளிய மதிப்பீடுகள்:
1. கீழ்ககண்ட சவப்்பநிலை அளவீடுகலள செல்சியத்திலிருநது ்போரன்ஹீடடுககு 

மோறறுக.

1 1 39 °C

2. கீழ்கண்ட சவப்்பநிலை அளவீடுகலள ்போரன்ஹீடடில் இருநது செல்ஸியத்திறகு 
மோறறுக.

1 1 100 °F

3. இரத்்த அழுத்்தம் வலரயறு.

4. �ோடித் துடிப்பு – வலரயறு.

5. ஸசடத்்தஸநகோப் -  ்படம் வலரக.

1 2 41 °C

1 2 110 °F

மபாணைர் செயல்்பாடு 1.  மோணவர்கள் ்தன் குடும்்பத்தில் உள்ள 
இரண்டு �்பர்களுககு உடல் சவப்்ப 
நிலைலய கண்டறிநது 10 �ோடகளுககு 
அடடவலணயில் குறித்து லவககவும்

2.  ஸபிகநமோநமநனோமீடடர் மோதிரிலய 
்தயோர் செய்தல்

விரிவுலரயபாளர் ்ரிந்துலரகள் மருத்துவமலன ச்போதுப்பிரிவு செவிலியலர 
அலழத்்தல்

களப்்ணி ்பார்லையிடல் ம ரு த் து வ ம ல ன யி ன் ச ்ப ோ து ப் - பி ரி ல வ 
்போர்லவயிடு்தல்
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4 ஆன்திர�ோர�ோமெட்ரிக் அளவைகள்

கற்றலின் ர�ோக்கஙகள்

ஆன்்ர�ோர�ோமெட்ரிக் அளவீடுகவள ெதிப்பீடு மெய்தல்:
• எவை ெறறும் உய�ம் (குழநவ்த)
• ்தவை சுற்றளவு
• ெோர்பு சுற்றளவு
• ரெறவக �டுச்சுற்றளவு
• எவை ெறறும் உய�ம் (ம�ரியைர்)

மெயல�ோடுகள்:

ஆன்்ர�ோர�ோமெட்ரிக் அளவீடு

�டு வக

எவை உய�ம் சுற்றளவு BMI

குழநவ்தகள் குழநவ்தகள் குழநவ்தகள்

ம�ரியைர்கள் ம�ரியைர்கள் ம�ரியைர்கள்

்தவை

ெோர்பு

மெயலமுவை
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4. ர�ோயின் கோ�ணெோக குழநவ்தயின் 
எவை அதிகரிப்�வ்தயும் அல்ைது 
குவ்றைவ்தயும் கணக்கிைைோம்.

மெயல்�ோடுகளின் 
்தவைப்பு

ை. 
எண்

கருவிகள் ெறறும் 
உ�க�ணஙகளின் 
ம�யர்

விை�ஙகள் அளவு

ஆன்்ர�ோர�ோமெட்ரிக் 
அளவீடுகள்

1 இன்�ோன்ரைோமீட்ைர்
(Infantometer)

1

2 ைவ� ்தோள் நீளம்=100 செ.மீ
அகலம்=50 செ.மீ

1

3 �ப்�ர் விரிப்பு �ீளெ்=50 ெம.ெீ
அகைெ்=25 ெம.ெீ

1

4 ர�ப்�ர் - 1
5 ம�ன்சில் - 1
6 அளவு �ோைோ

(Inch Tape)
- 1

7 எவை ெறறும் உய�ம் 
அளவிடும் கருவி  
(Weighing sacle)

ம�ரியைர்களுக்கோனது 1

ரேவையோன கருவிகள் ெற்றும் உ�க�ணஙகள்:

முன்னுவ�

ஆன்திர�ோர�ோமெட்ரிக் அளவைகள் 
என்�து உய�ம், எவை, ்தவைசுற்றளவு, ெோர்பு 
சுற்றளவு ெறறும் �டுக்வகயின் சுற்றளவு 
ஆகியவை ஆகும்.

குழநவேயின் எவைவய 
  கணக்கிடுேல

ர�ோக்கஙகள்:
1. குழநவ்தயின் துல்லியெோன ையதிறகு 

ஏற்ற எவைவய ்தணிக்வக மெய்தல்
2. உணவு ர்தவைகவள கணக்கிடு்தல்
3. சிவ�ைழி தி�ைம் ெறறும் ெருநதுகவள 

கணக்கிடு்தல்

மெய்முவை:
1. எவை �ோர்க்கும்ர�ோது �திவுகளிலிருநது 

குழநவ்தயின் முநதிய எவைவயக் 
குறி்துக்மகோள்ள ரைண்டும்,

2. ஈ�ெோன துணிவயக் மகோண்டு 
எவை�ோர்க்கும் கருவிவய சு்்தப்�டு்்த 
ரைண்டும்.

3. ட்�ோஷீட்வை அளவியின் ரெல் விரிக்க 
ரைண்டும்

4. ட்�ோஷீட்டுைன்  குறிமுள் “0” வில் 
இருக்க ரைண்டும்.

5. குழநவ்த கீரழவிழோெல் இருக்க, 
சுைவ� ஒட்டி எவைக்கருவிவய வைக்க 
ரைண்டும்

6. அளவியின் பின்பு்றம் ்தோவய நிறக 
மெோல்ை ரைண்டும்

7. குழநவ்தயின் ஆவைகவள நீக்கி 
அளவிடும் ைவ� குழநவ்தவய 
அநநிவையிரைரய இருக்க மெயய 
ரைண்டும்.
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8. அர்த ட்�ோஷீட்ைோல் குழநவ்தவய 
மூடி எவை�ோர்க்கும் ஸரகலின் ரெல் 
அெர்்்த ரைண்டும்.

9. குழநவ்தயின் ரெல் இைது வகவய 
ம்தோைோெல் வைக்க ரைண்டும்

10. எவைவய குறி்்தல்.
11. எவைவயக் கணக்கிட்ை பின்பு, 

எவைக்கருவியிலிருநது குழநவ்தவய 
எடு்து ஆவைகவள அணிவி்து ்தோயிைம் 
ஒப்�வைக்க ரைண்டும்.்தறர�ோது உள்ள 
எவைவயயும், முன் உள்ள எவைவயயும் 
ெரி�ோர்க்க ரைண்டும்.

12. 100 கி�ோமுக்கு ரெல் வி்தியோெம் 
ம்தன்�ட்ைோல், குழநவ்தயின் எவைவய 
ர்தவைக்ரகற� திரும்�வும் ெரி�ோர்்து 
கணக்கிை ரைண்டும்.

13. அர்த வி்தியோெ்தில் எவை 
கோணப்�ட்ைோல், மெவிலியரிைரெோ 
அல்ைது ெரு்துைரிைரெோ மெோல்ை 
ரைண்டும்.

14. எவையோனது அழு்்த்திரைோ ெறறும் 
அவுன்ஸலிரைோ இருந்தோல் அ்தவன 
கன்மைஷன் ைோயப்�ோட்டின் மூைம் 
கிரைோகி�ோமில் ெோற்ற ரைண்டும்

15. எவைவய ெரியோக �திவு மெயய 
ரைண்டும்.

1 Kg = 2.2 lbs

குழநவேயின் நீளதவே 
  அள்்தல்:
கோகி்த ��ப்பின் மீது �டுக்கவைக்கப்�ட்ை 
குழநவ்தயின் நீள்வ்த அளப்�்தறகு, முடிவு 
புள்ளிவய ்தவையிலிருநது கோல்ைவ�யும், 
ெறறும் இ�ண்டு புள்ளிகளுக்கு �டுவில் 
அளப்�்தோகும். 
 எவை�ோர்க்கும் கருவியின் ரெல் 
�டுக்கவைக்கப்�ட்ை குழநவ்தயின் நீள்வ்த 
்தவை மு்தல் குதிகோல் ைவ� குறி்து 
அளவிைரைண்டும்.

ேவை சுற்ைளவை அளதேல:

1. ்தட்வையோன �குதியின் ரெல் மெல்லிய 
இழுப்புதுணி அல்ைது கோகி்த்வ்த 
��ப்� ரைண்டும்.

2. குழநவ்தவய கோகி்தம் அல்ைது 
துணியின் ரெல் உட்கோ�ரைோ அல்ைது 
ெல்ைோந்த நிவையிரைோ �டுக்க வைக்க 
ரைண்டும். பின் ்தவை புள்ளிவய 
குறிக்க ரைண்டும்.

3. பின் ்தவை புள்ளியின் (Occiput 
point) ரெல் �ோைோவை வை்து 
்தவைவயச்சுறறி புருைஙகளின் ரெல் 
ெறறும் கோது ெைல்கவள  சுறறி 
அளப்�ர்த ்தவைச் சுற்றளவு ஆகும்.

ெோர்பு சுற்ைளவை அளதேல:

ெோர்பு சுற்றளவை கணக்கிை குழநவ்தயின் 
முதுகு�குதியிலிருநது முன்பு்ற �குதியோன 
முவைக்கோம்பு ைவ� �ோைோவை வை்து 
அளக்க ரைண்டும்.
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ம�ோதுைோன அறிவுவ�கள்:
1. உய�ம் அளவிடும்ர�ோது ்தை்றோன 

உய�்வ்த ்தவிர்க்க ர�ோயோளியின் 
கோைணிகவள கழற்ற ரைண்டும்.

2. ்தவையின் மீது அளவிடும் ம�ோருளின் 
நிவையோன குறியீடு மு்தல் மெஙகு்து 
கிவைெட்ை அளவு �ோர்்து ம�ோருளின் 
கீழெட்ை கோல் �ோ்தம் ைவ� அளக்க 
ரைண்டும்.

மெய்முவை:
1. ர்தவையோன உ�க�ணஙகவள 

்தயோர்மெய்தல்
2. ர�ோயோளிக்கு ர�ோக்கம் ெறறும் 

மெயமுவ்றவய விளக்கரைண்டும்
3. மெவிலியர் வககவள கழுை 

ரைண்டும்.
4. ர�ோயோளியின் கோைணிகவள 

கழறறிவிை மெோல்ை ரைண்டும்.
5. ர�ோயோளிவய மெல்லிய கோகி்த்்தோள் 

��ப்�ப்�ட்ை ்தவ�மீது நிறக வைக்க 
ரைண்டும்.

6. ர�ோயோளி இடுப்பின் பின்�குதி 
அளவுரகோலின் மீது �டும்�டி ்தவைவய 
அளவுரகோலுைன் வை்து, கோல் �குதிவய 
்தட்வையோகவும், குதிகோல் இ�ண்வையும் 
ரெர்்து, ்தவைவய ர��ோக வை்து நிறக 
ரைண்டும்.

7. ர��ோன ம�ோருவள (Straight object) 
்தவைமீது ெரியோக சுைரின் மீது 
�டும்�டி  வை்து அளவுக்ரகோலின் 
குறியீட்டுைன் ரெர்்து 
கணக்கிட்ைப்பின்பு, உய�்வ்த scale-ல் 
இருநது குறிக்க ரைண்டும்.

8. பின்னர் ர�ோயோளிவள கோைணிவய 
அணிய மெோல்ை ரைண்டும்.

9. ர�ோயோளிவய ெோ்தோ�ணெோக, 
ைெதியோன நிவையில் நிறக மெோல்ை 
ரைண்டும்.

ரெற்வகயின் �டுச்சுற்ைளவை 
  அளதேல:

Acromian  
Process

Olecranon 
Process

1. �ோைோவை குழநவ்தயின் ரெறவகயின் 
பின்பு்ற்தில் அக்ர�ோமியன் ெறறும் 
ஒலிக்கிவ�னோனுக்கு மெஙகு்்தோக 
வை்து அளக்கரைண்டும்.

2. �டுப்புள்ளிவய அளக்க ரைண்டும்.
3. அளவு �ோைோவை �டுப்புள்ளியில் 

வை்து வகவய சுறறி அளக்க 
ரைண்டும். இதுரை ரெறவகயின் 
�டுச்சுற்றளவை மகோடுக்கும்.

உய�ம் ெற்றும் எவைவய 
  அளதேல:
ஒருைரின் உய�ம் என்�து ்தவை மு்தல் �ோ்தம் 
ைவ� அள்்தைோகும். இது உைல் ைளர்ச்சி 
ெறறும் ஆர�ோக்கிய்வ்த குறிப்பிடுகி்றது. 
இது அடி அஙகுைம் அல்ைது மென்டிமீட்ைர் 
ர�ோன்்றைறறில் கணக்கிைப்�டுகி்றது.
ர�ோக்கஙகள்:
ர�ோயோளியின் உய�்வ்த ெரியோக 
கணக்கிடு்தல்
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மெய்முவை:
1. ர்தவையோன உ�க�ணஙகவள ஒன்று 

ரெர்்்தல் 
2. ர�ோயோளிக்கு உரிய விளக்கம் ெறறும் 

ர்தவையின் முக்கிய்துை்வ்த 
ம்தரிவி்்தல்.

3. வகவய கழுவு்தல்.
4. ர�ோயோளிவய சிறுநீர் கழிக்க மெோல்ை 

ரைண்டும் அல்ைது சிறுநீர் வ�வய 
கோலி மெயய மெோல்ைவும்.

5. ம�ோதுைோக ெோ்தோ�ண ்தட்வையோன 
எவை �ோர்க்கும் கருவிவய ெரிமெயது 
பூஜ்ஜியம் நிவையில் வை்்தல்.

10. �யன்�டு்திய ம�ோருட்கவள 
அ்தறகுரிய இை்தில் வைக்க 
ரைண்டும்.

11. வககவள கழுை ரைண்டும்.
12. மெவிலியர் குறிப்பு அல்ைது 

ைவ��ை்தில் ர்ததி, ர��ம், மெயமுவ்ற 
ெறறும் உய�்வ்த �திவு மெயய 
ரைண்டும்.

எவைவய கணக்கிடுேல:
ர�ோக்கஙகள்:
1. ர�ோயோளியின் எவைவய துல்லியெோக 

அளவு எடு்்தல்.
2. துவண கருவிகள் மகோண்டு 

ர�ோயோளியின் உைல் �ை்வ்த 
�ரிரெோதி்்தல்.

3. ர�ோயோளியின் நிவைவய ெதிப்பீடு 
மெயது �ரிரெோ்தவன மெயய 
்தயோர்�டு்து்தல்,

ம�ோதுைோன அறிவுவ�கள்:
1. எவை ர�ோடும் அளவு கருவிவய 

�யன்�டு்தி �ைெோடும் ர�ோயோளியின் 
உைல் எவைவய �ோர்்்தல்.

2. ர�ோயோளிக்கு தினமும் குறிப்பிட்ை 
ர��்தில் குறிப்பிட்ை உவையுைன் அர்த 
அளவு ரகோவை �யன்�டு்தி எவை 
�ருெவன அள்்தல்.

3. ெோப்பிடுை்தறக்கு முன்னும்,சிறுநீர் 
கழி்்தபி்றகும் எவைவய கணக்கிை 
ரைண்டும்

4. தினமும் ர�ோயோளியின் உைல் 
எவைவய அளவிட்டு ெதிப்பிடுை்தோல் 
உைல் எவையில் முன்ரனற்றம் அல்ைது 
குவ்ற்தல் ஏற�டுைது ர�ோயோளியின் 
அடிப்�வை சிகிச்வெக்கு ஏறகைோகி்றது.

5. எவை ர�ோடும் கருவி மிக துல்லியெோக 
இரு்்தல் அைசியம் எனரை கருவிகவள 
ர�ோயோளிக்கு �யன்�டு்தும் முன்னர் 
எவைமுள் துல்லியெோக உள்ள்தோ என 
அறி்தல் ரைண்டும்.

6. ர�ோயோளியின் கோைணிகள் ெறறும் 
கூடு்தல் துணிகவளக் கழறறி விை 
மெோல்லு்தல்.

7. எவை �ோர்க்கும் கருவியின் வெயப் 
�குதியில் ர�ோயோளிவய நிறக 
வை்்தல்.

8. ர�ோயோளியின் எவையிவண அளந்த 
பின் �க� மெய்தல் ரைண்டும்.

9. ர�ோயோளிவய �டுக்வகக்கு அனுப்பு்தல்.
10. மெயமுவ்றக்கு பின் வகவய கழுை 

ரைண்டும்.
11. எவைவய �திவு மெய்தல் ைவ� �ை்தின் 

உ்தவியோல் அல்ைது மெவிலியரின் குறிப்பு 
அைஙகியதில் ர�ோயோளியின் எவைவய 
�திவு மெய்தல்.4.8

உைல �ருெவன கணக்கிடுேல 
  B.M.I (Body Mass Index)
B.M.I என்�து (Body Mass index)  அ்தோைது ஒருைர் 
குவ்றைோன எவை, ஆர�ோக்கியெோன எவை, அதிக 
எவை, மிகவும் அதிக எவை, அல்ைது மிகமிக 
அதிகப்�டியோன எவையில் உள்ளோ�ோ என்�வ்த 
உைல்�ருெவன வை்து கணக்கிடு்தைோகும்.
B.M.I என்�து ஒருை�து உய�்வ்தயும் 
அை�து எவைவயயும் மகோண்டு 
கணக்கிடு்தைோகும்.
B.M.I என்�து உைலின் எவைக்கும், 
உய�்திறகும் உள்ள ம்தோைர்வ� 
கீழகண்ை சூ்தி�்தின் மூைம் கணக்கீட்டு 
விவையோகக் கிவைக்கும் எண்வணக் 
மகோண்டு உைல் �ருெவனப் �றறிய 
குறிப்புகள் ்த�ப்�டுகின்்றன. B.M.I=எவை 
(கிரைோவில்) / உய�ம் (மீட்ைர்)2

உைக சுகோ்தோ� நிறுைன்தின்�டி (WHO)  
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உைைவெப்பு BMI 

குவ்றைோன எவை 0 மு்தல் 18.5
ஆர�ோக்கியெோன எவை 18.5 மு்தல் 25
அதிக எவை (நிவை-I) 25 மு்தல் 30
மிகவும் அதிக எவை (நிவை-II) 30 மு்தல் 35
மிக மிக அதிக எவை (நிவை-III) 35 மு்தல் 40
மிக மிக அதிக எவை (நிவை-IV) 40 க்கு ரெல்

முடிவுவ� :
ஆன்்ர�ோர�ோமெட்ரிக் அளவீடுகள் ெறறும் சூ்தி�்வ்த �யன்�டு்தி உைல்�ருென் 
கணக்கிடு்தலுக்கு மெயல்முவ்ற �யிறசி அளிக்கப்�ட்ைது.

ெோணைர் மெயல�ோடு 1.  குடும்�்தில் உள்ளைர்களின் எவை ெறறும் 
உய�்வ்த வை்து BMI கணக்கிடுக.

2.  �ை ைண்ணஙகவளக் மகோண்டு பிஎம்ஐ 
அட்ைைவணவய ைவ�க.

விரிவுவ�யோளர் �ரிநதுவ�கள் குழநவ்த�ை பிரிவின் மெவிலியவ� அவழ்்தல்

களப�ணி �ோர்வையிைல ெரு்துைெவனயின் குழநவ்த �ைப்பிரிவு ெறறும் 
சுகோ்தோ� வெயஙகவள �ோர்வையிடு்தல்

கோமணோளி �ரிநதுவ� 

ை.எண் ேவைபபு இவணய  இவணபபு

1 BMI https://www.youtube.com/watch?v=_gxpNO9Fbz4

எளிய ெதிபபீடுகள் :
1. ஆன்திர�ோர�ோமெட்ரிக் அளவீடுகவள குறிப்பிடுக
2. கீழகண்ை அளவீடுகளுக்கு BMI கணக்கீடுக:
 உய�ம்:152 மெ.மீ  எவை:75 கிரைோகி�ோம்
 உய�ம்:150 மெ.மீ  எவை:40 கிரைோகி�ோம்
 உய�ம்:172 மெ.மீ  எவை:98 கிரைோகி�ோம்
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5 சிறுநீர் பரிச�ோதனைகள் 

சிறுநீரபரிந�ோதலைகள்

பபைடிக்ட் பரிந�ோதலை

(�ரக்கலை)
ஆல்புமின பரிந�ோதலை நைோத்ைோஸ் பரிந�ோதலை

(அசிட்நடோன )

பெபபம்

குளிர

ப�யல்போடுகள்

         கற்றலின ந�ோக்கஙகள்

●	 பெபபம் மறறும் குளிரமுல்ற பரிந�ோதலை மூைம் சிறுநீரில் ஆல்புமின உள்்ளதோ 
எனபலதக் கணடறிதல்

●	 நைோத்ைோஸ் பரிந�ோதலையின மூைம் சிறுநீரில் அசிட்நடோலைக் கணடறிதல்
●	 பபைடிக்ட் பரிந�ோதலையின மூைம் சிறுநீரில் �ரக்கலை உள்்ளதோ எனபலதக் 

கணடறிதல்.

ச�யல்முனை
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ப�யல்போடுகளின 
தலைபபு

ெ. எண கருவிகள் மறறும் 
உபகைணஙகளின பபயர

விெைஙகள் அ்ளவு

ஆல்புமின ந�ோதலை

1 ஸ்பிரிட் வி்ளக்கு 1
2 ந�ோதலைக் குழோய் 3
3 ந�ோதலைக் குழோய் இடுக்கி 1
4 அசிட்டிக் அமிைம் 2 % 50 மி.லி
5 ெடிகட்டபபட்ட சிறுநீர 50 மி.லி
6 ல�ட்ரிக் அமிைம் 50 மி.லி
7 �ல்நபோ�ோலிக் அமிைம் 50 மி.லி

நைோத்ைோஸ் 
பரிந�ோதலையின

1 அம்நமோனியம் �ல்ஃநபட் 
துகள்கள்

10 கி

2 ந�ோடியம் ல�ட்நைோபுருலைட்  
படிகஙகள் (Sodium nitroprusside 
crystals)

10 கி

3 திைெ அம்நமோனியோ 50 மி.லி

பபைடிக்ட் 
பரிந�ோதலை

1 ஸ்பிரிட் வி்ளக்கு 1
2 ந�ோதலைக் குழோய் 2
3 ந�ோதலைக் குழோய் இடுக்கி 1
4 ெடிகட்டபபட்ட சிறுநீர 50 மி.லி
5 பபைடிக்ட் கலை�ல் 100 மி.லி

நதலெயோை கருவிகள் மறறும் உபகைணஙகள்:

ஆல்புமின ந�ோதலை :
பகோடுக்கபபட்ட சிறுநீர மோதிரியில் 
ஆல்புமின இருபபலதக்  கணடறிதல்.

இைணடு ெலகயோை ந�ோதலைகள் :
1. சூடோை ந�ோதலை
2. குளிர ந�ோதலை

சூடோை ந�ோதலை :
சூடோை ந�ோதலை எனபது பகோதித்த பி்றகு 
முடிவு பப்றபபடும் ந�ோதலையோகும்.

ப�ய்முல்ற :
• ந�ோதலைக் குழோயில் ¾ சிறுநீர 

நிைபபவும்.
• குழோயின நமல் பகுதிலய வி்ளக்கின 

தீயில் கோட்டி சூடோக்கவும்.
• பகோத்திக்க லெத்த சிறுநீரில் 

அசிட்டிக் அமிைத்லத ப�ோட்டு 
ப�ட்டோக ந�ரக்க நெணடும்.

• நமகமூட்டமோை நதோற்றம் 
கோணபபடின ஆல்புமின 
இருபபலதக் கோட்டுகி்றது

குளிர பரிந�ோதலை  
(COLD METHOD)
குளிர ந�ோதலை எனபது சிறுநீர மோதிரிலய 
பகோதிக்க லெக்கோமல் ந�ைடியோக
முடிவு பப்றபபடுெதோகும்.

ப�ய்முல்ற :

• ஒரு ந�ோதலைக் குழோயில் �ம 
அ்ளவு ல�ட்ரிக் அமிைம் மறறும் 
சிறுநீலைச் ந�ரக்கவும்

• ஒரு நிமிடம் கோத்திருக்கவும்.
• வீழபபடிவு கோணபபடுமோயின 

சிறுநீரில்  ஆல்புமின இருபபலதக் 
குறிக்கி்றது.
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ந�ோதலைக் குழோயில் எடுத்து, �ம 
அ்ளவு சிறுநீர மறறும் ந�ோடியம் 
ல�ட்நைோபுநைோலைடு படிகஙகல்ளச் 
ந�ரக்கவும்.

• ந�ோதலைக் குழோலய மூடி �ன்றோக 
குலுக்கவும்.

• திைெஙககள் ந�ருமிடத்தில் ஊதோ 
நி்ற ெல்ளயம் நதோனறிைோல் 
பகோடுக்கபபட்டுள்்ள சிறுநீர 
மோதிரியில் அசிட்நடோன இருபபது 
உறுதி ப�ய்யபபடுகி்றது

பபைடிக்ட் ந�ோதலை (�ரக்கலை 
கணடறிதல் ந�ோதலை)

பகோடுக்கபபட்ட சிறுநீர மோதிரியில் 
�ரக்கலை (Glucose) இருபபலதக் கணடறிய
இநத பரிந�ோதலை பயனபடுத்தபபடுகி்றது.

ப�ய்முல்ற :

• ந�ோதலைக் குழோயில் 5 
மிலி பபைடிக்ட் கலை�லை 
எடுத்து  ந�ோதலைக் குழோயின 
அடிபபகுதிலய ஸ்பிரிட் 
வி்ளக்கிைோல் சூடோக்கவும்.

• அலத பகோதிக்க விடவும்.
• பகோதிக்க லெத்த பபைடிக்ட் 

கலை�லில் 8 துளிகள் அ்ளவு 
சிறுநீர ந�ரத்து பகோதிக்க லெக்க 
நெணடும்.

• நி்றத்தில் ஏநதனும் மோற்றஙகள் 
உள்்ளதோ எனபலதப போரக்கவும்.

நி்றத்தின முடிவுகள்
நீைம் – இல்லை
பச்ல� +
மஞ�ள் ++
ஆைஞசு +++
ப�ஙகல் நி்றம் ++++

அசிட்நடோன ந�ோதலை :

• பகோடுக்கபபட்ட சிறுநீர மோதிரியில் 
அசிட்நடோன உள்்ளதோ எனபலத 
கணடறிெதறககு இநத ந�ோதலை 
பயனபடுத்தபபடுகி்றது. இது 
நைோதைோஸ் ந�ோதலை எனறும் 
அலழக்கபபடுகி்றது.

நதலெயோை பபோருட்கள் : 
ப�ய்முல்ற :

• 2 ப�.மீ ஆழத்தில் அம்நமோனியம், 
�ல்நபட் படிகஙகல்ள ஒரு 

கைஙகல்

பதளிெோைது

நைோதைோஸ்

பபைடிக்ட் ந�ோதலை

Nursing-Voc_Practical_Tamil_Unit 5.indd   214 28/04/2022   13:07:43



5 | ந�ோயோளிக்கு பயனபடுத்தும் நிலைகள் 215

ெ.எண கருவி /உபகைணத்தின 
பபயர

விெைக்குறிபபு அ்ளவு மதிபபு/ 
ரூ

உள்ளூர  
கலட 

மதிபபு
1. ந�ோதலைக் குழோய் 10 25 250

2. ந�ோதலைக் குழோய்
இடுக்கி

2 250 500

3. அசிட்டிக் அமிைம் 100 மி.லி 250 250

4. அம்நமோனியம் �ல்ஃநபட் 
படிகஙகள்

50 கி 330 330

5. திைெ  அம்நமோனியோ 100 மி.லி 110 110

6. பபைடிக்ட் கலை�ல் 100 மி.லி 200 200

ப�ைவீைப பட்டியல்

முடிவுலை:
பகோடுக்கபபட்ட சீறுநீர மோதிரியில் �ரக்கலை உள்்ளதோ எனபது பபைடிக்ட் பரிந�ோதலை 
மூைமும், ஆல்புமின உள்்ளதோ எனபது ஆல்புமின பெபபம் மறறும் குளிர பரிந�ோதலைகள் 
மூைமும்,  அசிட்நடோன நைோத்ைோஸ் பரிந�ோதலை மூைமும் கணடறியபபட்டது.

ெ.எண தலைபபு இலணய  இலணபபு

1. சிறுநீர பரிந�ோதலை https://youtu.be/GP3S0NNSHRI

கோபணோளி பரிநதுலை

எளிய மதிபபீடுகள் :
சிறுநீரில் �ரக்கலை உள்்ளலத  எவெோறு கணடறிெோய்?
ஆல்புமின பரிந�ோதலைலய ப�ய்க
நைோத்ைோஸ் பரிந�ோதலை - வி்ளக்குக

மோணெர ப�யல்போடு வி்ளக்கபபடம் தயோரித்தல் பபைடிக்ட் 
பரிந�ோதலை முடிவுகள்

விரிவுலையோ்ளர பரிநதுலைகள் அருகில் உள்்ள மருத்துெமலையில் 
இருநது ஆய்ெக பதோழில்நுட்ப 
ெல்லுைலை  ெைெலழத்தல்

க்ளபபணி போரலெயிடல் மருத்துெமலை – உள் ந�ோயோளிகள் 
பிரிலெ போரலெயிடல்.
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6 மருத்துவக் கருவிகளைக் கண்டறிதல்

மருத்துவககருவிகள்

மருத்துவதுளை

நாககு அழுத்தி

வவப்பமானி

ஆகசிஜன் முகமூடி

நநரான தமனி 
இடுககி

வளைநத தமனி 
இடுககி

்பல் உள்ை 
அறுளவ இடுககி

்பல்இல்்ா 
அறுளவ இடுககி

்பஞ்சு பிடிககும் 
இடுககி

ளைனஸ் இடுககி

வாய்

ஆைனவாய்

நதால்

அறுளவசிகிசளைதுளை

ஸ்பிகநமாநமநனாமீட்டர்

முழஙகால் சுத்தியல்

ஸ்வ்டவதஸ்நகாப

கறைலின் நநாககஙகள்

மருத்துவக கருவிகளைக கண்டறிநது அவறறின் ்பயன்களை விைககுதல்.

செயல்்பாடுகள்:

செயல்முளை
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வகாள்ை நவணடும் இநத இரப்பர் முகமூடி 
மூகளகயும் வாளயயும் நைர்த்து வ்பாருத்தி 
பின் மணள்டயில் கயிறறினால் கட்ட 
நவணடும்.

 ஸச்டசதஸ ககபாப் (Stethescope) 

வையல்்பாடு களின் 
தள்பபு

வ. 
எண

கருவிகள் மறறும் 
உ்பகரணஙகளின் வ்பயர்

விவரஙகள் அைவு

நதளவயான 
உ்பகரணஙகள்

1 ஸ்பிகநமாநமநனாமீட்டர் 1

2 முழஙகால் சுத்தியல் சிறியது 1

3 ஸ்வ்டவதஸ்நகாப 1

4 நாககு அழுத்தி சிறியது 1

5 வவப்பமானி 1

6 பீறறுக குழல்கள் 10 மி.லி 1

7 நநரான  தமனி இடுககி 5 இன்ச 1

8 வளைநத இடுககி 5 இன்ச 1

9 ்பல் உள்ை அறுளவ இடுககி 5 இன்ச 1

10 ்பல் இல்்ா அறுளவ இடுககி 5 இன்ச 1

11 ்பஞ்சு பிடிககும் இடுககி 5 இன்ச 1

12 கத்தரிகநகால் 5 இன்ச 1

13 ளைனஸ் இடுககி 5 இன்ச 1

கதளவயபான கருவிகள் மற்றும் உ்கரணஙகள்:

 ஆக்ஸிஜன் முகமூடி  
  (oxygen mask)

பிராணவாயுவின் அ்டர்த்தி 25% அதிகமாக  
நதளவ்பட்டால் இதளன ்பயன்்படுத்த்ாம்.

பிராணவாயு 8 முதல் 12 லிட்டருககு 
அ்டர்த்தி இருககும் ்படி ைரி வைய்து 
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ஸ்வ்டவதஸ்நகாப (Stethescope) என்்பது 
மருத்துவமளனயில் நதளவப ்படும் முககிய 
கருவியாகும். இது ஒலி நகட்டறிதலுககு 
்பயன் ்படுத்தப்படும் (Auscultation)

ஸ்வ்டவதஸ்நகாபபின் உதவியு்டன் 
உ்டலில் ஓளை, இதயத்தின் ஒலிசிசுவின் 
இதயதுடிபபு, நுளரயீரலின் ஒலி மறறும் 
கு்டல் அளைவுகளை அறிய உதவுகிைது.

 நபாக்கு அழுத்தி (Tongue depressor)

உ்டல் ்பரிநைாதளனயின்  ந்பாது நாகளக 
அழுத்தி, வாய், நாககு மறறும் வதாணள்டப 
்பகுதிகளை ்பரிநைாதிகக நதளவப்படும் 
கருவியாகும்.

 முழஙகபால் சுத்தியல்  
  (Knee hammer)

 ஸபிக்கமபாகமகனபா மீட்டர் 
  (Sphygmomanometer) 

இரத்த அழுத்தத்ளத கணககி்ட 
்பயன்்படுத்தப்படும் கருவிநய 
ஸ்பிகநமாநமநனா மீட்டர் ஆகும் இதில்  
சுறறு துணி, ்பல்பு (Bulb) ்பாதரை நதககி 
(Mercury reservoir) நமநனா மீட்டர் (Manometer) 
ஆகியளவ அ்டஙகியுள்ைன. 

 மருத்துவ சவப்்மபானி 
  ( Clinical Thermometer)

வவப்பமானி உ்டல் வவப்ப நிள்ளய 
அைகக ்பயன்்படுகிைது. உ்டலின் ைாதாரண 
வவப்ப நிள் 98.40 F முதல் 98.60 F அல்்து 
370 வைல்சியஸ் ஆகும்.

  பீற்றுக் குழல்களும், ஊசிகளும்   
 (Syringes and needles)

இளவ ஊசிவழியாக மருநதுகள் 
அளிப்பதறகு உதவும். பீறறுக குழல்கள் 
2, 5, 10, 20 மறறும் 50 ml அைவுகளில் 
காணப்படும்.

மருத்துவ ்பயிறசியாைர்கைால் உ்டல் 
்பரிநைாதளனயின் ந்பாது தளை நார்களின் 
அனிசளை வையள் நைாதிகக ்பயன்்படும் 
கருவி முழஙகால் சுத்தியல் ஆகும்.

Nursing-Voc_Practical_Tamil_Unit_6.indd   218 28/04/2022   13:08:41



6 | மருத்துவ கருவிகளை கண்டறிதல் 219

 கத்தரிக் ககபால் (Scissors)

கத்திரிகநகால் வவடடுதலுககாக ்பயன் 
்படுத்தப்படும் ஒருவளகக கருவியாகும்.  
நைாதளனககு திசுககளை பிரிககவும், 

கடடு கடடுதலின் ந்பாதும், ளதயல்களை 
பிரித்தலின்  ந்பாதும் இளவ ்பயன்்படும்.

 இடுக்கிகள்: (ஃக்பார்செப்ஸ)    
 FORCEPS

இடுககிகள் கீல் வகாண்ட ஒருளகக 
கருவியாகும். இது வ்பாருள்கள், இரத்த 

குழாய்கள், திசுககளை ்பறறி பிடிகக உதவும். 
இது அறுளவ சிகிசளையின் ந்பாது வ்பரிதும் 
்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. இளவ

• நநரான இடுககிகள்.

• வளைநத இடுககிகள்.

• ஆலிஸ் இடுககிகள்.

• ளைனஸ் இடுககிகள்.

• மிகில்ஸ் இடுககிகள்.

• ஊசிகளை பிடிககும் இடுககிகள் என ்ப் 
வளகப்படும்.

 கடள்ட விரல்/தம்ப் இடுக்கிகள்   
 (Thumb forceps)

தம்ப இடுககிகள். அறுளவ சிகிசளையின் 
ந்பாது ளககைால் இறுககி பிடிககும் 
கருவியாகும். இது கடடு கடடுதல் மறறும் 
காயஙகளை/ புணணுகளை சுத்தம் வைய்து 
அதில் உள்ை இைநத திசு நீககவும் உதவும்.

இது இரணடு வளகப்படும் அளவ

• ்பறகள் உள்ை தம்ப இடுககிகள்.

• ்பறகள் இல்்ா தம்ப இடுககிகள்.
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 ் ஞ்சு பிடிக்கும் இடுக்கிகள்    
 (Sponge Holder)

நதால்்பரபள்ப சுத்தம் வைய்ய சிகிசளையின் 
ந்பாது மருத்துவருககு ்பயன்்படுகிைது. 
இளத ்பஞ்சு பிடிககும் இடுககிகள் அல்்து 
்பஞ்சு பிடிப்பான் என அளழப்பர்.

முடிவுளர:

மருத்துவக கருவிகள் கண்டறியப்படடு,அவறறின் ்பயன்கள் விைககப்பட்டது.

கபாசணபாளி ்ரிந்துளர 

வ.எண தளைப்பு இளணய  இளணப்பு

1 மருத்துவக 
கருவிகளைக 
கண்டறிதல்

https://youtu.be/VHJSdXkBkMM

எளிய மதிப்பீடுகள்:

1. தமனி இடுககியின் ்பயன்களை எழுதுக.

2. ்பஞ்சு பிடிககும் இடுககியின் ்ப்டம் வளரநது ்பயன்களைக குறிபபிடுக. 

மபாணவர் செயல்்பாடு ஏநதனும் 5 கருவிகளின் மாதிரிகளைச வைய்க

விரிவுளரயபாைர் ்ரிந்துளரகள் அறுளவசிகிசளை அரஙகு வதாழிறநுட்ப 
வல்லுநர்

கைப்்ணி ்பார்ளவயி்டல் 1. மருத்துவமளனயில் அவைர சிகிசளைப 
பிரிளவ ்பார்ளவயி்டல்

2. அவைர சிகிசளை பிரிவில் வைவிலியர் 
நநாயாளிககு கடடுககடடுதள் 
கணகாணித்தல்
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7 எலும்புகளைக் கண்டறிதல்

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

எலும்புகளைக கண்டறிந்து அவறறின் நவளைகளை விைககுதல்.

செயல்்பாடுகள்:

செயல்முளை
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 வளையளை

எலும்பு உறுதியோன, உயிருள்ை இளைப்பு 
திசுககைோல் ஆனது.  இது மனித உ்டலின் 
எலும்புகூடள்ட உருவோககுகி்றது 
இரதத�ோைஙகள் நிள்றந்த உறுப்பு ஆகிய 
எலும்பு, குருத்தலும்புகள், இளைப்பு 
மறறும் �ரம்பு திசுககைோல் ஆனது.

  எலும்பின் வவளைகள்

	உ்டலுககு ஆதோரம் அளிககி்றது

	 தளைகள், தளை�ோர் மறறும் 
திசுப்டைஙகளை இளைககி்றது

	 உ்டலின் உள் உறுப்புகளை மூளை 
மறறும் இருதயதளத போதுகோககி்றது

	 இரதத அணுககளை உருவோககி்றது.

	 தளைகளின் உதவியு்டன் அளைவுகளை 
உண்டோககுகி்றது.

	கோல்சியதளத நைமிததுளவககி்றது.

வதளவயபான கருவிகள் மற்றும் உ்கைணஙகள்:

்ையல்போடு களின் 
தளைப்பு

வ. 
எண

கருவிகள் மறறும் 
உபகரைஙகளின் ்பயர்

விவரஙகள் அைவு

எலும்புகளை 
கண்டறிதல்

1 எலும்புககூடு 1 1
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முகஎலும்புகள் – இளவ 14 எலும்புகைோல் 
ஆனது (Facial bones)

மணள்ட ஓடடு எலும்புகள் (8)

அ) ்�றறி 
எலும்பு – 1
(Frontal bone)

இது ்�றறியோக 
அளமகி்றது கணகள் 
போதுகோகக உதவுகி்றது

ஆ) உச்சி 
எலும்பு – 2
(Parietal bone)

மணள்டஓடடின் 
உச்சியில் பககததுககு 
ஒன்்றோக அளமந்து 
�டுப்பகுதியில் நைர்தது 
உள்ைளவ

இ) 
்போட்்டலும்பு 
– 2
(Temporal bone)

உச்சி எலும்பின் 
கீழ்பு்றததில் வைது 
இ்டது பககததுககு 
ஒன்்றோக உள்ைளவ. 
இளவ கோதின் 
உடபகுதிளய 
போதுகோககின்்றன.

ஈ) பின்தளை 
எலும்பு -1
(Occipital bone)

இது தளையின் 
பின்பு்றம் இருப்பது. 
இது மணள்டஓடடின் 
அடிப்பு்றபகுதி 
இதிலுள்ை 
ஃநபோர்மன் நமகனம் 
(Foramen Magnum) என்்ற 
்பரிய துளை வழியோக 
தணடுவ்டம் ்ைல்கி்றது.

உ) ்வௌவோல் 
எலும்பு – 1
(Sphenoid bone)

்வௌவோல் இ்றகளக 
விரிதத நிளையில் 
உள்ைது நபோன்று 
நதோன்றும்

ஊ) ைல்ைள்ட 
எலும்பு -1
(Ethmoid bone)

இது மூககின் 
உச்சியிலும், 
கணகளுககு �டுவிலும் 
உள்ைது.

 

 தளை எலும்புகள் (Skull)

தளை எலும்புகள் இரணடு பகுதிகளைக 
்கோண்டது.

மணள்டஓடு – இளவ எடடு எலும்புகைோல் 
ஆனது (Cranium)

 எலும்பின் அளமப்பு

எலும்பு கரிம மறறும் கனிம 
்போருடகைோல் ஆனது.  எலும்புககுள் 
உள்ை இள்ட்வளியில் –மடரிகஸ் 
(matrix) மூன்றில் ஒருபகுதி (1/3) கரிம 
்போருடகைோல் ஆனது. மூன்றில் 
இரணடு பகுதி (2/3) கோல்சியம் மறறும் 
போஸ்பரஸோல் நிள்றந்து கோைப்படுகி்றது.

எலும்புததிசுவின் ் வளிப்பு்றம் அழுததமோன 
எலும்பினோலும் (compact) உடபு்றம் கோன்ைைஸ் 
எலும்பினோல் (spongy) ஆனது.
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இது தளைளய தோஙகிக்கோணடும், 
தணடுவ்டதளத தன்னுள் 
அ்டககிக்கோணடும் உள்ைது.  இதில் 
33-முள்்ைலும்புகள் (vertebrae) கோைப்படும்.

கழுதது 
முள்்ைலும்பு - 7 
(cervical vertebrae)

கழுததுப்பகுதியில் 
உள்ைன.  அவறறுள் 
முதல் இரணடும் 
முள்்ைலும்புகள் 
அடைஸ் மறறும் 
அச்சு எனப்படும் 
(Atlas and Axis) 
தளைளய நமலும் 
கீழும் அளைககவும், 
திருப்பவும் 
உதவுகின்்றன.

மோர்பு 
முள்்ைலும்பு -12 
(Thoracic vertebrae)

மோர்புககு பின்பு்றம் 
உள்ைன.  இந்த 
முள்்ைம்புகளு்டன் 
விைோ எலும்புகள் 
இளைந்துள்ைன.

இடுப்பு 
முள்்ைலும்பு 
(Lumbar vertebrae)

இடுப்புப்பகுதியில் 
உள்ைன.  இளவ 
்பரிய உறுதியோன 
எலும்புகள் மறறும் 
ஆதோரமளிககி்றது.

பீடிளக 
முள்்ைலும்பு 
(sacral vertebrae)

இளவ ஒன்்றோக 
நைர்ந்து பீ்டம் வடிவம் 
(Sacrum) ்பறறுள்ைன.

வோல் 
முள்்ைலும்புகள்   
- 4 (Coccyx)

இந்த எலும்புகள் 
அளனததும் 
ஒன்று நைர்ந்து 
முது்கலும்புத 
்தோ்டரின் 
வோல்பகுதியில் 
இளைந்து 
கோைப்படுகி்றது

முகம் கீழ்கண்ட 14 எலும்புகளைக 
்கோண்டது

	 இரணடு மூககு (nasal)  எலும்புகள், 
மூககின் நமடு இதனோல் ஆனது.

	 இரணடு கணணீர்க குழோய் (Lacrimal) 
எலும்புகள் கணகளுககு அருகில் 
உள்ைன.

	 இரணடு கன்ன (Cheek)  எலும்புகள்

	 இரணடு நமல் தோள்ட (Upperjaw)  
எலும்புகள்

	 இரணடு நமல் அணை (Palate)  
எலும்புகள் நமல் தோள்ட எலும்பு்டன் 
நைர்ந்து கடினமோன அணைமோக 
அளமந்துள்ைது.

	 இரணடு சுருள் (Curled)  எலும்புகள் 
மூககுச் சுவரின் ஒவ்வோரு 
பககததிலும் உள்ைளவ.

	 ்கோழு (Vomer)  எலும்பு : 
அணைதது்டன் நைர்ந்து மூககு இள்டச் 
சுவரோக அளமகி்றது.

	 கீழ்ததோள்ட எலும்பு (Mandible bone) 
: இது குதிளர ைோ்ட வடிவமுள்ை 
எலும்பு

 முதுசகலும்புதசதபா்டர்

தணடுவ்டம் (Spine) அல்ைது முது்கலும்பு 
என்பது எலும்புககூடடின் �டுப்போகம்.  
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விைோ எலும்புகள் (ribs) என்பது 12 ந�ோடி 
நீண்ட வளைந்த எலும்புகைோகும். முதல் ஒரு 
ந�ோடி விைோ எலும்புகள் மோர்்பலும்பு்டன் 
ந�ரிள்டயோக குருத்தலும்பினோல் 
இளைககப்படடுள்ைன.  இளவ உணளம 
விைோ எலும்புகள் (true ribs) எனப்படும்.

அடுதத மூன்று ந�ோடி எலும்புகள் 
்போய் விைோ எலும்புகள் என்று 
அளழககப்படுகின்்றன.  ஏ்னன்்றோல் 
அளவ மோர்்பலும்பு்டன் ந�ரிள்டயோக 
இளைககப்ப்டோமல் உணளம விைோ 
எலும்புகளு்டன் இளைககப்படடுள்ைன.

கள்டசி இரணடு ந�ோடி விைோ எலும்புகள் 
மோர்்பலும்பு்டன்  இளைககப்ப்டோமல் 
்தோஙகிக ்கோணடிருப்பதோல் 
மிதககும் விைோ எலும்புகள் என்று 

மபார்புக்கூடு (Thorax)

மோர்புககூடு என்பது மோர்்பலும்பு (Sternum) 
விைோ எலும்ளபச் ைோர்ந்த குருத்தலும்பு 
ஆகியவறள்ற முன்பு்றததிலும், 12 ந�ோடி விைோ 
எலும்புகளை பககவோடடிலும், 12 முதுளக 
ைோர்ந்த முள்்ைலும்புகள் பின்பு்றததிலும் 
்கோணடு அளமந்திருககும்.

பீடிளக மறறும் வோல் முள்்ைலும்புகள் 
அளையககூடிய முள்்ைலும்புகள் 
என்றும் மற்றளவ அளைகக 
முடியோத முள்்ைலும்புகள் என்றும் 
அளழககப்படுகி்றது.

கோளர எலும்பு – 1 
(Clavicle or collar)

வளைவுகளைக ் கோண்ட நீண்ட எலும்பு இது நதோள்படள்ட 
எலும்பு்டன் இளைந்து கோைப்படுகி்றது.

நதோள்படள்ட எலும்பு -1 
(Shoulder bone)

்பரிய தடள்டயோன முகநகோை வடிவ எலும்பு, இது ‘shoul-
der blade’ என்று அளழககப்படுகி்றது.

நமல்ளக எலும்பு – 1 
(Humerus)

இது ளகயின் நமல் பகுதியில் கோைப்படும் நீண்ட எலும்பு
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அளழககப்படுகின்்றன.

 ளக எலும்புகள்  (Upper limb   
 bones)

முன்னஙளக ்வளிஎலும்பு -1 
(Radius) இளவ முழஙளக மூடடிலிருந்து மணிககடடு வளர நீணடு 

இருககும்.முன்னஙளக உள்எலும்பு -1 
(ulna)

மணிககடடு எலும்புகள் – 8 
(Carpals)

இளவ சிறிய எலும்புகள் இரணடு வரிளையோக 
அளமந்துள்ைன

உள்ைஙளக எலும்புகள் – 5 
(Metacarpals)

5 எலும்புகள்  அளமந்துள்ைன

விரல் எலும்புகள் – 14 
(Phalanges)

இளவ விரல்களை அளமககின்்றன.  கடள்டவிரலில் 2 விரல் 
எலும்புகளும் மற்ற விரல்களில் 3 விரல் எலும்புகளும் 
உள்ைன.

ஒவ்வோரு ளகயிலும் 32 எலும்புகள் 
உள்ைன.

 கபால் எலும்புகள்
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ஒவ்வோரு கோல் எலும்புகளிலும் 31 எலும்புகள் உள்ைன.

அ) இடுப்்பலும்பு – 1 
(Hipbone)

இது இனோமிநனட எலும்பு எனவும் அளழககப்படுகி்றது.  
இது ஒழுஙகற்ற தடள்டயோன எலும்பு

ஆ) ்தோள்ட எலும்பு -1 
(Femur)

இது மிகவும் நீைமோன உறுதியோன எலும்பு.  இது பீமர் 
எலும்பு என்றும் அளழககப்படுகி்றது.

இ) முழஙகோல் சில்– 1 
(Petella)

இது முழஙகோல் மூடடின் முன்பு்றம் உள்ை சிறிய எலும்பு

ஈ) கீழ்கோல் ்வளிஎலும்பு -1 
(Tibia)

கீழ்கோலின் ்வளிப்பு்றததில் இருககும் நீண்ட எலும்பு

உ) கீழ்கோல் உள் எலும்பு -1 
(Fibula)

கீழ்கோலின் உடபு்றமோக இருககும் நீண்ட எலும்பு

ஊ) கணுககோல் எலும்புகள் 
– 7 (Tarsal bones)

ஏழு சிறிய எலும்பினோல் ஆனது கணுககோல்.  இதில் 
மிகப்்பரிய எலும்பு குதிகோல் எலும்பு (கோல்நகனியம்)

கபாசணபாளி ்ரிந்துளை 

வ.எண தளைப்பு இளணய  இளணப்பு

1 எலும்புகளைக கண்டறிதல் https://youtu.be/CxloDKuJgDo

எளிய மதிப்பீடுகள்:

1. முக எலும்புகளைப் படடியலிடுக

2. எலும்புகளின் வளககளை விைககுக

3. எலும்பின் அளமப்பு-ப்டம் வளரந்து போகஙகளைக குறி 

மோைவர் ்ையல்போடு எலும்பு மண்டைம் ப்டம் வளரந்து போகஙகளுககு ்வவநவறு 
வணைம் தீடடுதல்

விரிவுளரயோைர் 
பரிந்துளரகள்  

தளைளம அதிகோரி - உ்டறகூறு பிரிவு

கைப்பணி போர்ளவயி்டல் மருததுவமளனயில் உ்டறகூறு மறறும் உ்டலியல் துள்றளய 
போர்ளவயிடுதல்

எ) உள்ைஙகோல் எலும்புகள் 
– 5 (Metataral)

இளவ போதததின் நமறபு்றமோக உள்ை 5 நீண்ட போதவிரல் 
எலும்புகளுககு ஆதோரமளிககின்்றன.

ஏ) கோல்விரல் எலும்புகள் – 
14(Phalanges)

கோல்விரல் எலும்புகள் 14 ஆகும்.  ்பருவிரல் இரணடும் 
மற்ற கோல்விரல்களில் மூன்றும் கோைப்படுகின்்றன.

முடிவுளை:

எலும்புகள் கண்டறியப்படடு அவறறின் பயன்கள் ்தளிவோக விைககப்பட்டது.

Nursing-Voc_Practical_Tamil_Unit_7.indd   227 28/04/2022   13:09:43



8 | கை ைழுவும் நுட்பம் 228

ந�ோக்கங்கள் 
 சுத்தம் மற்றும் அழைான த்தாற்்றதக்த 

கைாடுத்தல்.

8 க்க ்கழுவுதலின் நுட்பங்கள்

கை ைழுவு்தலின் நுட்பஙைள்  
(Hand Washing Techniques)

மருததுவக் கைைழுவும் முக்ற அறுகவ சிகிசகசை கைைழுவும் 
முக்ற

ைற்்றலின் த�ாக்ைஙைள்

மருததுவமகனயில் கை ைழுவு்தகை கசைய்து ைாடடு்தல்  அறுகவ சிகிசகசை முக்றயில் 
கை ைழுவு்தகை கசைய்து ைாடடு்தல் கை ைழுவு்தலின் த�ாக்ைஙைகை விைக்கு்தல்

செயல்போடு்கள்:

நதகையோன ்கருவி்கள் மற்றும் உ்ப்கரணங்கள்:

கசையல்்பாடு ைளின் 
்தகைப்பு

வ. 
எண்

ைருவிைள் மற்றும் 
உ்பைரணஙைளின் க்பயர்

விவரஙைள் அைவு

உயிரா்தாரப் 
புள்ளிைள்   
(TPR & B.P)

1 கிருமி�ாசினி - 1
2 கிருமி நீக்ைம் கசைய்யப்்பட்ட 

துண்டு
1:40 விகி்தம் 1

3 பிரஷ் 100 மிலி 1
4 ்தண்ணீர் சிறியது த்தகவயான 

அைவு
5 கைைழுவும் திரவம் சிறியது 1

செயலமுகை

ைகரயகை: 

கை ைழுவு்தல் சுத்ததக்த நிகைநிறுததுவதும் 
நுண்ணியிர் ்பரவு்தகை ்தடுத்தலுமாகும்.
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 க்க ்கழுவுைதற்்கோன     
 ைழிமுகை்கள்

	 �ைஙைகை கவடடுவதினால் 
அழுக்குைள் �ைஙைளுக்குள் 
்தஙகுவக்த ்தடுக்ை முடியும்.

	 கைைகை ைழுவும் த்பாது �ன்்றாை 
சுத்தமாை, வகையல், தமாதிரம் 
ஆகியவற்க்ற அைற்்ற தவண்டும்.

	 கை ைடிைாரதக்த ைழற்்ற தவண்டும், 
நீண்்ட கைைகை கைாண்்ட ஆக்டயின் 
கை மடிதது வி்ட தவண்டும் 
(மணிக்ைடடிற்கு தமல்)

	 கை ைழுவும்முன் கை ்பகுதிைளில் 
ைாயதமா, சிராய்ப்புைதைா த்தாலில் 
ைாயஙைதைா இருக்கின்்ற்தா என 
கூர்ந்து ைவனிக்ை தவண்டும்.

 குறுக்குத க்தாற்க்ற ்தடுத்தல்.

பின்்பற்ை நைண்டிய அைசியம்

	 ஒவகவாரு தவகையும் முடிந்்த பின்னர்

	 சுத்தமான க்பாருடைகை கையாளும் 
த்பாதும். சுத்தமான இ்டஙைளுக்கு 
த்பாகும் த்பாதும்

	 அறுகவ துக்றயின் கசையல்முக்றயின் 
த்பாதும் பிரசைவம் ்பார்க்கும் முன்னும்.

	 சைாப்பிடுவ்தற்கு முன் கை ைழுவ 
தவண்டும்

	 எப்த்பாக்தல்ைாம் த்தகவதயா 
அப்த்பாக்தல்ைாம் கை ைழுவ 
தவண்டும்.

 மருத்துை க்க ்கழுவும் முகை

செய்முகை:

	 கை ைழுவும் க்தாடடிக்கு த�ராை நின்று, 
கைைகை த�ராை கவதது ைழுவும் 
க்தாடடியில் ்ப்டா்தவாறு கவக்ை 
தவண்டும்.

	 குழாகய தி்றந்து முழஙகைகய 
�கனய கசைய்.  ஓடும் ்தண்ணிருக்கு கீழ் 
கைைகை  ைாடடி �கனக்ைவும்.

	 கை ைழுவும் த்பாது கைகய 
முழஙகைக்கு கீழ் இருக்கும்்படி கவக்ை 
தவண்டும்.

	 ஒரு 1 மி.லி. அல்ைது 3 மி.லி, க்தாற்று 
நீக்கும் தசைாப்க்ப த்பாடு நுகரவரும் 
வகர த்தய்க்ை தவண்டும்.

	 முழுகமயாை, உராய்வு முக்றயில், 
நிக்றய த�ரம் குக்றந்்தது 10 அல்ைது 
15 க�ாடிைள் வகர ைழுவ தவண்டும்

அறுகவ துக்றயில் கை ைழுவும்த்பாது 
உ்தவியாைர் தவண்டும்

  க்க ்கழுவும் நுட்பம்-நிகை
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	 விரல்ைளின் இக்டயில் 
உள்ைஙகையிலும், கையின் 
பின்பு்றததிலும் வட்ட சுழற்சியில் 5 
முக்றைள் ஒவகவாரு ்பாைதக்தயும் 
ைழுவ தவண்டும்.

	 மணிக்ைடடு ்பகுதிகய �ன்்றாை ைழுவு, 
கைகய கீழ்த�ாக்கியும் முழஙகை தமல் 
த�ாக்கியும் இருக்ைடடும்.

	 விரல்ைள், மணிக்ைடடு, உள்ைஙகை 
ஆகியகவைகை �ன்்றாை துண்டினால் 
துக்டக்ை தவண்டும்.

	 துண்க்ட அழுக்கு கூக்டயில் த்பா்ட 
தவண்டும்.

அறுகை சிகிசகெ முகையில க்க 
்கழுவுதல

	 குழாகய தி்றந்து வி்ட தவண்டும்.
	 கைைகையும், முழஙகையும் ஒழுகும் 

சுத்தமான ்தண்ணீரில் �கனக்ை 
தவண்டும்.

	 கைைள் முழஙகைக்கு தமதையிருக்ை 
தவண்டும்.  வட்ட இயக்ை முக்றயில் 
உள்ைஙகை, கையின் பின்பு்றம், 
மணிக்ைடடு, உள்கைக்கு தமல், 

கைவிரல்ைளின் இக்டயில் 20 மு்தல் 25 
க�ாடிைள் த்தய்தது ைழுவ தவண்டும்.

	 விழுகின்்ற ்தண்ணீரில் கைைள், 
விரல்ைள், கையின் �ைஙைள் 
சுத்தமாக்ைப்்பட்டபின் �ன்கு 
ைழுவப்்ப்டதவண்டும்.

	 கையின் �ைஙைகை 15 முக்ற �ன்கு 
த்தய்தது சுத்தம் கசைய்ய தவண்டும்.

	 பிரகை கசைஙகுத்தான முக்றயில் 
பிடிதது கைாண்டு உள்ைஙகைகய 
த்தய்தது ைழுவு.  க்பருவிரல் ்பக்ைம், 
விரல்ைள் கையின் முன்பு்றம் 10 முக்ற 
த்தய்தது ைழுவ தவண்டும்.

	 மணிக்ைடடிலிருந்து முழஙகைகயக்கு 
தமல் 5 கசை.மீ வகர.த்தய்தது ைழுவ 
தவண்டும்.

	 த்தய்தது ைழுவு்தல் 5 மு்தல் 10 
நிமி்டஙைள் இருக்ை தவண்டும். 
பிரகை அழுக்கு கூக்டயில் த்பா்ட 
தவண்டும்.

	 கை ைழுவும் நுட்பததின் த்பாது, 
குழாகயதயா, ைழுவும் க்தாடடிகயதயா 
க்தா்டாமல் ்பார்ததுக்கைாள்ை 
தவண்டும்.
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எளிய மதிப்பீடு்கள்:
1. கை ைழுவு்தலின் த�ாக்ைஙைகை குறிப்பிடுை.
2. கை ைழுவும் நுட்பததின் ்படிநிகைைகை ்படடியலிடுை.

மோணைர் செயல்போடு கை ைழுவ்தலின் 7  ்படிநிகைைகை 
கசைய்துைாடடும் ்படி மணவர்ைளுக்ைகு 
அறிவுறுதது்தல்.

விரிவுகரயோளர் ்பரிந்துகர்கள் அறுகவ சிகிசகசை ௮ரஙகிலுள்ை கசைவிலியர்

்களப்்பணி ்போர்கையிடல அறுகவ சிகிசகசை கைைழுவு்தல் முக்றகய 
்பரார்கவயி்ட  க்பாது மருததுவமகனக்கு 
வருகை புரி்தல்

கைகய துக்ட.  ஒரு ்பக்ைம் ஒரு 
கைக்கும் அடுத்த ்பக்ைம் அடுத்த 
கைக்கும் உ்பதயாகிக்ை தவண்டும்.

	 துண்க்ட அழுக்கு கூக்டயில் த்பா்ட 
தவண்டும்.

	 வழிகின்்ற ்தண்ணீரில் கைைகை, 
விரல்ைளில் இருந்து முழஙகை த�ாக்கி 
ைழுவ தவண்டும்.

	 சுத்தமான, ஈரமற்்ற நுண்ணியிரற்்ற 
துண்டினால் கைைள், விரல்ைள், 
முழஙகை, இந்்த முக்றப்்படி ஒரு 

1

4 5 6

2 3

முடிவுகர:
மருததுவ மற்றும் அறுகவ சிகிசகசை முக்றயில் கை ைழுவு்தல் க்தளிவாை 
கசைய்துைாட்டப்்பட்டது.

்கோசணோளி ்பரிந்துகர 

ை.எண் தகைப்பு இகணய  இகணப்பு

1 கை ைழுவும் நுட்பம் https://youtu.be/GXSpOUWDS-o
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தேவையான காரணஙகள்: 
(கவைபிடிகக தைண்டிய த�ாககம்)
	தீ சுட்ட புண்ணுள்ள அல்்லது 

பெரியைாயங்ைளுள்ள ந�ாயாளிக்கு 
ைடடு ைடடுமநொது.

	 பிரசவந�ா, அறுகவ சிகிசகச பிரிவில் 
பசய்யும பசயல் முகையின் நொது.

அஙகி அணிேல்

சுதத�ான அல்்லது ஒரு முகை�டடும 
உெநயாைபெடுததும அங்கி அல்்லது 
பி்ளாஸ்டிக் ஏபரன் அணிவதின் ந�ாக்ைம 
பசயல் முகை பசய்யும நொது சீருக்டயில் 
அழுக்கு ெ்டா�லிருக்ை.

9 எசெப்டிக நுட்பஙகள்

ைறைலின் ந�ாக்ைங்ைள:

1. கையுகை, அங்கி �றறும முைமூடி அணிதலின் ந�ாக்ைங்ைக்ளக் ைண்்டறிதல்.
2. கையுகை அணியும நுடெங்ைக்ள பசய்து ைாடடுதல். 
3. முைமூடி �றறும அங்கி அணிதக்ல பசய்துைாடடுதல்.

பசயல்ொடுைள: 

 எபசபடிக் நுடெங்ைள
(Aseptic Techniques )

அங்கி 
அணிதல்

கையுகை 
அணிதல்

முைமூடி 
அணிதல்

நதகவயான உெைரணங்ைள: 

பசயல்ொடுைளின் 
தக்லபபு

வ.
எண்

ைருவிைள �றறும 
உெைரணங்ைளின் பெயர்

விவரங்ைள அ்ளவு

1 முைமூடி அணிதல் 1

2 கையுகை அணிதல் 6 1

3 அங்கி அணிதல் 1

எபசபடிக் 
நுடெங்ைள

செயல்முவை
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	 கைைக்ள நதாள ெடக்டக்கு ந�ராை 
கவதது, கைைளின் முன் ெகுதிைக்ள 
துக்ளைளுக்குளந்ள நுகைக்ை 
நவண்டும.  துகண பசவிலியி்டம 
அங்கிகய நதாளுக்கு ந�ல் 
இழுததுவி்டச பசால்்ல நவண்டும.

	 துகண பசவிலி நவை�ாை ைழுதது 
ெகுதிகய ைட்ட நவண்டும. �ன்ைாை 
இழுதது �ா்டா அல்்லது பெல்ட ைட்ட 
நவண்டும.

	 அங்கி ஈர�ாைா�ல் ொர்ததுக் பைாள.
	 அங்கிகய அவிழ்க்கும நொது 

அங்கியின் பவளிப ெகுதி பவளிப 
ெகுதிகய பதா்டா�ல் ொர்தது 
பைாள்ள நவண்டும.  அங்கியில் 
அழுக்கு ெகுதிகய உள ெக்ை�ாை 
சுருடடிகவதது அதறகுரிய அழுக்கு 
கூக்டயில் நொ்ட நவண்டும.

வகயுவை அணிேல்
நுண்ணுயிர்நீக்ைம (Sterile)  பசய்யபெட்ட 
கையுகைைக்ள (Gloves) அணியும நொது 
தங்ைளகைைக்ள ந�ாய் உண்்டாக்கும, 
கிருமிைளி்டமிருந்தும, நுண்ணுயிர் 
நீக்ைம பசய்யபெட்ட இ்டங்ைளில் 
பதாறறு ஏறெ்டா�லிருக்ைவும கையுகை 
அணியபெடுகிைது.

	 பதாறறுள்ள ந�ாயாளிகயகையாளும 
நொது.

	 ந�ாயிகன ைண்டுபிடிக்ைச பசய்யும 
நுண்ணுயிரறை பசயல் முகைைள 
பசய்யும  நொது நுண்ணுயிர் 
ஊசிகய பைாண்டு திசுகவ எடுதது 
ெரிநசாதிததல், மூக்ள தண்டுவ்ட 
நீர் எடுததல், எலுமபு �ஜகஜையில் 
திசு எடுதது ெரிநசாதிக்கும நொதும 
அங்கி அணிய நவண்டும.

த�ாககஙகள்:

	 ந�ாயாளிகயகையாளும நொது 
ஆக்டயில் அழுக்கு ெடுவகத 
தவிர்க்ைவும

	 பதாறறு பொருடைளின் மூ்லம 
தன்னுக்டய �்லம ொதிக்ைப 
ெ்டா�லிருக்ைவும.

செய்முவை:  (அணியும முகை)

	 அங்கிகய எடுதது உளபுை �டிபபு 
�டடுந� உ்டமபில் ெடும ெடி அணிய 
நவண்டும.  அங்கியின் பவளிபுைம 
எந்த ெகுதிகயயும பதா்டா�ல் ொர்தது 
பைாள்ள நவண்டும.
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த�ாககஙகள்:
	 ந�ாய் பதாறறும, நுண்ணுயிர் 

கிருமிைளி்டமிருந்து பசவிலிகய 
ொதுைாக்ைவும.

 பசவிலியின் தன்கைை்ளால் பிை 
பொருடைளுக்கு பதாறறுெரவு 
தக்லதடுக்ைவும  கைைக்ள ொதுைாதது 
பைாள்ளவும.

தேவைப்்படும் சூழ்நிவைகள்
	 திைந்த ைாயங்ைக்ள பதாடடு 

சிகிசகசயின் நொது
	 நுண்ணுயிரறை ந�ாய் ைண்்டறியும 

பசய்முகைைக்ள பசய்யும நொது.
	 பதாறறு உண்்டாக்கும 

பொருடை்ளாகிய இரததம, சிறுநீர், 
�்லம இகவைக்ள கையாளும நொது.

	 பசவிலியர் �றறும சுைாதார 
அங்ைததினர்ைளுக்டய கைைளிந்லா, 
விரல்ைளிந்லா ைாயங்ைள இருந்தால்

	 அறுகவ சிகிசகச பசயல் முகையின் 
நொதும �றறும பிரவசததின் நொதும.

செய்முவை: 
	 ஆடந்டாகிந்ளவிலிருந்து 

பைாண்டுவரபெட்ட கையுகைைக்ள 
நுண்ணுயிர் நீக்ைபெட்டதுண்டின் ந�ல் 
கவக்ைவும.

	 கையுகையின் கெயிலிருந்து 
கையுகைெவு்டகர எடுதது கைைளில் 
நொடடுக் பைாள்ள நவண்டும.

	 வ்லதுகையுகை, இ்டதுகையுகை என 
அக்டயா்ளம ைண்டு பைாள.

	 இ்டது கையுகை வ்லதுகையால் எடுதது 
�டிபபிறகுள கைகய நுகைக்ை நவண்டும.

செய்முவை நிவைகள்
	 ைவன�ாை இ்டதுகைகய கையுகையின் 

உளந்ள �டிபபுள்ள வகர நுகைக்ை 
நவண்டும.

	 கையுகை அணியபெட்ட 
இ்டதுகையினால் வ்லது கையுகையின் 
�டிபபு வகர நுகைக்ை நவண்டும.

	 ைவன�ாை வ்லது கைகய 
கையுகையின் உளந்ள �டிபபுள்ள 
வகர நுகைக்ை நவண்டும.  �டிபகெ 
அங்கியின் �டிபபு வகர பைாண்டு 
வந்து பசருை நவண்டும.

	 இபநொது இ்டது கையின் �டிபகெ 
வ்லது கையினால்அங்கியின் �டிபபு 
வகர பைாண்டு வந்து பசருை நவண்டும.

	 கையுகைைக்ள சரி பசய்ய நவண்டும.

முகமூடி அணிேல்
ைாறறின் மூ்லம உ்டலிலுள்ள திரவங்ைள 
பதறிபெதால் நுண்ணிய ஈரததுளிைள 
மூ்லம ெரவும நுண்ணுயிரிைக்ள முைமூடி 
அணிவதால் தடுக்ைபெடுகிைது.

த�ாககஙகள்:
	 நுண்ணிய ஈரததுளிைள ெரபபும 

பதாறறுள்ள ந�ாயாளிைக்ள 
ைவனிக்கும நொது ஈரததுளிைள மூ்லம 
பதாறறு ெரவா�லிருக்ை முைமூடி 
அணியபெடுகிைது. (எ.ைா) குைந்கதைளுக்கு 
ஏறெடும தட்டமக�, புட்டா்லமக�, 
நுகரயீரல் பதாறறு ந�ாய்ைள

	 நுண்ணிய ஈரததுளிைளின் மூ்லம 
ெரவும நுண்ணுயிரிைக்ள தடுக்ை 
பதாறறுள்ள ந�ாயாளியின் 
அகைக்குள நொகுமநொது 
முைமூடி அணிவதினால் தன்கன 
ொதுைாததுபைாள்ள முடிகிைது (உ.ம) 
நுகரயீரலில் ைாசந�ாய்.

முகமூடி அணிேல் முவை:
முைமூடியின் �ா்டாக்ைக்ள எடுததுக்பைாள-
்ளநவண்டும.
ந�ந்ல உள்ள இரண்டு �ா்டாக்ைக்ளயும 
தக்லயின் பின்புைம ைாதிறகு ந�ந்ல 
ைட்டநவண்டும.
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வ.எண் ைருவி /
உெைாரததின் பெயர்

விவரக்குறிபபு அ்ளவு �திபபு உளளூர்  ைக்ட 
�திபபு

1 முைமூடி 1 10 10
2 கையுகை 6 1 70 70
3 அங்கி 1 250 250

ப�ாததம 330 330

பச்லவீனப  ெடடியல்: 

கீநையுள்ள இரண்டு �ா்டாக்ைக்ளயும 
ைழுதகத சுறறி முைவாய் ைடக்ட (Chin) 
�றறும முைமூடி வாகயயும மூக்கையும 
சரியாை மூடியுள்ளதா என உறுதிபசய்ய 
நவண்டும.
ைண்ணாடி அணிந்திருபெவர்ைள 
முைமூடியின் ந�ல்ெகுதி ைண்ணடியின் கீழ் 
இருக்ைநவண்டும.

முைமூடி �ா்டாக்ைக்ள அவிழ்க்கும நொது 
கீநையிருக்கும �ா்டாகவ அவிழ்க்ை 
நவண்டும.
முைமூடிகய ஒருமுகை �டடும உெநயாகி-
ததபின் குபகெ பதாடடியில் நொடடு  
கைைக்ள ைழுவ நவண்டும.

முடிவுவர:
முைமூடி, கையுகை �றறும அங்கி அணிதல் பதளிவாை பசய்து ைாட்டபெட்டது.

எளிய மதிப்பீடுகள்:
1. முைமூடி அணிதலின் ந�ாக்ைங்ைக்ள எழுதுை.
2. கையுகை அணிதலுக்ைான ைாரணங்ைக்ள குறிபபிடுை.

மாணைர் செயல்்பாடு க ை யு க ை  � ற று ம  மு ை மூ டி  அ ணி யு ம 
முகைைக்ள வகுபெகையில் ெயிறசி பசய்தல்

விரிவுவரயாளர் ்பரிந்துவரகள் அறுகவ சிைசகச அரங்கின் தக்லக�ச 
பசவிலிகய வரவகைததல்

களப்்பணி ்பார்வையிைல் ப ெ ா து  � ரு த து வ � க ன யி் ன்  அ று க வ ச 
சிகிசகச அரங்கு அறுகவ சிைசகச ெகுதி.

Nursing-Voc_Practical_Tamil_Unit_9.indd   235 28/04/2022   13:13:02



10 |  கட்டு கட்டுதல் 236

10  கட்டு கட்டுதல்

கற்றலின் ந�ோககஙகள்:

1. கட்டுகட்டுதலின் வகககள் மறறும் அவறறின் பயன்ககை விைககுதல்.
2. கட்டுகட்டுதல் – செய்து கோட்டுதல் 
3.   கட்டுகட்டுதலுககோன விதிககை விைககுதல்.

செயல்போடுகள்: 

கட்டு கட்டுதல்  
(Bandages

சுருள் 
கட்டு

எட்டு 
வடிவம்

ஸகபகோ முகநகோண 
வடிவக கட்டு

சி்றப்பு 
கட்டுகள்

கிைவ் 
ஹிட்ச்

ெோதோரண 
சுருள் கட்டு

எதிர் மோறறு 
சுருள் கட்டு

நகப்லின் (தகை)

கண் கட்டு

கோது கட்டு

தோகை கட்டு

வோல் கட்டு

ஸைம்ப் கட்டு

சதோஙகு கட்டு

செயல்முறை
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கட்டுத்துணியின் பயன்கள்

1. கோயத்தின் நமல் கவத்துள்ை 
பறறுத்துணியின் மீது ந�ரடியோக 
அழுத்தி இரத்த ஒழுககக நிறுத்தவும்.

2. பறறுத்துணி அல்ைது எலும்பு 
முறிவுககு கவககும் சிம்புகள் 
நபோன்்றவறக்ற சபோருத்தி கவககவும்.

3. போதிககப்பட்ை எலும்பு அல்ைது 
மூட்டுககு ஆதோரமளிககவும்.

4. அகெவுககை தடுககவும் 

5. வீககத்கத குக்றத்தல் அல்ைது 
தடுத்தல்

6. விபத்துககுள்ைோனவகரத் தூககவும், 
தோஙகவும் பயன்படுகி்றது.

கட்டுத்துணியின் வறககள்

1. முகநகோண வடிவத்துணி

2. சுருள் கட்டுத்துணி

கட்டுத்துணிகள் சவவ்நவறு அகைம், நீைம் 
மறறும் சவவ்நவறு துணிவகககளில் 
கோணப்படுகின்்றது.  ெரியோன 
கட்டுகட்டுதலுககு சவவ்நவறு அகைமுள்ை 
கட்டுத்துணிககை பயன்படுத்து

முன்னுறை

கோயத்தின் மீது கவககப்பட்டுள்ை பறறுத்-
துணி+ அல்ைது சிம்புகள் நபோன்்றவறக்ற 
சபோருத்தி ஆதோரமளிககவும், உைல்போகங-
களின் அகெவுககை கட்டுப்படுத்தவும் 
பயன்படுத்தபடும் துண்டுத்துணி கட்டு 
(அல்ைது) Bandage எனப்படும்.

நதகவயோன உபகரணஙகள்: 

வ. எண் கருவிகள் மறறும் 
உபகரணஙகளின் சபயர்

விவரஙகள் அைவு

1 ெல்ைோத் துணிக கட்டு 5 செமீ 1

2 ெல்ைோத் துணிக கட்டு 10 செமீ 1

3 மீள்தன்கமயுகைய கட்டு 10 செமீ 1

4 கத்திரிகநகோல் 15 அஙகுைம் 1

5 பிைோஸதிரி 2.5 செமீ 1
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எ.டு
விரல்கள்-1 அஙகுைம்
தகை, கக – 2 - 2.5 அஙகுைம்
கோல் – 3 - 3.5 அஙகுைம்

மோர்பு – 4 – 6 அஙகுைம்

(a) (b)

(c)

ொதாைண சுருள்கட்டு (Simple spiral 
bandage)

கிைவ் ஹிச் (Clove hitch)

குறுகைோன கட்டுத்துணியில் 
செய்யப்பட்ை கிைவ் ஹிச் முடிச்சு 
மணிககட்கை சுறறி நபோைப்பைநவண்டும்.  
கட்டுத்துணியின் முகனகள் கழுத்கத 
சுறறி கட்ைப்பைநவண்டும்.

(a) (b) (c) (d)

க ட் டு த் து ணி யி ன் 
முகனககை ஒன்்றோக 
இகணந்து கட்டுவதறகு 

ரீப்முடிச்சு (Reef knot) என்று சபயர்.  
ஏசனன்்றோல் இந்த முடிச்சு தட்கையோக 
இருப்பதோல் �ழுவோது.  ரீப்முடிச்சு கட்ை 
ஒருவழி உண்டு. இைதுககு நமல் வைது 
வைதுககு நமல் இைது என்பது ஆகும்.

இதுவிரல்கள் மறறும் ெமபருமனுள்ை 
பகுதிகளுககு பயன்படுத்தப்படுகி்றது.  இது 
வட்ைவடிவில் சுற்றககூடியது.

எதிர்ாற்று சுருள்கட்டு 

முன்கககள், கோல்கள் நபோன்்ற மோறுபடும் 
பருமன் உள்ை உைல் உறுப்புகளுககு 
நபோைப்படும்

எட்டு வடிவககட்டு (Figure of eight)
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எதிர்மோறறு சுருள்கட்டுககு மோற்றோக 
இதகன பயன்படுபடுத்தைோம்.  இகத கக 
மறறும் போதஙகளுககு நபோைைோம்.

ஸறபககா கட்டு (Spica)
HIP SPICA

(a) (b) (c)

ஸகபகோ கட்டு நதோள், இடுப்பு, சதோகை 
மறறும் சபருவிரல் நபோன்்ற இைஙகளில் 
பயன்படுத்தபடுகி்றது.  இது மோற்றப்பட்ை 
எட்டுவடிவககட்டு.

விரிந்து செல்லும் ஸறபககா (Divergent - 
Spica)

நீட்டி மைககககூடிய அஙகஙகளுககு 
பயன்படுத்தப்படும் கட்டு.  முழஙகக, 
முழஙகோல் மறறும் போதத்திறகு பயன்படும்.

முக்காணவடிவ கட்டு (Triangular 
bandage)

முகநகோண வடிவககட்டு கோகர எலும்பு 
முறிவு சிகிச்கெககு பயன்படுகி்றது.  
முன்னஙகககய �ன்கு உயர்த்தப்பட்ை 
நிகையில் தோஙகிப்பிடித்து எலும்புமுறிவின் 
வலியிலிருந்து விடுபைபயனுள்ைது.

முகநகோணத்துணி: 100 செ.மீ. பககமுள்ை 
ெதுரமோன துணிகய மூகைககு சவட்டினோல் 
இரண்டு முகநகோணவடிவத்துணிகள் 
கிகைககும்.  அதறகு மூன்று பககஙகள் உண்டு.  
நீைமோன பககத்திறகு அடிப்போகசமன்றும் 
மற்றகவகளுககு பககசமன்றும் சபயர்.  
மூன்று நுனிகள் உண்டு.  அடிப்போகத்திறகு 
செஙகுத்தோக உள்ை நுனிககு உச்சிமுகன 
என்று சபயர்.  மற்றகவகளுககு 
பககமுகனகள் என்று சபயர்.
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சிைப்பு கட்டுகள்

	 தகையில் கட்டு நபோடுதல் (Capeline 
bandage)

	 விரிந்த கட்டுத்துணிகயத் தகை 
நமல் கவ.  அதன் முகன பின்பு்றம் 
இருககநவண்டும்.

	 கட்டுத்துணியின் நுனி கீநழ 
இருககும்படி தகையின் 
பின்பகுதியின் குறுககோக சென்று 
கட்டுநபோைநவண்டும்

	தகையில் கட்டுப்நபோடுதல் முடிவுற்றது

கண் ்ற்றும் காது கட்டுப் ்பாடுதல்
கட்டுககட்டுதலில்     
 பயன்படுத்தப்படும் வடிவஙகள்
1. வட்ைவடிவசுறறு (circular turn) தகை, 

உைல் பகுதிககு பயன்படும்.
2. ெோதோரண சுறறு (Simple spiral) 

ெமபருமன் உள்ை உறுப்புகளுககு 
பயன்படும். எ.கோ. விரல், மணிககட்டு

3. எதிர்மோறறு சுறறு (Reverse spiral)
மோறுபடும் பருமன் உள்ை 
அஙகத்திறகு கட்டுநபோை பயன்படும். 
எ.கோ. நமறகக, கோல்

4. 8-வடிவககட்டு (figure of eight)
எதிர்மோறறு சுருளுககு மோற்றோக 

இதகன பயன்படுத்தைோம். எ.கோ. கக, 
போதம்.

5. ஸகபகோ (Spica) நதோள்பட்கை, 
இடுப்பு, மறறும் கட்கை விரல்களில் 
பயன்படுத்தப்படுகி்றது.
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 ந�ோயோளியின் படுககக நமகை 
அருநக வெதியோக சபோருட்ககை கவ.

 ந�ோயோளிகய கட்டிலின் ஓரத்திறகு 
சகோண்டு வோ.

 ென்னல்ககை மூடி, மின் விசிறிகய 
அகண

 ந�ோயோளிககு மக்றகவ ஏறபடுத்து
 ந�ோயோளி வெதியோகவும், ெரியோன 

நிகையிலும் இருகக அவருககு  
உதவு.

 ககககை கழுவு.
	 கட்டுகட்டும் நபோது உைல் அஙகத்திறகு  

ஏற்றோறநபோை வடிவஙககை 
பயன்படுத்தி கீழிருந்து நமைோக கட்டு.

	 கட்டுத்துணிகய பிரித்து, அகத சிறிது 
இழுத்துப்பிடிககவும்

	 கட்டின் இரண்ைோம் சுறறு முதல் 
சுறறின் மூன்றில் இரண்டு பகுதி 
மூடியதோக இருககட்டும்.

	 நதோலின் எந்தப்பகுதியும் மூைோமல் 
இருப்பகத உறுதி செய்ய நமலும் 
கட்டுத்துணிககை பயன்படுத்து.   
இறுதியோக கட்டுத்துணிகய  
மடித்துவிடு.

	 ககயுக்ற அணிந்திருந்தோல் அதகன 
கழறறிவிட்டு கககய கழுவு

	 கட்டுகட்டியபின் எட்டு மணிந�ரத்தில் 
இரண்டு முக்றயோவது கோயத்திறகு 
அருகிலுள்ை இரத்த ஓட்ைத்கத கவனி.

	 கட்டு கட்டிய இைத்தில் '5P' உள்ைதோ 
என கண்கோணிகக நவண்டும்.

6. விரிந்து செல்லும் ஸகபகோ 
(Divergent Spica) நீட்டி மைககககூடிய 
அஙகஙகளுககு பயன்படுகி்றது. எ.கோ. 
முழஙகக, முழஙகோல், போதம்.

7. ரிககரண்ட் (Recurrent) விரல்நுனி 
மறறும் சவட்ைப்பட்ை உறுப்பின் முகன 
ஆகியகவககை மூை

8. சி்றப்புகட்டுகள் (Special Bandages)
தகைககட்டு, கண், கோது மறறும் 
மோர்பகத்திறகு நபோடும் கட்டு.

சுருள் கட்டுத்துணிறய பயன் 
படுத்துவதற்கான விதிகள்
 ந�ோயோளியின் எதிநர நில்
 வைது அஙகத்திறகு கட்டுகட்டும் 

நபோது இைது ககயிலும் இைது 
அஙகத்திறகு கட்டுகட்டும் நபோது 
வைது ககயிலும் கட்டுத்துணிகய பிடி.

 கட்கை துவஙகும் முன் 
சவளியிலிருந்து கட்டுத்துணிகய 
பிடித்து துவககத்தில் ஒன்்றன்நமல் 
ஒன்று இரண்டு முக்ற சுறறி பின் 
கட்டுகட்ைத்துவஙகு.

 உறுப்புகளுககு கட்டுநபோடும்நபோது 
கீழிருந்து நமல்ந�ோககியும், உட்பு்றம் 
இருந்து சவளிபு்றம் ந�ோககியும் 
கட்டுகட்ைநவண்டும்.

 கட்டு மிகவும் இறுககமோகநவோ, 
மிகவும் தைர்த்தியோகநவோ இருத்தல் 
கூைோது.

 கட்டின்  இரண்ைோம் சுறறு முதல் 
சுறறின் மூன்றில் இரண்டு போகத்கத 
மூடியதோக இருககும்படி கட்டு 
கட்டின் முடிகவ இரண்ைோக கிழித்து 
வோல்வுண்ைோககி கட்டுகட்டும் பழககம் 
விரும்பதககது.

செய்முக்ற
 நீ செய்ய விரும்பியகத விைககி, 

ந�ோயோளி உனககு எவ்வோறு 
ஒத்துகழகக நவண்டுசமன்று விைககி 
செோல். 

Five 'P'

1. வலி (pain)
2. சவளுப்பு (pallor) 
3. �ோடித்துடிப்பு இல்ைோகம (pulselessness) 
4. நதோல் சவதுசவதுப்பு (palpate skin for 

warmth)
5. முைககுவோதம் (paralysis)
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செைவீனப்  பட்டியல்:

வ.
எண்

கருவிகள் மறறும் 
உபகரணஙகளின் சபயர்

விவரஙகள் அைவு ம மதிப்பு/ ரூ உள்ளூர்  
ககை 
மதிப்பு

1 ெல்ைோத் துணிக கட்டு 5 செமீ 1 20 20

2 ெல்ைோத் துணிக கட்டு 10 செமீ 1 25 25

3 மீள்தன்கமயுகைய கட்டு 10 செமீ 1 175 175

4 கத்திரிகநகோல் 15 இன்ச் 1 75 75

5 பிைோஸதிரி 2.5 செமீ 1 50 50

முடிவுறை:
கட்டுகட்டுதல் - செயல்முக்ற பயிறசி அளிககப்பட்ைது.

காசணாளி பரிந்துறை 

வ.எண் தறைப்பு இறணய  இறணப்பு

1 கட்டுகட்டுதலின் வகககள் https://youtu.be/pi9X7nllPBA

எளிய ்திப்பீடுகள்:

1. கட்டுகட்டுதலின் வககககை குறிப்பிடுக:

2. கட்டுகட்டுதலுககுப்பின் கவனிககப்பைநவண்டிய 5P யோகவ?

்ாணவர 
செயல்பாடு

கீழகண்ை கட்டுககட்டுதகை வகுப்பக்றயில் பயிறசி செய்க:
1. ெோதோரண சுருள் கட்டு 
2. எட்டு வடிவம்
3.  சதோஙகு கட்டு
4. கிைவ் ஹிட்ச்
5. ரீீஃப் முடிச்சு

விரிவுறையாளர 
பரிந்துறைகள் 

அவெர சிகிச்கெப் பிரிவு செவிலியகர அகழத்தல்

களப்பணி 
பாரறவயிடல்

மருத்துவமகனயில் எலும்பு முறிவு பிரிகவ போர்கவயிைல்
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11 தீவிர பராமரிப்பு செவிலியம்

கற்றலின் ந�ோககஙகள்:

1. தீவிரபரோமரிப்புசெவிலியத்தின்சபோறுப்புகளைபட்டியலிடுக:
2. தீவிரபரோமரிப்புசெவிலியத்தின்சகோள்ளககளைவிைககுதல்.
3. இ்றநதஉடல்பரோமரிப்ளபகவனித்தல்
4. தீவிரபரோமரிப்புபிரிவில்பயன்படுத்தப்படுமகருவிகளைவிைககுதல்.

செயல்போடுகள்

தீவிர பரோமரிப்பு செவிலியம

தீவிர 
பரோமரிப்பு 
பிரிவு

பிணவள்ற

கோறந்றோட்டம

தீவிர 
பரோமரிப் 

பின்நிளை

தீவிர 
பரோமரிப்பு 

சபோறுப்புகள்

7 C’s- இ்றநத 
உடளை 

பரோமரித்தல்

பரிநதுளர

பரோமரிப்பு

கல்வி

திட்டமிடுதல்

உயிளரகோப்போறறுதல்

செயல்படுத்துதல்

கணகோணித்தல்

மருநதுகள் 
அளித்தல்

ஆவணப்படுத்துதல்

போதுகோத்தல்

முடிவு

தகவல்சதோடர்ப்பு

    இரககம

  கருத்தில்சகோள்ளுதல்

வெதி

எசெரிகளக

நிளைத்தன்ளம

செயல்முறை
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நதளவயோன கருவிகள் மறறும உபகரணஙகள்:

செயல்போடு 
களின் தளைப்பு

வ.
எண

கருவிகள் மறறும
உபகரணஙகளின்

சபயர்

விவரஙகள் அைவு

Critical care Unit

1. இதய கணகோணிப்பு கருவி
Cardiac Monitor

1

2. சவணடிநைட்டர்
Ventilator

1

3. ஸ்பிகநமோநமநனோமீட்டர்
Sphygmomanometer

1

4. BiPAP (Bilevel or two level  
positive air way pressure)

1

5. CPAP (Continuous positive  
air way pressure)

1

6. �ோடித்துடிப்பு கருவி
Pulse Oxymeter

1

7. நைரிஙநகோஸ்நகோப்
Laryngoscope

1

8. எணநடோ டிரககியல் குழோய்
Endotracheal Tube

1

9. டிிஃபிப்ரிநைட்டர்
Defibrillator

1

10. AMBU Bag (Artificial Manual 
Breathinfg Unit)

1

தீவிர பரோமரிப்பு  செவிலியம : (critical 
care nursing)

வளரயள்ற
தீவிர செவிலி பரோமரிப்பு என்பது உயிளர 
அசசுறுத்தும பிரசெளனகளினோல் 
மனிதர்களுககு ஏறபடும 
விளைவுகளுககு சி்றப்போக  சிகிசளெ 
அளிககககூடியது.

தீவிர பரோமரிப்பின் 7 C கள் - :
• இரககம - (COMPASSION)
• தகவல் சதோடர்பு - 

(COMMUNICATION)

• அ க க ள ்ற ( ந � ோ ய ோ ளி  உ ்ற வி ன ர் 
மறறும ெக ஊழியர்களிடம  கருத்து 
ந வ று ப ோ டு க ள ை  த டு த் த ல் )  - 
(CONSIDERATION)

• வெதி(ந�ோயோளிளய உடல் வருத்தம 
அளடவதிலிருநது  தடுத்தல் )  - 
(COMFORT)

• எ ச ெ ரி க ள க ( க ோ ய த் தி லி ரு ந து 
தடுத்தல்) - (CAREFULLNESS)

• நிளைத்தன்ளம(கணகோணித்தலும 
பரோமரித்தலும) - (CONSISTENCY)

• மு டி வு (ச � றி மு ள ்ற க ள்  ம ற று ம 
சிகிசளெளய திருமபப் சபறுதல்) - 
(CLOSURE) 
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• ஆகசிஜன், அழுத்தப்பட்ட கோறறு, 
சவறறிடம

• சவளிசெம
• சுறறுசசூழல் கட்டுப்போடு அளமப்பு

தீவிர சிகிசளெ பிரிவின் உபகரணஙகள் :

இதய கணகோணிப்பு கருவி : (Cardiac 
monitor) 
இதய கணகோணிப்பு கருவி என்பது 
இதயத்தின் செயல்போடுகளை அளை 
வடிவில் கோட்டுவதோகும.
 

சவணடிநைட்டர் (Ventilator):
மூசசுத்திண்றல்  மறறும  ெரியோக  சுவோசிகக  
முடியோத நிளையில் இருககும ந�ோயோளிககு 
செயறளக முள்றயில் நுளரயீரலுககுள் 
ஆகசிஜன் கோறந்றோட்டத்ளத செலுத்தும 
கருவி சவணடிநைட்டர் எனப்படும.

தீவிர பரோமரிப்பு செவிலியர் : (Critical care 
nurse)
தீவிர பரோமரிப்பு அளிகக கூடிய 
செவிலியர், செவிலியர் உரிமம சபற்ற 
சதோழில் முள்ற செவிலியர் ஆவோர். 
மிகவும ந�ோயுற்ற ந�ோயோளிகள் மறறும 
அவர்கைது குடுமபஙகள் சபறுவளத 
தகுநத கவனிப்புப் சபறுவளத உறுதி 
செய்வதன் சபோறுப்போளியோவோர்.

தீவிர பரோமரிப்பு பகுதி (Critical care 
unit):
 தீவிர பரோமரிப்பு பகுதி என்பது உயிருககு 
ஆபத்தோன பிரசசிளன உள்ை 
ந�ோயோளிகளுககு தி்றளமயோன 
பணியோைர்கைோல் பயனுள்ை மறறும 
போதுகோப்போன பரோமரிப்ளப வழஙக 
சபோருத்தமோன கருவிகளுடன் சி்றப்போக 
வடிவளமககப்பட்ட பகுதியோகும.

சகோள்ளககள் :
• செவிலியர் கவனிப்ளப எதிர் 

ந�ோககுதல்.
• ஆரமபநிளையில் கணடறிதல் 

மறறும ெரியோன செயல்முள்ற.
• நிபுணத்துவம
•  துளணயோக இருநது பரோமரித்தல்.
• தகவல் சதோடர்பு
• கூட்டுப் பயிறசி
• ந�ோயோளியின் உைவியல் 

உத்திகளைப் போதுகோத்தல்.
• ந�ோய்த்சதோறள்ற தடுத்தல்
• ச�ருககடிகளில் தளையீடு
• மன அழுத்தத்ளதக குள்றத்தல்.
• ச�றிமுள்றக சகோள்ளககள்

தீவிர சிகிசளெ பிரிவில் கட்டோயம 
இருகக நவணடியளவ :
• மின்ெோர வெதி
• தணணீர் வெதி
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கோறறுப்போளத அழுத்தமோகும. அளவ,
• மூசளெ உள்ளிழுககும  அழுத்தம.
• மூசளெ சவளிநயறறும அழுத்தம

CPAP :  (Continuous positive Airway 
Pressure)
இளவ சதோடர்சசியோன ந�ர்மள்ற 
கோறறுப் போளத அழுத்தம. இநத 
இயநதிரம தூககத்தில் மூசசுத்திண்றல் 
உள்ை ஒரு �பருககு தூககத்தின் நபோது 
எளிதோக சுவோசிகக உதவுகி்றது. இநத 
இயநதிரம சதோணளடயில் கோறறின் 
அழுத்தத்ளத அதிகரிககி்றது. இதனோல் 
சுவோசிககும நபோது சுவோெப் போளத 
சிளதநது விடோமல் இருககும.

�ோடித்துடிப்பு கருவி : ( Pulse Oximeter)

ஸ்பிகநமோநமநனோமீட்டர் 
(Sphygmomanometer):
ஸ்பிகநமோநமநனோமீட்டர் என்பது 
இரத்த அழுத்தமோனி என்று 
அளழககப்படும. தமனிககு நமநை 
சுற்றப்படும cuff –ல் கோறறு 
உள்செலுத்தப்பட்டு மறறும 
சவளிநயறறும நபோது போதரெ அைவு 
க ட் டு ப் ப டு த் த ப் ப டு வ த ோ ல் 
ஸ்பிகநமோநமநனோமீட்டர் அல்ைது 
அனிரோய்டு கருவி மூைமோகநவோ இரத்த 
அழுத்தம அைவிடப்படுகி்றது.

BiPAP : (bilevel or two level positive air 
way pressure)

BiPAP  என்பது இருநிளை ந�ர்மள்ற 
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எணநடோ டிரககியல் குழோய் : 
(Endotracheal tube)
எணநடோடிரககியல் குழோய் என்பது போலிவிளனல் 
குநைோளரடோல் தயோரிககப்பட்ட ஒரு குழோயோகும. 
இது மூசசுக குழோய்  வழியோக குரல்  
�ோணகளுககு இளடயில் சபோருத்தப்படும.

டிிஃபிப்ரிநைட்டர்: (Defibrilator)
டிபிப்ரிநைஷன் (Defibrilation) என்பது 
உயிருககு ஆபத்தோன சீரற்ற இருதய 
துடிப்புகைோன சவன்ட்ரிகுைர் 
பிப்ரிநைஷன் மறறும venticular 
நடககிகோர்டியோ வுககு அளிககப்படும 
சிகிசளெயோகும டிபிப்ரிநைட்டர் 

இது இரத்தம துடிககும பகுதிகளில் 
குறிப்போக விரல் அல்ைது கோதுகளின் 
நுணகுழோய்களில் ஆகஸிஜநனற்றப்பட்ட 
ஹீ ந ம ோ கு ந ை ோ பி ன்  வி கி த த் ள த 
அைவிடும கருவியோகும.

நைரிஙநகோஸ் நகோப் : (Laringoscope)

குரல்வளைளய பரிநெோதிகக அல்ைது  
ஒரு குழோளய உள்செலுத்த பயன்படும 
கருவியோகும.

அழுத்த கோறந்றோட்டத்ளத 
வழஙகுவதறகோக ளகயில் ளவத்து 
பயன்படுத்தும கருவியோகும. 

தீவிர பரோமரிப்பின் பஙகுகளும 
சபோறுப்புகளும:

• ந�ோயோளியின் நிளைளய மதிப்பிட்டு 
ந�ோயோளிகளின் பரோமரிப்ளப 
திட்டமிடுதலும செயல்படுத்துதலும.

• ந�ோயோளி யின் படுகளகயினருநக 
விரிவோன பரோமரிப்பு வழஙகுதல்.

• கோயஙகளுககு சிகிசளெ அழித்தலும 
நமமபட்ட வோழகளக ஆதோரத்ளத 
அளித்தலும.

• செயல்முள்றகளைச செய்வதில் 
மருத்துவர்களுககு உதவுதல்.

நதளவயோன அைவு மின்ெோரத்ளத 
இருதயத்திறகு செலுத்தும கருவியோகும

AMBU  BAG: (Artificial Manual 
Breathing Unit)
AMBU BAG என்பது சபோதுவோக சுவோசிகக 
முடியோத அல்ைது நபோதுமோன சுவோெம 
இல்ைோத ந�ோயோளிகளுககு ந�ர்மள்ற 
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• நிறுவனம மறறும அதன் பிரிவின் 
�ளடமுள்ற மறறும சகோள்ளககளை 
பின்பறறுதல்.

• செவிலியரின் கல்வி மறறும பயிறசி 
யில் தி்றளம சபறறு விைஙகுதல்.

• செவிலியரின் தரத்ளத உயர்த்துவதில் 
உத்தரவோதம அளித்தல்.

• ந�ோயோளியின் குடுமபத்திறகு 
சுகோதோரக கல்வியும ஆதரவும 
அளித்தல்.

இ்றப்பு பரோமரிப்பு
(Death Care)
ந�ோயோளி இ்றநத பி்றகு உடலில் பல்நவறு 
மோற்றஙகள் ஏறபடுகின்்றன. எனநவ, திசு 
நெதம அளடவதறகு  முன்னதோக அல்ைது 
உறுப்புகள் சிளதவளடவதறகு 
முன்னதோக, விளரவோக இ்றநத உடளைப் 
பரோமரிகக நவணடும .

ந�ோககஙகள் :
• உடளை பிணவள்றககு அனுப்ப 

தயோர் செய்தல் .
• உடல் நி்றம மோறுவளதநயோ அல்ைது 

சிளதவு ஏறபடுவளதநயோ தடுத்தல்.

உயிளர மீட்சடடுத்தல்

அபோயம எ தி ர் வி ள ன 
புரிதல்

உதவி

கோறறுக குழோய் சுவோெம

டிபிப்ரிநைஷன் 

• தகவல்கள், விைககப்படஙகள் மறறும 
கணகோணிப்ளப சபறுவதறகோக 
ந�ோயோளிகளுடன் உயிர்கோப்பு  
கருவிகளை இளணகக 
அறிநதிருத்தல்.

• ந�ோயோளியின் உயிரோதோர 
அறிகுறிகளை கணகோணித்தல் 
மறறும பதிவு செய்தல்

• சவணடிநைட்டர், மோனிடர்கள் 
மறறும பி்ற வளக மருத்துவ 
உபகரணஙகள் ெரியோக 
செயல்படுவளத உறுதி செய்தல்.

• சிளர வழியோக திரவஙகள் மறறும 
மருநதுகளை அளித்தல்.

• தீவிர பரோமரிப்புக குழு மறறும  உடன் 
பணிபுரிபவர்களுடன் ஒத்துளழத்தல்.

• உயிர்கோககும 
சூழநிளைகளுகநகறப,செவிலியர் 
தரநிளைகள் மறறும சிகிசளெககோன 
ச�றிமுள்றகளை பயன்படுத்துதல்.

• ந�ோயோளியின் வழககறிஞரோக 
செயல்படுதல்.

• ெரியோக ஆவணப்படுத்தல்.
• ந�ோயோளியின் போதுகோப்ளப உறுதி 

செய்தல்.
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• இ்றப்புககுப் பின் உடலிலிருநது 
ஒழுககுகள் சவளிநயறுவளத 
தடுத்தல்.

இ்றப்புககு பின் உடல் பரோமரிப்பு :
• இ்றப்பு பிரகடனம / இ்றப்பு 

ெோன்றிதழ மருத்துவரிடமிருநது 
சப்ற நவணடும.

• பிநரத பரிநெோதளனககுப் பின் 
எழுத்துப்பூர்வ அனுமதி சப்ற 
நவணடும.

• வழககஙகள் மறறும 
சகோள்ளககளை நிளனவில் 
சகோள்ை நவணடும.

• உடளை ந�ரோகவும பககவோட்டில் 
ளககளை நீட்டியும படுகக ளவகக 
நவணடும.

• உ்றஙகுவது நபோல் கணகளை மூட 
நவணடும.

• சபோய்பறகள்(Dentures) இருப்பின் 
அவறள்ற அகறறிவிட்டு 

தோளடளய கட்டுத் துணியோல் 
கட்ட நவணடும.

• ந�ோயோளி பரோமரிப்பின் நபோது 
பயன்படுத்திய உபகரணஙகள் 
அளனத்ளதயும நீகக நவணடும. 
எ.கோ. வடிகுழோய். (Catheter)

• ஆபரணஙகளை பட்டியலிட்டு 
அவரது உ்றவினரிடம 
அளிககநவணடும.

• உடலில் இருநது திரவஙகள் 
சவளிநய்றோமல் இருகக உடலில் 
கோணப்படும அளணத்து 
துளைகளையும பஞ்சு 
உருணளடயினோல் அளடகக 
நவணடும.

• ந�ோய் பரவுதளைக கட்டுப்படுத்த 
நவணடும.

• உடளை சுத்தமோககி �ன்கு உளடகள் 
உடுத்தி அனுப்பநவணடும.

• உடலில் அளடயோை அட்ளட(Tag) 
கட்ட நவணடும.

உயிளர மீட்சடடுத்தலில் மருத்துவ பணியோைரின் வழிமுள்றகள்
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காச�ாளி பரிந்துறர

வ.எண் தறைப்பு இற�ய  இற�ப்பு
1

எளியமதிப்பீடு
1. தீவிரபரோமரிப்புசெவிலியம – வளரயறு.
2. தீவிரபரோமரிப்புபிரிவில்பயன்படுத்தப்படுமகருவிகளைகுறிப்பிடுக.
3. இ்றநதஉடல்பரோமரிப்பின்ந�ோககஙகள்யோளவ?

மா�வர் செயல்பாடு 1.  தீ வி ர  சீ கி ச ள ெ  பி ரி ள வ  ப ோ ர் ள வ யி ட் டு  
கூர்நதுந�ோககுதல்

2.  இ்றநத உடலுககு பரோமரிப்பு அளிககும 
செவிலியர்ககு உதவுத

வி ரி வு ற ர ய ா ள ர்  
பரிந்துறரகள்  

1. தீவிர செகிசளெ பிரிவின் தளைளம செவிலியர் 

களப்பணி பார்றவயிடல் 1.  மருத்துவமளனயில் தீவிர செகிசளெ பிரிளவ 
போர்ளவயிடுதல் 

• போதுகோப்போன மறறும 
சபோருத்தமோன இ்றப்பு பரோமரிப்ளப 
வழஙகுதல்.

பிணவள்ற (MORTUARY ROOM)
பிணவள்ற என்பது மருத்துவமளனயில்  
இ்றநத உடல்களை ளவககப் பயன்படும 
ஒரு அள்ற அல்ைது பகுதி ஆகும.
இ று தி ெடஙகு �டத்தும இடம 
என்பதறகு பதிைோக பிணவள்ற  
ெவககிடஙகு என்்ற வோர்த்ளதளயப் 
பயன்படுத்தைோம. ஒரு �பர் 
மருத்துவமளனயில் இ்றநதோல் 
அவரது உடல் சபோதுவோக 
பிணவள்றககு மோற்றப்படுகி்றது. 
பிநரத பரிநெோதளனககு முன் 
பிணவள்றககு மோற்றப்படுகி்றது. 
உடல் எரிககப்படுமமுன் அல்ைது 
தகனம செய்யும முன் 
பிணவள்றயில் ளவத்து 
போதுகோககப்படுகி்றது.

• ெட்டரீதியோக பதிநவட்டில் 
உ்றவினர்களிடமிருநது ளகசயோப்பம 
சபறறுகசகோணடு உடளை 
உ்றவினர்களிடம ஒப்பளடகக நவணடும. 

• வோர்ளட சுத்தப்படுத்தி பரோமரிகக 
நவணடும.

உடளை ஒப்பளடககும  முன் 
ெட்டரீதியோக பின்பற்ற நவணடியளவ:
• மரணத்திறகுப் பி்றகு நிகழும சிை 

நிகழவுகளுககோன சகோள்ளககளை 
நிறுவனஙகள் உருவோகக நவணடும 
என்று மத்திய,மோநிை ெட்டஙகள் 
கூறுகின்்றன.

• உறுப்பு அல்ைது திசு தோனம 
செய்தல்.

• பிநரத பரிநெோதளன
• இ்றப்பு நிகழநதளத ெோன்றிதழ 

அளித்து ஆவணபடுத்துதல்.

முடிவுளர:
தீவிரபரோமரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும கருவிகள் மறறும தீவிரபரோமரிப்பு 
செவிலியரின் சபோறுப்புகள் பறறி  சதளிவோககறபிககப்பட்டது.
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செவிலியம் - கருத்தியல் மற்றும் செயல்முறை

ச�ொழிற்கல்வி மமல்நிறை மு�ைொம் ஆண்டு
கல்வி ஆமைொெகர் மற்றும் வல்லுநர் 
முறைவர் ச�ொன். குமொர்
இணை இயக்குனர் (பாடத்திடடம்),
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
செனணன.

�ொடநூல் வல்லுநர் 
முறைவர் ெ.சுசீைொ 
கல்லூரி முதல்வர்,
பில்்ராத் செவிலியர் கல்லூரி
மதுரவாயல், செனணன.

Dr. கு. ஆைந்த் MD, DNB
்பராசிரியர், மயக்க மருந்தியல் மற்றும் தீவிரசிகிச்ணெ,
எஸ்.ஆர்.எம். மருத்துவக்கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி ணமயம்,
காடடாஙசகாளத்தூர், செஙகல்படடு.

நொ. �ொைசுப்ரமணி M.Sc, (N) MBA
பயிற்சியாளர் மற்றும் உளளடக்க எழுத்தாளர்,
தமிழ்ாடு உயர்திறன ்மம்பாடடு ணமயம்-சுகாதார ்லன,
கிண்டி, செனணன.

மமைொயவொளர்கள்
முறைவர் ெ. சுகந்தி 
்பராசிரியர்,
பில்்ராத் செவிலியர் கல்லூரி, செனணன.
்ரொ. �ைைட்சுமி
இணை ்பராசிரியர்,
பில்்ராத் செவிலியர் கல்லூரி,
மதுரவாயல், செனணன.

�ொ.செமிமொ செயக்குமொரி
இணை ்பராசிரியர்,
அருளமிகு மீனாடசி செவிலியர் கல்லூரி,
ஏனாத்தூர், காஞ்சிபுரம்.

�ொடம் எழுதியவர்கள்
சடயசி. ம� 
கிறிஸ்துராஜா சபண்கள ்மல்நிணலபபளளி,
கிழக்கு தாம்பரம், செனணன.

ெுலியட் ரூ�ன்
்மரி ஆன சபஸ்ட சபண்கள ்மனிணலபபளளி,
பண்டாரச் செடடி விணள, தூத்துக்குடி. 

முறைவர். �மிழ்ரசி.�ொ
கல்லூரி முதல்வர்,
மாதா செவிலியர் கல்லூரி,
குனறத்தூர், செனணன.

ைத்திமொர்த்�ொ ஆப்ரகொம்
வி.ஆர்.வி. சபண்கள ்மல்நிணலபபளளி,
ராணிப ்படணட, ்வலூர்.

ஷீைொ்ரொணி. அ
கம்மாவர் சபண்கல் ்மல்நிணலபபளளி,
கழுகுமணல, தூத்துக்குடி மாவடடம்.

செல்வ்ரொணி. எல்
உதவி ்பராசிரியர்
Dr. ெந்திரன ்தவ்்ென கிராம ெமுதாய கல்லூரி, செனணன.

�ொபிமயொைொ M.�ை்ரொஜ்
கல்லூரி முதல்வர்,
அருளமிகு மீனாடசி செவிலியர் கல்லூரி,
ஏனாத்தூர், காஞ்சிபுரம்.

க. வடிவுக்க்ரசி (சமயபபுத் திருத்துநர்)
சி.எஸ்.ஐ. ்மல்நிணலப பளளி,
சமல்்ராொபுரம், செஙகல்படடு.

�ொட ஒருங்கிறைப�ொளர்கள்
திரு. அ. இளங்மகொவன்
உதவி ்பராசிரியர், (Dr. இராதாகிருஷைன விருது-2018)
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,  செனணன.

திருமதி கொ. மகொமதி
விரிவுணரயாளர்,
மாவடட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், திருவூர், திருவளளூர்.

திருமதி �ொ. மைர்விழி
படடதாரி ஆசிரியர்,
ஊராடசி ஒனறிய ்டுநிணலப பளளி, பாடிய்ல்லூர், திருவளளூர்.

EMIS ச�ொழில்நுட்�க் குழு 
இ்ரொ.மொ.ெதீஸ  
மாநில ஒருஙகிணைபபாளர் சதாழில்நுடபம், 
கல்வி ்மலாண்ணம தகவல் முணறணம, 
ஒருஙகிணைந்த பளளிக்கல்வி இயக்ககம். 
இ்ரொ. அருண் மொருதி செல்வன், 
சதாழில்நுடப திடடபணி ஆ்லாெகர், 
கல்வி ்மலாண்ணம தகவல் முணறணம, 
ஒருஙகிணைந்த பளளிக்கல்வி இயக்ககம்.
க. �. ெத்தியநொ்ரொயைொ,
தகவல் சதாழில்நுடப ஆ்லாெகர், 
கல்வி ்மலாண்ணம தகவல் முணறணம, 
ஒருஙகிணைந்த பளளிக்கல்வி இயக்ககம்.

இறைய செயல்�ொடு சமொழிபச�யர்ப�ொளர்
ெண்முக பிரியொ.்ரொ
அரசு ்மல்நிணலபபளளி, பாடியூர் காங்கயம், வடடம்,
திருபபூர் மாவடடம்.

சமல்வின். ஆ
D.D.V. சதாடக்கபபளளி,
ராம்ாதபுரம் மாவடடம்.
கணல மற்றும் வடிவணமபபுக் குழு
பக்க வடிவணமபபு
்வ.ொ ஜாண்ஸ்மித்

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகண்ட ்மபலித்்தா தாளில் அச்சிடபபடடுளளது. 
ஆபசெட முணறயில் அச்சிட்டார்:

புத்�க வடிவறமபபு 
உ�யொ இன்ம�ொ, 
கு்ராம்்படணட, செனணன. 

அட்றட வடிவறமபபு 
கதிர் ஆறுமுகம்,
�்ர கட்டுப�ொடு
ெ. அமெொக் குமொர்
அ. மடனியல்
ஒருங்கிறைபபு
்ரமமஷ் முனிெொமி
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