நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கிறீர்களா? நீங்கள் ஒரு

நீங்கள் கர்ப்பமாக
இருக்கிறீஇருக்கிறீ
ர்களா? நீர்
ங்களா?
கள் ஒரு
நீங்கள் கர்ப்பமாக
நீங்கள் ஒரு

குழந்ைத உருவானைத எதிர்பார்க்கிறீர்களா?

குழந்ைதகுழந்ைத
உருவானைத
எதிர்பார்க்கிறீ
ர்களா? ர்களா?
உருவானைத
எதிர்பார்க்கிறீ
நார்ேவயில்
கர்ப்பம்,
பிரசவம்
மற்றும்
குழந்ைத
நார்ேவயில் கர்ப்பம்,
பிரசவம்
மற்றும்
குழந்ைத

நார்ேவயில் கர்ப்பம், பிரசவம் மற்றும் குழந்ைத
பிந்ைதய
காலகட்டம்
பிறப்பிற்குப்
காலகட்டம்
பிறப்பிற்குப் பிந்ைதய
பிறப்பிற்குப் பிந்ைதய காலகட்டம்

மகப்ேபறு உதவியாளர் சின்ேன ேஹாலன் அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்டது.
மகப்ேபறு
உதவியாளர்
சின்ேன சின்ேன
ேஹாலன்
அவர்களால்
தயாரிக்கப்பட்டது.
மகப்ேபறு உதவியாளர்
ேஹாலன்
அவர்களால்
தயாரிக்கப்பட்டது.

IS-1396 tamil

முன்னுைர
உலகம் முழுவதும் ெபரும்பாலும் ெபண்கள் ஒேர வழியில் தங்களின்
குழந்ைதகளுக்காக கர்ப்பம் தரித்து, பிரசவித்து, தாய்ப்பால் ஊட்டி மற்றும்
ேபணிக்காக்கின்றனர், ஆனால் சமுதாயங்கள் கர்ப்பிணிப் ெபண்களுக்கு அவர்களின்
உடல்நலப் பாதுகாப்புத் திட்டங்கைள ேவறுபட்ட முைறயில் ெசய்கின்றனர். எனேவ
தான் நார்ேவயில் நாம் எவ்வாறு ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத உங்களுக்குக் கூறேவ
இந்த தகவல் ைகேயட்ைட தயார்ெசய்திருக்கிேறாம்.
இங்கு நீங்கள் பின்வருவன பற்றிய தகவைலக் காணலாம்:


நீங்கள்

கர்ப்பமாக

இருக்கும்

ேபாதும்

குழந்ைதைய

நல்லபடியாகப்

ெபற்ெறடுப்பது குறித்தும் எங்கு உதவிையப் ெபறலாம்


கர்ப்ப காலம், பிரசவம் மற்றும் பிரசவத்திற்குப் பிந்ைதய காலகட்டத்தில்
உங்கள் உடலில் மற்றும் உங்கள் குழந்ைதக்கு என்ன நிகழ்கிறது



கர்ப்பமாக

இருக்கின்ற

ேபாது,

பிரசவத்தின்

ேபாது

மற்றும்

உங்களின்

பிரசவத்திற்குப் பிந்ைதய காலகட்டத்தில் நீங்கள் ெகாண்டிருக்கும் உரிைமகள்


கர்ப்பகால பரிேசாதைனயில் மற்றும் மருத்துவமைனயில் என்ன நடக்கிறது

கர்ப்பமாக இருப்பது உற்சாகமானதும் மற்றும் சவாலானதும் ஆகும். இந்த ைகேயட்டில்
நீங்கள்

காண்பைத

விடவும்

அதிகமான

தகவல்

உங்களுக்குத்

ேதைவப்படும்.

உங்களுக்கு ஏேதனும் சந்ேதகங்கள் இருந்தால், நீங்கள் மகப்ேபறு உதவியாளர்கள்,
மருத்துவர்கள் மற்றும் ெபாது சுகாதார ைமய அலுவர் ஆகிேயாரிடத்தில் ேகட்கலாம்.
நீங்கள்
பிரசவம்

நார்ேவயில்
மற்றும்

பிரசவித்த

நண்பர்களிடத்திலும்

பிரசவத்திற்குப்

பிந்ைதய

ேகட்க

காலம்

ேவண்டும்.

பற்றிய

பல

கர்ப்பம்,

புத்தகங்கள்

கிைடக்கின்றன. இந்த புத்தகங்கள் ெபரும்பாலும் நார்ேவயின் அல்லது ஆங்கில
ெமாழியில் உள்ளன, ேமலும் இைவ புத்தகக்கைடகளில் அல்லது ெபாது நூலகங்களில்
கிைடக்கின்றன. நீங்கள் இைணய பயன்படுத்துகிறீர்கள் எனில், பயனுள்ள தகவைல
வழங்குகின்ற

வைலத்தளங்கைளயும்

கண்டறியலாம்.

உங்கள்

விருப்பமான

ெமாழியில் வைலத்தளங்கைள எவ்வாறு கண்டறிவது என்பது பற்றி உங்கைளச்
சுற்றியிருப்பவர்களிடம் ேகளுங்கள்.
நார்ேவயியன் ெசாற்கள் மற்றும் ெதாடர்கள்
நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்ைகயில், நீங்கள் பிரசவிக்கின்ற ேநரத்தில் மற்றும் உங்கள்
பிரசவத்திற்குப் பிந்ைதய காலத்தின் ேபாது, நீங்கள் நார்ேவ ெமாழிப் பாடத்ைதப்
படிக்கின்ற ேபாது கற்றுக்ெகாள்ளாமல் இருந்திருக்ககூடிய வார்த்ைதகைள நீங்கள்
ேகட்பீர்கள். நார்ேவயியன் ெமாழியிலுள்ள இந்த வார்த்ைதகைள நீங்கள்
அறிந்திருந்தால், என்ன நடக்கிறது என்பைத நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள எளிதாக இருக்கும்.
எனேவ இந்தக் ைகேயடானது நீங்கள் பயனுள்ளதாகக் கருதக்கூடிய வார்த்ைதகளின்
மூன்று பட்டியல்கைள வழங்குகிறது.
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பகுதி 11
பகுதி 1

கர்ப்பம்சார்ந்த ெசாற்க

கர்ப்பம்சார்ந்த ெசாற்களஞ்சியம்
Gravid

Gravid
Graviditet/svangerskap
Svangerskapskontroll
Ultralydundersøkelse
Genetisk veiledning
Jordmor
Lege
Gynekolog
Helsestasjon
Henvisning
Termin
Foster
Blodprøver
Urinprøve
Blodtrykk
Vekt

கர்ப்பம்

Graviditet/svangerskap

கர்ப்பகாலம்

Svangerskapskontroll

கர்ப்பகாலப் பரிேசாதைன

Ultralydundersøkelse

அல்ட்ராசவுண்ட் ேசாதைன

Genetisk veiledning
மரபணு ஆேலாசைன
மகப்ேபறு
உதவியாளர்
Jordmor
மருத்துவர்

Lege

மகப்ேபறு மருத்துவர்

Gynekolog

ெபாது சுகாதார ைமயம்

Helsestasjon
பரிந்துைர
பிரசவக்ெகடு
ேததி
Henvisning
கரு

Termin

இரத்த மாதிரிகள்

Foster

சிறுநீர் மாதிரிகள்

Blodprøver
இரத்த அழுத்தம்
எைட

Urinprøve

கர்ப்பம்
கர்ப்பகாலம்

கர்ப்பகாலப் பரிேசாதை

அல்ட்ராசவுண்ட் ேசாத
மரபணு ஆேலாசைன

மகப்ேபறு உதவியாளர்
மருத்துவர்
மகப்ேபறு மருத்துவர்

ெபாது சுகாதார ைமயம்
பரிந்துைர
பிரசவக்ெகடு ேததி
கரு
இரத்த மாதிரிகள்
சிறுநீர் மாதிரிகள்

Blodprosent/
hemoglobin

ரத்த சிவப்பு அணுக்களின் ஹீேமாகுேளாபின்

Blodsukker

இரத்த சர்க்கைர

Svangerskapsdiabetes
Pre-eklampsi/
svangerskapsforgiftning
Bekken
Vagina/skjede
Livmor/uterus

Blodtrykk

அளவு அல்லது சதவதம்
ீ

Vekt

Blodprosent/
கர்ப்பகால
நீரிழிவுேநாய்
hemoglobin
முன்சூல்வலிப்பு
இடுப்புக்கூடு
Blodsukker
ெபண்ணுறுப்பு
Svangerskapsdiabetes

கருப்ைப

இரத்த அழுத்தம்
எைட

ரத்த சிவப்பு அணுக்களி

அளவு அல்லது சதவதம்
ீ
இரத்த சர்க்கைர

கர்ப்பகால நீரிழிவுேநாய்

Abort

Pre-eklampsi/
முன்சூல்வலிப்பு
svangerskapsforgiftning
சுன்னத்து/ெபண்ணுறுப்புத்துைள
அைடத்தல்
Bekken
இடுப்புக்கூடு

Prematur fødsel

குைறப் பிரசவம்

Mormunn/cervix
Omskåret

Overtidig fødsel
Dødfødsel

கருப்ைப வாய்

கருக்கைலப்பு/கருச்சிைதவு

Vagina/skjede

Livmor/uterus
தாமதப் பிறப்பு

Mormunn/cervix
இறந்து பிறந்த
குழந்ைத
Omskåret
Abort
Prematur fødsel
Overtidig
fødsel
3
Dødfødsel
3

ெபண்ணுறுப்பு
கருப்ைப
கருப்ைப வாய்

சுன்னத்து/ெபண்ணுறுப்

கருக்கைலப்பு/கருச்சிை
குைறப் பிரசவம்
தாமதப் பிறப்பு

இறந்து பிறந்த குழந்ைத

கர்ப்பகாலம்
கர்ப்பமா?
நீங்கள் கர்ப்பம் தரித்துள்ள ீர்களா அல்லது இல்ைலயா என்பது உங்களுக்கு உறுதியாகத்
ெதரியவில்ைல எனில், நீங்கள் நார்ேவயில் க்ராவி-ேசாதைன என்ற ஒரு
ேசாதைனைய எடுத்துக்ெகாள்ளலாம். இைத நீங்கள் மருந்துக்கைடயில் வாங்கி
வட்டிேலேய
ீ
ேசாதைன ெசய்யலாம். நீங்கள் இந்தச் ேசாதைனையச் ெசய்வதில்
உதவிக்கு உங்கள் வழக்கமான GP அல்லது மகப்ேபறு உதவியாளைரயும் பார்க்கலாம்.
உங்களுக்கு ஒரு ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ேதைவயா?
நீங்கள் நார்ேவயின் ெமாழி ேபசவில்ைல எனில் அல்லது உங்களிடம் கூறிய
அைனத்ைதயும் நீங்கள் புரிந்துெகாள்வதில் உறுதியில்லாமல் இருந்தால், ஒரு
ெமாழிெபயர்ப்பாளைர ைவத்துக்ெகாள்ள உங்களுக்கு உரிைம உள்ளது. அைனத்து
ெமாழிெபயர்ப்பாளர்களும் இரகசியக் காப்புக் கடைமயின் கீ ழ் வருகின்றனர். இதன்
ெபாருள், உங்களுக்கு அவர்கள் ெமாழிெபயர்ப்பு ெசய்தேபாது என்ன கூறப்பட்டது
என்பைத யாரிடமும் ெசால்லமல் இருக்கக் கூடும். நீங்கள் ெமாழிெபயர்ப்ைப
ெதாைலேபசி வாயிலாகவும் ேகட்டுப்ெபறலாம். உங்களுக்கு ஒரு ெமாழிெபயர்ப்பாளர்
ேதைவெயனில், நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களின் சந்திப்பிற்கு முன்னதாகேவ
மருத்துவரிடம் அல்லது மகப்ேபறு உதவியாளரிடம் ெதரிவிக்க ேவண்டும். ஒரு
ெமாழிெபயர்ப்பாளைர ஏற்பாடுெசய்ய சில நாட்கள் கூட எடுக்கக்கூடும்.
ெமாழிெபயர்ப்புக்கு கட்டணம் ஏதுமில்ைல.
கர்ப்பகாலப் பரிேசாதைன
நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கின்ற ேபாது, நார்ேவயில் வழக்கமான பிரசவத்திற்கு
முந்ைதய பாதுகாப்பின் பகுதியாக, “முன்ேபறுகாலப் பாதுகாப்பு” (svangerskapskontroll)
என்றைழக்கப்படுகின்ற வழக்கமான கர்ப்பகால உடல்நிைல பரிேசாதைனகளுக்கான
சந்திப்புத்ேததிகள் உங்களுக்கு அளிக்கப்படும். நீங்கள் மகப்ேபறு உதவியாளைர,
மருத்துவைரப் பார்க்கேவண்டுமா அல்லது ெபாது சுகாதார ைமயத்திற்குச்
ெசல்லேவண்டுமா என்று நீங்கள் முடிெவடுக்கிறீர்கள். மருத்துவர்களும் மகப்ேபறு
உதவியாளர்களும் இந்தப் பரிேசாதைனகைளச் ெசய்வதற்குப் பயிற்சிெபற்றுள்ளனர்.
உங்கள் கணவர், துைணவர் அல்லது மற்ெறாரு நபர் உங்களுடன் வரலாம். உங்கள்
கர்ப்பகாலத்தின் ேபாது சிக்கல்கள் எழுந்தால், மருத்துவர் அல்லது மகப்ேபறு
உதவியாளர் ஒரு நிபுணருடனான சந்திப்பிற்கு ஏற்பாடு ெசய்வார்.
கர்ப்பகாலப் பரிேசாதைனகளுக்கு ெசல்வதில் பல நன்ைமகள் உள்ளன. உங்கள்
உடல்நலமும், உங்கள் குழந்ைதயும் பரிேசாதிக்கப்பட்டு, பயனுள்ள தகவைலயும்
உதவிையயும் நீங்கள் ெபறுவர்கள்.
ீ
கர்ப்பகால பரிேசாதைனகள் இலவசம்.
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உரிய ேநரத்தில் வருதல்
நார்ேவயில் கர்ப்பகாலப் பரிேசாதைனகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதால், நீங்கள்
கண்டிப்பாக மருத்துவர் அல்லது மகப்ேபறு உதவியாளருடனான உங்கள் சந்திப்பிற்கு
உரிய ேநரத்திற்கு வந்துேசர ேவண்டும். உங்களால் வரமுடியவில்ைல என்றாேலா
அல்லது தவிர்க்கமுடியாத காரணத்தால் தாமதமானாேலா, நீங்கள் கண்டிப்பாக
அலுவலகத்திற்கு உடனடியாகத் தகவல் ெதரிவிக்க ேவண்டும். நீங்கள் தகவல்
ெதரிவிக்கவில்ைல என்றால், உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மகப்ேபறு
உதவியாளருடனான உங்கள் சந்திப்பு ரத்தெசய்யப்படும், ேமலும் நீங்கள் ஒரு புதிய
சந்திப்ைபப் ெபற ேவண்டும்.
ேசாதைனகள் மற்றும் பரிேசாதைனகள்
இரத்த மாதிரிகளும் சிறுநீர் மாதிரிகளும் கர்ப்பகாலப் பரிேசாதைனயில் இயல்பாக
எடுக்கப்படுகின்றன. இந்தச் ேசாதைனகள் உங்கள் உடல்நலம் பற்றியும்
சிலேநரங்களில் உங்கள் குழந்ைதயின் உடல்நலம் குறித்தும் முக்கியமான தகவைல
வழங்குகின்றன. உங்கள் கர்ப்பகாலத்தின் சுமார் 18 -ஆம் வாரத்தில் ஒரு
அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்ேகன் ேசாதைனயும் உங்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது. அைனத்து
ேசாதைனகளும் பரிேசாதைனகளும் தன்னார்வமுைடயைவ. மருத்துவர் அல்லது
மகப்ேபறு உதவியாளர் முன்ைவக்கும் ேசாதைனகைள நிராகரிக்கின்ற உரிைம
உங்களுக்கு உள்ளது, ஆனால் வழக்கமான நைடமுைறகளின் பகுதியாக உள்ளைவ
தவிர பிற அல்லது ேவறுபட்ட ேசாதைனகைளச் ெசய்ய நீங்கள் ேகார முடியாது.
முன்னதாக ெசய்யப்பட்ட ெபண்களுக்கான அல்ட்ராசவுண்ட் பரிேசாதைன ஆபத்தாக
இருக்கும்பட்சத்தில், மரபணு ஆேலாசைனயும் கிைடக்கின்றது. பரிேசாதைனயில்
உங்கள் மகப்ேபறு உதவியாளர் அல்லது மருத்துவரிடமிருந்து நீங்கள் பரிேசாதைனகள்
மற்றும் ேசாதைனகள் பற்றிய ேமலும் தகவைலப் ெபறுவர்கள்.
ீ
நீங்கள் ெபண்ணுறுப்புத்துைள அைடத்திருந்தீர்களா?
நீங்கள் ெபண்ணுறுப்புத்துைள அைடத்தல்/சுன்னத்து ெசய்திருந்தால், இைத உங்கள்
கர்ப்பகாலப் பரிேசாதைனயில் ெதரிவிக்க ேவண்டும். உங்கள் பிரசவத்திற்கு
முன்னதாக ேதைவயான ேநரத்தில் ெபண்ணுறுப்புத்துைள அைடப்ைப திறந்துெகாள்ள
முடியும். அனுபமுள்ள மருத்துவர்கள் இைத ஒரு மருத்துவமைனயில் ெசய்வார்கள்,
ேமலும் விதிமுைறப்படி உங்களுக்கு மறத்துப்ேபாக மயக்கமருந்து அளிக்கப்படும்.
பயனுள்ள தகவல்
”Er du gravid? Informasjon om svangerskapsomsorgen” (நீங்கள் கர்ப்பமாக உள்ள ீர்களா?
கர்ப்பகாலப் பரிேசாதைனகள் பற்றிய தகவல்) என்ற ெபயைரக் ெகாண்ட இந்தக்
ைகேயடானது கர்ப்பகாலப் பரிேசாதைனகளில் என்ெனன்ன
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுகின்றன என்பது பற்றிய அதிகமான தகவைல வழங்குகிறது.
நார்ேவயியன் மற்றும் ஆங்கில ெமாழியிலுள்ள இந்தக் ைகேயடானது உங்கள்
மருத்துவரிடம் அல்லது மகப்ேபறு உதவியாளரிடம் கிைடக்கிறது.
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சமூகப் பாதுகாப்பு நன்ைமகள்
உங்கள் பிரசவத்திற்கு முன்னதாக கைடசிப் பத்து மாதங்களில் குைறந்தபட்சம் ஆறு
மாதங்களுக்கு உங்கள் நாட்டிலிருந்து ெவளிேய நார்ேவயில் பணிபுரிந்து சம்பளம்
ெபற்றிருந்தால், நீங்களும் மகப்ேபறு நன்ைமகளுக்கு உரியவராகிறீர்கள். உங்கள்
கர்ப்பகாலத்தின் ேபாது நீங்கள் உடல்நிைல சரியில்லாமல் இருந்தால், நீங்கள்
கண்டிப்பாக மருத்துவைரப் பார்க்க ேவண்டும். நீங்கள் பணிபுரிவது உங்களுக்கும்
உங்கள் குழந்ைதக்கும் தீங்கா அைமயக்கூடும் என்பதால் உங்களால் பணிையத் ெதாடர
இயலவில்ைல என்றால், நீங்கள் பிற ேவைலப் பணிகைள ஒதுக்கித் தரும்படி அல்லது
கர்ப்பகால நன்ைமகைளப் ெபறக் ேகாருவதற்கான உரிைமையக் ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் ஒரு மாணவராக அல்லது உங்கள் நாட்டிற்கு ெவளிேய ேவைலயில்லாதவராக
இருந்தால், நீங்கள் பிரசவத்திற்குப் பின்னர் நிதியுதவி நன்ைமகைளப் ெபற
தகுதியுள்ளவராகிறீர்கள். இந்தத் ெதாைகயானது ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
சரிெசய்யப்படுகிறது.
நீங்கள் ஒரு அகதியாக இருந்தால், நீங்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ேதசிய காப்பீடு
உரிைமகைளக் ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் மகப்ேபறு நன்ைமகைள அல்லது
குழந்ைத உதவித்ெதாைகையப் ெபற தகுதியிழக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் ஏேதனும் சந்ேதகங்கைளக் ெகாண்டிருந்தால், உங்கள் மகப்ேபறு
உதவியாளரிடம் அல்லது மருத்துவரிடம் உங்கள் சூழ்நிைலபற்றி ேபசுங்கள், அல்லது
NAV (சமூகப் பாதுகாப்பு முகைமைய) ெதாடர்புெகாள்ளுங்கள்.
உங்கள் தனிநபர் மகப்ேபறு பதிவு
உங்கள் தனிநபர் மகப்ேபறு பதிவு (“helsekortet”) என்பது உங்கள் உடலநம் பற்றிய
தகவைல மகப்ேபறு உதவியாளர் அல்லது மருத்துவர் குறிக்கின்ற ஆவணம் ஆகும்.
உங்கள் தனிநபர் மகப்ேபறு பதிைவ ஒரு பிளாஸ்டிக் உைறயில் நீங்கள் எப்ேபாதும்
உங்களுடேனேய ைவத்திருக்க ேவண்டும்.
பிரசவம்
மகப்ேபறு உதவியாளர் அல்லது மருத்துவர் ஒரு மருத்துவமைனயில் அல்லது பிரசவ
அைறயில் உங்கள் பிரசவத்திற்கு ஏற்பாடு ெசய்கிறார். அவர்களின் விருப்பங்கள்
உங்களுக்கு ஏற்றதாக இல்ைல என்று நீங்கள் நிைனத்தால், மற்ெறாரு இடத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுப்பதற்கான உரிைமைய நீங்கள் ெபற்றிருக்கிறீர்கள். நார்ேவயில்,
ெபரும்பாலான் நபர்கள் தங்கள் குழந்ைதைய வட்டில்
ீ
ெபற்ெறடுக்கத்
ேதர்வுெசய்வதில்ைல, ஆனால் நீங்கள் அவ்வாறு ெசய்ய சாத்தியமுள்ளது. இதுதான்
உங்களுக்கு ேவண்டுெமனில், நீங்கள் கண்டிப்பாக வட்டில்
ீ
நைடெபறும் பிரசவத்திற்கு
வருைகதருகின்ற மகப்ேபறு உதவியாளைரக் ெகாண்டு இைத ஏற்பாடுெசய்ய
ேவண்டும்.
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அல்ட்ராசவுண்ட்
அைனத்துக் கர்ப்பிணிப் ெபண்களுக்கும் கர்ப்பகாலத்தின் சுமார் 18 வாரத்தில் ஒரு
அல்ட்ரா பரிேசாதைன வழங்கப்படுகின்றது. அந்தப் பரிேசாதைனயானது நீங்கள்
உங்கள் குழந்ைதையப் பிரசவிக்கப் ேபாகின்ற மருத்துவமைனயில் அல்லது
அருகிலுள்ள மருத்துவமைனயில் நடத்தப்படுகிறது.
கருக்கைலப்பு/துண்டிப்பு
நார்ேவ நாட்டுச் சட்டப்படி, அைனத்துப் ெபண்களும் தங்களின் கர்ப்பத்தின் 12 ஆம்
வாரம் வைரயில் கருக்கைலப்பு ெசய்துெகாள்ள முடிவுெசய்யும் உரிைமையப்
ெபற்றுள்ளனர். அதாவது நீங்களாகேவ உங்கள் கர்ப்பத்தின் முதல் 12 ஆவது வாரத்தின்
ேபாது உங்கள் கர்ப்பத்ைதத் ெதாடரலாமா அல்லது நிறுத்திக்ெகாள்ளலாமா என்பைத
முடிவுெசய்கிறீர்கள். இதற்கான வழிமுைறகள் மற்றும் அதன் மருத்துவ விைளவுகள்
பற்றிய தகவைலப் ெபற நீங்கள் ஒரு மருத்துவைரேயா அல்லது மகப்ேபறு
உதவியாளைரேயா பார்க்கலாம். “Til deg som vurderer abort” (கருக்கைலப்பு ெசய்யக்
கருதுகின்ற உங்களுக்கான வழிகாட்டி) என்ற தைலப்ைபக் ெகாண்ட ைகேயடானது
ேமலும் தகவைல வழங்குகிறது, இது உங்கள் மருத்துவரிடம் அல்லது மகப்ேபறு
மருத்துவமைனயில் கிைடக்கிறது.
உங்கள் கர்ப்பகாலத்தின் பன்னிரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகு நீங்கள் கருக்கைலப்பு
ெசய்துெகாள்ள விரும்பினால், நீங்கள் கண்டிப்பாக அனுமதிக்கு விண்ணப்பிக்க
ேவண்டும். மகப்ேபறு உதவியாளர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் உங்கள் விண்ணப்பம்
ெதாடர்பாக உங்களுக்கு உதவும் ெபாறுப்ைபப் ெபற்றுள்ளனர். அருகிலுள்ள
மருத்துவமைனயிலுள்ள நிபுணர்கள் குழுவானது (குழுமம்) நீங்கள் கருக்கைலப்பு
ெசய்யலாமா என்பைதத் தீர்மானிக்கிறது. கருக்கைலப்பின் நைடமுைற விவரங்கள்
பற்றிய தகவல் உங்களுக்குத் ெதரிவிக்கப்படும்.
தன்னியல்புக் கருச்சிைதவு/கருச்சிைதவு
கர்ப்பகாலத்தின் ேபாதான இரத்தப்ேபாக்கு உடனடி கருச்சிைதவின் அறிகுறியாக
இருக்கக்கூடும். குறிப்பாக இது உங்கள் முதல் கர்ப்பமாக இருந்தால், முதல்
பன்னிரண்டு வாரங்களின் ேபாது இது நிகழ்வது ெபாதுவானது. உங்களது அடுத்த
கர்ப்பம் முழுவதும் இயல்பானதாக இருக்கக்கூடும். நீங்கள் கருச்சிைதவு
ெகாண்டிருப்பதாக நிைனத்தால், நீங்கள் கண்டிப்பாக மருத்துவைர, அவசரகால
மருத்துவ ேசைவகைள அல்லது ஒரு மருத்துவமைனையத் ெதாடர்புெகாள்ள
ேவண்டும்.
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நீங்கள் கர்ப்பமாகும் ேபாது
என்ன நடக்கிறது?
கருத்தரிப்பு
பாலியியல் உறவின் ேபாது ஆணிடமிருந்து வரும் உயிரணுவுடன் ெபண்ணிடமிருந்து
வரும் சிைன முட்ைட (முட்ைட) உருகினால், நாம் அைத சிைன முட்ைட
கருத்தரித்துள்ளதாகக் கூறுகிேறாம். கருத்தரித்த சிைன முட்ைடயானது கருப்ைபயில்
(கர்ப்பப்ைப) தானாகேவ இைணகிறது. இங்கு அது விைரவாக வளர்ந்து கரு
என்றைழக்கப்படுகிறது, இதுேவ பிறப்பதற்கு முன்னதாக, கருப்ைபயிலுள்ள
குழந்ைதக்கான ெசால்லாகும். கருவானது உங்கள் கருப்ைபயினுள் உள்ள
பனிக்குடத்தில் அைமகிறது. ெதாப்புள் ெகாடியானது கருவின் ெதாப்புளிலிருந்து
நஞ்சுக்ெகாடிக்குச் ெசல்கிறது. நஞ்சுக்ெகாடியானது கருப்ைபயுடன்
இைணந்திருக்கிறது. கருவானது ஆக்சிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்து ேபான்ற தனக்குத்
ேதைவயான அைனத்ைதயும் இந்த ெதாப்புள் ெகாடியின் மூலேம ெபறுகிறது, ேமலும்
இது கருப்ைபயினுள் மிக நன்றாகப் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது.
கரு வளர்ச்சி
கருவானது 20 வாரங்களின் வளர்ந்திருக்கும் ேபாது அதன் எைட சுமார் 250
கிராம்களாகவும் 24 ெச.மீ நீளம் ெகாண்டதாகவும் இருக்கிறது. இப்ேபாது உங்கள்
குழந்ைத உங்களுக்குள் நகருவைத நீங்கள் உணரலாம். அது ஒவ்ெவாரு நாளும் பல
முைறகள் உைதக்கும் சுற்றிலும் நகரும். 40 வாரங்களுக்குப் பின்னர் பிறக்காத
குழந்ைதயின் எைட சுமார் 3500 கிராம்களாகவும் அதன் நீளம் சுமார் 50 ெச.மீ எனவும்
இருக்கிறது. மகப்ேபறு உதவியாளர் அல்லது மருத்துவர் ஒவ்ெவாரு
பரிேசாதைனயிலும் ேடப் அளவட்ைடக்
ீ
ெகாண்டு உங்கள் வயிற்ைற அளப்பதன்
மூலமாக கருவின் வளர்ச்சிையப் பரிேசாதிக்கிறார்.
கருவின் இதயத் துடிப்பானது அது வளர்ந்தபின் துடிப்பைத விடவும் மிக ேவகமாகத்
துடிக்கிறது: நிமிடத்திற்கு 110 மற்றும் 160 துடிப்புகளுக்கு இைடயில் இருப்பது
ெபாதுவானது. மருத்துவர் அல்லது மகப்ேபறு உதவியாளர் கருவின் இதயத்துடிப்ைபப்
பரிேசாதிக்க ஸ்ெடதஸ்ேகாப்ைப உங்கள் வயிற்றின் மீ து ைவத்து துடிப்ைபக் ேகட்பார்.
மகப்ேபறு உதவியாளர் அல்லது மருத்துவர் கருவின் நிைலையக் கண்டறிய உங்கள்
வயிற்றிைன ேசாதித்து உணர்வார். பிறப்பிற்கு முன்னதாக இைத அறிந்துெகாள்வது
முக்கியம் ஆகும். ெபரும்பாலான குழந்ைதகள் தைலைய இடுப்புக் கூட்ைடயும் பிறப்பு
வழிையயும் ேநாக்கியவாறான நிைலயில் இருக்கின்றன. சில (சுமார் 4%) தங்களின்
அடிப்பகுதிைய அல்லது காைல கீ ழ்ேநாக்கியவாறு ெகாண்டிருக்கின்றன. இது பின்புற
நிைல என்று அைழக்கப்படுகிறது. சில பக்கவாட்டில் அைமகிறது, இது குறுக்குக்கிைட
என்று அைழக்கப்படுகிறது. உங்கள் குழந்ைதயானது பின்புற நிைலயில் இருந்தால்,
உங்கள் இடுப்புக் கூட்டின் எக்ஸ்-கதிர் படம் கண்டிப்பாக எடுக்கப்பட ேவண்டும். பின்னர்
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மருத்துவர் இயல்பான பிரசவத்திற்கு வழி இருக்கிறதா இல்ைலயா என்பைதக்
காண்பார். ேபாதுமான இடமில்ைல என்றால் அல்லது குழந்ைத குறுக்கிைட நிைலயில்
இருந்தால், உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்ைதக்கும் பாதுகாப்பான அறுைவச்
சிகிச்ைசயில் பிரசவம் நிகழ்த்த மருத்துவர் பரிந்துைரப்பார்.
கரு வளர்கிறது, எனேவ அது உங்கள் வயிற்றில் இருக்கும் ேபாேத உணருகிறது,
காண்கிறது மற்றும் ேகட்கிறது. அது நீைரக் குடிக்கிறது மற்றும் ெவளிேயற்றுகிறது.
தினந்ேதாறும் உட்காருவதற்கு, உங்கள் வயிற்றில் ைககைள ைவப்பதற்கு மற்றும்
குழந்ைத எவ்வாறு நகருகிறது என்பைத உணர்வதற்கு ேநரம் எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
நீங்கள் ஒவ்ெவாரு நாளும் பலமுைற கருவின் நகர்வு மற்றும் உைதத்தைல உணர
ேவண்டும். அது மிகவும் அைமதியாகவும் அைசவின்றியும் இருப்பைத நீங்கள்
உணர்ந்தால், நீங்கள் பரிேசாதிக்கப்பட ேவண்டும். அது பல மணிேநரம் அைசயாமல்
இருந்தால், உங்கள் கருைவப் பரிேசாதிப்பதற்கு மகப்ேபறு உதவியாளைரேயா,
மருத்துவைரேயா அல்லது மகப்ேபறு பிரிைவேயா நீங்கள் அைழக்கலாம்.
படங்களுடன் கரு வளர்ச்சி குறித்த புத்தகங்கள் உங்கள் உள்ளூர் ெபாது
நூலகத்திலிருந்து கிைடக்கின்றன.
பிரசவக்ெகடு ேததி
கர்ப்பகாலமானது இயல்பாக 283 நாட்களுக்கு, அல்லது 40 வாரங்கள் மற்றும் 3
நாட்களுக்கு அல்லது ஒன்பது மாதங்களுக்கு நீடிக்கிறது. கருவானது 40 வாரங்கள்
மற்றும் 3 நாட்கள் வயைத அைடகின்ற ேபாதான ேததி பிரசவக் ெகடு ேததியாக
உள்ளது. ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பரிேசாதைனயானது பிரசவக்ெகடு ேததிையக்
கண்டறிவதற்கு மிகவும் துல்லியமான வழியாகும். பிரசவங்கள் இயல்பாக
பிரசவக்ெகடு ேததிக்கு முன்னர் இரண்டு வாரங்களில் இருந்து அதற்குப் பின்னர்
இரண்டு வாரங்களுக்கு இைடேய நிகழ்கின்றன. நூறு குழந்ைதகளில் ஆறு மட்டுேம
உண்ைமயில் பிரசவக்ெகடு ேததியில் பிறக்கின்றன.
நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கின்ற ேபாது உங்கள் உடலில் என்ன நிகழ்கின்றது?
கர்ப்பகாலத்தின் ேபாது உங்கள் உடலானது நிைறய மாற்றங்கைளச் சந்திக்கிறது.
உங்கள் மார்புகள் அளவில் அதிகரிக்கின்றது மற்றும் சற்ேற புண்ணும் ஏற்படத்
ெதாடங்கலாம். உங்கள் வயிறு ெபரிதாகிறது, ேமலும் நீங்கள் ெபாதுவாக உருண்ைட
வடிவிற்கு மாறுகிறீர்கள். ெகாஞ்சம் எைட கூடுதலும் நலம், 12 முதல் 14 கிேலாக்கள்
கூடுவது இயல்பு. நீங்கள் கர்ப்பமைடவதற்கு முன்னதாக மிகவும் குண்டாக
இருக்கிறீர்கள் எனில், உங்கள் உணவுப் பழக்கத்ைத மாற்ற உதவிெபற நீங்கள்
மருத்துவரிடம் ேகட்க ேவண்டும். நீங்கள் மிக அதிகமான எைடையக் ெகாண்டிருந்தால்
அது நல்லதல்ல. நீங்கள் குைறவான எைடையக் ெகாண்டிருந்தால், உங்களுக்கும்
உங்கள் குழந்ைதக்கும் இந்தக் காலகட்டத்தில் அதிகப்படியான வலிைம
ேதைவப்படுவதால் நீங்களும் உங்கள் உணவுப் பழக்கத்ைத மாற்ற ேவண்டியிருக்கும்.
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ஊட்டச்சத்து
நீங்கள் ஆேராக்கியமானவற்ைற உண்ணும் பழக்கத்ைதக் ெகாண்டிருந்தால், உங்கள்
இயல்பான உணவுக் கட்டுப்பாட்ைட நீங்கள் ெதாடரேவண்டும். நீங்கள் இருவருக்காகச்
சாப்பிட ேவண்டாம் அல்லது சிறப்பான உணவுகைளச் சாப்பிட ேவண்டாம்.
ஆேராக்கியமான உணவு என்பது காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கைளக் ெகாண்ட
பல்ேவறான உணவுப் பழக்கத்ைதக் குறிக்கிறது. குழந்ைத வளர்ச்சி மற்றும்
ேமம்பாட்டிற்கு, சற்று அதிகமான ைவட்டமின்களும் தாதுச்சத்துக்களும் உங்களுக்குத்
ேதைவ, மாறாக அதிகமான கேலாரிகள் ேதைவயில்ைல. உங்களுக்கு ேபாலிக்
அமிலமும் ைவட்டமின் டி ேசர்க்ைககளும் மட்டுேம ேதைவ. மகப்ேபறு உதவியாளர்
அல்லது மருத்துவர் உங்களின் இரத்தச் சிவப்பு அணுக்களின் நிைலையச் ேசாதித்து,
உங்களுக்கு ஏேதனும் பிற ைவட்டமின் ேசர்க்ைககள் அல்லது இரும்புச்சத்து
மாத்திைரகள் ேதைவயா என்பைதக் கூறுவார். ெவவ்ேவறான உணவுகள்
புேராட்டின்கள், கார்ேபாைஹட்ேரட்கள், ெகாழுப்புகள், ைவட்டமின்கள் மினரல்கள்
ேபான்ற பல்ேவறு ஊட்டச்சத்துக்கைளக் ெகாண்டிருக்கின்றன, எனேவ நீங்கள்
ேவறுபட்ட, ஆேராக்கியமான மீ ன் உணவு, ெகாழுப்பற்ற இைறச்சி, ெராட்டி வைக
உணவுகள் மற்றும் தானியவைக உணவுகள் மற்றும் காய்கறிகள் மற்றும் பழம்
ஆகியவற்ைற உண்ண ேவண்டும். நீங்கள் தாகமாக இருக்கும்ேபாது தண்ணர்ீ குடிப்பது
சிறந்தது, ஆனால் நீங்கள் நிச்சயமாக தினமும் ஒன்று அல்லது இரண்டு டம்ளர்
குைறந்த ெகாழுப்புைடய பாைலயும் அருந்தலாம். இனிப்பான கார்ப்பேனற்றம்
ெசய்யப்பட்ட பானங்கள், பழரசம் (சர்க்கைர ேசர்க்கப்பட்ட பழச்சாறு) மற்றும் பழச்சாறு
ஆகியைவ அதிகமான சக்திையக் ெகாண்டிருக்கின்றன. நீங்கள் இைவகைள
அதிகமாகக் குடித்தால், நீங்கள் அதிகமாக எைட கூடலாம். அதிகப்படியான சர்க்கைர
அல்லது ெகாழுப்பு ெகாண்டிருக்கின்ற உணவு உங்களுக்கு நல்லதல்ல. ஊட்டச்சத்துத்
தகவலுக்கு தயவுெசய்து

ஆங்கிலம் அல்லது நார்ேவயியன்

ெமாழியில்) என்ற வைலத்தளத்ைதப் பாருங்கள்.
புைகபிடித்தல், ஆல்கஹால் மற்றும் ேபாைதமருந்துகள்
புைகபிடித்தல் உங்கள் கருவிற்குத் தீங்கானது, ஏெனனில் தாயின் இரத்தத்திலுள்ள
நிக்ேகாடினானது கருவிற்கும் எடுத்துச்ெசல்லப்படுகிறது. புைகயிைல இல்லாத
கர்ப்பமானது கருச்சிைதவு ஆபத்து, குைறப் பிரசவம் மற்றும் பிற கர்ப்பகாலச்
சிக்கல்கைளக் குைறக்கின்றது. புைகபிடித்தைல நிறுத்துவதற்கு உதவிெபற உங்கள்
மகப்ேபறு மருத்துவர் அல்லது மருத்துவரிடம் ஆேலாசியுங்கள். புைகபிடித்தைல
விடுவதற்கான உதவிைமயமான "Røyketelefonen" –ஐ 800 400 85 என்ற எண்ணில்
அைழயுங்கள் அல்லது visit

என்ற வைலத்தளத்ைதப் பார்ைவயிடுங்கள்

ஆல்கஹாலும் கூட கருவிற்கு எடுத்துச்ெசல்லப்படுகிறது, எனேவ நீங்கள் ெகாஞ்சம்
கூட எந்தவிதமான ஆல்கஹாைலயும் அருந்தக் கூடாது. கர்ப்பிணிப் ெபண்
அருந்துகின்ற அைனத்ைதயும், ஆல்கஹால் உட்பட அவர் தனது குழந்ைதக்குப்
பகிர்ந்தளிக்கிறார். தாய் ஆல்கஹாைல அருந்தினால், குழந்ைதயும் அதற்கு
ஆட்படுகிறது, ேமலும் தாையப் ேபான்ேற அேத அளவிலான ஆல்கஹாைலக்
குழந்ைதயும் ெகாண்டிருக்கிறது. தாய் ஆல்கஹாைல அருந்தினால், குழந்ைதயும்
அதற்கு ஆட்படுகிறது, ேமலும் தாையப் ேபான்ேற அேத அளவிலான ஆல்கஹாைலக்
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குழந்ைதயும் ெகாண்டிருக்கும். ஆல்கஹாலானது அதன் வளர்ச்சிையப் பாதிக்கலாம்,
ேமலும் குழந்ைதக்கு கற்றல் அல்லது ஒருமுகப்படுத்தல் சிக்கல்கைள
ெகாண்டிருக்குமாறு ெசய்யலாம் அல்லது குைறபாட்டுடனான பிறப்ைப
விைளவிக்கலாம். தாய் தனது கர்ப்பத்தின் ேபாது எந்தவித ஆல்கஹாைலயும்
அருந்தாமல் இருந்தால், இது முழுைமயாகத் தவிர்க்கப்படலாம்.
ஹாஷ், காத் ேபான்ற ேபாைத மருந்துகள் மற்றும் பிற சட்டவிேராத ேபாைதப்
ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டாம். அைவ கர்ப்பகாலத்தின் ேபாதான
சிக்கல்களுக்கு, கருச்சிைதவிற்கு மற்றும் குழந்ைதக்கு இடர்பாட்டிற்கு அல்லது
குைறபாடுகளுக்கு (எைட குைறவு, ஊனம், விலகும் அறிகுறிகள் ேபான்றைவ)
ஆகியவற்றுக்கு வழிவகுக்கலாம்.
மருந்து
நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கின்ற ேபாது நீங்கள் மருந்ைதப் பயன்படுத்தினால் அல்லது
உங்களுக்கு மருந்து ேதைவப்படுவதாக நிைனத்தால், அந்த மருந்து உங்கள்
குழந்ைதக்கு தீங்கிைழக்குமா இல்ைலயா என்பைதக் கண்டறிய ேவண்டும். நீங்கள்
கர்ப்பமாக இருக்ைகயில் மருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளலாமா என்பைத மகப்ேபறு
உதவியாளர், மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளுநரிடம் ேகட்கவும்.
உடல்ரீதியான ெசயல்பாடு
நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்ைகயில் உடல்ரீதியில் துடிப்பாக இருப்பது மற்றூம்
விைளயாட்டுகளில் பங்குெபறுவது பாதுகாப்பானது. நீங்கள் நல்ல வடிவத்தில்
இருந்தீர்கள் எனில், நீங்கள் அதிகமான திண்ைமயும் வலிைமயும் ெகாண்டிருப்பீர்கள்.
கர்ப்பகாலம், பிரசவம் மற்றும் குழந்ைத பிறப்புக்கு பின்னரான காலம் ஆகியவற்றில்
உங்கள் உடலில் சற்று கூடுதலான சிரத்ைதைய ேமற்ெகாள்ளுங்கள், எனேவ
முடிந்தவைரயில் உடல்ரீதியாக ஆேராக்கியமாக இருப்பது சிறந்த ேயாசைன ஆகும்.
உடல்ரீதியான ெசயல்பாடு கருவிற்கு தீங்கிைழக்காது. நீங்கள் முன்னதாக எந்தவித
உடற்பயிற்சியும் ெசய்யாமல் இருந்திருந்தால், எதுவும்ெசய்யாமல் இருப்பைத
விடவும் சிறிது உடற்பயிற்சி சிறந்ததாக இருக்கும். ெமதுவாகத் ெதாடங்கி,
தினந்ேதாறும் குைறந்தபட்சம் 30 நிமிடங்கள் வைர உடற்பயிற்சி ெசய்யுங்கள். நீங்கள்
அைனத்துப் பயிற்சிையயும் ஒேர தடைவயாக 30 நிமிடங்கள் ெசய்யலாம் அல்லது
உதாரணமாக அவற்ைற மூன்று 10 நிமிடங்களாகப் பிரித்தும் ெசய்யலாம்.
பாலுறவு
நீங்கள் கர்ப்பமாவதற்கு முன்னர் ெசய்தைதப் ேபான்ேற ெதாடர்ந்து பாலுறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளலாம். சில ெபண்களுக்கு அதிகமான பாலுறவும், சிலருக்குக்
குைறவான அளவும் ேதைவப்படுகிறது. இது உங்கள் துைணக்கும் ெபாருந்துகிறது. இது
பற்றி உங்கள் உணர்வுகைளப் பற்றி உங்கள் துைணயுடன் ேபசேவண்டும், இது உங்கள்
இருவருக்கும் திருப்தியளிக்கும் வழியில் உங்கள் திருமண உறைவத் ெதாடர்வதற்கு
உங்களுக்கு உதவி புரியலாம்.

11
11

கர்ப்பகாலத்தின் ேபாதான சில
ெபாதுவான பிரச்சிைனகள்
குமட்டுதல்
பல ெபண்கள் கர்ப்பகாலத்தின் முதல் வாரங்களின் ேபாது காைலேநர இயலாைமயால்
பாதிக்கப்படுகின்றனர். இது ெதால்ைலதந்தாலும், ஆபத்தானது அல்ல. மிதமான
குமட்டலானது சில வாரங்களுக்குப் பின்னர் இயல்பாக கடந்துெசல்கிறது. காைலயில்
சிறிதளவான உணவுகைள உண்ணுதல் மற்றும் விசயங்கைள எளிதாக
எடுத்துக்ெகாள்ளுதல் உதவியாக இருக்கக்கூடும். நீங்கள் பலநாட்களுக்குச் சாப்பிட
இயலாமல் அதிகமாக வாந்திெயடுத்தீர்கள் என்றால், நீங்கள் கண்டிப்பாக மருத்துவைர
அல்லது மகப்ேபறு உதவியாளைரத் ெதாடர்புெகாள்ள ேவண்டும். குமட்டுதல் அல்லது
வாந்தி ஆகியைவ உங்களுக்கு தீவிரமான பிரச்சிைனயாக இருந்தால் சிகிச்ைசக்கு
ஏற்பாடு ெசய்யப்படக்கூடும்.
கைளப்பு
நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கும் ேபாது எளிதில் ேசார்வைடவது இயல்பானது ஆகும். இது
உங்களுக்கு புரியாததாக இருக்கிறது, ேமலும் உங்கைளச் சுற்றியிருப்பவர்கள்
கண்டிப்பாக இைதக் கருத்தில்ெகாள்ள ேவண்டும். உங்களுக்கு இயல்ைப விட
அதிகமான ஓய்வு மற்றும் தூக்கம் அவசியம். கைளப்பானது ெபரும்பாலும் கார்ப்ப
காலத்தின் முதல் வாரங்களிலும் பின்னர் இறுதி வாரங்களிலும் ெபரும்பாலும்
ேமாசமாக இருக்கிறது.
இரத்தப்ேபாக்கு.
இரத்தத்தின் ஒரு சில துளிகள் அல்லது சற்றான இரத்தப்ேபாக்கு கர்ப்பகாலத்தின்
ஆரம்பத்தில் மற்றும் பாலியில் ரீதியான உறவிற்குப் பின்னால் மிகவும்
ெபாதுவானதாக இருக்கின்றன, ஆனால் இது நடந்தால் நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்கள்
மகப்ேபறு உதவியாளர் அல்லது மருத்துவரிடம் கூறேவண்டும். ெபரும்பாலான
சூழ்நிைலகளில் அது பிரச்சிைன என்றாலும் கூட, அைனத்து இரத்தப்ேபாக்கும்
பரிேசாதிக்கப்பட ேவண்டும்.
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கர்ப்பகாலத்தின் ேபாது மருத்துவ
நிைலகள்
நிகழக்கூடிய மிகவும் ெபாதுவான ேகாளாறுகளின்
இரண்ைடப் பற்றி மட்டும் இங்கு நாங்கள் குறிப்பிடுகிேறாம்
கர்ப்பகால நீரிழிவுேநாய்/நீரிழிவு ேநாய்
கர்ப்பகால பரிேசாதைனயானது உங்களுக்கு சிறுநீரில் குளுக்ேகாஸ் (சர்க்கைர)
இருக்கிறதா, ேமலும் அவ்வாறு இருந்தால், உங்கள் இரத்தத்தில் எவ்வளவு
குளுக்ேகாஸ் இருக்கிறது என்பைதச் ேசாதிக்கிறது. உங்கள் இரத்தக் குளுக்ேகாஸ்
நிைல மிகவும் அதிகமாக இருந்தால், உங்களுக்கு கர்ப்பகால நீரிழிவு உள்ளது.
ெபருபாலான சூழல்களில், இது குழந்ைத பிறந்த பின்னர் காணாமல் ேபாய்விடுகிறது.
ஆனால் சில ெபண்களுக்கு, இரத்தத்தில் மிகவும் அதிகமான குளுக்ேகாஸ் என்பது
அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்ட நீரிழிவு ேநாய் ெகாண்டிருப்பைதக் குறிக்கிறது. இது ஒரு
நாள்பட்ட ேநாய் ஆகும். நீரிழிவு ேநாயின் ஒரு வைகயானது (வைக 2 நீரிழிவு ேநாய்)
பாரம்பரிய நார்ேவ ெபண்கைள விடவும் ஆசியா மற்றும் வடக்கு ஆப்பிரிக்கா
நாடுகளிலிருந்து வரும் இளம் ெபண்களுக்கு மிகவும் ெபாதுவானதாக உள்ளது.
உங்களுக்கு நீரிழிவு ேநாய் இருந்தால், நீங்கள் ஒரு நிபுணைரக் ெகாண்டு பரிேசாதைன
ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும், ஏெனனில் அது உங்களின் கர்ப்பகாலத்தின் ேபாதும்
பிரசவிக்கின்ற ேபாதும் நீங்கள் சரியான சிகிச்ைசையப் ெபறுகிறீர்கள், ேமலும்
பிரசவத்திற்குப் பின்னரும் சரியான பின்பற்றைலப் ெபறுவர்கள்.
ீ
கர்ப்பகால நீரிழிவு
ேநாயின் ஆபத்தில் இருக்கின்ற ெபண்களுக்காக குறிப்பிட்ட ேசாதைனகளும்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் முன்சூல்வலிப்பு
நீங்கள் ஒவ்ெவாரு முைற உங்கள் மகப்ேபறு உதவியாளைர அல்லது மருத்துவைர
நீங்கள் பார்க்கும் ேபாதும், அவர்கள் உங்களின் இரத்த அழுத்தத்ைதப் பரிேசாதிப்பர். அது
மிகவும் அதிகமாக இருந்தால், மருத்துவர் அல்லது மகப்ேபறு உதவியாளர்,
உங்களுக்கு முன்சூழ்வலிப்பு என்றைழக்கப்படும் தீவிரமான நிைல உள்ளதா என்பைதச்
ேசாதிக்க உங்கள் சிறுநீர் மற்றும் இரத்தம் ஆகியவற்றின் மாதிரிகைள எடுப்பார்.
இந்த நிைலைமயானது பல நிைலகைளக் ெகாண்டிருக்கிறது. ேமாசமான நிைலயில்
நீங்கள் வலிப்புகைள மற்றும் சுயநிைனவு இழப்புக்கு ெசல்லுதைலக்
ெகாண்டிருக்கலாம். இந்த நிைலைமயின் விைளவு ெதரியாத்தாக உள்ளது.
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முன்சூல்வலிப்பின் அறிகுறிகள்
நீங்கள் இந்த அறிகுறிகைள ஏதாவது ெகாண்டிருந்தால், நீங்கள் ேநரடியாக
தாமதப்படுத்தாமல் உங்கள் மருத்துவைர அல்லது மகப்ேபறு மருத்துவமைனையத்
ெதாடர்புெகாள்ள ேவண்டும்:
 தீவிரமான தைலவலி
 பார்ைவ இைடயூறு, சிமிட்டும் பார்ைவ ேபான்று
 உங்கள் ேமல் வயிற்றில் வலி
 அதிகமான வாந்தி
 உங்கள் முகம், ைககள் அல்லது பாதத்தின் திடீர் வக்கம்
ீ
முன்சூழ்வலிப்பு ேமம்படுகிற ஒரு கர்ப்பிணிப் ெபண் கண்டிப்பாக ேமலும் ேசாதைனக்கு
ஒரு நிபுணைர பார்க்க ேவண்டும். உங்களுக்கு முன்சூழ்வலிப்பு இருந்தால், நீங்கள்
இயலாைம விடுப்பில் இருக்க ேவண்டியிருக்கக் கூடும். எப்ேபாதாவது நீங்கள்
மருத்துவமைனயில் அனுமதிக்கப்பட ேவண்டியிருக்கலாம்.

ஏேதனும் தவறாக இருப்பதாக
நீங்கள் சந்ேதகித்தால் என்ன
ீ
ெசய்வர்கள்?
நீங்கள் ேமாசமாக இருப்பதாக உணர்ந்தால், அல்லது
உங்களுக்ேகா அல்லது உங்கள் குழந்ைதக்ேகா ஏேதனும்
தவறாக இருப்பதாக நம்பினால், நீங்கள் கண்டிப்பாக
மருத்துவைரேயா அல்லது மகப்ேபறு உதவியாளைரேயா
அைழக்க ேவண்டும். நீங்கள் மகப்ேபறு மருத்துவமைனைய
அல்லது அவசர மருத்துவ ேசைவைய கூட அைழக்கலாம்.
கர்ப்பகால வகுப்புகள்
நார்ேவயில் பல கர்ப்பிணிப் ெபண்கள் கர்ப்பகால வகுப்புகளில் பங்ேகற்கிறார்கள்,
ேமலும் ெபரும்பாலான வருங்காலத் தந்ைதயர்களும் பங்ேகற்கிறார்கள். உங்கள்
ெமாழியில் வகுப்புகள் உள்ளனவா என்பைதக் ேகட்கவும். வகுப்பானது மகப்ேபறு
உதவியாளர்களால் அல்லது மகப்ேபறு உதவியாளர், உடற்கூறு நிபுணர், ெசவிலியர்
மற்றும் மருத்துவர் ஆகிேயாரால் உருவாக்கப்பட்ட குழுவால் நடத்தப்படும்.
தைலப்புகள்: கர்ப்பகாலத்தில் என்ன நடக்கின்றது? பிரசவம் மற்றும் பிரசவத்திற்குப்
பிந்ைதய காலகட்டம் எவ்வாறு இருக்கும்? பிரசவத்தின் ேபாது வலி நிவாரணமளிப்பது
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என்ன? நீங்கள் உங்கள் குழந்ைதக்கு தாய்ப்பால் அளிப்பது பற்றியும்
அறிந்துெகாள்வர்கள்.
ீ
சில வகுப்புகள் உங்கள் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுக்கின்ற
ேநரத்தில் என்ன எதிர்ேநாக்கப்படுகிறது என்பது பற்றியும் நீங்கள் அறிந்துெகாள்ள ஒரு
மகப்ேபறு மருத்துவைனையப் பார்ைவயிடுவைதயும் ேசர்த்துள்ளன.
வகுப்புகளில் பங்ேகற்பதற்கான அவசியம் எதுவும் இல்ைல, ஆனால் பல ெபண்கள்
தகவல் ெபறவும் மகப்ேபறு உதவியாளர் அல்லது பிற நிபுணர்களிடம் விசயங்கைள
விவாதிக்கவும் விரும்புகின்றனர். பல வகுப்புகள் இலவசமாக உள்ளன, ஆனால் சிலர்
சிறிதளவு கட்டணம் வசூலிக்கின்றனர்.
உணர்ச்சிகள்
ெபரும்பாலன ெபண்கள் தங்களின் கர்ப்பகாலத்தின் ேபாது முற்ேபாக்காகவும்
உற்சாகமாகவும் உணர்கிறார்கள், ஆனால் தங்களின் பிரசவம் பற்றி கவைலயும்
அைடயக் கூடும். “என்னால் சமாளிக்க முடியுமா? நானும் குழந்ைதயும்
வாழமுடியுமா?” இைவசற்று ெபாதுவான ேகள்விகள். இந்தாலும் பிரசவத்திற்கான
நைடமுைறகளுக்கான ேநரத்தின் ேபாது, நீங்கள் பிரசவிக்க தயாராக இருப்பீர்கள்.
நீங்கள் மிகவும் பதட்டமைடயக் கூடும். பல ெபண்கள் பின்வருது ேபான்ற
சிந்தைனகைளக் ெகாண்டிருக்கின்றனர்: இந்த பிரசவத்ைதத் ெதாடர விடுங்கள்! நான்
ெராம்ப பாரமாகவும் ேசார்வாகவும் உணர்கிேறன். எனது குழந்ைதைய என் வயிற்றில்
இருப்பதற்குப் பதிலாக என் ைககளில் ேவண்டும்!
உங்கள் உடலானது பிரசவிக்க மிகப்பரிய முயற்சிக்குத் தயாராகிறது. உங்கள் உடைல
நம்புங்கள்! உலகம் முழுவதும் உள்ள ெபண்களால் பிரசவிக்க முடிபவர்களாக
உள்ளனர். உங்களால் முடியும். பிரசவங்கள் தினந்ேதாறும் உலகின் மூைலமுடுக்கள்
அைனத்திலும் நாளின் எல்லா ேநரங்களிலும் நைடெபறுகின்றன. தன்னம்பிக்ைகயுடன்
இருங்கள், நீங்கள் சமாளிப்பீர்கள்!
கலக்கம் மற்றும் பிரசவக் கலக்கம்
சில ெபண்கள் பிரசவம் பற்றி கலக்கப்படுகின்றனர். இந்த உணர்ச்சியானது அைனத்து
ேநர்மைற உணர்வுகளும் மைறகின்ற அளவு வலிைமயானதாக மாறக்கூடும்.
அதிர்ஷ்டவசமாக உங்கள் சிக்கல்கள் தீர்க்கப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் உதவிையப்
ெபறலாம். ெபரும்பாலான மகப்ேபறு மருத்துவமைனகள் தங்கள் பிரசவம் பற்றிப்
பயப்படுபவர்களுக்கான சிகிச்ைச அமர்வுகைள வழங்குகின்றன. உங்கள் கணவர்
உங்களுடன் இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் கூட வரேவண்டும் என்று விரும்பும்
மற்ெறாரு நபருடன் நீங்கள் வரலாம். நீங்களாகேவ அைழக்கலாம், அல்லது சிகிச்ைச
அமர்விற்காக மகப்ேபறு உதவியாளர் அல்லது மருத்துவர் சந்திப்ைப ஏற்பாடு
ெசய்திருக்கலாம். உங்கள் கலக்கத்திற்கான விைளவுகைளப் ெபாருட்படுத்தாமல்,
நீங்கள் உதவிையப் ெபறுவர்கள்.
ீ
மகப்ேபறு உதவியாளர் மற்றும் மருத்துவருடன்
இைணந்து உங்களுக்கு பிரசவம் எவ்வாறு ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருக்கப்ேபாகிறது
என்பைத கண்டறிவர்கள்.
ீ
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நீங்கள் பிரசவிக்கும் ேபாது உங்களுடன் ஒருவைர ைவத்துக்ெகாள்ள
விரும்புகிறீர்களா?
பிரசவத்தின் ேபாது உங்களுடன் யாேரனும் ஒருவைர ைவத்துக்ெகாள்வது ஒரு நல்ல
ேயாசைனயாக இருக்கிறது. யார் இருக்க ேவண்டும் என்பைத நீங்கள்
முடிெவடுக்கிறீர்கள். பிரசவத்தின் ேபாது தந்ைத கூட இருப்பது நார்ேவயில்
ெபாதுவானதாக மாறியிருக்கிறது. நீங்கள் நார்ேவயியன் ெமாழி ேபச மாட்டீர்கள்
எனில், அந்த ெமாழி ெதரிந்த ஒருவைர உங்களுடன் ைவத்துக்ெகாள்ளவது சிறந்தது.
சில மகப்ேபறு மருத்துவமைனகள் உங்களுடன் துைணக்கு இருக்க ஒன்றுக்கு
ேமற்பட்ட நபைர அனுமதிக்கின்றன. யார் உங்களுடன் இருக்கலாம் என்பைதத்
தீர்மானிக்க ேநரம் எடுத்துக்ெகாள்ளவும். உங்கள் இலக்கு நீங்கள் பிரசவிக்கும் ேபாது
உங்களுடன் யார் இருந்தால் பாதுகாப்பாகவும் தன்னம்பிக்ைகயாகவும் இருப்பதாக
உணர்வர்கள்
ீ
என்பதாக இருக்க ேவண்டும். நீங்கள் கூட்டிவரும் யாரும் கண்டிப்பாக
உதவக் கூடியவராக, ஆறுதலளிப்பவராகவும் மற்றும் உங்கைள
ஊக்கப்படுத்துபவராகவும் இருக்க ேவண்டும்.
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பகுதி 12
பகுதி

கர்ப்பம்சார்ந்த ெசாற்க

பிறப்பு ெசாற்களஞ்சியம்:
Gravid

Rier
Rie-pause
Fostervann
Vannavgang
Fosterstilling
Hodeleie
Seteleie
Tverrleie
Vaginalundersøkelse
Klyster
Vannlating/urin
Navlestreng
Fosterlyd
CTG
Fødestilling
Amming
Råmelk
Smerte
Vondt
Smertelindring
Bedøvelse
Epidural
Induksjon/drypp
Klippe
Sy
Sting
Keisersnitt/”Sectio”
Anestesi

கர்ப்பம்

சுருக்கங்கள், Graviditet/svangerskap
பிரசவ வலிகள், ேபறுகால வலிகள்
சுருக்கம் இைடநிறுத்தம்

Svangerskapskontroll

பனிக்குட நீர், நீர்

Ultralydundersøkelse

பனிக்குட நீர் உைடதல்

Genetisk
கருவின் நிைல

veiledning

உச்சி அல்லது
தைலத் ேதாற்றம்
Jordmor
இடுப்புதயம்

Lege

குறுக்குக்கிைட

Gynekolog

ெபண்ணுறுப்பு ேசாதைன
எனிமா

Helsestasjon

நீர் / சிறுநீர் ெவளிேயற்றம்
Henvisning
ெதாப்புள் ெகாடி

Termin

கருவின் இதய ஒலி

Foster

CTG (கார்டிேயாேடாேகாகிராபி) மின்னணு

Blodprøver
கரு இதயத்துடிப்பு
கண்காணிப்பு
ேதாற்றம், அைமவு,
நிைல
Urinprøve

தாய்ப்பால் ஊட்டுதல், ேபணுதல்

Blodtrykk

சீம்பால், முதற்பால்
வலி

Vekt

Blodprosent/
வலி, புண், வலிமிகுதி
hemoglobin
வலி நிவாரணி
மயக்க மருந்து

Blodsukker

தண்டுவட மயக்க மருந்து

Svangerskapsdiabetes

தூண்டல்/ெசாட்டு

Pre-eklampsi/
எபிசிேயாேடாமி
ைதத்தல்

svangerskapsforgiftning
Bekken

கர்ப்பகாலம்

கர்ப்பகாலப் பரிேசாதை

அல்ட்ராசவுண்ட் ேசாத
மரபணு ஆேலாசைன

மகப்ேபறு உதவியாளர்
மருத்துவர்
மகப்ேபறு மருத்துவர்

ெபாது சுகாதார ைமயம்
பரிந்துைர
பிரசவக்ெகடு ேததி
கரு
இரத்த மாதிரிகள்
சிறுநீர் மாதிரிகள்
இரத்த அழுத்தம்
எைட

ரத்த சிவப்பு அணுக்களி

அளவு அல்லது சதவதம்
ீ
இரத்த சர்க்கைர

கர்ப்பகால நீரிழிவுேநாய்
முன்சூல்வலிப்பு

ைதயல்கள் (ைதத்தல்கள்)

இடுப்புக்கூடு

மயக்க மருந்து
Livmor/uterus

கருப்ைப

Vagina/skjede
சிேசரியன் அல்லது
சிேசரியன் பிரிவு
Mormunn/cervix
Omskåret
Abort
Prematur fødsel
Overtidig
17 fødsel
Dødfødsel
17

ெபண்ணுறுப்பு
கருப்ைப வாய்

சுன்னத்து/ெபண்ணுறுப்

கருக்கைலப்பு/கருச்சிை
குைறப் பிரசவம்
தாமதப் பிறப்பு

இறந்து பிறந்த குழந்ைத

பிறப்பு
குைறப் பிரசவம்
நீங்கள் சுருக்கங்கைளப் ெபற்றால் அல்லது உங்கள் பனிக்குட நீரானது நீங்கள் 37
வாரங்கைள அைடவதற்கு முன்பாகேவ உைடந்துவிட்டால், அது குைறப் பிரசவம்
என்றைழக்கப்படுகிறது. இது நீங்கள் முன்னதாகேவ பிரசவத்துள்ள ீர்கள் என்பைதக்
குறிக்கிறது. நீங்கள் குழந்ைதப் பராமரிப்புப் பிரிவுெகாண்ட ஒரு மருத்துவமைனயில்
பிரசவிக்க ேவண்டும். குைறப்பிரசவக் குழந்ைதகளுக்கு அவர்கள் வாழ்வின்
முதற்கட்டத்தில் சிறப்பு மருத்துவப் ேபணல் அவசியமாகிறது. உங்கள் குழந்ைத ெகடுத்
ேததியில் பிறந்திருந்தால் அளிக்கப்படுவைத விட அதிகமாக உங்களுக்கும் உங்கள்
குழந்ைதக்கும் அதிக ேநரமும் ேபணலும் ேதைவப்படும்.
தாமதப் பிறப்பு
நீங்கள் பிரசவக் ெகடுத்ேததிைய அைடந்தும் எதுவும் நடக்கவில்ைல. நீங்களும்
உங்கைளச் சார்ந்தவர்களும் பதற்றமைடகின்றனர். எளிதாக எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள் –
ெகடுத்ேததிக்கு சற்று முன்னர் அல்லது சற்று பின்னர் பிரசவிப்பது இயல்பானது தான்.
உங்கள் ெகடுத்ேததிக்கு பின்னர் இரண்டு வாரங்களில் நீங்கள் பிரசவிக்கவில்ைல
என்றால், அைத நாங்கள் காலம்கடந்தது என்கிேறாம். காலதாமதல் மிகவும்
அதிகமானால் பல குழந்ைதகள் நஞ்சுக் ெகாடியிலிருந்து மிகவும் சற்று அதிகமான
ஊட்டச்சத்ைதப் ெபறுகின்றனர் என்று ஆராய்ச்சி எடுத்துக்காட்டுகிறது. மகப்ேபறு
மருத்துமைனயானது மருந்தின் மூலம் பிரசவத்ைதத் ெதாடங்கும். இது பிறப்புத்
தூண்டல் என்றைழக்கப்படுகிறது. மருந்தின் விைளவு பிரசவலிையத் ெதாடங்குகிறது.
பின்னர் பிரசவம் இயல்பாக நைடெபறுகிறது.
எங்கு பிரசவிப்பது
நார்ேவயில் பிரசவிப்பது பாதுகாப்பானது. நீங்கள் நிபுணர்களிடமிருந்து உதவிகைளப்
ெபறுவர்கள்.
ீ
அைனத்து மகப்ேபறு மருத்துவமைனகளும் ேதைவயான அைனத்து
உபகரணங்கைளயும் ைவத்திருக்கின்றன. நார்ேவயிலுள்ள ெபரும்பாலான ெபண்கள்
மருத்துவமைனயில் பிரசவிக்கின்றனர். நீங்கள் பிரசவ அைறயுள்ள எங்காவது
வாழ்ந்துவந்தால், அங்ேக நீங்கள் பிரசவிக்கலாம். அவ்வாறு இருந்தால், நீங்கள்
கண்டிப்பாக ஆேராக்கியமாக இருக்க ேவண்டும் மற்றும் உங்கள் கர்ப்பம் கண்டிப்பாக
இயல்பாக ெசயல்படுத்தப்பட்டிருக்க ேவண்டும். உங்கள் ெசாந்த வட்டில்
ீ
நீங்கள்
பிரசவிக்க விரும்பினால், நீங்கள் இதற்குக் கண்டிப்பாக வட்டில்
ீ
பிரசவம் பார்க்கத்
தயாராகவுள்ள மகப்ேபறு உதவியாளைரக் கண்டிப்பாக ஏற்பாடு ெசய்திருக்க
ேவண்டும். மருத்துவமைனயில் அல்லது பிரசவ அைறயில் பிரசவித்தால் இலவசம்.
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பிரசவத்தின் ேபாது உங்களுக்கு உதவுவது யார்?


நீங்கள் பிரசவிக்க வருகின்ற ேபாது உங்கைள மகப்ேபறு உதவியாளர்
வரேவற்கிறார், ேமலும் அவேர இயல்பான பிரசவங்கள் அைனத்திற்கும்
ெபாறுப்ேபற்கிறார். அவர் நன்கு பயிற்சி ெபற்றிருக்கிறார், ேமலும் அவர்
உங்களுைடய பிரசவத்தின் ேபாதும் பிரசவத்திற்குப் பிந்ைதய காலகட்டத்தின்
ேபாதும் உங்களுக்கு உதவ முடியும். அைனத்தும் இயல்பாக
நைடெபறுவதற்கான பரிேசாதைனகளுக்கு மகப்ேபறு உதவியாளேர ெபாறுப்பு.
ஏேதனும் இயல்புக்கு மாறாக நைடெபற்றால், மருத்துவ உதவியாளர் ஒரு
மருத்துவைர அைழப்பார்.



மகப்ேபறு மருத்துவமைனயிலுள்ள மருத்துவர்கள் மகப்ேபறு மருத்துவத்திலும்
குழந்ைதகைளப் பிரசவிப்பதிலும் சிறப்புப் பயிற்சிையப் ெபற்றுள்ளனர்.
சிக்கல்கள் ஏற்பட்டால் உங்களுக்கு அவர்கேள ெபாறுேபற்கிறார்கள்.



மகப்ேபறு மருத்துவமைனகள் மற்றும் பிறந்த குழந்ைதகள் பிரிவு மற்றும்
குழந்ைதகள் பிரிவுகள் ஆகியவற்றிலுள்ள குழந்ைதகளுக்கான ெசவிலியர்கள்
பிரசவத்தில் உதவி வழங்குவதற்காக பயிற்சிெபற்றுள்ளனர். ேமலும் அவர்கள்
குழந்ைதகைளப் ேபணுவதற்கு உங்கள் குழந்ைதக்குத் தாய்ப்பால் ஊட்டுவதற்கு
உங்களுக்கு உதவுவதற்கும் தகுதிெபற்றுள்ளனர்.



ஒரு மாணவர் ெபரும்பாலும் பிரசவத்தின் ேபாது இருக்கிறார். அவர் நர்சாக,
மகப்ேபறு உதவியாளராக அல்லது மருத்துவராகப் படிக்கின்ற ஒரு மாணவராக
இருக்கலாம். நீங்கள் மகப்ேபறு மருத்துவமைனக்கு வரும்ேபாது அந்த
மாணவரிடம் அறிமுகப்படுத்தப்படுவர்கள்.
ீ
மாணவர்களுக்கு நிைறய ேநரம்
உள்ளது, ேமலும் அவர்கள் ெபரும்பாலும் பிரசவத்தின் ேபாது உங்களுக்கு
நிைறய உதவிைய வழங்க முடியும்.

மகப்ேபறு மருத்துவமைனயில் ெபண்கள் மட்டுேம இருப்பார்களா?
ெபரும்பாலான மகப்ேபறு உதவியாளர்கள் மற்றும் குழந்ைதகள் ெசவிலியர்கள்
ெபண்கேள. நார்ேவயில் ஆண்களும் ெபண்களும் மருத்துவர்களாக உள்ளனர். எனேவ
நீங்கள் ெபண்கள் மட்டுேம இருப்பார்கள் என்பைத கருத முடியாது.

பிரசவ உடற்கூறு
பிரசவத்தின் ெதாடக்கம்
”«இறுதியாக! அது இப்ேபாது ெதாடங்கியிருக்கிறது!” நீங்கள் நடுக்கத்துடனும்
உற்சாகத்துடனும் இருக்கக்கூடும், ஆனால் அது பயமாகவும் இருக்கலாம்.
உங்கள் பின்பகுதியில் நீங்கள் மாதவிலக்கு-ேபான்ற வலிகைள உணர்வர்கள்.
ீ
ெபண்ணுறுப்பில் இருந்து சிறிதளவு இரத்தேபாக்கும் இரத்தத்துடன் கலந்து சீதமும்
வரக்கூடும். ெபண்ணுறுப்பிலிருந்து ெகாஞ்சம் திரவம் வடிவும் கூட இருக்கக்கூடும்.
பிரசவம் ெதாடங்கியிருக்கிறது. இப்ேபாது என்ன நடக்கிறது?

19
19

சுருக்கங்கள்
ஒரு பிரசவமானது இயல்பாக சுருக்கங்களுடன் ெதாடங்குகிறது. இைவ கருப்ைபயின்
தைசகளின் இருக்கம் ஆகும். உங்கள் வயிறு கடினமாகவும் உறுதியாகவும் மாறுவதாக
உணர்வர்கள்.
ீ
பல ெபண்கள் இந்த சுருக்கங்கள் வருகின்ற ேபாது முதுகு வலிைய
அனுபவிக்கின்றனர். அைவ ெதாடக்கத்தில் 20 விநாடிகளிலிருந்து ஒரு நிமிடம்
வைரயில் நீடிக்கிறது. இருந்த ேபாதிலும் அைவ வழக்கமாக ஒவ்ெவான்றுக்கும்
இைடேய 10-நிமிட இைடெவளிவிட்டு வரேவண்டும். இறுதியாக அைவ வலிைமயாக
வளர்ந்து ஒரு நிமிடத்திற்கு நீடிக்கலாம். இைடநிறுத்தங்கள் குறுகிவிடுகின்றன,
இரண்டு நிமிடங்கள் மட்டுேம சாத்தியமாகின்றது. இந்தச் சுருக்கங்கள் கருப்ைபயின்
கழுத்ைத (கருவாய்) திறக்கின்றன, ேமலும் இைவ உங்கள் கருவானது ெபல்விக்
தளத்ைத ேநாக்கி பிறப்பு வழியில் கீ ழிறங்க உதவுகிறது.
உங்கள் பனிக்குடநீர் எப்ேபாது உைடகின்றது
சிலேநரங்கள் கருவின் சவ்வுகள் கிழிகின்ற ேபாது பிரசவம் ெதாடங்குகிறது, எனேவ
கருைவச் சுற்றியுள்ள நீரான பனிக்குட நீர் கசிந்து ெவளிேயறுகிறது. இந்து
நிகழ்வைதேய உங்கள் “பனிக்குடநீர் உைடதல்” என்று நாங்கள் கூறுகிேறாம். நீரின்
அளவு அதிகமாக இருக்கேவண்டிய அவசியமில்ைல. பனிக்குட நீர் ெபாதுவாக
நிறமற்றது, ஆனால் அது ெவள்ைளயாகேவா அல்லது இளஞ்சிவப்பாகேவா இருக்கக்
கூடும். திரவமானது மஞ்சளாகேவா அல்லது பச்ைசயாகேவா இருந்தால், நீங்கள்
அதிகப்படியான பரிேசாதைன ெசய்யுமிடத்திற்கு பிரசவிக்கச் ெசல்லேவண்டும்.
உங்கள் பனிக்குடநீர் உைடந்த பின்னர், பிரசவ வலி ெதாடங்குகிறது. சுருக்கங்கள்
சிலேநரங்களில் விைரவாகத் ெதாடங்கலாம் அல்லது பல நாட்களுக்கும் ேமலாக
எடுத்துக்ெகாள்ளலாம். சில ெபண்களுக்கு, சுருக்கங்கள் ெதாடங்கிய பின்னேர
பனிக்குடநீர் உைடகிறது.
நீங்கள் எப்ேபாது மகப்ேபறு மருத்துவமைனைய அைழப்பீர்கள்?
A. நீங்கள் பிரசவிக்கப் ேபாவதாக மற்றும் வலிைமயான சுருக்கங்கள் இருக்கிறது
என்று நீங்கள் நம்பும் ேபாது
B. ஏேதனும் இரத்தப்ேபாக்கு இருந்தால்
C. சுருக்கங்களாக இல்லாத ேபாது உங்கள் வயிற்றில் வலிகள் இருந்தால்
D. உங்கள் பனிக்குடநீர் உைடந்தால் (பனிக்குட நீர் ெவளிேயறினால்)
E. குழந்ைதயானது மிகவும் அைமதியாக அல்லது நகராமல் இருந்தால்
நீங்கள் மகப்ேபறு மருத்துவமைனயிலுள்ள ஒரு மகப்ேபறு உதவியாளைர அைழத்துப்
ேபசலாம் நீங்கள் ஏேதனும் பற்றி சந்ேதகம் ெகாண்டிருந்தால் அவர் உங்களுக்கு
அறிவுைர வழங்குவார்.
மகப்ேபறு மருத்துவமைனக்கு உங்களுடன் என்ன எடுத்துவர ேவண்டும்?
உங்கள் கர்ப்பகால பரிேசாதைனகளில் இருந்து உங்கள் அைனத்து மருத்துவ
அறிக்ைககைளயும் எடுத்துவர மறக்காதீர்கள்.
மகப்ேபறு மருத்துவமைனயில் உங்களுக்கு என்ன ேதைவப்படும் என்று மகப்ேபறு
உதவியாளர் அல்லது மருத்துவரிடம் ேகளுங்கள். ெபண்கள் இயல்பாகக்
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ெகாண்டுவருபைவ: குளியல் ெபாருட்கள், சுகாதாரப் ேபடுகள், இலகுவான வட்டுக்
ீ
காலணிகள், தளர்வான ேபண்ட்கள், எளிதாகத் தாய்ப்பால் ஊட்ட திறக்கக்கூடிய
ேமலாைடகள் குளியலங்கிகள் ஆகியைவ. உங்கள் குழந்ைதக்கு மகப்ேபறு
மருத்துவமைனயிலிருந்ேத துணிகைளப் பயன்படுத்த இயலுமா என்பைத
முன்னதாகேவ ேகளுங்கள்.
நீங்கள் மகப்ேபறு மருத்துவமைனக்கு வந்துேசர்ந்த பின்னர் என்ன நடக்கிறது?
மகப்ேபறு உதவியாளர் உங்கைள வரேவற்று நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்பைதக்
ேகட்பார். அவர் நடத்தவிருக்கும் ெபாதுவான பரிேசாதைனகள்:


உங்கள் இரத்த அழுத்தத்ைதப் பரிேசாதிப்பார்



சிறுநீர் மாதிரிைய எடுப்பார்



கருவின் இதயத்துடிப்ைபக் ேகட்பார்



சிலேநரங்களில், ேதைவப்பட்டால் கருவின் இதய ஒலிையயும் உங்கள்
சுருக்கங்கைளயும் கண்காணிக்கின்ற இயந்திரமான CTG பரிேசாதைனயும்
ெசய்வார். இரண்டு ெபல்ட்கள் உங்களின் வயிற்றுக்கு ெவளிேய
இைணக்கப்படுகின்றன, ேமலும் கண்காணிப்பிலிருந்து படங்களும்
வைரபடங்களும் ஒரு சுருள் காகிதத்தில் அச்சிடப்படுகின்றன.



உங்களின் ெவளிப்பைடயான பகுதிையப் பரிேசாதிப்பார். உங்களுக்கு
சுருக்கங்கள் இருந்தால், மகப்ேபறு உதவியாளர் கருவாய்ப் பகுதிைய
(கருப்ைபயின் கழுத்துப் பகுதி) அகலமாகியிருக்கிறதா என்பைதப்
பரிேசாதிப்பார். அவர் உங்கள் கருவாய்ப் பகுதிையச் ேசாதிக்க உங்கள்
ெபண்ணுறுப்பில் அறுைவச்சிகிச்ைச ைகயுைறையச் ெசருகிப் பரிேசாதிப்பார்.
அவர் தனது விரல்கைளப் பயன்படுத்தி கருவாயின் அகலத்ைத (திறத்தல்)
அளவிடுவார். இந்த அளவானது நீங்கள் பிரசவத்திற்கு எவ்வளவு தூரம்
தயாரிகியிருக்கிறீர்கள் என்பைதக் குறிக்கிறது. உங்களுக்கு மூன்று
ெசன்டிமீ ட்டர்கள் அகலமாகியிருந்து உங்களுக்குச் சுருக்கங்கள் இருந்தால்,
நீங்கள் பிரசவத்தின் ெதாடக்கத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்பது ெபாருள். உங்களுக்கு
10 ெசன்டிமீ ட்டர்கள் அகலமாகியிருந்தால், குழந்ைதைய ெவளிேய தள்ளத்
ெதாடங்கியிருக்கிற ேநரம் என்பது ெபாருள்.

இந்த பரிேசாதைனகளுக்குப் பிறகு நீங்கள் மகப்ேபறு மருத்துவமைனயிேலேய தங்க
ேவண்டுமா அல்லது காத்திருக்க வட்டிற்குச்
ீ
ெசல்லலாமா என்பைத விவாதிப்பீர்கள்.
நீங்கள் மகப்ேபறு மருத்துவமைனக்கு விைரவாக வந்ததிலிருந்து மகப்ேபறு
உதவியாளேர உங்களுக்கு ெபாறுப்ேபற்கிறார். பிரசவம் ெதாடங்குவதற்கு முன்னர்
அைனத்து ேநரமும் அவர் உங்களுடன் இருக்க முடியாது, ஆனால் எந்தேநரத்திலும்
நீங்கள் அவைர அைழக்கலாம். நீங்கள் வலியினால் கவைலயாக இருந்தாேலா
அல்லது அறிவுைர மற்றும் உதவி ேதைவப்பட்டாேலா அவைர வருமாறு
அைழக்கலாம். பிரசவத்தின் இறுதிக்கட்டத்தின் ேபாது அவர் நிைலயாக உங்களுடேன
இருப்பார். அவர் ெபரும்பாலும் ஒரு குழந்ைதகள் நல ெசவிலியருடன் இருப்பார்,
ேமலும் எப்ேபாதாவது ஒரு மாணவருடன் இருப்பார்.
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பிரசவிக்க எவ்வளவு ேநரம் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுகிறது?
எதிர்பாராத விதமாக பிரசவம் எவ்வளவு ேநரம் எடுத்துக்ெகாள்ளும் என்பைத
எங்களால் கூற முடியாது. ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும் தனது ெசாந்த பிரசவ ரிதம் மற்றும்
ேநரத்ைதக் ெகாண்டிருக்கின்றனர், எனேவ இது பிரசவத்ைத ஒவ்ெவாருவருக்கும்
ேவறுபடுத்துகிறது. நீங்கள் முன்னதாக பிரசவித்திருந்தால், உங்களின் அடுத்த
பிரசவங்கள் இயல்பாக முதல் ஒன்ைற விடவும் குைறந்த ேநரேம எடுத்துக்ெகாள்ளும்.
சுருக்கங்கள் ஆபத்தானைவ அல்ல
சுருக்கங்கள் என்பைவ தைசயின் பணி, கடினமான உடல் பணி என்பைத நிைனவில்
ெகாள்ளுங்கள். கருப்ைபயின் தைசகள் முடிவில் பல மணிேநரங்களுக்கு சுருங்கி
ஓய்ெவடுத்து, மீ ண்டு சுருங்கி ஓய்ெவடுக்கின்றன. இந்த மிகவும் கடினமான
பணியானது ேசார்ைவ ஏற்படுத்துகின்றது, ேமலும் அது நீண்ட ேநரம் எடுத்துக்ெகாள்ளக்
கூடும். ஆனால், சுருக்கங்கள் தீங்கிைழக்கக் கூடியைவ அல்லது ஆபத்தானைவ அல்ல
என்பைத நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள்.
வலிைமயான உணர்ச்சிகள்
பிரசவிப்பது திகிலானது, ெநருக்கடியானது மற்றும் ேசார்வைடயச் ெசய்வது.
வலுவான சக்திகள் பணியில் இருக்கின்றன மற்றும் இது வலிைமயான உணர்வுகள்
பற்றி அறிந்திருக்கின்றன. நீங்கள் சிரிப்பீர்கள் மற்றும் அழுவர்கள்,
ீ
ேபாராடுவர்கள்
ீ
மற்றும் ஆறுதல் அைடவர்கள்.
ீ
நீங்கள் வாந்திெயடுக்கக் கூடும், அல்லது
திரும்பத்திரும்ப கழிவைற ெசல்லக் கூடும். பல ெபண்கள் தங்களின் சுய-கட்டுப்பாடு
இழப்பைதக் கண்டு பயப்படுகிறார்கள். நீங்கள் பிரசவிக்கின்ற ேபாது, கண்டிப்பாக
உங்கள் உள்ளுணர்வுகைளப் பின்பற்ற ேவண்டும் மற்றும் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க
முயற்சிக்க ேவண்டாம். உங்கள் உடைல நம்புங்கள்.
பிரசவ வலியின் ேபாதான நிைலகள்

நிற்றல், பாதியாக உட்காருதல்

இது நீங்கள் நிற்க, உட்கார அல்லது படுத்துக்ெகாள்ள விரும்புகிறீர்களா என்பைதப்
ெபாருத்துள்ளது. மகப்ேபறு உதவியாளர் ெபரும்பாலும் உங்களுக்கு எளிதாக
இருக்கக்கூடிய விசயங்கள் குறித்து நல்ல அறிவுைரைய வழங்கலாம். உங்கள்
நிைலைய அடிக்கடி மாற்றவும். துடிப்புடன் இருங்கள்.

பிறப்பின் ெவவ்ேவறு நிைலகள்
ெதாடக்க நிைல ெசயலற்ற நிைல ஆகும். இந்த நிைலயின்ேபாது நீங்கள் வட்டில்
ீ
இருக்கிறீர்கள், மருத்துவமைனயில் அல்ல. இந்த நிைலயானது பல மணிேநரங்களுக்கு
அல்லது நாட்களுக்கு நீடிக்கலாம். உங்கள் சுருக்கங்கள் ஒழுங்கற்றிருக்கும் –
ஒவ்ெவாரு சுருக்கத்துக்கும் இைடயில் ஏறத்தாழ 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் கடக்கலாம்.
அைவ சில மணிேநரங்களாக இல்லாமலும் இருக்கலாம். இந்த நிைலயில் சுருக்கங்கள்
மிகுந்த ேவதைன அளிப்பைவயாக இருக்கமாட்டா. ெபண்ணுறுப்பில் இருந்து சிறிதளவு
இரத்தமும் சீதமும் வரக்கூடும். சுறுசுறுப்பாக இருங்கள், இருக்குமிடத்ைதச் சுற்றி
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நடவுங்கள். சுருக்கங்கள் நீண்ட இைடநிறுத்தங்கைள எடுக்கும்ேபாது தூங்கி,
ஓய்ெவடுங்கள். குழந்ைத அைசவைத நீங்கள் உணரேவண்டும். உங்கள் சக்திையத்
ெதாடர்ந்து ேபண சாப்பிடுங்கள் மற்றும் குடியுங்கள்.
இரண்டாம் நிைல ெசயற்பாட்டு நிைல ஆகும். சுருக்கங்கள் இப்ேபாது இன்னும்
அடிக்கடி வரும். ெபாதுவாக மருத்துவமைனையத் ெதாடர்புெகாள்வதற்கான ேநரம்
இதுவாகும். சுருக்கங்களுக்கு இைடயில் இரண்டு முதல் ஐந்து வைரயான நிமிட
இைடெவளி இருக்கலாம். ஒவ்ெவாரு சுருக்கமும் ஏறத்தாழ ஒரு நிமிடத்துக்கு
நீடிக்கும். கழுத்து விரிவாகிறது. வயிற்றிலுள்ள குழந்ைத இடுப்புக்குள் ேமலும் கீ ேழ
நகர்கிறது. இது கடுைமயான உடல் உைழப்பு. சிறிதளவு குடியுங்கள் மற்றும்
சாப்பிடுங்கள். இது உங்களுக்கு பலத்ைதக் ெகாடுத்து, இந்த நிைலயின்ேபாது உங்கள்
உற்சாகத்ைதத் ெதாடர்ந்து ைவத்திருக்கும். சுறுசுறுப்பாக இருங்கள், அைறயில் சுற்றி
நகருங்கள், அடிக்கடி உங்கள் நிைலைய மாற்றிக் ெகாண்டிருங்கள். நீங்கள் கீ ேழ
படுக்கும்ேபாது சுருக்கங்கள் கூடுதல் வலியுள்ளதாக இருக்கலாம்.
கீ ேழ தள்ளும் நிைல. கருப்ைப வாய் மற்றும் உங்கள் குதம் (பின்புற பாைத)
ஆகியவற்றுக்கு எதிராக குழந்ைத அழுத்துவைத நீங்கள் உணர்வர்கள்.
ீ
மகப்ேபறு
உதவியாளர் உங்கைளச் ேசாதித்து, குழந்ைத ெவளிவருவதற்கு எப்ேபாது அைனத்தும்
தயாராக இருக்கும் என்பைத உங்களுக்குக் கூறுவார். இப்ேபாது சுருக்கங்களின்ேபாது
குழந்ைதைய நீங்களாகேவ தள்ளுவதன் மூலம் உங்கள் குழந்ைதக்கு நீங்கள்
உதவலாம். இந்த நிைல ஏறத்தாழ ஒரு மணிேநரத்துக்கு நீடிக்கும். மகப்ேபறு
உதவியாளர் சிறந்த நிைலகைளக் கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு உதவுவார், ஆகேவ
உங்கள் உடைல நீங்கள் விைனத்திறனாகப் பயன்படுத்தலாம். காயத்ைதத்
தவிர்ப்பதற்கு நீங்கள் ெமதுவாக கீ ேழ தள்ளேவண்டும். குழந்ைதயின் தைலயும்
ேதாள்களும் மிகப்ெபரிய பகுதிகள், அைவேய மிகக்கூடுதலான ேநரத்ைத
எடுக்கின்றன. உடலின் மீ திப் பகுதி இலகுவாக ெவளிேய வருகிறது.
மூன்றாவது நிைல சூல்வித்தகம் (ெதாப்புள்ெகாடி) ெவளிேய வருகின்ற நிைலயாகும்.
குழந்ைத பிறந்த பின்னர், ெதாப்புள்ெகாடி ெவளிேய வரேவண்டும். நீங்கள் பின்னர்
மீ ண்டும் சுருக்கங்கைள உணர்வர்கள்.
ீ
சூல்வித்தகத்ைத ெவளிேய தள்ளுவதற்கு
கருப்ைப சுருங்குகிறது. இது ெபரிதாக உணரும், ஆனால் ெமன்ைமயானது, ேமலும்
இைதெவளிேய எடுப்பது ெபாதுவாக எளிதானது.
உங்கள் குழந்ைத பிறந்துவிட்டது!
குழந்ைத தனது நுைரயீரல்கைளத் திறந்து, தாேன சுவாசிக்கத் ெதாடங்குவதற்கு
அழுகிறது. குழந்ைத பிறந்த பின்னர் முடியுமானவைர விைரவில் மகப்ேபறு
உதவியாளர் அைவ எல்லாம் நன்றாக உள்ளதா என்பைதச் சரிபார்க்க இைதப்
பரிேசாதிப்பார். அதன்பின்னர் குழந்ைத உங்கள் ைககளில் ெகாடுக்கப்படும். பிறந்த
பின்னர், உங்களுடன் ெநருக்கமான ெதாடர்பில் ைவத்திருப்பதும் உங்கள்
மார்பகத்துக்கு ெநருக்கமாக படுக்க ைவப்பதும் குழந்ைதக்கு நல்லது. ஒரு நீண்ட
பிறப்ைபத் தாண்டி குழந்ைத வந்துள்ளது மற்றும் அதற்கு ஓய்வும் இேலசான சூடும்
ேதைவப்படுகிறது. இப்ேபாது உங்கள் குழந்ைதக்கு தாய்ப்பாைல ஊட்ட நீங்கள் முயற்சி
ெசய்யலாம். பல குழந்ைதகளுக்கு பிரசவத்துக்குப் பின்னர் உடனடியாக தாய்ப்பால்
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ஊட்டப்படுகிறது. உங்கள் குழந்ைதையப் பாருங்கள். குழந்ைத ஒரு உறுதியான உறுத்த
பார்ைவயுடன் உங்கைளத் திரும்பப் பார்க்கும். மகப்ேபறு உதவியாளரும் குழந்ைதகள்
ெசவிலியரும் உங்களுக்கு உதவுவார்கள். ஆகேவ உங்கள் குழந்ைத
ெவதுெவதுப்பாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருந்து, சுதந்திரமாகச் சுவாசிக்க முடியும்.
பிரசவம் முடிந்த ெபற்ற பின்னர் முதல் சில மணிேநரங்கள்
பிரசவம் முடிந்த பின்னர் இரண்டு முதலாவது மணிேநரங்களுக்கு நீங்களும்
குழந்ைதயும் மகப்ேபறு வார்டில் தங்கியிருப்பீர்கள். பின்னர் நீங்கள் குழந்ைதபிறப்புக்கு
பின்னான வார்டுக்கு மாற்றப்படுவர்கள்.
ீ
மகப்ேபறு உதவியாளர் உங்கைளயும் உங்கள்
குழந்ைதையயும் பராமரிப்பார். பிரசவத்துக்குப் பின்னர் ெபண்ணுறுப்பில் இருந்து
சிறிதளவு இரத்தப்ேபாக்கு இருப்பது சாதாரணமானது. நீங்களும் உங்கள் குழந்ைதயும்
ெவதுெவதுப்பாகவும் கதகதப்பாகவும் இருப்பது அவசியம். குழந்ைத ெபற்றுக்ெகாள்வது
ேசார்வைடயச் ெசய்திருந்தாலும் கூட, எழுந்திருந்து சுறுசுறுப்பாக இருப்பது
இயல்பானது. இப்ேபாது நீங்கள் ஓய்ெவடுத்து, உங்கள் குழந்ைதையப் பற்றி அறிந்து
ெகாள்ளலாம். உங்களுக்கு சாப்பிடவும் குடிக்கவும் ஏதாவது ஒன்று தரப்படும். ேமலும்
நீங்கள் விரும்பினால் குளிக்கவும் கூடும். சில ெபண்கள் தங்களுைடய மிகெநருங்கிய
குடும்ப உறுப்பினர்கள் தங்கைள வந்து பார்க்கேவண்டும் என விரும்புகிறார்கள்.

பிரசவத்தின்ேபாது என்ன
நடக்கலாம்
கிழித்தல், மூலாதார ெவட்டு மற்றும் ைதயல்கள்
ஒரு குழந்ைத ெவளி வருகின்றேபாது, ெபண்ணுறுப்புத் துவாரத்திலும் உட்புறத்திலும்
கிழிக்கப்படலாம். சிலேவைளகளில் மருத்துவர் அல்லது மகப்ேபறு உதவியாளர்
குழந்ைதைய விைரவாக ெவளிேய எடுப்பதற்காக ெபண்ணுறுப்பின் அடியில் ஒரு
அறுைவ ெவட்ைட ஏற்படுத்துவார். கிழித்தல் நடந்தால் பிரசவத்தின் பின்னர்
உடனடியாக அைதத் ைதக்க (ைதயல்)ேவண்டும். உங்களுக்கு ஒரு மயக்க மருந்து
ெகாடுக்கப்படும். மருத்துவர்களும் மகப்ேபறு உதவியாளர்களும் கிழியல்கைளத்
ைதப்பதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள்.
உங்களுக்கு சுன்னத்து ெசய்யப்பட்டிருந்தால்/ெமாட்டுத்ேதால் ைதக்கப்பட்டிருந்தால்
உங்களுக்கு சுன்னத்து ெசய்யப்பட்டு, முன்னர் திறக்கப்படாமல் இருந்தால், குழந்ைத
ெவளிேய வருவதற்கு முன்னர் பிறப்பின்ேபாது இது ெசய்யப்படும். நார்ேவஜிய
சுகாதார அதிகாரிகள் இது எப்படிச் ெசய்யப்பட ேவண்டும் என்பதற்கு விதிகள்
விதித்துள்ளனர். நார்ேவயில் மகப்ேபறு வார்டுகளிலுள்ள அைனத்து மகப்ேபறு
உதவியாளர்களும் மருத்துவர்களும் இந்த விதிகைளப் பழக்கப்படுத்திக்
ெகாண்டுள்ளனர். உங்களுக்கு ஒரு மயக்க மருந்து ெகாடுக்கப்படும். நார்ேவ
சட்டமியற்றலுக்கு இணங்க துவாரமானது பின்னர் ஒடுக்கமானதாக வருவதற்கு
மீ ண்டும் ைதக்கப்படாமல் இருக்கலாம். பிரசவத்துக்குப் பின்னர் இது பழக்கமற்றதாக
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உணரப்படலாம். நீங்கள் துவாரத்ைத உணரலாம் மற்றும் ெபண்ணுறுப்பு திசு
ேநாவுமிக்கதாக இருக்கக் கூடும். சிறந்த சுகாதாரம் முக்கியம், ஆகேவ கழிவைறக்குச்
ெசன்றபின்னர் ேசாப் ேபாகுமாறு தண்ணரில்
ீ
நன்கு கழுவுங்கள். மற்ற அைனத்து
ெபண்களுக்கும் இது நிகழ்வதால், பிரசவத்துக்குப் பின்னர் ெபண்ணுறுப்பின்
அடிப்பகுதிையச் சுற்றியுள்ள தைசகைள நீங்கள் பயிற்சி ெசய்யேவண்டும்.
வலி நிவாரணி
சுகப் பிரசவம் அறுைவச் சிகிச்ைச ெசய்வைதப் ேபான்றதல்ல. பின்வருமாறு இருந்தால்
உங்களுக்கு சுகப் பிரசவம் நடக்கக்கூடும்


நீங்கள் சுறுசுறுப்பாகவும் சுற்றி நகர்ந்துெகாண்டும் இருந்தால்



உங்களுக்கு ஒத்தடங்கள் ெசய்யப்பட்டால்



நீங்கள் குளித்தால்



தண்ணர்ீ நிரப்பப்பட்ட பாத்டப் அல்லது குழந்ைத பிறப்பு ெதாட்டியில் நீங்கள்
உட்கார்ந்தால்



நீங்கள் நம்புகின்ற ஒருவரிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவும் உதவியும்
கிைடத்தால்

நீங்கள் பதற்றமில்லாது இருக்கும்ேபாது உங்கள் பிரசவ வலி குைறவாக இருக்கும்.
உங்களுடன் உள்ள மகப்ேபறு உதவியாளரும் மற்றவர்களும் உங்களுக்கு
உதவக்கூடியவர்கள். பிரசவத்துக்குள்ள அைனவருக்கும் ஊக்கமும் ஆதரவும் ேதைவ.

பிற வலி நிவாரணி
மாத்திைரகள்: சாதாரண மருந்துச்சீட்டு இல்லாமல் வாங்கும் வலி நிவாரண
மாத்திைரகள் பிரசவ வலிகளில் அதிக தாக்கத்ைத ஏற்படுத்துபைவயாக
இருப்பதில்ைல. நீங்கள் உள்ெளடுக்கும் எந்தெவாரு மருந்தாலும் உங்கள் குழந்ைத
பாதிக்கப்படும், ஆகேவ சில மருந்துகள் மட்டுேம பயன்படுத்துவதற்கு
பாதுகாப்பானைவ.
எப்பிடுரல் மயக்கமருந்துகள் பிரசவ வலியின்ேபாது விைனத்திறனான வலி
நிவாரணத்ைத வழங்குகின்றன. எப்பிடுரல் மயக்கமருந்துகள் ஒரு உணர்வகற்றுநரால்
ெசலுத்தப்படுகின்றன. அதன்பின்னர் உங்களுக்கு அறிவிருக்கும், ஆனால் சுருக்கங்கள்
ஏற்படும்ேபாது குைறவான வலிைய உணர்வர்கள்
ீ
அல்லது வலிைய உணர
மாட்டீர்கள்.
அக்குபஞ்சரும் பிரசவ வலிகளிலிருந்து சிறிதளவு நிவாரணத்ைத வழங்கக்கூடும். பல
மகப்ேபறு உதவியாளர்கள் அக்குபஞ்சைர வழங்க தகுதியானவர்கள்.
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இடுக்கிகள், ெவற்றிட உறிஞ்சல்
பிரசவத்தின்ேபாது சிக்கல்கள் ஏற்பட்டால் மகப்ேபறு உதவியாளர்கள் ஒரு
மருத்துவைர அைழப்பார். குழந்ைத விைரவாக ெவளிேய வரேவண்டும் என்றால்
அல்லது உங்களால் ேபாதியளவுக்கு கீ ேழ தள்ளிச் சமாளிக்க முடியவில்ைல என்றால்
மருத்துவர் உங்களுக்கு உதவலாம். குழந்ைத ெவளிேய வருவதற்கு உதவுவதற்கு
மருத்துவர் இடுக்கிகள் அல்லது ெவற்றிட உறிஞ்சல் ேபான்ற உபகரணங்கைளப்
பயன்படுத்துவார். இது ெபாதுவாக உங்கைளேயா அல்லது குழந்ைதையேயா
காயப்படுத்தாது.
சிேசரியன் பிரிவு
உங்களுக்கு அல்லது உங்கள் குழந்ைதயில் ஆேராக்கியத்துக்கு அவசியமாக
இருக்கும்ேபாது மட்டுேம சிேசரியன் பிரிவு ெசய்யப்படும். சிேசரியன்
ேதைவப்படுகிறதா இல்ைலயா என்பைத பிரசவம் ெதாடங்குவதற்கு முன்னர் அல்லது
இது ெதாடங்கிய பின்னர் மருத்துவர் தீர்மானிக்கிறார். சிேசரியன் என்பது ஒரு
அறுைவச் சிகிச்ைசச் ெசயல்முைற. இைத மகப்ேபறு வார்டில் அல்லாமல் ஒரு
அறுைவச் சிகிச்ைச அைறயில் ெசய்யேவண்டியது கட்டாயமாகும். நீங்கள் குழந்ைத
பிறப்புக்குப் பின்னான வார்டுக்குச் ெசல்ல முன்னர் சில மணிேநரங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு
வார்டில் தங்குவர்கள்.
ீ
உங்கள் கர்ப்பகாலத்தின்ேபாது சிேசரியன் திட்டமிடப்பட்டது
என்றால், நீங்கள் எப்பிடுரல் மயக்கமருந்துகைளப் ெபறக்கூடும். அதன்பின்னர் நீங்கள்
விழித்திருப்பீர்கள், ஆனால் எதுவித வலிையயும் உணரமாட்டீர்கள். பிரசவம்
ெதாடங்கிய பின்னர் சிேசரியன் முடிவுெசய்யப்படுகிறது என்றால், வழக்கமாக
உங்களுக்கு முதுெகலும்பு அல்லது எப்பிடுரல் மயக்கமருந்து ெகாடுக்கப்படும்.
உண்ைமயில் அவசரமாக குழந்ைதைய ெவளிேய எடுக்க ேவண்டும் என்றால், ெபாது
மயக்கமருந்து ேதைவப்படலாம். அதன்பின்னர் ெசயன்முைறயின்ேபாது நீங்கள்
நிைனவிழந்திருப்பீர்கள்.
சிேசரியன் ெசய்து இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்குப் பின்னான காலத்தின்ேபாது,
வலிக்காக உங்களுக்கு ஏேதா ஒன்று ேதைவப்படும். இரத்தக் கட்டி (இரத்த உைறவு)
ஏற்படுவைதத் தடுக்க சுற்றி நகர்ந்து, நடந்துெகாண்டிருப்பது முக்கியமாகும். நீங்கள்
சாதாரணமாக உங்கள் குழந்ைதக்கு தாய்ப்பால் ஊட்டலாம். சிேசரியன் பிரிவு நடந்த
பின்னர் நான்கு அல்லது ஐந்து நாட்களுக்கு நீங்கள் மகப்ேபறு வார்டில் தங்கக்கூடும்.
கரு பிரசவத்துக்கு முன்னர் இறந்துவிட்டால் என்ன நடக்கும்?
நார்ேவயில் கர்ப்பகாலத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் கரு இறப்பது அரிதாகும். ஏதாவது
பிைழயாக இருந்தால், குழந்ைத மிகவும் அைமதியாக அல்லது அைசேவ இல்லாமல்
இருப்பைத நீங்கள் கவனிக்கக்கூடும். ஏேதனும் பிைழயாக இருப்பதாக நீங்கள்
உணர்ந்தால் மருத்துவைர, மகப்ேபறு உதவியாளைர அல்லது மகப்ேபறு வார்ைட
அைழக்கவும். 24 மணி ேநரத்திற்கு அதிகமாக காத்திருக்க ேவண்டாம். பின்னர்
மருத்துவர் அல்லது மகப்ேபறு உதவியாளர் உங்கள் குழந்ைத உயிேராடு உள்ளதா
என்பைதத் தீர்மானிக்க அல்ட்ராசவுண்ட் மற்றும் பிற ெதாழில்நுட்பங்கைளப்
பயன்படுத்தி உங்கைளப் பரிேசாதிப்பார். குழந்ைத ஏன் இறக்கிறது என்பைத அறிவது
எப்ேபாதுேம சாத்தியமில்ைல. எப்படி இருந்தாலும் பிரசவமானது வழக்கமான
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ெபண்ணுறுப்பு பிள்ைளப்ேபறாகேவ இருக்க ேவண்டும். இதுமாதிரியான ஒரு
சூழ்நிைலயில் பிரசவத்ைதச் ெசய்வது மிகவும் மனத்துயரளிப்பதாக பல ெபண்கள்
கண்டுெகாள்கிறார்கள். ேமலும் அவர்கள் குழந்ைதைய சிேசரியன் பிரிவு மூலம் ெபற
விரும்புகிறார்கள். எப்படியாயினும் சிேசரியன் என்பது உங்களுக்கு அதிக ஆபத்தானது,
ஏெனனில் இது ஒரு அறுைவச் சிகிச்ைசச் ெசயல்முைற. வழக்கமான பிரசவேம மிகச்
சிறந்தது மற்றும் உங்கள் உடலுக்கு மிகுந்த பாதுகாப்பானது. உங்கள் வலிகைளத்
தணிக்க உங்களுக்கு மருந்து ெகாடுக்கப்படும். பிரசவத்துக்குப் பின்னர் நீங்கள்
மகப்ேபறு வார்டில் தங்கியிருந்து, உங்கள் ேதைவகளுக்கான உதவிையப் ெபறக்கூடும்.
பிரசவத்துக்குப் பின்னர் குழந்ைதையப் பரிேசாதித்தால், இது ஏன் இறந்தது என்பைதத்
தீர்மானிப்பது சிலேவைளகளில் சாத்தியமாக இருக்கும். அடுத்த கர்ப்பகாலமும்
பிரசவமும் உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்ைதக்கு முற்றுமுழுதாக இயல்பாக
இருக்கக்கூடும். உங்களுக்கு ேமலதிக கர்ப்பகால பரிேசாதைனகள் வழங்கப்படும்.
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பகுதி 13

பகுதி 3

கர்ப்பம்சார்ந்த ெசாற்க

குழந்ைத பிறப்புக்குப் பின்னான
Gravid

கர்ப்பம்

Svangerskapskontroll

கர்ப்பகாலப் பரிேசாதை

ெசால்லகராதி கர்ப்பகாலம்
காலத்துக்கான Graviditet/svangerskap
Barsel
Barselbesøk
Hjemmebesøk
Brystmelk
Amming
Råmelk
Brystknopper
Selvregulering
Barnelegevisitt
Gulsott
Bleie
Bind
Blødninger
Renselse
Sårbarhet
Postnatal depresjon /
fødselsdepresjon
Sting
Etterkontroll
Samleie
Prevensjon

குழந்ைத பிறப்புக்கு பின்னான காலம்

Ultralydundersøkelse

ேபற்றுக்குப் பின்னான வருைககள்

Genetisk
வட்டு
ீ
வருைக

தாய்ப்பால்

veiledning

Jordmor

தாய்ப்பால் ஊட்டுதல், ேபணுதல்

Lege

சீம்பால், முதற்பால்

Gynekolog

முைலக்காம்புகள்

Helsestasjon
சுய ஒழுங்குபடுத்தல்
குழந்ைத மருத்துவ
வல்லுநரின் வருைக
Henvisning

ஈரலழற்சி

Termin

டயப்பர், நாப்பி

Foster

சுகாதாரப் பட்ைட

Blodprøver
இரத்தப்ேபாக்கு
அலசுதல்

Urinprøve

அல்ட்ராசவுண்ட் ேசாத
மரபணு ஆேலாசைன

மகப்ேபறு உதவியாளர்
மருத்துவர்
மகப்ேபறு மருத்துவர்

ெபாது சுகாதார ைமயம்
பரிந்துைர
பிரசவக்ெகடு ேததி
கரு
இரத்த மாதிரிகள்
சிறுநீர் மாதிரிகள்

ேநாய்த்ெதாற்றுக்கு இலகுவில் ஆளாகக்கூடிய தன்ைம

Blodtrykk

குழந்ைத பிறப்புக்கு பின்னான மனச்ேசார்வு
ைதயல்கள்

Vekt

Blodprosent/
hemoglobin

குழந்ைத பிறப்புக்குப் பின்னான பரிேசாதைன
உடலுறவு

கருத்தைட மருந்துகள்
Blodsukker

Svangerskapsdiabetes
Pre-eklampsi/
svangerskapsforgiftning
Bekken
Vagina/skjede
Livmor/uterus
Mormunn/cervix
Omskåret
Abort
Prematur fødsel
Overtidig
28 fødsel
Dødfødsel
28

இரத்த அழுத்தம்
எைட

ரத்த சிவப்பு அணுக்களி

அளவு அல்லது சதவதம்
ீ
இரத்த சர்க்கைர

கர்ப்பகால நீரிழிவுேநாய்
முன்சூல்வலிப்பு
இடுப்புக்கூடு
ெபண்ணுறுப்பு
கருப்ைப
கருப்ைப வாய்

சுன்னத்து/ெபண்ணுறுப்

கருக்கைலப்பு/கருச்சிை
குைறப் பிரசவம்
தாமதப் பிறப்பு

இறந்து பிறந்த குழந்ைத

குழந்ைத பிறப்புக்குப்
பின்னான காலம்
பிரசவத்துக்கு சில மணிேநரங்களுக்குப் பின்னர் நீங்களும் உங்கள் குழந்ைதயும்
குழந்ைத பிறப்புக்குப் பின்னான வார்டுக்கு மாறுவர்கள்.
ீ
நீங்கள் உங்கள் தாய்ப்பால்
ஊட்டுதைலத் ெதாடங்கவும், பிரசவத்துக்குப் பின்னர் ஓய்ெவடுக்கவும் விரும்புகிறீர்கள்
என்றால் இங்கு நீங்கள் சில நாட்களுக்குத் தங்கலாம்.
நார்ேவயிலுள்ள அேனகமான மகப்ேபறு மற்றும் குழந்ைத பிறப்புக்குப் பின்னான
வார்டுகள் “தாய்-ேசய் நட்புரீதியான மருத்துவமைனகள். பிரசவத்துக்குப் பின்னர்
எல்லா ேநரமும் நீங்களும் உங்கள் குழந்ைதயும் ஒேர அைறயில் ஒன்றாக
இருக்கிறீர்கள் என்பது இதன் அர்த்தமாகும். இந்த வழியில் உங்கள் குழந்ைதையப் பற்றி
அறிந்து ெகாள்வர்கள்.
ீ
தாய்ப்பால் ஊட்டுதலில் பணியாளர்கள் உங்களுக்கு
துைணபுரிவார்கள். டயப்பர்கைள எவ்வாறு மாற்றுவது, உங்கள் குழந்ைதைய எவ்வாறு
குளிப்பாட்டுவது மற்றும் பராமரிப்பது என்றும் அவர்கள் உங்களுக்குக் காண்பிக்கலாம்.
இது உங்களுக்குத் ேதைவப்படும்ேபாது சில மணிேநரங்களுக்கு அவர்கள் உங்கள்
குழந்ைதைய அக்கைற எடுத்துப் பராமரிக்கவும் முடியும்.
குடும்ப அைற
சில மருத்துவமைனகளில் உங்கள் குழந்ைதயின் அப்பா அல்லது ேவெறாரு நபர்,
பிரசவத்துக்குப் பின்னர் உங்களுடனும் குழந்ைதயுடனும் தங்கக் கூடும். இது ஒரு
குழந்ைத பிறப்புக்குப் பின்னான ேஹாட்டல் அல்லது குழந்ைத பிறப்புக்குப் பின்னான
வார்டிலுள்ள ஒரு குடும்ப அைறயாக இருக்கக்கூடும். உங்களுடன் ேசர்ந்திருக்கும்
அந்த நபர் ெபாதுவாக உணவுக்கும் தங்குமிடத்துக்கும் பணம் ெசலுத்த ேவண்டும்.
குழந்ைதயின் திறன்கள் மற்றும் ேதைவகள்
உங்கள் குழந்ைத முன்ேப பல புலனுணர்வுகைள விருத்தி ெசய்துள்ளது மற்றும் ஒரு
உணர்ச்சியுள்ள சிறு குழந்ைத. புதிதாகப் பிறந்த குழந்ைத மிகச் சிறியளவில்
குறும்பார்ைவ உைடயது. இது ஒரு சில நாட்களுக்குப் பின்னர் தன்னுைடய தாயின்
முகத்ைத அறிந்துெகாள்கிறது. குழந்ைதகள் தாங்கள் அடிக்கடி ேகட்கும் குரல்கைளயும்
அைடயாளம் கண்டுெகாள்கின்றன. அைவ தங்களுைடய அம்மா அல்லது அப்பாவுடன்
ெநருக்கமாக படுத்துக்ெகாள்ள விரும்புகின்றன. குழந்ைதகள் ெபரியவர்களான
எங்களிடமிருந்து உணைவயும் பராமரிப்ைபயும் ெபறுவதில் முற்றுமுழுதாகத்
தங்கியுள்ளன. அைவ உதவியற்றைவ. ஒரு குழந்ைத என்ன விரும்புகிறது என்பைத
எங்களால் எப்ேபாதும் புரிந்துெகாள்ள முடியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அது
அழுகின்றேபாது, அைத எங்கள் ைககளுக்குள் எடுத்து, ஆறுதல்படுத்த ேவண்டும்.
குழந்ைதகைள முரட்டுத்தனமாகக் ைகயாளக் கூடாது, எடுத்துக்காட்டுக்கு அைத
உலுக்குதல். இது அவர்களின் மூைளச் ேசதத்ைத உண்டுபண்ணலாம்.
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உங்கள் குழந்ைதக்கு நீங்கள் தினமும் அல்லது அைதவிடக் குைறந்த இைடெவளியில்
குளிப்பாட்டலாம். சில குழந்ைதகளுக்கு தினசரி மலம் ேபாகும், மற்றவற்றுக்கு
வாரத்தில் ஒரு சில தடைவகள் ேபாகும். அைனத்துக் குழந்ைதகளும் தினமும் பல
தடைவகள் சிறுநீர் கழிக்கின்றன. இது குழந்ைத ேபாதியளவு பாைலக் குடிக்கிறது
என்பதற்கான ஒரு அறிகுறி ஆகும்.
பிரசவத்ைதப் பற்றிப் ேபசுங்கள்
பிரசவம் என்பது உங்கள் வாழ்க்ைகயிலும் அைனத்துப் ெபண்களின் வாழ்க்ைகயிலும்
ஒரு முக்கிய நிகழ்வு. என்ன நடந்துள்ளது என்பைதப் பற்றி ஒருவருடன்
ேபசக்கூடியதாக இருப்பது உங்களுக்கு மிகவும் நன்றாக இருக்கக்கூடும்.
பிரசவத்தின்ேபாது, நீங்கள் திட்டமிட்டவாறு அல்லது கற்பைன ெசய்தவாறு
விஷயங்கள் நடக்கவில்ைல என்றால், இைவ ஏன் நடந்தன என்பது கூறப்படுவது
மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கலாம். நீங்கள் குழந்ைத பிறப்புக்குப் பின்னான வார்டில்
இருக்கும்ேபாது, பிரசவத்ைதப் பார்த்த மகப்ேபறு உதவியாளர் அல்லது
மருத்துவருடன் ேபசுவதற்கு நீங்கள் ேகட்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு மனக்குழப்பத்ைத
உண்டுபண்ணும் அனுபவம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றால், ஒரு சிறிதளவு கூடுதலாக கால
இைடெவளியில் என்ன நடந்தது என்பைதப் பற்றி விவரமாக ஆராய, பிரசவம் நடந்து
சில வாரங்களுக்குப் பின்னர் மருத்துவமைனயில் ஒரு சந்திப்ைபக் கூட நீங்கள்
ேகட்கலாம்.
மகப்ேபறு மற்றும் குழந்ைத பிறப்புக்குப் பின்னான வார்டிலுள்ள நைடமுைறகள்
ஒரு மருத்துவமைனயில் பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டுள்ள அைனவரும் உங்களுக்கும்
உங்கள் குழந்ைதக்கும் துைணபுரியும் கடைமக்குக் கட்டுப்பட்டவர்கள். குழந்ைத
பிறப்புக்குப் பின்னான வார்டு அங்கு ெசய்யக்கூடியைவ அல்லது ெசய்யக்கூடாதைவ
எைவ என்பதற்கான விதிகைளக் ெகாண்டுள்ளது. உங்களுக்குத் ெதளிவில்ைல
என்றால் பணியாளரிடம் ேகட்கவும். ஏெனன்றால் நாங்கள் எல்லாரும்
ேவறுபட்டவர்கள், உங்கள் விருப்பங்கள் அைனத்ைதயும் இது திருப்திப்படுத்தச்
சாத்தியமில்லாமல் இருக்கலாம். நீங்கள் ேவறு ெபண்களுடன் ஒரு அைறையப்
பகிர்ந்துெகாள்கிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் ஒருவைர ஒருவர் எண்ணிப்பார்க்க ேவண்டும்.
வார்டில் வருைககள்
ெபண்களுக்கு வருைககளுக்காக ெவவ்ேவறு விருப்பங்களும் ேதைவகளும் உள்ளன.
இப்ேபாதுதான் ஒரு குழந்ைதையப் ெபற்றுள்ள ஒரு அம்மாைவச் ெசன்று பார்ப்பைத
பலர் உண்ைமயில் மகிழ்ச்சியாக அனுபவிக்கிறார்கள். சில அம்மாமார் தாங்கள்
மீ ண்டும் வட்டுக்குத்
ீ
திரும்பும் வைரயில் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின்
வருைககளிலிருந்து விலகியிருக்க விரும்புகிறார்கள். மற்றவர்களுக்கு பிரசவத்துக்கு
பின்னான முதல் நாட்களின்ேபாது வந்து பார்க்கப்படுவது முக்கியமாகும். நீங்கள்
அைறையப் பகிர்ந்துெகாள்கின்ற ெபண்களுக்கான அக்கைறைய நீங்கள் காண்பிக்க
ேவண்டும் என்பைத மனதில் ைவத்திருங்கள். உங்கைள பலர் வந்து பார்க்க ேவண்டும்
என்று நீங்கள் விரும்புவர்கள்
ீ
என்றால், உங்கள் அைறயிலுள்ளவர்கள் அைமதியாக
ஓய்ெவடுப்பைத உறுதிப்படுத்த நீங்கள் ஒரு பார்ைவயாளர்கள் அைற அல்லது
ேவெறாரு ெபாது அைறக்குச் ெசல்வது மிகச் சிறந்ததாக இருக்கலாம். உங்களுக்கு
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பக்கத்துப் படுக்ைகயிலுள்ள ெபண்ைணப் பார்க்க பலர் வரும்ேபாது உங்களுக்கு
கஷ்டமாக இருந்தால், உதவிக்காக பணியாளர்கைள நீங்கள் ேகட்கேவண்டும்.
உணவுகள்
உங்கள் ேதைவ என்ன என்பது பற்றிக் கவனித்தால், உங்களுக்குப் ெபாருத்தமான
உணவுகைளத் தயாரிக்க ெபரும்பாலான மகப்ேபறு வார்டுகள் தகுதியுள்ளைவ ஆகும்.
எடுத்துக்காட்டுக்கு உங்களுக்கு ஹலால் உணவு அல்லது ேவறு சிறப்பு உணவு
ேதைவப்படலாம். உங்கள் வட்டிலிருந்து
ீ
எடுத்துவரப்படும் உணைவச் சாப்பிட
விரும்புகிறீர்கள் என்றால், சைமயலைறையப் பயன்படுத்த நீங்கள் ேகட்கலாம்
அல்லது இைத உங்களுக்காக ஏற்பாடு ெசய்ய பணியாளைரக் ேகட்கலாம்.
குழந்ைத பிறப்புக்குப் பின்னான காலத்திேபாது பரம்பைர வழக்கங்கைளக்
கைடப்பிடிப்பது சிறந்த விஷயமாக இருக்கக்கூடும். அவர்கள் ேநாய்த்ெதாற்றுக்கு மிக
இலகுவில் ஆளாகக் கூடியதாக இருக்கின்ற இந்தக் காலத்தின்ேபாது தாய்க்கும்
ேசய்க்கும் ெதாடர்பான மரபுகள் ெபரும்பாலான கலாச்சாரங்களில் உள்ளன.
உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் எந்த பரம்பைர வழக்கங்கள் முக்கியமானைவ
என்பைத மகப்ேபறு வார்டு பணியாளர்களுக்குக் கூறுங்கள்.
பைழய மற்றும் புதிய குழந்ைதப் பராமரிப்பு மரபுகள்
இப்ேபாைதய நாட்களின் குழந்ைதப் பராமரிப்புக்கு இது வரும்ேபாது, பல பாட்டிமார்கள்
விதிகள் மற்றும் ேதைவயற்ற பரபரப்பு இல்லாைமையப் பார்த்து வியப்பைடகிறார்கள்.
குறிப்பிலுள்ள ஒரு சந்தர்ப்பம் ெதாப்புள் பராமரிப்பு: முந்ைதய காலத்தில், குழந்ைதயின்
ெதாப்புள் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் சுத்தம் ெசய்யப்பட்டு, கழுவப்பட ேவண்டும் என்று
பலருக்கும் ெசால்லிக் ெகாடுக்கப்பட்டது. அதாவது ஒவ்ெவாரு நாளும் பல தடைவகள்
ெதாப்புளுக்கு பவுடர் ேபாடப்படேவண்டும் அல்லது கிரீமால் மூடப்பட்டு,
கட்டுப்ேபாடப்பட ேவண்டும். இப்ேபாது நாங்கள் இவ்விஷயங்களில் எைதயுேம
ெசய்வதில்ைல. ெதாப்புள் உலர்வாக ைவக்கப்பட ேவண்டும், ஆனால் நீங்கள்
விரும்பியவாறு உங்கள் குழந்ைதைய நீங்கள் குளிப்பாட்டலாம். அதன்பின்னர்
குழந்ைதயின் உடைல நீங்கள் உலர்த்துகிறீர்கள் என்பைத மட்டும் உறுதிப்படுத்திக்
ெகாள்ளுங்கள். ெதாப்புள்ெகாடியின் அடிக்கட்ைட வாடிவிழுந்து, ெதாப்புள் ஒரு
வாரத்துக்குள் குணமைடகிறது.
மற்ைறய பல விஷயங்களும் கூட எளிதானைவ ஆகிவிட்டன. குழந்ைதகளின்
இயற்ைகயான விருத்திைய நாங்கள் நன்கு புரிந்துெகாள்ளக்கூடும். ஆதலால் பைழய
மரபுகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்கள் எப்ேபாதுேம மிகச் சிறந்தைவயாக இல்லாமல்
இருக்கலாம்.
ேசாதைனகள் மற்றும் உங்கள் குழந்ைதயிலிருந்து மாதிரிகள்
குழந்ைத பிறந்து முதலாவது அல்லது இரண்டாவதி நாளில், உங்கள் குழந்ைதயின் ஒரு
முழுைமயான பரிேசாதைனக்காக குழந்ைத மருத்துவ வல்லுநர் வருவார். மருத்துவர்
அைனத்ைதயும் உங்களுக்கு விவரிப்பார். மருத்துவர் ேதைவக்கு அதிக மாதிரிகைள
எடுக்கேவண்டிய அல்லது உங்கள் குழந்ைதையச் ேசாதிக்க ேவண்டிய ேதைவ
இருந்தால், ஏன் என்பது உங்களுக்குச் ெசால்லப்படும். ஈரலழற்சி B அல்லது
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காசேநாய்க்கு எதிராக தடுப்பூசி ேபாடப்பட ேவண்டிய குழந்ைதகளுக்கு அது
ேபாடப்படும்.
நார்ேவயில் (மற்றும் பிற பல நாடுகளில்) பிறக்கும் அைனத்துக் குழந்ைதகளுக்கும்
பிறப்புக்குப் பின்னர் ஸ்கிரீனிங் ேநாக்கங்களுக்கான ஒரு இரத்த மாதிரி எடுக்கப்பட
ேவண்டும். இது கட்டணமற்றது மற்றும் தன்னிச்ைசயானது. மாதிரி எடுக்கப்படுவைத
நீங்கள் விரும்பவில்ைல என்றால், மகப்ேபறு மருத்துவரிடம் நீங்கள் கூற ேவண்டும்.
2011 இைலயுதிர்காலத்தில் இருந்து ஒேர இரத்த மாதிரியானது 23 ெவவ்ேவறு
ேநாய்களுக்காக ஆய்வு ெசய்யப்படலாம் என்று திட்டமிடப்படுகிறது. ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் இந்த ேநாய்களுடன் ஒரு சில குழந்ைதகள் மட்டுேம பிறக்கிறார்கள் மற்றும்
அவர்கைள மருந்து மற்றும் ஒரு சிறப்பு உணவுமுைற மூலம் குணப்படுத்த முடியும்.
ீ
ெசல்லுதல்
வட்டுக்குச்
நீங்கள் குழந்ைத பிறப்புக்குப் பின்னான வார்டிலிருந்து ெவளிேயறத் தயாராகும்ேபாது,
வட்டில்
ீ
விஷயங்கள் எவ்வாறு இருக்க ேவண்டும் என்பது பற்றி மகப்ேபறு உதவியாளர்
உங்களுக்கு சிறந்த ஆேலாசைன வழங்குவார். நீங்கள் அறிந்துெகாள்ள விரும்பும்
எைதப்பற்றியும் ேகளுங்கள். மருத்துவமைனயிலிருந்து உங்களுக்கு சில பத்திரங்கள்
ெகாடுக்கப்படும். இவற்ைற ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் ைவத்திருங்கள். நீங்கள் ஒரு
குழந்ைதையப் ெபற்றுள்ள ீர்கள் என்பைத மருத்துவமைன ஜனத்ெதாைக பதிவுக்கு
அறிவிக்கிறது. உங்களுக்கு ஒரு படிவம் அனுப்பப்படும். அதில் உங்கள் குழந்ைதயின்
ெபயைர எழுதி, குழந்ைத உதவித்ெதாைகக்கு விண்ணப்பம் ெசய்யுங்கள்.
ைபயன்களின் சுன்னத்து ெசய்தல்
ைபயன்களின் சுன்னத்து ெசய்தல் நார்ேவயின் அனுமதிக்கப்படுகிறது. இைத எங்ேக
ெசய்யலாம் என்பைதக் கண்டுபிடிக்க மகப்ேபறு வார்டில் ேகளுங்கள். ஆனால்
பிரசவத்துக்குப் பின்னர் ெபாது மருத்துவமைனகள் சுன்னத்து ெசய்வதில்ைல
என்பைதக் கவனத்தில் ெகாள்ளுங்கள்.
நார்ேவ மற்றும் பிற நார்டிக் நாடுகளில் முைறயான பயிற்சி இல்லாத நபர்கள்
சுன்னத்து ெசய்தைலச் ெசய்யும் சந்தர்ப்பங்கள் இருந்துள்ளன. இது ஆபத்தான
சிக்கல்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளன. ைபயன்களுக்கு சுன்னத்து ெசய்தல் என்பது
நார்ேவயின் மருத்துவரீதியில் அவசியமானது எனக் கருதப்படுவதில்ைல. ஆனால்
கலாச்சாரக் காரணங்களுக்காக சுன்னத்து ெசய்தல் அனுமதிக்கப்படுகிறது. சுன்னத்து
ெசய்ய ெதாழில்சார் பயிற்சிெபற்ற ஒரு நபைர அனுமதிக்குமாறு நாங்கள் பரிந்துைர
ெசய்கிேறாம்.
ெபண்களின் சுன்னத்துச் ெசய்தல்
ெபண்களின் சுன்னத்துச் ெசய்தல் (ெபண்ணுறுப்புத் துைள அைடத்தல்) என்பது
உலகிலுள்ள ெபரும்பாலான நாடுகளில் உள்ளது ேபான்ேற நார்ேவ சட்டத்தினால்
தடுக்கப்படுகிறது. நீங்கள் நார்ேவயில் வாழ்கிறீர்கள் என்றால், சுன்னத்துச்
ெசய்வதற்காக ெவளிநாடுகளுக்கு அனுப்ப முடியாமல் இருக்கலாம். உங்கள்
குடும்பத்தில் சுன்னத்துச் ெசய்தல் என்பது ஒரு பாரம்பரிய வழக்கம் என்றால், இங்கு
அனுமதிக்கப்படாத பழக்கமற்ற மற்றும் கடினமான ஒன்றாக இது இருக்கலாம். ெபாது
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சுகாதார ைமயத்திலுள்ள பணியாளர்களுடன் ேபசுங்கள். இது குறித்த நார்ேவஜிய
சட்டம் பற்றிய தகவைல அவர்கள் உங்களுக்கு வழங்கலாம். ேமலும் அவர்கள் இைதப்
பற்றிக் கலந்துைரயாடப்பட்டுள்ள பிற குடும்பங்களுடன் உங்கைளத்
ெதாடர்புெகாள்ளவும் விடலாம்.

தாய்ப்பால் ஊட்டுதல்
உங்கள் குழந்ைத மிகச்சிறந்த குழந்ைத உணைவ – அதாவது தாய்ப் பாைல
உருவாக்குகிறது. இதில் அைனத்து முக்கிய ேபாஷைணப் ெபாருட்களும் உள்ளன. இது
எப்ேபாதுேம சரியாக கலக்கப்படுகிறது, சரியான ெவப்பநிைலையக் ெகாண்டிருக்கிறது
மற்றும் முழுைமயாக சுத்தமானது.
உங்கள் குழந்ைதக்கு வாழ்க்ைகயில் ஒரு சிறந்த ெதாடக்கத்ைத ெகாடுப்பதற்கு நீங்கள்
ெசய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் அதற்கு தாய்ப்பால் ஊட்டுவதுதான்.
அைனத்துக் குழந்ைதகளுக்குேம தாய்ப்பால் ஊட்டுவது எளிதாக இருப்பதில்ைல.
அைனத்துத் தாய்மார்களும் தங்களுைடய தாய்ப்பாலுக்கு தங்களுைடய குழந்ைதைய
ஊட்டுவது எளிதாக இருப்பதாகக் காணுவதில்ைல. உதவிக்கு ேகளுங்கள். மகப்ேபறு
உதவியாளர்களும் சிறுவர் ெசவிலியர்களும் உங்களுக்கு உதவுவதற்குப்
ெபாறுப்புள்ளவர்கள். மகப்ேபறு வார்டிலிருந்து நீங்கள் வட்டுக்குச்
ீ
ெசல்ல முன்னர்,
உங்கள் குழந்ைதக்கு தாய்ப்பால் ஊட்டுவைத எளியதாகக் கண்டுபிடித்து
விடேவண்டும். நீங்கள் தாய்ப்பால் ஊட்டும்ேபாது உங்களுக்கு தாகம் எடுக்கக்கூடும்.
உங்களுக்கு அருகில் ஒரு கூஜா தண்ணைர
ீ
ைவத்திருங்கள். உங்களுக்கு தினமும் 2-3
லிட்டர் தண்ணர்ீ ேதைவ.
சீம்பால்
சீம்பால் என்பது முதன்முதலாக வருகின்ற பால். இது மஞ்சல் நிறமானது மற்றும்
தடிப்பானது. ேமலும் சாதாரண பாைலப் ேபாலத் ேதாற்றம் அளிக்காது. உங்கள்
புதிதாகப் பிறந்த குழந்ைதக்கு இது மிகச்சிறந்த உணவு. உங்கள் குழந்ைத அதன்
வாழ்க்ைகயின் முதல் நாளில் தாய்ப்பால் ஊட்டப்பட்டால், அது இந்த
ேபாஷைணயூட்டும் துளிகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்கிறது. இந்தப் பால் குழந்ைதக்கான
வாழ்க்ைகயின் முதல் நாட்களின்ேபாதான உணவுக்குரிய அைனத்துத்
ேதைவகைளயும் உள்ளடக்குகிறது. சில கலாச்சாரங்களில், சீம்புப்பால் என்பது
குழந்ைதக்கு நல்லதல்ல என்ற நம்பிக்ைக இருந்துள்ளது. இது ைகயால் ெவளிேய
எடுக்கப்பட்டு, வசப்பட்டது.
ீ
இது பிைழயானது. மஞ்சள் நிறமான சீம்புப்பால் புதிதாகப்
பிறந்த குழந்ைதகளுக்கு என சிறப்பாகத் தயாரிக்கப்படுகிறது.
தாய்ப்பால் ஊட்டுதைலத் ெதாடங்குதல்
குழந்ைதகளின் உணவூட்டல் ேதைவகள் தாய் தன்னுைடய மார்பகங்களில்
ைவத்திருப்பைத ைவத்துத் திருப்திப்படுத்தப்படுகின்றன. முதல் நாட்களில்
மார்பகங்கள் ெவறுைமயாக இருப்பதாக உணர்வைதப் பற்றி ஒருேபாதும் கவைலப்பட
ேவண்டாம். உங்கள் முைலக்காம்புகைள நீங்கள் ஒரு சிறிதளவுக்கு பிழிந்தால், சில
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துளிகள் ேதான்றுவைத நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். இது ேபாதுமானது. இரண்டு, மூன்று
அல்லது நான்கு நாட்களுக்குப் பின்னர் பால் மிகப்ெபரிய அளவுகளில் வரும். இது
உங்கள் குழந்ைத தாய்ப்பால் குடிப்பைத நிறுத்தும் வைரயிலும் ெதாடரும்.
உங்கள் குழந்ைத விரும்புவது ேபால அடிக்கடி தாய்ப்பால் குடிக்க அைத அனுமதிக்க
ேவண்டும். குழந்ைத முைலக்காம்பின்மீ து சரியாக வாய்ைவக்கிறதா என்பைதத்
தீர்மானிக்க உதவி ேகளுங்கள். தாய்ப்பால் ஊட்டத் ெதாடங்கும்ேபாது நீங்கள் ேநாைவ
உணரலாம், ஆனால் அங்கு வலி இருக்கக்கூடாது. பிரசவத்துக்குப் பின்னர் இரண்டாம்
நாள் ெபரும்பாலும் மிகச்சிறந்த தாய்ப்பால் ஊட்டும் நாளாகும். இப்ேபாது குழந்ைத
மிகவும் அடிக்கடி தாய்ப்பால் குடிக்க விரும்புகிறது. இது மார்பகங்கள் பாைல உற்பத்தி
ெசய்வைதத் தூண்டுகிறது மற்றும் இது ேபாதுமான பாைல உற்பத்தி ெசய்ய
உங்களுக்கு முக்கியமாகும். இந்த நாளில் தாய்ப்பால் ஊட்டுவது, சாப்பிடுவது மற்றும்
குடிப்பது தவிர ேவறு எதற்ேகனும் உங்களுக்கு சிறிதளவு ேநரேம இருக்கும்.
அதிர்ஷ்டவசமாக நாளாக நாளாக இது எளிதாக ஆகின்றது!
பிரசவத்துக்குப் பின்னர் மூன்றாவது நாளில் மார்பகங்கள் ெபரும்பாலும்
வங்கியதாகவும்,
ீ
வலியுள்ளதாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு ெமல்லிய ஜுரமும்
இருக்கலாம். இது ஏெனன்றால் உங்கள் மார்பகச் சுரப்பிகள் பாைல உற்பத்தி
ெசய்வதற்கு கடினமாகப் பணிபுரிகின்றன. குழந்ைதைய அடிக்கடி தாய்ப்பால் குடிக்க
விடுங்கள். மூன்றாவது நாளுக்குப் பின்னர் குழந்ைத ஒவ்ெவாரு உணவுடனும் கூடுதல்
பாைலப் ெபறும். அது ஒவ்ெவாரு தாய்ப்பால் ஊட்டுதலுக்கும் இைடயில் நீங்கள்
ஓய்ெவடுக்க கூடியளவு ேநரத்ைதத் தருகிறது. தாய்ப்பால் ஊட்டுதல் அனுபவமுள்ள
பிற ெபண்களிடமிருந்து ஊக்கமும் உதவியும் ெபறுவது நல்லது.
புதிதாகப் பிறந்த குழந்ைதகளுக்கான குைறநிரப்பிகள்?
உங்கள் குழந்ைதக்கு எதுவுேம ேதைவயில்ைல, ஆனால் அதன் வாழ்வின் முதல் ஆறு
மாத காலங்களுக்கு தாயின் பால் ேதைவ. ேமலும் இதற்கு தாய்ப்பாைலத் தவிர
தண்ணர்,
ீ சர்க்கைரத் தண்ணர்ீ அல்லது ேவறு பால் ேதைவயில்ைல. பல
கலாச்சாரங்களில் குழந்ைதகளுக்கு குைறநிரப்பிகள் ெகாடுப்பது சாதாரணமாக
உள்ளது. இைதச் ெசய்ய ேவண்டாம்! சர்க்கைர அல்லது ேதன் அல்லது மூலிைகத்
ேதயிைலயுடன் தண்ணைரக்
ீ
ெகாடுப்பது உங்கள் குழந்ைதக்கு ஆேராக்கியமானது
அல்ல. தாய்ப்பாைல மட்டுேம ெபற்றால் உங்கள் குழந்ைதயின் ஆேராக்கியம்
மிகச்சிறப்பாக இருக்கும். ஆறு மாதங்களுக்குப் பின்னர் உங்கள் குழந்ைதக்கு தாய்ப்
பாலுடன் ேசர்த்து ேவறு உணவும் ெகாடுக்கப்படக் கூடும். முடிந்தவைரக்கும் அதிக
நாட்களுக்கு தாய்ப்பாைல ெதாடர்ந்து ஊட்டினால் உங்கள் குழந்ைதக்கு நல்லது.
”Ammehjelpen” (தாய்ப்பால் ஊட்டுதல் உதவி)
தாய்ப்பால் ஊட்டுதைலச் ெசயல்படுத்துவதற்கு பலருக்கு உதவி ேதைவப்படுகிறது.
இது உங்களுக்கு கடினமாக இருந்தால் பணியாளரிடம் கூறுங்கள். தாய்ப்பால்
ஊட்டுவது உங்களுக்கு அசாத்தியம் ஆகிவிட்டால், உங்கள் குழந்ைதக்கான ேவறு
உணவு பற்றி உங்களுக்கு ஆேலாசைன வழங்கப்படும். மகப்ேபறு வார்டும் உங்கள்
மகப்ேபறு கிளினுக்கும் உங்களுக்கு உதவும். ”Ammehjelpen” என்பது ஒரு நிறுவனம்.
இங்கு அனுபவமுள்ள ெபண்கள் உதவி மற்றும் ஆேலாசைன வழங்குகிறார்கள். அங்கு
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தாய்ப்பால் ஊட்டுவது பற்றிய புத்தகங்கள், திைரப்படங்கள் மற்றும் பிற தகவல்களும்
அங்கு உள்ளன. சிலேவைளகளில் ஒருவர் ேநார்ேவ ெமாழியில் இருந்து
ெமாழிெபயர்க்கவும் விஷயங்கைள உங்களுக்கு விவரிக்கவும் உங்களுக்கு உதவலாம்
தாய்ப்பால் ஊட்டுவைத நிறுத்துதல்
தாய்ப்பால் ஊட்டுவைத நிறுத்துவதற்கான ேநரம் இது என்று நீங்கள் உணர்ந்தால்,
நீங்கள் முதலில் மகப்ேபறு ைமயத்திடமிருந்து ஆேலாசைனையக் ேகட்க ேவண்டும்.
உங்கள் குழந்ைதக்கு பிற மாற்றங்கள்
கர்ப்பகாலத்தின்ேபாது உங்கள் உடல் நிைறய மாற்றமைடகிறது. பிரசவத்துக்குப்
பின்னர் உங்கள் உடலில் புதிய மாற்றங்களும் புதிய ஹார்ேமான்களும் உள்ளன.
உங்கள் மார்பகங்கள் பாைல உற்பத்தி ெசய்யத் ெதாடங்கும்ேபாது அைவ மிகப்
ெபரியதாக வளர்கின்றன. பிரசவத்துக்குப் பின்னர், ெசால்லத் ேதைவயின்றி உங்கள்
அடிவயிறு சுருங்குகிறது. ஆனால் இது உடனடியாக உறுதியாகவும் தட்ைடயாகவும்
வருவதில்ைல. ேதாலும் தைசகளும் இந்த 40 வார கர்ப்பகாலத்தின் ேபாது
நீட்சியுறுகின்றன. இப்ேபாது உங்கள் உடலுக்கு தானாக ஒன்றாக மீ ண்டும் இழுப்பதற்கு
ேநரம் ேதைவப்படுகிறது.
இரத்தப்ேபாக்கு
பிரசவத்துக்குப் பின்னர் ஆரம்ப நாட்களின்ேபாது மாதவிடாயின்ேபாது இருப்பதுேபால
உங்களுக்கு இரத்தப்ேபாக்கு இருக்கும். பின்னர் இரத்தப்ேபாக்கு படிப்படியாகக்
குைறயும். ஒரு வாரத்தின் பின்னர் சிறிதளவு இரத்தம் இருக்கும். 14 நாட்களுக்குப்
பின்னர் ெபரும்பாலான ெபண்களுக்கு இரத்தப்ேபாக்கு நிறுத்தப்படும். இரத்தத்துடன்
சிறிதளவு சீத ெவளிேயற்றமும் இருக்கும். இந்த ெவளிேயற்றம் உங்களுக்கு
இரத்தப்ேபாக்கு நிறுத்தப்பட்ட பின்னர் சில வாரங்களுக்கு ெதாடரும். இது இரத்தத்ைதப்
ேபால மணக்கும், ஆகேவ நீங்கள் கழிவைறக்குச் ெசன்றுவரும் ஒவ்ெவாரு தடைவயும்
கழுவி, அலச ேவண்டும். மணல் மிகவும் வலிைமயாக இருந்தால், இது அழற்சியின்
ஒரு அறிகுறியாக இருக்கக்கூடும். அதன் பின்னர் உங்களுக்கு ஜுரம் உள்ளதா
இல்ைலயா என்பைதச் ேசாதித்து, மகப்ேபறு வார்ைடத் ெதாடர்பு ெகாள்ள ேவண்டும்.
உணர்ச்சிரீதியான விைனகள்
பிரசவத்துக்குப் பின்னர் ஆரம்ப நாட்களின்ேபாது, முன்னர் இருந்தைதவிட கூடுதல்
அடிக்கடி கண்ணர்ீ ெவளிவருவைத நீங்கள் கவனிப்பீர்கள். பலர் இைதத் தங்களுைடய
கர்ப்பகாலத்தின்ேபாது முன்ேப கவனிக்கிறார்கள். ஒரு நிமிடம் நீங்கள்
மகிழ்ச்சியாகவும் மனநிைறவாகவும் இருக்ககூடும், அடுத்து நீங்கள்
மனேவதைனயுடன் கண்ணர்விட்டு
ீ
அழக்கூடும். இது சாதாரணமானது. கிட்டத்தட்ட
அைனத்துப் ெபண்களுேம இவ்வைகயில் உணர்கிறார்கள். உங்களுக்கு பராமரிப்பு
மற்றும் அன்பு, உதவி மற்றும் ஆறுதல், தூக்கம் மற்றும் ஓய்வு ஆகியைவ
வழங்கப்படும்ேபாது, நீங்கள் நன்றாக எதிர்த்துச் சமாளிப்பீர்கள். ஆனால் அைனத்து
புதிய தாய்மாரும் புதிய குழந்ைதக்கான தங்களுைடய ெபாறுப்ைபப் பற்றிச்
சிந்திக்கிறார்கள். உரிய ேநரத்தில் ஒரு அம்மாவாக இருப்பதற்கு பழக்கப்பட்டவராக
வளருவர்கள்.
ீ
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குழந்ைத பிறப்புக்குப் பின்னான காலத்தின்ேபாதான மனநிைலச் சிக்கல்கள்
நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக உணராமல், ஆனால் மனேவதைனயாகவும் தினமும் ஏராளமாக
அழுகிறீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு உதவி ேதைவ. அேநகமாக உங்களால் தூங்க
முடியாதிருக்கும் அல்லது சாப்பிட முடியாமல் இருக்கும். உங்கள் குழந்ைதையப்
பராமரிக்க இயலாதவர் என்று நீங்கள் நிைனக்கக்கூடும் அல்லது முழுதாக
ேசார்ந்துவிட்டதாக உணரக்கூடும். இது உங்கள் நிைலைமயாக இருந்தால்,
கூடுமானவைர விைரவில் உங்களுக்கு உதவி ேதைவப்படுகிறது. நீங்கள் என்ன
நிைனக்கிறீர்கள் என்பது பற்றி உங்கள் குடும்பத்தவரிடம் கூறுங்கள். அவர்கள்
உங்களுக்கும் குழந்ைதக்கும் உதவ ேவண்டும். நீங்கள் அல்லது உங்கள்
குடும்பத்திலுள்ள ேவறு ஒருவர் மகப்ேபறு வார்டில் அல்லது மகப்ேபறு
ைமயத்திலுள்ள பணியாளைரத் ெதாடர்புெகாண்டு, நிைலைமைய விளக்க ேவண்டும்.
வல்லுநர்களிடமிருந்து நீங்கள் உதவிையப் ெபறுவர்கள்.
ீ
நீங்கள் விைரவாக
உதவிையப் ெபற்றீர்கள் என்றால் கூடுதல் விைரவாகக் குணமைடவர்கள்.
ீ

பிரசவத்துக்குப் பின்னர் வடு
ீ
தந்ைதநிைல விடுப்பு
இப்ேபாதுதான் தந்ைதயாகிய ஆண்களுக்கு 14 நாட்களுக்கு பணியிலிருந்து விடுப்பு
எடுப்பதற்கு உரிைமயுள்ளது. சிலருக்கு அவர்களின் விடுப்பின்ேபாது சம்பளம்
வழங்கப்படும், ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அைனவருக்கும் அல்ல.
உடல்நலப் பார்ைவயாளர்
உங்கள் ெபாது சுகாதார ைமயத்தில் இருந்து உடல்நலப் பார்ைவயாளர் (ஒரு
பதிவுெசய்யப்பட்ட ெசவிலியர்) முதல் வாரங்களின்ேபாது உங்கள் வட்டுக்கு
ீ
வருவார்.
உங்களுக்கு உதவி ேதைவப்பட்டால் அல்லது உங்கைளப் பார்க்க உடல்நலப்
பார்ைவயாளர் வரவில்ைல என்றால் நீங்கள் கிளினிக்குடன் ெதாடர்பும்
ேமற்ெகாள்ளக்கூடும். குழந்ைத 7 முதல் 10 நாட்களுக்குள் எைட அளக்கப்பட ேவண்டும்.
இைத ெபாது சுகாதார ைமயத்தில் ெசய்யலாம் அல்லது உடல்நலப் பார்ைவயாளர்
அளவுக்ேகால்கைளக் ெகாண்டுவரலாம். உங்கள் குழந்ைதக்கு ஆறு வாரங்கள்
வயதாகும்ேபாது, ஒரு மருத்துவருடன் அக்குழந்ைதக்குரிய முதலாவது உடல்நல
பரிேசாதைன நடக்க ேவண்டும். ெபாது சுகாதார ைமயத்தில் அண்ைமயில்
குழந்ைதையப் ெபற்றுள்ள ேவறு ெபண்கைள நீங்கள் சந்திப்பீர்கள்.
தூக்கமும் ஓய்வும்
நீங்கள் பிரசவம் ெசய்துவிட்டேபாது, உங்களுக்கு ஓய்வும் தூக்கமும் ேதைவ. உங்கள்
புதிதாகப் பிறந்த குழந்ைதக்கு நள்ளிரவில் தாய்ப்பால் ஊட்டேவண்டிய ேதைவயும்
இருக்கும். முதல் வாரங்களில் உங்கள் குழந்ைதயின் தூக்க சந்தத்ைத நீங்கள்
பின்பற்றினால், நீங்கள் கூடுதலான அளவு ஓய்ைவயும் தூக்கத்ைதயும் ெபறுவர்கள்.
ீ
இது நீங்கள் பகல்ேவைளயில் தூங்க அனுமதிக்கப்பட ேவண்டும் என்பைதக்
குறிக்கிறது. ெதாடர்ந்து ெசயற்பட்டுக் ெகாண்டிருப்பதும் முக்கியமாகும். நீங்கள் கர்ப்பம்
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ஆகுவதற்கு முன்னர் இருந்ததுேபால மீ ண்டும் அைமப்பதற்கு உங்கள் உடலுக்குச்
ெசயற்பாடு ேதைவப்படுகிறது. முழு ேநரமும் படுக்ைகயில் தங்கியிருப்பது
ஆேராக்கியம் இல்ைல.
குழந்ைத எங்ேக தூங்க ேவண்டும்?
குழந்ைதகள் எப்ேபாதும் மல்லாக்காகப் படுத்துத் தூங்க ேவண்டும் மற்றும்
தங்களுைடய ெசாந்தப் படுக்ைகயில் தூங்கக்கூடும். நீங்கள் உங்கள் படுக்ைகயிலும்
குழந்ைதைய ைவத்திருக்கலாம், ஆனால் பின்னர் ஏராளமான விஷயங்கள் அவசியம்.
உங்கள் குழந்ைத உங்களுக்கு மிகவும் ெநருக்கமாகப் படுக்கக் கூடாது. நீங்கள் மது
குடித்திருந்தால் அல்லது உங்கள் விழிப்புணர்ச்சிையக் குைறக்கும் மருந்ைத
உள்ெளடுத்திருந்தால், நீங்கள் ஒருேபாதும் உங்கள் படுக்ைகயில் குழந்ைதயுடன்
தூங்கக்கூடாது. ஒரு நபர் புைகப்பிடிக்ைகயில் குழந்ைத அேத படுக்ைகயில்
ஒருேபாதும் தூங்கக்கூடாது. குழந்ைதக்கு அதன் ெசாந்த ேபார்ைவ அல்லது விரிப்பு
இருக்கேவண்டும் என்று பரிந்துைரக்கப்படுகிறது.
குழந்ைதக்கான ஆைட மற்றும் ெபாருட்கள்
முதல் வாரங்களின்ேபாது உங்கள் குழந்ைதக்கு அதிகமாக ேதைவப்படாது.
ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு துைடப்புத் துணிகள், ஷர்ட்டுகள் மற்றும் ேபண்டுகள், ஒரு
ெவதுெவதுப்பான ேபார்ைவ, ஒரு விரிப்பு மற்றும் ஒரு படுக்ைக ஆகியைவ ேதைவ.
ெவளிேய, குளிர்காலத்தில் ெவதுெவதுப்பாக ைவத்திருக்கவும், ேகாைட காலத்தில்
ெவயில் படாமல் ைவத்திருக்கவும் உங்கள் குழந்ைதக்கு ஒரு ெதாப்பி ேதைவ.
அைறயிலுள்ள அல்லது ெவளியிலுள்ள ெவப்பநிைலக்கு ஏற்றவாறு உங்கள்
குழந்ைதக்கு ஆைட அணிவியுங்கள். உட்புறங்களில் ெவப்பநிைலகைள குறிப்பாக
உயர்வாக ைவக்க ேவண்டிய ேதைவயில்ைல; சாதாரண உட்புற ெவப்பநிைல 21 முதல்
23 வைரயான பாைககள். படுக்ைகயைறைய நீங்கள் சிறிதளவு குளிராக
ைவத்திருக்கலாம். பல குழந்ைதகள் மிகவும் சூடாக ஆைட அணிவிக்கப்படுகிறார்கள்.
உங்கள் குழந்ைதயின் ைககைளேயா அல்லது பாதங்கைளேயா அன்றி கழுத்ைதத்
ெதாட்டுப்பார்த்து உணருங்கள். புதிதாகப் பிறந்த குழந்ைதகளின் ைககளும் பாதங்களும்
எப்ேபாதும் ஓரளவுக்கு குளிரானைவ. குழந்ைத ெதாடுைகக்கு சூடாக உணரப்பட
ேவண்டும், ஆனால் வியர்க்கக் கூடியதாக இருக்கக்கூடாது. மிகவும் சூடான
குழந்ைதகள் ேகாபமாகவும், அைமதியற்றவர்களாகவும், அழுவதாகவும்
மாறுகிறார்கள்.
உங்கள் காரில் உங்கள் குழந்ைதைய அைழத்துச் ெசன்றால், இது சரியாக
பத்திரமாக்கப்பட ேவண்டும். அவசியமான இருக்ைக அல்லது ைபக் கவசத்ைத நீங்கள்
வாடைகக்கு எடுக்கலாம் அல்லது வாங்கலாம்.
சேகாதரர் ெபாறாைம
உங்கள் குழந்ைதக்கு மூத்த சேகாதரர்கள் இருந்தால், பிரசவத்துக்குப் பின்னர்
அவர்களுக்கு சிறப்புக் கவனத்ைத வழங்குவது அறிவுபூர்வமானது.
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ேபாதியளவு அன்பு உள்ளது என்பைதப் புரிந்துெகாள்வது ஒரு
சிறிய குழந்ைதக்கு எளிதானது அல்ல. ெபரிய குழந்ைதகளும்கூட இைதப் பற்றித்
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ெதளிவில்லாதவர்கள் ஆகக்கூடும். வட்டுக்குத்
ீ
திரும்பிய முதல் நாட்களின்ேபாது
மூத்த குழந்ைதகளுக்கு ேமலதிக அன்ைபயும் ேமலதிக கவனத்ைதயும் ெகாடுங்கள்.
நீங்கள் இைதச் ெசய்ைகயில் ேவறு ஒருவர் புதிய குழந்ைதயின் துைடப்புத் துணிகைள
மாற்ற விடுங்கள். பாதுகாப்பு திரும்புவைத உணர்வதற்காக ஒரு சில நாட்கள் ேமலதிக
அன்ைபயும் கவனத்ைதயும் ெகாடுப்பது ெபரும்பாலும் ேபாதுமானதாக உள்ளது.
சிறந்த அறிவுைர
பிரசவம் ெசய்துள்ள அைனவரும் பிரசவத்துக்குப் பின்னர் ஆரம்ப காலத்தின்ேபாது
சூடாக ஆைடைய அணிய ேவண்டும். இது கிருமித் ெதாற்றுகளுக்கு எதிராக
பாதுகாக்கிறது. உங்கள் மாபகங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு சூடாக ைவக்கப்பட ேவண்டும்.
நார்ேவ ஒரு குளிர் நாடு. நீங்கள் ஒரு சூடான ேகாைட காலத்தில் குழந்ைதையப்
ெபறவில்ைல என்றால், நீங்கள் சூடான காலுைறகள் (சாக்ஸ்), ஸ்டாக்கிங்கள்,
ேபண்டுகள், மற்றும் ஜாக்ெகட்டுகைள அணிய ேவண்டும். குழந்ைதகளுக்கான
தள்ளுவண்டியான பிராமில் உங்கள் குழந்ைதைய ெவளிேய
ெகாண்டுெசல்கின்றேபாது, உங்களுக்கு திடமான நடக்கும் காலணிகளும்
ேதைவப்படும்.
ஜுரம்
சில ெபண்களுக்கு அவர்களின் மார்பகங்களில் பால் உற்பத்தி ெதாடங்குகின்ற நாளில்
ெமல்லிய ஜுரம் வருகிறது. இது ஒரு நாளின் பின்னர் இல்லாமல் ேபாகிறது மற்றும்
ஆபத்தில்லாதது. நீங்கள் ெபாதுவாக உடல்நலமில்லாமல் உணர்ந்தால், உங்கள்
ெவப்பநிைலகைள எடுக்க ேவண்டும். உங்களுக்கு ஜூரம் இருக்கிறது என்றால், நீங்கள்
மகப்ேபறு வார்ைடத் ெதாடர்புெகாண்டு, உதவி ேகட்க ேவண்டும்.
இரத்தப்ேபாக்கு
நீங்கள் வட்டுக்கு
ீ
வந்த பின்னர், கடுைமயான இரத்தப்ேபாக்கு இருப்பது இயல்பானது
அல்ல. இவ்வாறு நிகழ்ந்தால், நீங்கள் அவசரகால மருத்துவ ேசைவையத் ெதாடர்பு
ெகாள்ள ேவண்டும் அல்லது மருத்துவமைனக்குத் திரும்ப ேவண்டும்.
மாதவிடாய்
பிரசவத்துக்குப் பின்னர் முதலாவது மாதவிடாய் ஆனது ெவவ்ேவறு ெபண்களுக்கு
ெவவ்ேவறு ேநரங்களில் வருகிறது. பலர் தாய்ப்பால் ஊட்டுவைத நிறுத்துவதற்கு
முன்னர் தங்களுைடய மாதவிடாையத் திரும்பப் ெபறுவதில்ைல. நீங்கள்
மாதவிடாய்க்கு வர முன்னர் கருமுட்ைடைய ெவளிவிடத் ெதாடங்குகிறீர்கள்
என்பைத நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள். ஆகேவ நீங்கள் உடலுறவு ெகாண்டால் கர்ப்பம்
ஆகக்கூடும்.
திருமண வாழ்க்ைக, குடும்பக் கட்டுப்பாடு மற்றும் கருத்தைட
நீங்கள் உடலுறவுக்குத் தயார் என்று உணரும்ேபாது உடலுறவு ெகாள்ளலாம். நீங்கள்
ஆறு வாரங்களுக்கு காத்திருக்க ேவண்டும் என்று பல புத்தகங்கள் கூறுகின்றன.
இதற்கு மருத்துவ காரணம் எதுவும் இல்ைல. ஆனால் இது சிறந்த தைலைம விதியாகச்
ெசயற்படலாம். ஒரு குழந்ைதையப் ெபற்ற பின்னர் முதலாவது உடலுறவு பற்றி பல
ெபண்கள் சிறிதளவு கவைலயாக உணர்கிறார்கள். ெபண்ணுறுப்பானது ஹாேமான்சார்
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மாற்றங்கள் காரணமாக சிறிதளவு ேநாவாகவும் உலர்வாகவும் இருக்கக்கூடும்.
உட்ெசலுத்தலுக்கு முன்னர் ஒரு நீண்ட கால முன்விைளயாட்ைட உள்ளடக்கவும் ஒரு
வழுவழுப்பான ெபாருைளப் பயன்படுத்தவும் நீங்கள் விரும்பக்கூடும். நீங்கள் கர்ப்பம்
ஆகுவைதத் தவிர்க்க விரும்பினால், நீங்களும் உங்கள் துைணயும் கருத்தைடையப்
பயன்படுத்த ேவண்டும். ஆரம்பத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு ஆணுைறகள் மிக
எளிைமயானைவ. நீங்கள் 10-12 வாரங்களுக்குப் பின்னர் ெபாருத்தப்பட்ட ஒரு IUCD
(கருப்ைபக்கு உட்புறமான கருத்தைட சாதனம் அல்லது ‘சுருள்’) ஐ ெபறலாம். உங்கள்
மருத்துவர் அல்லது மகப்ேபறு உதவியாளரிடம் பின்னரான
குடும்பக்கட்டுப்பாடு/கருத்தைட பற்றி ேகட்கலாம்.
2-3 மாதங்களுக்குப் பின்னர் பரிேசாதைன
பிள்ைள ெபற்ற பின்னர் இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களுக்குப் பின்னர் ஒரு
பரிேசாதைனக்காக (”etterkontroll”) வருமாறு ஒரு மருத்துவரால் அல்லது மகப்ேபறு
உதவியாளரால் நீங்கள் ேகட்கப்படக்கூடும். உங்கள் பூப்புக்குரிய மற்றும் இடுப்புக்குரிய
பகுதியும் ெபண்ணுறுப்பும் ேசாதைன ெசய்யப்பட்டு, உங்களுக்கு குடும்பக் கட்டுப்பாடு
அல்லது கருத்தைட வழங்கப்படும். உங்கள் இரத்த சிவப்பு அணுக்களின்
எண்ணிக்ைகையச் சரிபார்ப்பதற்கு ஒரு ேசாதைனையயும் நீங்கள்
ெசய்துெகாள்ளலாம்.
.
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