
பெருமெபாலபான பெண்கள் பெபாதுவபா்க ்கர்பெ ்கபாலத்தின் 16 முதல் 24 வபாரங்களுக்கு 
இடையே தங்கள் குழநடத ந்கரவடத உணரத் பதபாைஙகுவபார்கள். குழந்தையின் 
அ்ைவுகள் உ்தை, படபடப்பு, ைறுக்கு அல்லது சுழற்சி பபோன்று 
இருக்க்லோம். நமது கரப்பகோ்லம் பபோகப் பபோக நகரவின் வ்க மோறக்கூடும். 

என் குழநடத 
அடிக்்கடி அடையுமபா?

எனது குழநடதயின்அடைவு்கள் 
ஏன் முக்கிேம?

உங்கள் குழநடத ந்கரவடத உணரவது அவர்கள் நன்்பா்க 
இருக்கி்பார்கள் என்ெடத உணரத்தும அறிகுறிேபாகும

உங்கள் குழநடதயின் 
அடைவு்கடை்ப 
ெற்றி நீங்கள் 

்கவடல்பெடுகிறீர்கள் 
என்்பால் ஆயலபாைடன 

பெ் மறுநபாள் 
வடர ்கபாத்திருக்்க 

யவணைபாம. 

கரப்பத்தின் முடிவிப்லோ 
அல்லது பிரைவத்தின் பபோபதைோ 
குழந்தைகள் கு்றவோக 
அ்ைகிறோரகள் என்பது  
உணடம இல்டல.  

நீஙகள் பிரைவத்திற்குச் 
சைலலும் பநரம் வ்ர 
உஙகள் குழந்தை  நகரவ்தை 
பதபாைரநது உணரதைல அவசியம், 
பிரைவத்தின் சபோது கூட 
உணரவீரகள். 

• ஒரு மருத்துவச்சி அல்லது உஙகள் மகப்பபறு பிரிவுடன் 

சதைோடரபு சகோள்வ்தை தைள்ளிப்பபோட யவணைபாம.

• பதபாடலயெசி பையேலபாமபா யவணைபாமபா எனக் 
்கவடல்பெை யவணைபாம, ைநபதைகமோக இருநதைோலும் 

ஒரு மருத்துவச்சியிடம் அல்லது மகப்பபறு பிரிவில 

ஆப்லோை்ை சபறுவதுஅவசியம். அவரகள் 

உடைடியோக உஙக்ை பநரில ைநதிக்க விரும்பக்கூடும்.

உஙகள் குழந்தையின் அ்ைவுகள் கு்றநதுவிடடை 
அல்லது நின்றுவிடடதைோக நீஙகள் கருதிைோல, உைனடிேபா்க 
உஙகள் மருத்துவச்சி அல்லது மகப்பபறு பிரிவில 
பபசுஙகள். (மருத்துவச்சிக்ை ஒரு நோ்ைக்கு 24 
மணிபநரமும் வோரத்தில 7 நோடகளும் அணுக்லோம்). 
எநபநரமும், இரவில கூட ஏபதைனும் ஒரு மருத்துவச்சி 
பணியில இருப்போர.

குழந்தையின் அ்ைவுகள் கு்றவது அவரது 
உடலநி்்ல ைரியில்லோமல இருப்பதைற்கோை முக்கியமோை 

எச்ைரிக்்க அறிகுறியோக இருக்க்லோம். 

பிரைவத்தின் பபோது இறத்து பிறக்கும் குழந்தைக்ை 
சபற்ற சபணகளில போதிப் பபர தைஙகள் குழந்தையின் 
அ்ைவுகள் கு்றநதை்தை அல்லது நிறுத்தைப்படட்தைக் 

கவனித்தைைர. 

குறிப்பிடட எணணிக்்க அைவு 
அ்ைநது சகோடுக்கபவணடும் எை 

கணக்கு ஏதும் இல்்ல.  

16-24 வோரஙகள் முதைல 32 
வோரஙகள் வ்ர குழந்தை நகரவது 
அதிகரித்துக் சகோணபடபபோவ்தை 
நீஙகள் உணர பவணடும், பின்ைர  

பிரைவம் வ்ர அபதை அைவு நகரவு 
மடடுபம இருக்கும்.

குழந்தையின் இதையத் துடிப்்பச் பைோதிக்க, 
்ககளில பிடித்துக் சகோணடு இயக்கும் 
மோனிடடரகள், டோப்ைரகள் அல்லது 

சதைோ்்லபபசி சையலிகள் பபோன்றவற்்றப் 
பயன்படுத்தை பவணடோம். 

இதையத் துடிப்்ப நீஙகள் கணடறிநதைோலும், 
உஙகள் குழந்தை ந்லமோக இருப்பதைோக அது 

சபோருள்படோது.

குழநடதயின் 
அடைவு்கடை்ப ெற்றி 

அறிநது ப்கபாள்ளுங்கள்.

எனது குழநடதயின் இேக்்கங்கள் மீணடும 
குட்நதுவிடைபால் என்ன பையவது?

நீஙகள் பரிபைோதித்தைபின்னும், உஙகள் குழந்தையின் அ்ைவு 
குறித்து நீஙகள் திருப்தி சகோள்ைவில்்ல என்றோல, 
இதைற்கு முன்பு அ்ைத்தும் ைோதைோரணமோக இருநதைோலும் 
கூட இப்பபோது உஙகள் மருத்துவச்சி அல்லது மகப்பபறுப் 
பிரி்வ பநரடியோகத் சதைோடரபு சகோள்ை பவணடும்.

இது யெபால எத்தடன முட் நைநதபாலும, ஆயலபாைடனக்்கபா்க 
மருத்துவச்சி அல்லது ம்க்பயெறு்ப  பிரிடவத் பதபாைரபு ப்கபாள்ைத் 
தேங்கயவணைபாம. ம்க்பயெறு்ப பிரிவில் 24 மணி யநரமும 
மருத்துவச்சி்கள் ெணியில் உள்ைனர.

இநதத் துணடு்பபிரசுரம பி் பமபாழி்களிலும கிடைக்கி்து:  
tommys.org/pregnancyresources
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இஙபக பமலும் அறிக
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ஆதபாரங்கள் மற்றும ஒ்பபுதல்்கள்
இநதைத் துணடுப்பிரசுரத்தில உள்ை தைகவலகள் ஆர.சி.ஒ.ஜி  கிரீன்-
டோப் வழிகோடடி எண 57 குறைக்கப்பட்ட ்கரு இயக்கங்கள் (2011) 
மற்றும் ஆர.சி.ஒ.ஜி பநோயோளி தைகவல துணடுப்பிரசுரம் ்கரப்பத்தில் 
உங்கள் குழநறதையின் இயக்கங்கள்: உங்களுக்ககான தை்கவல் (2012) 
ஆகியவற்்ற அடிப்ப்டயோகக் சகோணடது.

இநதைத் துணடுப்பிரசுரத்்தை உருவோக்குவ்தை ஆதைரித்தை பின்வரும் 
அ்மப்புகளுக்கு நன்றி:

சதைோடரபு விவரஙகள்:

tommys.org


