செயிினர் கல்லூரி
சென்ன நருத்துயக் கல்லூரி, சென்ன – 03.

நருத்துய யமிகாட்டி

நருத்துயர். திரு. கநபத்திம் M.D. (DCH),
பபாெிரினர் நற்றும் துனத்தனயர்,
ச்ெிம் குமந்னத பாநாரிப்பு துன,

குமந்னத  நருத்துயநன, எழும்பூர், சென்ன – 600 008.
ஆபாய்ச்ெி யமிகாட்டி

திருநதி. ெீதாபாநன் யிஜனக்ஷ்நி M.Sc.(N), MBA.
துனத்தனயர்,

குமந்னத  செயிினர் துன,
செயிினர் கல்லூரி, சென்ன நருத்துயக் கல்லூரி,
சென்ன – 600 003.
ஆபாய்ச்ெினார்

திருநதி. பாபஜஸ்யரி,
பதுகன ட்டபநற்டிப்பு இபண்டாம் ஆண்டு,
குமந்னத  செயிினர் துன,

செயிினர் கல்லூரி, சென்ன நருத்துயக் கல்லூரி,
சென்ன – 600 003.

குனநாத குமந்னத என்ால் என்:
குறநாதக்

குமந்றத ன்து 37 யாபங்களுக்குக் குறயாகப் ிக்கும்

குமந்றதயன குறநாதக் குமந்றத ஆகும்.
குனநாதக் குமந்னதனின் யனககள்:
அ. குமந்றத 28 யாபங்களுக்குள் ிப்து
ஆ. குமந்றத 28 பதல் 32 யாபங்களுக்குள் ிப்து.
இ. குமந்றத 32 பதல் 37 யாபங்களுக்குள் ிப்து .
குனநாதக் குமந்னத ிக்க காபணங்கள்:
திச்னெனா காபணங்கள்


கர்ப்த்தின் யாது இபத்தக்கசிவு



கர்ப்ற யாய்



கருகறப்பு



ாள்ட்ட தாய்யமி



குறந்த சபக காருாதாப ிற



ஊட்டச்சத்து



புறக ிடித்தல் நற்றும் புறகப்ிடிக்கும் இடத்தில் யாழ்தல்



நது நட்டும் யாறத மக்கம்



சிறுயனதில் திருநணம்



உடனுக்குடன் கர்ப்ம் தரிப்து

இனாறந
யாய்கள் (இபத்தககாதிப்பு, சர்க்கறபயினாதி)

குறாடு

தூண்டப்ட்ட காபணங்கள்


கற்கா சர்க்கறப யினாதி



இருதன ிபச்சறகள்



உனர் இபத்த அழுத்தம் நற்றும் யிப்பு



கற்த்தில் குமந்றதக்கு பச்சுதிணல்



இபத்தக் குறாடு நற்றும் இபத்த சம்ந்தநா யாய்கள்

குனநாதக் குமந்னதனின் குணன்கள்
குறநாத
உடறயிடத்

குமந்றத
தற

றட

கரினதாக

2.5

கியாயிக்கும்

இருக்கும்.

குறயாக

இருக்கும்.

சுற்வு

33

தறனின்

கச.நீ

நற்றும் நார்பு சுற்வு 31 கச.நீ க்கும் குறயாக இருக்கும்.
 குமந்றதனின் அிச்றச கசனல்கள் தாநதநாகக் காணப்டும்
 நார்பு குதினின் சுற்றய யிட தற கரினதாக காணப்டும்
 நண்றட ஏட்டின் கா லும்புகள் கநன்றநனாக இருக்கும்
 நண்றட ஏட்டின் ிவுகள் கரினதாக காணப்டும்
 தறபடி நிகவும் கநன்றநனாக இருக்கும்
 கண்கள் சிிது படி இருக்கும்
 காது நடல்கள் நடித்தால் யபாயதற்கு தாநதநாகும்
 காது லும்புகள் கநன்றநனாக இருக்கும்
 யதாள் ப்ாக இருக்கும்
 நார்க யர்ச்சி குறந்து இருக்கும் (இருாருக்கும்)
 றக, கால் கங்கள் யர்ச்சி குறயாக இருக்கும்
 கண் குமந்றதனின் ிப்பு உறுப்புகள் யர்ச்சி தாநதப்டும்.
குனநாதக் குமந்னதனன யட்டில்
ீ
பாநரிக்கும் பனகள் ற்ின யிக்கம்:
கயப்ிற பாநரிப்பு (கங்காரு தாய் பாநரிப்பு)
தாய்ப்ால் நட்டுயந ககாடுத்து உடல் றடறன யநம்டுத்துதல்
கண்கள் பாநரிப்பு
கதாப்புள் ககாடி பாநரிப்பு
உகாயின யாய்த்தடுப்புத் திட்டம்
கதாடர் பாநரிப்பு
யாய் கதாற்ிிருந்து ாதுகாத்தல்.
உடல் சயப்ின பாநரிப்பு



உடல் கயப்ிற 36.5-37.5 Cக்குள் பாநரிக்க யயண்டும்.
தற,

றக,

கால்கற

துணிறன

ககாண்டு

யார்த்தி

சுற்ிறயக்க

யயண்டும்.


திபம்

காறனில்

நிதநா

கயனிில்

சிிது

யயண்டும். (காற 6.30 நணி பதல் 7 நணி யறப)

யபம்

காண்ிக்க



குமந்றத

ிந்தவுடன்

குிப்ாட்டுயறத

தயிர்த்து

உடற

கயதுகயதுப்ா துணினிால் துறடத்துயிட யயண்டும்.
கங்காரு தாய் பாநரிப்பு



உடல் கயப்ிறறன பாநரிக்கிது



தாய்ப்ால் உண்ணும் யபம் அதிகரிக்கிது



குமந்றத நற்றும் தாய்க்குநா கருக்கம் அதிகரிக்கிது



குமந்றத யர்ச்சிறன சநிறப்டுத்துகிது



கங்காரு தாய் பாநரிப்பு குமந்றதனின் ம்புன்கின் கசனல்கற
யநம்டுத்துகிது



குமந்றதனின் உடல் நற்றும் ந யர்ச்சிறன யநம்டுத்துகிது.

தாய்ப்ால்


குமந்றதக்கு

எரு

8

ாில்

பதல்

10

பற

கட்டானம்

தாய்ப்ால்

ககாடுக்க யயண்டும்.


குமந்றத ிந்தவுடன் தாய்ப்ால் ககாடுக்க யயண்டும்.



குமந்றத அழும்யாகதல்ாம் (அ) இபண்டு நணியபத்திற்கு எரு பற
தாய்ப்ால் ககாடுக்கயயண்டும்.





தாய்ப்ாில்

குமந்றதக்குத்

யதறயனா

அறத்து

ஊட்டச்சத்தும்

இருக்கிது.
தாய்ப்ாிலுள்

புபதசத்து,

திர்ப்ிற்கா அணுக்கள்

றயட்டநின்கள்-(A,D),

(IgA),

கால்சினம்,

யாய்

ப்யபாக்டின், குயாறபட், ாக்யடாிரின்

ஆகின அறத்தும் குமந்றதனின் யர்ச்சிக்கு கரிதும் உதவுகின்.



தாய்ப்ால் ிதில் ஜீபணநாகக் கூடினது.



தாய்ப்ால் யாய் திர்ப்பு சக்திறன ககாடுக்கிது.



அர்ஜி நற்றும் சுயாச ிபச்சறகிருந்து குமந்றதறனக் காக்கின்து.



குமந்றத நற்றும் தாய்க்குநா உவு யநம்டுத்துகிது.



தாய்ப்ாற ாாறட நற்றும் சிின கபண்டி பம் புகட்டாம்.



யயறக்கு

கசல்லும்

குிர்சாத

கட்டினிலும்,

தாய்நார்கள்

தாய்ாற

24

நணி

யபத்திற்கு

4 நாணி யபம் சாதாபண கயப்ிறனிலும்

யசநித்து றயத்து குமந்றதக்கு புகட்டாம்.
தாய்ப்ால் ன்ாக அருந்தினதற்கா அிகுிகள்
குமந்றத ிந்த

10

பதல் 30 கிபாம்

அதிகரித்தல்

ாட்களுக்கு ிகு குமந்றதனின் றட ாளுக்கு 18

குமந்றத எரு ாறக்கு 8 பதல் 10 பற சிறுீர் கமித்தல்
ஆழ்ந்த

உக்கம்

தாய் நார்கம் யசாதாக உணர்தல்
குமந்றதனின் தறச யர்ச்சி (ந) கசனல்ாடு ன்ாக

இருத்தல் ஆகின

குமந்றத ன்ாக தாய்ப்ால் அருந்தினதற்கா அிகுிகள் .
கண்கனப் பாநரிக்கும் பன



எரு

ாறக்கு

இருபற

குமந்றதனின்

கண்கற

சுத்தம்

கசய்ன

யசாப்பு

யாட்டு

யயண்டும்.


கண்கற

சுத்தம்

கசய்யதற்கு

பன்

றககற

ன்ாக

சுத்தம் கசய்ன யயண்டும்.


சுத்தநா ஞ்றச நிதநா சுடுீரில் றத்து ிமிந்துககாள் யயண்டும்.



கண்கின் உட்புநிருந்து கயிப்புநாக சுத்தம் கசய்னயயண்டும்.



எவ்கயாரு கண்களுக்கும் தித்தி ஞ்சுகற

உயனாகிக்க யயண்டும்

இதால் யாய்த்கதாற்று ற்டுயறதத் தடுக்காம்.
சதாப்புள் சகாடி பாநரிப்பு


எரு ாறக்கு இருபற குமந்றதனின் கதாப்புள் ககாடிறன சுத்தம் கசய்ன
யயண்டும்.



கதாப்புள்

ககாடிறன

சுத்தம்

கசய்பம்

பன்பு

றககற

ன்ாக

யசாப்பு

யாட்டு சுத்தம் கசய்னயயண்டும்.


சுத்தநா நற்றும் நிதநா சுடுீர் ககாண்டு சுத்தம் கசய்ன யயண்டும்.



கதாப்புள் ககாடி யநல் வ்யிதநா யயதிப்காருட்களும் யாடக்கூடாது.



குமந்றதக்கு

அணியிக்கும்

இடுப்புத்துணிறன

கதாப்புள்

ககாடிக்குக்

கீ ழ்

கட்டயயண்டும்.


கதாப்புள்ககாடி யநல் அசுத்தம் இல்ாநல் ாதுகாக்க யயண்டும்.



கதாப்புள் ககாடிறன சுற்ி சியந்து காணப்டுதல், யக்கம்,
ீ

சீழ்யடிதல் ஆகின

அிகுிகள் கதன்ட்டால் உடடினாக நருத்துயறப அணுக யயண்டும்.

 15 ாட்களுக்குள் கதாப்புள் ககாடிக் காய்ந்து யிழுந்துயிட யயண்டும்.

உகாயின பாய்த்தடுப்புத் திட்டத்னதப் ின்ற்றுதல்


குறநாத

குமந்றத

இருக்கும்யாது

றட

நருத்துயரின்

2.5

கியாயிக்கும்

ஆயாசறப்டிபம்

நற்றும்

குறயாக

தடுப்பூசி

யாட

யயண்டும்.


தடுப்பூசிகள் ன்து குமந்றதகற யாய்கிடநிருந்து ாதுகாக்க யாடுயது.



தடுப்பூசிகள்

குறந்த கசயில் அபசு அிக்கும் திட்டங்கில் என்று.



தடுப்பூசிகள்

பம்

குமந்றதனின்

யாய்

கதாற்று

நற்றும்

இப்பு

ற்டாநல் தடுக்காம்.


தடுப்பூசி யாட்டவுடன் அட்டயணனில் குித்து றயக்க யயண்டும், அடுத்த
ரியசாதறனின் யாது கட்டானம் ககாண்டு யப யயண்டும்.

தடுப்பூசிகால் ின்யரும் யாய்கள்கற தடுக்காம்:
o காசயாய்
o யாியனா
o கதாண்றட அறடப்ான்
o கக்குயான் இருநல்
o பற காய்ச்சல்
o நஞ்சள் காநாற
o தட்டம்றந
o இபஜன்ி
o யனிற்றுப்யாக்கு
o றயட்டநின்

A

குறாட்டு யாய்கள்.

சதாடர் பநரிப்பு
1. திபம் குமந்றதறன நிதநா சூட்டில் குிப்ாட்டயயண்டும்
2. இபண்டு நணி யபத்திற்கு எருபற தாய்ப்ால் ககாடுக்கயயண்டும்
3. குமந்றதனின் ஆறடகற ன்ாக துறயத்து சூரின எினில் கானறயத்து
உயனாகிக்க யயண்டும்
4. சி, இருநல், காய்ச்சல் இருப்ின் நருத்துயறப அணுக யயண்டும்
5. தடுப்பூசிகற

தயாநல் உரின யபத்தில் யாடயயண்டும்

6. ஆறுநாதங்கள் யறப தாய்ப்ால் நட்டுயந ககாடுக்க யயண்டும்.
7. ஆறுநாதங்களுக்குப்

ிகு

தாய்ப்ாலுடன்

திபய

நற்றும்

திட

உணவு

ஆபம்ிக்கயயண்டும்.
8. கதாற்றுயாய் உள்யர்கள் குமந்றதனிடநிருந்து யிகி இருக்க யயண்டும்.
9. கதாடர் கண்காணிப்பு பம் கீ ழ்கண்ட யாய்கற ிதில் அினாம்
 பம்பு கதாடர்ா ிபச்சறகள்
 யிப்பு
 இபத்தத்தில் சர்க்கறப குறயது
 குமந்றத யசார்ந்து இருப்து
 கயக்குறவு யகாாறு
 ார்றயக் குறப்ாடுகள்.

ஆயபாக்கினநா குமந்றதறன

யணிக்காத்து

ல் சபதானத்றத உருயாக்குயயாம்!
-

