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இபத்தப் புற்று நரய்    

             இபத்தப் புற்றுநரய்   ன்து குமந்னதகலக்கு ற்டும்  பதிர்ச்ெினற் 

நற்றும் அெரதரபண இபத்த சயள்ன அணுக்கின் சதரடர்ச்ெினர நற்றும் 

கட்டுப்ரடற் உற்த்தினரகும்.இந்த சயள்ன அணுக்கள் உடலில் உள் 

லும்பு நஜ்னஜனில் உருயரகின்.  

ஆபரய்ச்ெினின்   நரக்கங்கள்  

 யரழ்க்னகத் தபத்னத நநம்டுத்துதல். 

 உணர்ச்ெிபூர்யநர ஆதபனய ஊக்குயித்தல்   

இபத்தப் புற்று நரனின் யனககள் 

1. கடுனநனர லிம்நரனெடிக் லுநகநினர (ALL) 

2. கடுனநனர னநரய்டு லுநகநினர (AML) 

3. ரட்ட்ட லிம்நரனெடிக் லுநகநினர (CLL) 

4. ரட்ட்ட னநரய்டு லுநகநினர (CML) 

இபத்தப் புற்று நரனின் அிகுிகள் 

 கட்டுப்ரடற் கரய்ச்ெல்  

 அதிக உடல்நெரர்வு 

 யரய்யமி நரய்த்சதரற்றுகள் 

 அதிகப்டினர இபத்தப்நரக்கு  

 பட்டு யலி நற்றும் பட்டு வீக்கம்  

 லும்பு யலி 

 இபத்தப் புள்ிகள் 

 யனிற்று யலி 

 இபத்த நெரனக  

 னட இமப்பு 

 தனெ சுருக்கம் 
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 யழுக்னக 

                

 

 

 இது  கீநநரசதபியூடிக் நருந்துகின் சரதுயர க்க 

யினயரகும்  

 சநன்னநனர ருத்தி ஆனட சதரப்ி அணிதல்  

 நநலும் சதரப்ிகள் அல்து யிக் ஆகினனய அணினரம்   

 ெிகிச்னெ படிந்த ின்பு 3 பதல் 6 நரதங்கில் படி நீண்டும் 

யபக்கூடும்  
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 குமந்னத பன்நரக்கி ெரய்ந்து உட்கரர்தல் (டுக்க கூடரது ) 

 குனந்தட்ெம் 10 ிநிடங்கலக்கு கட்னடயிபல் நற்றும் ஆள்கரட்டி யிபல் 

பம் பக்குக்கு சதரடர்ச்ெினர அழுத்தம் சகரடுத்தல்  

 பக்கின் ரத்தில் ி அல்து குிர்ந்த துணினனப் னன்டுத்துதல் 

 குமந்னதனன அனநதினரக னயத்திருத்தல்   

 இந்த நபத்தில் குமந்னத யரய் யமினரக சுயரெித்தல் நயண்டுந 

 

 ெந்திபன் பகம் (ிர நரன்  பகம்)  

  ெிகிச்னெனின் நரது நருந்துகின் க்கயினயரக குமந்னதனின் பகம் 

யட்டநரதரகவும், வீங்கினதரகவும் இருக்கும்  

 நருந்து ிறுத்தப்ட்ட ின்பு, பக யடியம் இனல்பு ினக்குத் திரும்பும் 

 

 நின நரற்ங்கள் 

    

                  

 

 

• ஸ்டீபரய்டு ெிகிச்னெனனத் சதரடங்கின ெிிது     கரத்திநநன 

குமந்னதகள்  நின நரற்ங்கன அனுயிக்கின்ர் 

• இது அதிக ெந்நதரரம் நற்றும் அதிக நெரக உணர்வுகள் பதல் 

நச்நெரர்வு நற்றும் ரிச்ெல் இருக்கும் 

• இந்த நரற்ங்கனப் ற்ி சற்நரர் அிந்து அயர்கனப் நண  

நயண்டும் 
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 ெினின்னந  

 வீம் 

குமந்னதக்கு ஆதபயிக்க நயண்டின அம்ெங்கள் 

1.உணர்வு பூர்யநர ஆதபவு 

       

 அன்பும் ஆதபவும் அித்தல்   

 அன்ரட யரழ்க்னகனில்  உதவுதல் 

     

      

2.சதரற்றுநரய்த் தடுப்பு 

 குமந்னத நற்றும் குடும் உறுப்ிர்கள் பனனர னக கழுவுதல் 

பனனன செனல்டுத்துதல் 



       

 ரர்னயனரர்கனக்   கட்டுப்டுத்துதல். 

 

 திபம் குிக்க னயத்தல் 

 சரதுயர சுத்தம் நற்றும் சுகரதரபம்  நணல்  

 குமந்னதப்  ருய நரய் சயிப்டுதலின் நரது, ள்ி 

சதரடர்புகிலிருந்து குமந்னதனன தினநப்டுத்தப்ட நயண்டும் 

 ள்ி நற்றும் சயினில் செல்லும்நரது நரய் அனடனர 

அட்னடனன அணினச் செய்தல் . 

 

 3.ஊட்டச்ெத்து 

  

                       

 

 நரதுநர புபதம் - கநரரி உட்சகரள்லதல்   

 குமந்னதக்கு நரய்த்சதரற்றுக்கு திபர ெிந்த ரதுகரப்பு, 

னயட்டநின் நற்றும் தரதுச்ெத்து  சகரண்ட உணவுகன அித்து  

கீநநரசதபி நற்றும் கதிர்வீச்னெ  தரங்கும் ெக்தினன  அதிகரித்தல். 

    4 

 நய நதனும் அெரதரபண ின உணர்ந்தரல் நருத்துய 

ஆநரென சநயண்டும்  

 குமந்னதனின் நரய்க்கர நருந்துகள் ெி க்க யினவுகன 

ற்டுத்தரம்  

 ஆனகனரல் ல் உடல் ெீபனநப்னப் பரநரித்தல் நயண்டும் 

 குமந்னத டுக்னகனில் ஓய்யில் இருந்தரல், ஒரு கரல் னக அல்து 

உனர் நநல் கரணிகனப் னன்டுத்துயதன் பம் கரல் 

வீழ்ச்ெினனக் குனக்கரம்  

 னத்னத குனத்தல் 

       

                              
 சற்நரரின் அன்பு, அபயனணப்பு நற்றும் ிபச்ெனகன நகட்கும் 

தன்னந நயண்டும்.  

 குமந்னதனின் டத்னதனில் நதனும் நரறுரட்னட  உணர்ந்தரல் 

அதற்கர கரபணத்னத ஆபரய்ந்தரிதல் நயண்டும். 

 யினனரட்டுப் சரருட்கன நநம்டுத்துதல் 

பம் னத்னத குனக்கரம். 

 பக்கில் இபத்தக் கெிவு  
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நெர்க்கக் கூடரதனய : 

 லுநிச்னெ கிிெரின் துணி 

(அரிக்கப்ட்ட திசுக்கன ரிச்ெலூட்டுகிது  நற்றும் ற்கன 

ெினதக்கிது) 

 ஆெ யரய்ப் புண்கள் 

 துல்லினநர கமிப்ன னிற்ெி 

 ஒவ்சயரரு குடல் இனக்கத்திற்கும் ிகு சூடர இருக்னக குினல் 

 ஆெப் குதி உர்ந்து,நதரல் அமற் ெினில்ரநல்  ஆநபரக்கினநரக 

உள்தர ன்னத ரிநெரதிக்க நயண்டும்  

                   
 நதனயனர அவு குமந்னதக்கு ீபருந்தச் செய்ன நயண்டும்  

 ிடீலினனநெரன  (புத்நதரலின பட்டம்) ஊக்குயிப்தற்கரக, 

புண்ணுள் குதினில் கிம்பு தடவுதல் அல்து நருந்து கட்டிடுதல்

 நநலும் அசெௌகரினத்னதத் தடுக்க ந சநன்னநனரக்கிகள் 

உநனரகித்தல் 

 குமந்னத திபம் நம் கமிக்கிதர ன்னத கயித்து ஊக்குயிக்க 

நயண்டும்   

 குமந்னத தரரக பன்யந்து நம் கமிப்னதத் தயிர்க்கக்கூடும் 

ன்தரல் சற்நரர் குடல் அனெவுகன கயித்தல்  நயண்டும் 

 பம்புக் நகரரறு 

  
   

             

             
 கீநநரசதபினிரல் ெினின்னந நற்றும் யரந்திசனடுக்கும் 

கரங்கில் உகந்த ஊட்டச்ெத்து யமங்கப்ட நயண்டும் 

 ன்கு ெனநக்கப்ட்ட உணவு நட்டுநந குமந்னதக்கு சகரடுக்க 

நயண்டும்  

 நதரல் உரிக்க படிந்த மங்கள் நட்டும் நெர்த்துக் சகரள்ரம்   

 கடுனநனர தரனட யலிக்கு சநன்னநனர அல்து திபய உணனய 

யமங்க நயண்டும். 

 

4.யினனரட்டு  

 கரனம் ற்டரத யினனரட்டுக்கள் நகபம், ெதுபங்கம் நற்றும் வீட்டின் 

உட்பும் யினனரடக்கூடின யினனரட்டுகன அனுநதிக்கரம்   

 ெயரரி, நிதியண்டிகள் நற்றும் தனப உகபணங்கள் நரன்னய 

தயிர்த்தல் நயண்டும் 

 

       

                         
 கரனம் அல்து இபத்தப்நரக்கு ற்டக்கூடின செனல்கனத் தயிர்க்க 

அிவுறுத்துதல்.  
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5.நருந்து சகரடுத்தல்  

                 

 ெிகிச்னெ நற்றும் ியரபணத்தின் நரது ெரினர நருந்னத, ெரினர 

நபம், அவு, யமினரகக் சகரடுக்க நயண்டும்.  

 

 சற்நரர்கள்  நருந்து சகரடுத்த ிகு 20 ிநிடங்கள் நதனும் 

ஒவ்யரனந அிகுிகள் குமந்னதகலக்கு நதரன்றுகின்யர  

கயித்தல்  நயண்டும். 

 நருந்து அட்டயனணனனப் நணி நறுஆய்வுக்குச் செல்லும்நரது 

நருத்துயரிடம் கரண்ிக்க நயண்டும். 

நருந்து ச்சுத்தன்னநனின் ெிக்கல்கன ிர்யகித்தல்  

 ெீபர உடல் சயப் ினனன பரநரித்தல்  

     
 

 குநட்டல் நற்றும் யரந்தி 

 கீநநரசதபி சதரடங்குயதற்கு பன்பு யரந்தி தடுப்பு நருந்து சகரடுத்தலின் 

பம்  குமந்னதக்கு குநட்டல் அல்து யரந்தினன யருயனத  தடுக்கரம். 

 குநட்டல் நற்றும் யரந்தி யரும்நரது  ீபரகரபத்னத ெிிது ெிிதரக அருந்ப் 

தக் சகரடுக்கரம்.                          6 

 யரய்ப்புண் 

 குமந்னதனின் யனது நற்றும் யிருப்ங்கலக்கு ற் ெரதுயர, 

ஈபநர, சநன்னநனர ெத்தர உணனய யமங்க நயண்டும்.  

 யரனன சயதுசயதுப்ர ீபரல் சகரப்ிக்க செய்ன நயண்டும். 

 னயட்டநின் ெத்து நிகுந்த கீனப, மங்கள் நரன் உணவு யனககன 

சகரடுக்க நயண்டும்.  

     
 

 ெரதரபண உப்பு அல்து நெரடர னகரர்நட் பம் அடிக்கடி யரய் 

கழுவுதல் 

 குமந்னத தண்ணீனப நதயரனர அவு குடிக்க செய்தல். 

 

 யரய்ப்புண்னண தடுத்தல்  நற்றும் ெிகிச்னெனித்தல்   

 ல் பரநரிப்புக்கு சநன்னநனர ல் தூரினகனன  னன்டுத்துதல் 

  

           

நெர்க்க நயண்டினய: 

நருத்துயரின் ஆநரெனனின் நரில் கீமக்கண்ட நருந்துகன     

னன்டுத்தரம் 

 நகண்டிடர நருந்து (இரு திரிபுபர கரரன்)   நற்றும் ரக்டீரினர 

சதரற்றுநரய்கலக்கு திபர இபட்னட செனல்தின் சகரண்டது  

 குநரசபக்ெிடின் குலக்நகரநட் (சரிடரக்ஸ்) 

 உதட்டு னதம்  (அக்யரஃர்) 
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