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இதனம்: 
 

 
 

நித இதனம் ன்து, இதன துடிப்ின் பம் உடலின் 
ல்ர ரகங்கலக்கும், இபத்தத்னத செலுத்தி, அனத்து 
திசுக்கலக்கும், ிபரணயரபெ நற்றும் ெத்துக்கன அித்து, 

உடலில் உள் கரர்ன் னட ஆக்னெட் நற்றும் கமிவு 
சரருட்கன ீக்கும் உறுப்பு ஆகும். 
 

இதன அறுனய ெிகிச்னெ: 
 

இதன அறுனய ெிகிச்னெ ன்து இதனம் நற்றும் சரின 
தநிகில், இதன அறுனய ெிகிச்னெ நருத்துயர்கரல் 
செய்னப்டும் அறுனய ெிகிச்னெ ஆகும். 
 

குமந்னதகின் இதன நறுயரழ்வு: 

 



குமந்னதகின் இதன நறுயரழ்வு ன்து ஒரு இதன 
அறுனய ெிகிச்னெ செய்த குமந்னதனின் உடல், ந, ெபதரன 
நற்றும் சதரமில் பன ினனன ினப்டுத்துதல் ஆகும். 
இதன நறுயரழ்யின் நரக்கம் நருத்துய, நின ெரர்ந்த 
சதரமில் நற்றும் ெபதரனம் ெரர்ந்த  நறுயரழ்வு ஆகும். 

நரக்கங்கள்: 

 

 
      



குமந்னதகள், வீட்டில் செய்னக் கூடின உடல்செனல்ரடுகள் 
ற்ின யமிகரட்டுதல்கள்: 
  இதன அறுனய ெிகிச்னெ செய்தின்ர் கூடின யினபயில் 

ெிப்பு உடற்னிற்ெிகர ஆழ்ந்த பச்சு யிடுதல், நரர்ன 
அனணத்தடி இருபதல், கட்டினச் சுற்ி டத்தல் 
நரன்யற்ன செனரம். 

 

  இந்த உடற்னிற்ெிகள் குமந்னதனின் தனபபபல் ன்கு 
யிரியனடயதற்கும், ெினில் இருந்து யிடுடவும், யினபயில் 
குணநனடனவும் உதவும். 

 

குமந்னதகள் செய்ன நயண்டின உடற்னிற்ெிகள்: 
 

• ஆழ்ந்த பச்சு யிடுதல். 
• நரர்ன அனணத்தடி இருபதல். 
• கட்டினச் சுற்ி டத்தல். 
 

1) ஆழ்ந்த பச்சு யிடுதல். 
 

 
  ெிறு குமந்னதகள் ஆழ்ந்த பச்சு யிடும் னிற்ெினன குநிமி 

ஊதுதல் நற்றும் லூன் ஊதுதல் பம் செய்னரம். 
  சரின குமந்னதகள் இன்சென்டிவ் ஸ்னநபர நீட்டர் 

பம் இந்தனிற்ெினன செய்னரம். 
 

குமந்னதகள் இதன அறுனய ெிகினெக்குப் ின் ல் 
யிமிப்புடனும், தரரகநய பச்சு யிடும் ினனில் இருக்கும் 
நரது, ஆழ்ந்த பச்சுயிடுதல் நற்றும் நரர்ன அனணத்தடி 
இருபம் னிற்ெிகன செய்னரம். 
 



2) இருபதல்:  

                            

 
 

 குமந்னதக்கு இருநல் யரும்நரது ஒரு தனனனணனன 
நரர்நரடு இறுக்கநரக அனத்தடி இருநச் செய்ன நயண்டும். 
 

3) கட்டினச் சுற்ி  டத்தல்: 
  குமந்னதனன பதலில் கட்டிலின் ஓபத்தில் உட்கரப னயக்க 

நயண்டும்.  ிகு கட்டின சுற்ி டக்க னயக்கரம். 
அப்நரது குமந்னதனின் உடல்ினனன கண்கரணிக்க 
நயண்டும். 

 

 குமந்னதக்கு நருத்துயநனனில் இருந்து வீட்டிற்கு 
சென்வுடன் பதல் இபண்டு, பன்று ரட்கள் அதிகதூக்கம் 
யபரம். ெிறுெிறு னிற்ெிகள் செய்ன அயர்கன 
ஊக்குயிக்க நயண்டும். 

 

  அறுனய ெிகிச்னெக்குப் ிகு, நரர்பு லும்பு குணநனடன 
ஆறுயரபங்கள் யனப ஆகும். ெறுக்கு யினனரட்டு, 

னெக்கிள்ஒட்டுதல், டி றுதல் நரன் கடிநர 
யினனரட்டுகன யினனரட யிட கூடரது. 

 

  நரர்புக்கு அழுத்தம் தபக்கூடின, அல்து அதிர்வு தபக்கூடின 
செனல்கன தயிர்க்க நயண்டும். 

 

  



ஒரு யனதிற்குட்ட்ட குமந்னதகலக்கர செனல்பனகள்: 
 

  குமந்னதகின் னககன ிடித்து தூக்கக் கூடரது. 
 

  குமந்னதகில் அக்குள்கின் னககன னயத்து தூக்கக் 
கூடரது. 

 

 
 

  குமந்னதனின் இடுப்ன அல்து சதரனடகனப் ிடித்து 
தூக்க நயண்டும். 

 

  குமந்னதகன உங்கள் நரர்நரடு நரர்ன அனணத்து 
ிடித்துக் சகரள்யது ரதுகரப்ரக இருக்கும்.  
இந்ினனில் குமந்னதகன தட்டிக் சகரடுப்து 
ரதுகரப்ரகும். 

 

  குமந்னத தன்ரல் படிபெம்நரது குப்புப் டுக்கரம், 

குமந்னத குப்புப் டுக்கும்நரது யலி இருந்தரல் இபண்டு 
அல்து பன்று ரட்கலக்கு குப்புப் டுப்னத தயிர்க்க 
நயண்டும். 

 

  குமந்னத பன்னும், ின்னும் உருலயதும், தயழ்யதும் 
செய்னரம். குமந்னதக்கு யலி இருந்தரல் இனத தயிர்க்க 
நயண்டும். 



 

 

  குமந்னதக்கு படிந்தரல், குமந்னதனன ஒருபுநரக திருப்ிப் 
டுக்க னயக்கரம், யலி இருதரல் இபண்டு அல்து 
பன்று ரட்கலக்கு தயிர்ப்து ல்து. 

 

 

  ஒரு யனதுக்குட்ட்ட குமந்னதகன நபரக டுக்க 
னயத்து தூங்க னயப்து ல்து, குப்புப் டுத்து 
உங்கும் நரது பச்சு ின்றுயிடும் ினனன இது 
தயிர்க்கும். 

 

  குமந்னதனின் நரர்ில் உங்கள் னககன அனணத்து 
உட்கரப னயக்கரம். 

 

  குமந்னதகின் நதரல்ட்னடகின் யலி அதிகநரக 
இருக்கும். நய, ஒவ்சயரரு பனபெம் சநதுயரக தூக்கி, 

அனெத்து, னிற்ெிகன செய்ன நயண்டும். 
 

  குமந்னதகள் னககன நதரலக்கு நநல் தூக்குயனத 
தயிர்க்க நயண்டும். 

 

  குமந்னதகள் யலி இல்ரதநரது, தரரகநய னககன 
தூக்கிரல் அனத அனுநதிக்கரம். 

 



ஒரு யனதுக்கும் நநர குமந்னதகலக்கர செனல்பனகள் 
 

  குமந்னதகலக்கு அறுனய ெிகிச்னெ செய்து பதல் இபண்டு, 

பன்று யரபங்கலக்கு கல் நபங்கிலும் அதிக ஓய்வு 
நதனயப்டும். ஆரலும் குமந்னதகள் டுக்னகனன யிட்டு 
ழுந்து யினனரட பனற்ெி செய்யரர்கள். அவ்யரறு 
இல்ரநல் குமந்னத நிகவும் நெரர்யரக இருந்தரல் 
நருத்துயரின் ஆநரெனகன நகட்க நயண்டும். 

 

  ஆறுயரபத்திற்கு நநலும், அறுனய ெிகிச்னெ கரனம் 
பழுயதுநரக குணநனடபெம் யனபனிலும் ீச்ெல் நரன் 
உடற்னிற்ெிகன செய்னக்கூடரது. 

  இதன நருத்துயர் அிவுறுத்தும் யனப உடற்னிற்ெி 
யகுப்புகள் நற்றும் யினனரட்டுகில் ஈடுடக் கூடரது. 
நநலும் கடிநர உடல் செனல்கன தயிர்க்க 
நயண்டும். 

 

 
  பதுகில் நரட்டும் னகள் நற்றும் புத்தகப் னகன 

நரட்டக் கூடரது. 
 

  ள்ிக்கு செல்லும் குமந்னதகள் இபண்டு சதரகுப்பு 
புத்தகங்கன னயத்திருக்க நயண்டும். ஒன்று ள்ினிலும் 
ஒன்று வீட்டிலும் னயத்து சகரள் நயண்டும். 

 



  ள்ி செல்லும் குமந்னதகள் அறுனய ெிகிச்னெ செய்த ின் 

பதல் 6 யரபங்கலக்கும் 2 கிநர னடக்கு நநல் ரபம் 
தூக்கக் கூடரது. 

 

  கரல் ந்து, கூனடந்து, ஹரக்கி யினனரட்டு நலிபெத்தம் 
நரன் யினனரட்டுகன நருத்துயர் அிவுறுத்தும் 
யனப யினனரடக் கூடரது. 

 

  இதன அறுனய ெிகிச்னெக்குின் குமந்னதகன ண்ர்கள், 

உயிர்கள் நற்றும் ஆெிரினர்கள் ெந்திக்க அனுநதிக்கரம். 
அரல், அதிக சரிெர இடங்கலக்கு 2 பதல் 3 யரபம் 

யனப செல் அனுநதிக்கக் கூடரது. 
 

  பதல் ஒன்ிபண்டு யரபங்கலக்கு குமந்னதனின் தூக்கத்தில் 
ிபச்ென யபரம். குமந்னத பன்னயிட அதிகநரக 
உங்கிடம் ஒட்டிக் சகரண்டு இருப்ரர்கள்.  

குமந்னதகன அனநதிபெடனும்,  அபயனணப்ிலும் 
கயித்து அயர்கள் னமன ினக்கு திரும் உதயி 
செய்ன நயண்டும். 

 

  ஒவ்சயரரு பன குமந்னதனனத் சதரடும்நரதும், னககன 
ன்கு கழுய நயண்டும். இது குமந்னதக்கு கிருநி 
தரக்கரநல் தடுக்கும். 

 

  அறுனய ெிகிச்னெக்கு ின் நெர யலி இருந்து 
சகரண்டு இருக்கும். நருத்துயர் அிவுறுத்தின நருந்தின 
சகரடுக்கரம். 

 

  அதிக யலி இருந்தரல் நருத்துயனப அணுகவும். 
 

  குமந்னதகலக்கு ெரதரபண குடல் மக்கம் திரும்,  
ரட்கள் யனப ஆகரம். 

 



 சயதுசயதுப்ர ீர் நற்றும் ிதில் செரிக்கும் 

உணவுகன தபரம். 
 

 
 

அறுனய ெிகிச்னெக்கு ின் உணர்வுப்பூர்யநர 

நரற்ங்கள்: 

கமிப்ன மக்கம்:   

 குமந்னதகள் டுக்னகனிநநன (அல்து 
கரல்ெட்னடகிநநன) ெி ெநனம் ெிறுீர் கமிக்கரம். 
குமந்னதகன தண்டிக்க நயண்டரம். ரனடயில் அது 
ெரினரகியிடும். இது சதரடர்ந்தரல் நருத்துயரின் 
ஆநரென சவும். 

 

சகரடுங்கவு:  

குமந்னதகள் தூக்கத்தில் தரரகநய திடீசபன்று ழுந்து 
அமரம் அல்து ந அனநதினில்ரநல் இருக்கரம். 

குமந்னதனன சதரட்டு அபயனணத்து ஆசுயரெப்டுத்த 
நயண்டும். சகரடுங்கவுகள் இனல்ரக பன்று யரபங்கில் 
தரரகநய ெரினரகும். குமந்னத னமன ினக்கு திரும்பும் 

யனப சரறுனநபெடனும் அனநதினரகவும் இறுக்க 

நயண்டும். 

 

அதிக ெரர்புத்தன்னந: 
குமந்னதகள் அறுனய ெிகிச்னெக்கு பன் இருந்தனத யிட 

அதிகநரக சற்நரர் அல்து கயிப்ரர்கன  
ெரர்ந்திருப்ரர்கள். குமந்னதகன அன்புடனும், 

அபயனணபுடனும் கயித்துக் சகரள் நயண்டும். 



உணவு பனகள்: 

 
 அறுனய ெிகிச்னெ செய்தவுடன் ெி ரட்கலக்கு 

குமந்னதக்கு ெி டுப்து குனயரக இருக்கும். ஆரல் 
ரனடயில் அது ெரினரகியிடும். ெிின அயிர 
உணவுகன அதிக பன சகரடுக்கரம். 

 

 குமந்னதக்கு நதனயனர கநரரிகள் நற்றும் திபயங்கள் 
கினடப்னத உறுதி செய்து சகரள் நயண்டும். 

 

 குமந்னதகள் தரரகநய ெரப்ிட ஊக்குயிக்க நயண்டும். 
 

 ிதில் கினடக்கக் கூடின அதிக ெத்தர உணவு 
யனககன சகரடுக்க நயண்டும். 

 

 செனற்னக பன உணவு யனககள், குிர் ரங்கள் 
நற்றும் துரித உணவுகன தயிர்க்க நயண்டும். 

 குமந்னதக்கு ெரியிகித உணவு யனககன தபநயண்டும். 
ரல், ரல் சரருட்கள், மங்கள், கரய்கிகள், கீனபகள் 
நரன்யற்ன தபரம். 

 

 தரயது உணவு யனககின் ஒவ்யரனந ற்ட்டரல் 
உடந நருத்துயரிடம் சதரியித்து அனத தயிர்க்க 
நயண்டும். 



குமந்னதனின் அறுனய ெிகிச்னெ கரனத்னத பரநரிக்கும் யமிகள்: 

 
 

 குமந்னதனின் அறுனய ெிகிச்னெ கரனத்னத ன்ரக 
கயித்துக் சகரள்யது நிகவும் அயெினம்ஆகும். 

 

 அறுனய ெிகிச்னெ கரனந்னத ப்நரதும் உர்யரக 
னயத்துக்சகரள் நயண்டும். கரனத்தின் நநல் அழுக்கு 
ட்டரல்     நெரப்பு ீபரல் கழுயி, உர்ந்த சுத்தநர 
துணினிரல் உர்யரக துனடத்து யிட நயண்டும். 

 

 கரனம் ஆறும்யனப அதன்நநல் வுடர் அல்து நயறு 
ந்த சரருனபெம் தடயக் கூடரது. 

 

 குமந்னதகலக்கு தர்யர, நிருதுயர ருத்தி 
ஆனடகன அணியிக்க நயண்டும். உடுத்தும் உனடகள் 
அறுனய ெிகிச்னெ கரனத்னத உறுத்தரநல் ரதுகரக்க 
உதய நயண்டும். 

 

 கத்த, உபசும் தன்னநபெனடன, இறுக்கநர உனடகள் 
நரன்னய கரனத்னத ெியப்ரக நரற்றும். 

 

 கரனத்னத திபம் கயித்து தரயது வீக்கம் அல்து ெீழ் 

யடிதல் இருக்கிதர ன்று ரர்க்க நயண்டும். இது கரனம் 

ஆரததற்கர அிகுினரகும். 
 



 கரனத்தில் இருந்து நஞ்ெள் அல்து இபத்தம் கந்த 
கெிவுகள் ற்டரம். 

 

 கூச்ெம், அரிப்பு, உணர்யின்னந இனயகள் இனல்ரக 
ற்டகூடினனய. இனய ரனடயில் நனந்துயிடும். 

 

 அறுனய ெிகிச்னெ கரனம் சூரின சயிச்ெத்தில் டரநல் 
ரதுகரக்கவும். சயனிலில் நரகும்நரது ஆறுநரதம் யனப 
ல் ருத்தி உனட நற்ம் குனட நரன்யற்ன 
னன்டுத்தவும். 

 

 அறுனய ெிகிச்னெ யடு ஆறுநரதம் யனப இருக்கரம் 
ஆறுநரதம் பதல் ஒரு யருடத்திற்கு ிகு, அது 
நனனரம்.  

 

 குமந்னத ெரப்ிடும் நரது கரனத்னத துணினரல் படி 
னயக்கவும். ெிறு குமந்னதகலக்கு ச்ெில் யமிந்து 
கரனத்னத னக்கரநல் இருக்க துண்டு உநனரகிக்கவும். 

 

நருந்து சகரடுப்து ற்ின யியபங்கள்: 
 

                                         

 ெரினர இனடசயினில் நருந்தின சகரடுக்க நயண்டும். 
 



 ஒவ்சயரரு பன நருந்து சகரடுக்கும் நரதும் னடரினில் 
குித்து னயக்க நயண்டும். 

 

  நருந்னத கயநரகவும் ெரினரக யிழுங்கும்டிபெம் 
சகரடுக்க நயண்டும். 

 

 நருந்துகன உணவுடநர நயறு ந்த திபய 
உணவுடநர சகரடுக்கக் கூடரது. ஒருநயன குமந்னத 
உணனய உண்ண நறுத்தரல், நருந்தின் உட்சகரண்ட 
அனய சதரிந்து சகரள் படினரது. 

 

 ல் பனத்த குமந்னதகலக்கு நருந்து சகரடுத்தவுடன் ீர் 
ருக னயக்க நயண்டும். ல் துக்க னயப்து 
நருந்துகரல் ற்டும் ல் செரத்னதனன தயிர்க்கும். 

 

 ஒரு நயன நருந்தின சகரடுக்க தயிரல் உடந 

சகரடுத்துயிட நயண்டும் ரன்கு நணி நபத்திற்கு நநல் 
ஆகியிட்டரல் அடுத்த நயன நருந்னத ெரினர நபத்தில் 
தபவும். 

 

 தயின நருந்தின அதிகநரகநயர இபண்டு நடங்கரகநயர 
சகரடுக்கக் கூடரது. 

 

 நருந்துகன ரதுகரப்ரக பூட்டின நரடங்கில் 
னயக்கவும். 

 

 தயறுதரக, அவுக்கு அதிகநரக நருந்து உட்சகரள் 
நர்ந்தரல் உடந நருத்துயனப அணுகவும். 

 

ெிக்கர ினகலக்கர அிகுிகள்: 
இந்த அிகுிகள் இருந்தரல் உடந நருத்துயனப  

அணுகவும். 

 பச்சு யிடுதலில் ெிபநம். 



 ிறுத்த படினரத அழுனக. 

 உடல் சயப்ம் 101° ரபன்ஹீட் அல்து 38.3° 
செண்டிகிநபட். 

 அதிக யினர்னய . 

 யரந்தி 

 கண் இனந வீக்கம்  

 யித்தினரெநர பச்சு ெத்தம் 

 குமந்னதனின் நரர்ின் நநல் உங்கள் னககன 
னயக்கும்நரது யித்தினரெநர அதிர்வு யருயது. 

 அதிக நபம் ழுந்திருக்க படினரத தூக்கம். 

 அதிக நெரர்வு  

 ெினின்னந                                                            

 அதிகநரக நற்றும் அடிக்கடி ெிறுீர் கமிக்கரனந 

 புதுயிதநர இருநல்  

 அறுனயெிகிச்னெ கரனத்தில் இருந்து கெிதல்  

 அதிக யலி  

 கரனத்தில் நரற்ம்  

 குமந்னதக்கு ல்லில் யலிநனர, செரத்னதப் ல்நர 
இருந்தரல் ல் நருத்துயனப அணுகி ெரினர நருந்து 
உட்சகரள் நயண்டும். 

தடுப்பூெி நரடுதல் ற்ி அிதல்: 

        அறுனய ெிகிச்னெக்கு இபண்டு நரதத்திற்கு ின்ர் 
அட்டயனணப்டி தடுப்பூெி நரட நயண்டும். 



சதரடர் ெிகிச்னெ பனகள்:  

 இதன அறுனய ெிகிச்னெ சயிநரனரிகள் ிரியிற்கு 
ெரினர சதரடர் ெி கிச்னெ நற்றும் கண்கரணிப்ிற்கு யப 
நயண்டும். 

 ஊட்டச்ெத்து சயிநரனரிகள் ிரியிற்கு சென்று 
ெரினர ஊட்டச்ெத்து யிபங்கன ச நயண்டும். 

 ரிநெரதனக்கு யரும்நரது அனத்து 
நருத்துயப்திவுகள், யர்ச்ெிப் திநயடு, தடுப்பூெி 
அட்டயனண ஆகினயற்ன டுத்து யப நயண்டும். 

 பன்திவு செய்த ரில் ரிநெரதனக்கு யப இபெயில்ன 

ில் நருத்துயருக்கு சதரின டுத்தவும். 

 

      


