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குறியீடட்ு 

8-14 வயதிற்குடப்டட் குழநத்ைகள் எளிய வழியில் கற்றுகக்கொண்டு 

மற்றவரக்ளுடன் பகிரவ்ைற்கொன 100 சுகொைொர கெய்திகள் . ஆகவவ 

இது 10-14 வயதிற்கு உடப்டட் வளர ் இளம்பருவைத்ினதரயும் 

உள்ளடகக்ுகிறது. குறிப்பொக 10-14 வயதிற்கு உடப்டட் வளர ்

இளம்பருவைத்ினருகக்ும் இதை கைரியப்படுைத்ுவது மிகவும் 

முகக்ியமொனது என்றும் நொங்கள் உணரக்ிவறொம், ஏகனனில், இநை்ப் 

பருவைத்ில் இருப்பவரக்வள ைங்கள் குடும்பைத்ில் இருகக்ும் இளம் 

குழநத்ைகதள கபரும்பொலும் கவனிைத்ுக ்ககொள்கிறொரக்ள். வமலும், 

அவரக்ள் ைங்கள் குடும்பங்களுகக்ு இப்படி உைவிகரமொக 

இருப்பதை அங்கீகரிைத்ு பொரொடட்ுவது முகக்ியமொகும். 

இநை் 100 கெய்திகளில் 10 முகக்ியமொன சுகொைொர ைதலப்புகக்ளிலும் 

ஒவ்கவொன்றுகக்ும் 10 கெய்திகள் என இருகக்ின்றன: மவலரியொ, 

வயிற்றுப்வபொகக்ு, ஊடட்ெெ்ைத்ு, இருமல் ஜலவைொஷம் மற்றும் 

சுகவீனம், குடல் புழுகக்ள், நீர ் மற்றும் சுகொைொரம், வநொய்ைை்டுப்பு, 

எெ.்ஐ.வி மற்றும் எய்டஸ்் மற்றும் விபைத்ுகக்ள், கொயம் மற்றும் 

ஆரம்பகொல குழநத்ை வளரெ்ச்ிக ் வகொளொறுகள். கபற்வறொரக்ளும் 

சுகொைொர கல்வியொளரக்ளும் வீடட்ில், பள்ளிகளில், மனமகிழ் 

மன்றனங்களில் உள்ள குழநத்ைகளுடன் பகிரவ்ைற்கொன 

எளிதமயொன சுகொைொர கெய்திகள். 

இநை் ஆவரொகக்ியைத்ை பற்றிய கெய்திகள் சுகொைொர வல்லுநரக்ள் 

மற்றும் மருைத்ுவ நிபுணரக்ளொல் உருவொகக்ப்படட்தவ. இநை் 

ஆவரொகக்ியைத்ை பற்றிய கெய்திகதள உங்கள் மகக்ளுகக்ு 

புறியும்படி மொற்றிககொள்ளொளொம் ஆனொல் அதவ ெரியனொைொக 

இருகக்வவண்டும். இநை் ஆவரொகக்ியைத்ை பற்றிய கெய்திகள் 

மிகவும் கவணைவ்ைொடு இகக்ொலகக்டட்ைத்ிற்கக்ு ைகுநை்வொறு 

உள்ளொைொ எனவும் ெரிப்பொரக்க்வ்ும். குழநத்ைகள் வகுப்பதறயில் 

ஆவரொகக்ிய கல்வி பற்றி ஒரு பயிற்ெச்ி கெய்து பொரக்க்வ்ும் மற்றும் 

இைை்தலப்புகதளப் பற்றி கலநத்ுதரயொட இெக்ெய்திகதள 

சுகொைொர கல்வியொளரக்ள் பயன்ப்படுைை்வும். 

உைொரணைத்ிற்கக்ு குழநத்ைகள் தககதள கழுவுவதுப்பற்றி 

படிைை்ெக்ெய்திதய ஒருவருகக்ுஒருவரிடமும் மற்றும் 

குடும்பைத்ுடன் வகடக்வவண்டிய வகள்வி: எநை் கொரணைத்ிற்கக்ொக 
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நமது மகக்ள் மற்றும் நமது குடும்பம் தககதள கழுவது கடினம் 

என நிதனகக்ிறொற்கள்? இெக்ெய்திகதள குழநத்ைகள் ஒன்று கூடி 

பிரெெ்தனதய தீரப்்பதுப்பற்றி விவொதிகக்வும் மற்றும் அைன் 

மூலமொக உருவொகும் மொற்றைத்ிற்கக்ு கொரணமொக இருகக் 

வவண்டும் என்பவை இெக்ெய்திகளின் வநொகக்ம். இெக்ெய்திகள் 

மூலம் விவொைைத்ிற்கக்ும் கெயல் வடிவைத்ிற்கக்ும் 

எடுைத்ுெக்ெல்லமுடியும். 

கபற்வறொரக்ள் அல்லது ஆசிரியரக்ள் இெக்ெய்திகதள குழநத்ைகள் 

மனப்பொடம் கெய்து ககொள்ளெ ் கெய்ய வவண்டும். அல்லது 

குழநத்ைகதள ஒவ்கவொறு கெய்திகக்ும் ஒரு கெயதல கெய்தய 

கெொல்லலொம் அது அவரக்ளுகக்ு மனப்பொடம் கெய்துக ் ககொள்ள 

பயன்படும். குழநத்ைகள் இெக்ெய்திகதள கற்றுகக்கொண்டு மற்ற 

குழநத்ைகவளொடு பகிரந்த்ுகக்கொள்ள பரிசுகதள ககொடுகக்லொம். 

உைொரணமொக, ஒரு நொடொ அல்லது வண்ணைத்ுணிகதள பரிெயொக 

வழங்கங்கலொம். அவரக்ள் அவற்தற பயன்ப்படுைத்ி ஒரு 

வண்ணமயமொன கரயின்வபொ குெச்ிதய உருவொகக்ி 

கற்றுகக்கொண்ட சுகொைொர கெய்திகதளக ் மற்றவ்ரக்ளுடன் 

பகிரந்த்ுகக்கொள்ளளொம். 

UK-யில் வகம்பிரிடஜ்்யில் உள்ள ஒரு சிறிய Children for Health என்ற 

கைொண்டு நிறுவனைை்ொல் குழநத்ைகள் எளிய வழியில் 

கற்றுகக்கொண்டு மற்றவரக்ளுடன் பகிரவ்ைற்கொக உருவொகக்ப்படட் 

100 சுகொைொர கெய்திகள். உலகில் உள்ள அதனைத்ு சுகொைொர கல்வி 

பனியொளரக்ளுடன் Children for Health பணியொற்றுகிறது. 

இநை் ஆவரொகக்ியம் பற்றிய கெய்திகள் சுகொைொர அறிஞரக்ள் 

மற்றும் மருைத்ுவ நிபுணரக்ளொல் மதிப்பொய்வு கெய்யப்படட்ு, ORB 

உடல்நல வதலைை்ளைத்ிலும் கிதடகக்ின்றன: http://orbhealth.com. 

 

  

http://orbhealth.com/
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எங்களள  ற்றி 

 
 

8-14 வயதிற்குடப்டட் குழநத்ைகள் எளிய வழியில் கற்றுகக்கொண்டு 

மற்றவரக்ளுடன் பகிரவ்ைற்கொன 100 சுகொைொர கெய்திகள் . ஆகவவ 

இது 10-14 வயதிற்கு உடப்டட் வளர ் இளம்பருவைத்ினதரயும் 

உள்ளடகக்ுகிறது. குறிப்பொக 10-14 வயதிற்கு உடப்டட் வளர ்

இளம்பருவைத்ினருகக்ும் இதை கைரியப்படுைத்ுவது மிகவும் 

முகக்ியமொனது என்றும் நொங்கள் உணரக்ிவறொம், ஏகனனில், இநை்ப் 

பருவைத்ில் இருப்பவரக்வள ைங்கள் குடும்பைத்ில் இருகக்ும் இளம் 

குழநத்ைகதள கபரும்பொலும் கவனிைத்ுக ்ககொள்கிறொரக்ள். வமலும், 

அவரக்ள் ைங்கள் குடும்பங்களுகக்ு இப்படி உைவிகரமொக 

இருப்பதை அங்கீகரிைத்ு பொரொடட்ுவது முகக்ியமொகும். 

இநை் 100 கெய்திகளில் 10 முகக்ியமொன சுகொைொர ைதலப்புகக்ளிலும் 

ஒவ்கவொன்றுகக்ும் 10 கெய்திகள் என இருகக்ின்றன: மவலரியொ, 

வயிற்றுப்வபொகக்ு, ஊடட்ெெ்ைத்ு, இருமல் ஜலவைொஷம் மற்றும் 

சுகவீனம், குடல் புழுகக்ள், நீர ் மற்றும் சுகொைொரம், வநொய்ைை்டுப்பு, 

எெ.்ஐ.வி மற்றும் எய்டஸ்் மற்றும் விபைத்ுகக்ள், கொயம் மற்றும் 

ஆரம்பகொல குழநத்ை வளரெ்ச்ிக ் வகொளொறுகள். கபற்வறொரக்ளும் 

சுகொைொர கல்வியொளரக்ளும் வீடட்ில், பள்ளிகளில், மனமகிழ் 

மன்றனங்களில் உள்ள குழநத்ைகளுடன் பகிரவ்ைற்கொன 

எளிதமயொன சுகொைொர கெய்திகள். 
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1 ஆவது ைளல ்புக்கொன 10 பசய்திகள்: 

ளகக்குழந்ளைகளள ் ப னிக்கொை்ைல் 

 

1. குழநத்ைகள் மற்றும் தககக்ுழநத்ைகளிடம் முடிநை் வதர சிரை்த்ு 

வபசுங்கள், பொடுங்கள் மற்றும் தகப்பிடிைத்ு விதளயொடுகங்கள். 

2. குழநத்ைகள் மற்றும் தககக்ுழநத்ைகள் தீடிரன 

வகொவபடுவொரக்ள், பயப்படுவொரக்ள் மற்றும் அழுவொரக்ள் அதை 

அவரக்ளுகக்ு கெொல்ல கைரியொைது. எப்வபொழுதும் அவரக்ளிடம் 

அன்பொக இருங்கள். 

3. குழநத்ைகள் நடப்பது, வபசுவது, குடிப்பது மற்றும் ெொப்படுவது 

வபொன்றவற்தற சீகக்ரம் கற்றுகக்கொள்வொரக்ள். அவரக்ளுகக்ு 

உைவி கெய்யுங்கள் ஆனொல் அவரக்ளொக 

கற்றுகக்கொள்ளவிடுங்கள். 

4. அதனைத்ு கபண் மற்றும் ஆண்குழநத்ைகள் ெமமொன அளவில் 

முகக்ியமொணவரக்ள். அதனவதரயும் நன்றொகப் 

பொரை்த்ுகக்கொள்ளுங்கள் குறிப்பொக உடல் நலமற்றவரக்ள் மற்றும் 

உடல் ஊணம் முற்வறொற்கள். 

5. அவரக்தளெச்ுற்றி நடகக்ும் கெயல்கதள அவரக்ள் 

பிரிதிப்பலிப்பொரக்ள். அவரக்ளுடன் இருகக்ும்வபொது 

நற்ெக்ெயல்கதள கெய்யுங்கள் அவரக்ளுகக்ு 

நல்வழிகொடட்ுங்கள் அவைெமயம் உங்கதளப் 

பொரை்த்ுகக்கொள்ளுங்கள். 

6. குழநத்ைகள் அழுவதுைற்கக்ு எைொவது கொரணம் இருகக்ும் (பசி, 

பயம், வலி). அதவ என்னகவன்று கண்டுப்பிடுயுங்கள். 

7. குழநத்ைகள் பள்ளிகக்ூடங்களில் படிப்பைற்கக்ு ையொரொக 

எழுைத்ுகக்ள், வொரை்த்ைகள், ஒவியம் வதரைல் வபொன்றவற்தற 

கற்றுகக்கொடுங்கள். அவரக்ளுகக்ு கதைகதள கெொல்லுங்கள், 

அவரக்ளுடன் பொடட்ு பொடுங்கள் மற்றும் நடணம் ஆடுங்கள். 

8. ஒரு குழுவொக இருநத்ு தககக்ுழநத்ை எவ்வொறு வளரக்ிறது 

மற்றும் அகக்ுழநத்ை முைலில் வபசிவது, நடப்பது, அழுவது 

வபொன்றவற்தற ஒரு புைை்கக்தில் குறிைத்ு வொருங்கள். 
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9. வநொய்கள் வரொமல் ைடுகக் தககக்ுழநத்ைகதளப் 

வபனிகக்ொகக்ும் கபரியவரக்ள் மற்றும் கபரிய குழநத்ைகள், 

தககக்ுழநத்ைகள் மற்றும் குழநத்ைகள் சுைை்மொக (குறிப்பொக 

தக மற்றும் முகம்) தவைத்ுகக்கொள்ளவும், சுைை்மொன ைண்ணரீ ்

குடிப்பைற்கக்ும் வபொதுமொன அளவு உணவு எடுைத்ுகக்கொள்ள 

உைவிெக்ெய்யுங்கள். 

10. தககக்ுழநத்ைகள் மற்றும் குழநத்ைகளிடம் அன்பு 

கெலுைத்ுங்கள் ஆனொல் உங்கதள மறகக்ொதீரக்ள். நீங்களும் 

முகக்ியமொனவரக்ள். 

இநை் ஆவரொகக்ியம் பற்றிய கெய்திகள் சுகொைொர அறிஞரக்ள் 

மற்றும் மருைத்ுவ நிபுணரக்ளொல் மீள்பொரத்வ கெய்யப்படட்ு, ORB 

உடல்நல வதலைை்ளைத்ிலும் கிதடகக்ின்றன: http://orbhealth.com . 

இநை்ை ் ைதலப்பு பற்றி புரிநத்ு ககொண்டு மற்றவரக்ளுடன் 

குழநத்ைகள் கெய்யகக்ூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில 

வயொெதனகள் இங்வக உள்ளன. 

ளகக்குழந்ளைகளள ் ப னிக்கொை்ைல்: 

குழந்ளைகள் என்ன பசய்யலொம்? 

 

• உங்களுதடய கெொநை் கமொழியில் கெொநை் கெொற்கதள 

பயன்படுைத்ி தககக்ுழநத்ைகதளப் வபனிகக்ொைை்ல் பற்றி 

கெய்திகதள உருவொகக்ுங்கள்! 

• கெய்திகதள மனபொடம் கெய்துக ் ககொள்ளுங்கள். அவற்தற 

மறகக்ொதீரக்ள். 

• பிற குழநத்ைகள் மற்றும் உங்கள் குடும்பங்களுடன் 

இெக்ெய்திகதள பகிரந்த்ு ககொள்ளுங்கள்! 

http://orbhealth.com/
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• ஆண் குழநத்ைகதளயும் கபண் குழநத்ைகதளயும் ைனிை ்

ைனிகக்ுழுகக்ளொக பிரிைத்ு ஆண் குழநத்ைகள் கபண் 

குழநத்ைகளின் விதளயொடத்டயும் கபண் குழநத்ைகள் ஆண் 

குழநத்ைகளின் விதளயொடத்டயும் விதளயொடெ ் கெய்யுங்கள். 

அைன் பிறகு இரண்டு குழுகக்தளயும் விவொதிகக்ெக்ெய்யுங்கள். 

உைொரணைத்ிற்கக்ு, இது ஆண்கள் விதளயொடட்ு, இது கபண்கள் 

விதளயொடட்ு என அதழப்பது ெரியொ? ஏன் ெரி? ஏைற்கு ெரி அல்ல? 

• நல்ல மற்றும் தீய பழகக்ங்கள் பற்றி வீடட்ில் அல்லது 

பள்ளிகக்ூடைத்ில் விவொதியுங்கள், அதவ ஏன் இவ்வொறு 

அதழகக்ப்படுகிறது என் கைரிநத்ுகக்கொள்ளுங்கள். 

• இநை் ைதலப்புப்பற்றி என்ன கைரியும் என்பதை மற்றவரக்ளுகக்ு 

கைரிவிகக் சுவகரொடட்ிகதள உருவொகக்ுங்கள். 

• உங்கள் ெமூகைத்ில் மற்றும் உங்கள் வீடட்ில், பள்ளிகளில் 

கபொம்தம கெய்யும் விதளயொடட்தட நடைத்ுங்கள். 

உைொரணைத்ிற்கக்ு அதலவபசி, கிலுகிலுப்தப, வீடு கடட்ுைல், 

கபொம்தமகள், விலங்குகள் மற்றும் படங்களுடன் கூடிய 

புைை்கங்்கள் உருவொகக்ுைல். 

• சின்ன சின்ன கெயல்கள் எவ்வொறு வநொய்கதள ைடுகக்ும் 

என்பதை கொடட் ஒவியங்கள் மற்றும் சுவகரொடட்ிகதள 

உருவொகக்ுங்கள் உைொரணைத்ிற்கக்ு வெொப்பு மற்றும் ைண்ணரீ ்

பயன்படுைத்ி தககதள சுைை்ம் கெய்யவது, ைடுப்பூசிகக்ள் 

வபொடட்ுகக்கொள்வது மற்றும் ெரியொன உணவு முதற. 

• பரொமரிப்பொளரக்ள் குழநத்ைகவளொடு விதளயொடுவது பற்றி ஒரு 

நொடகைத்ை உருவொகக்ுங்கள். இரண்டு ைொய்மொரக்ள் 

வபசிகக்கொள்வது வபொல் ஒரு நொடகைத்ை உருவொகக்லொம் அதில் 

ஒருவர ் குழநத்ை அதமதியொக இருகக் வவண்டும் என்று 

நிதனப்பவரொகவும் குழநத்ை மகிழ்ெச்ியொக இருகக் வவண்டும் 

என்று நிதனப்பவரொகவும் இருகக்லொம். உணரெ்ச்ி அல்லது 

உணரவ்ுகள் பற்றி தெதககள் மற்றும் முகம் பொவதனகள் 

தவைத்ு ஒரு ஊதம நொடகம் அல்லது நொடகைத்ை 

உருவொகக்ுங்கள். மற்ற குழநத்ைகள் அநை் உணரெ்ச்ி அல்லது 

உணரவ்ுகள் என்ன என கண்டுப்பிடிப்பொரக்ள். 

• உங்கள் கபற்வறொர ் மற்றும் ைொைை்ொ பொடட்ியிடம் 

தககக்ுழநத்ைகள் எைற்கக்ொக சிரிகக்ிறது அழுகிறது என்பதை 

வகடட்ுகக்கொண்டு அதை உங்கள் வகுப்பதறயில் பகிரந்த்ுக ்

ககொள்ளுங்கள்! 

• உங்கள் ெமூகைத்ில் இருநத்ு ஒரு குழநத்ைதய ஒரு வகுப்பு 

அல்லது ஒரு குழு ைைக்ைடுகக்லொம். குழநத்ையின் ைொயொர ்மொைம் 

மொைம் குழநத்ையின் வளரெ்ச்ிப் பற்றி உங்களுடன் பகிரந்த்ுக ்

ககொள்ளுவொரக்ள். 

• சுைை்மொன ைண்ணரீ ் குடிப்பது, சுைை்மொக இருப்பது வபொன்ற 

சின்ன சின்ன கெயல்கள் மூலம் வநொய்கதள ைடுகக்லொம் 
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என்பதுக ் குறிைத்ு ஒரு பொடதல உருவொகக்ுங்கள் அதை உங்கள் 

வீடட்ில் உள்ள ைம்பி, ைங்தககளுகக்ு பொடிகக்ொடட்ுங்கள். 

• கபரிய பிள்தளகள் உங்கள் கபற்வறொரிடம் தககக்ுழநத்ைகள் 

மற்றும் குழநத்ைகதள பொரை்த்ு ககொள்ளவதில் எதவ சிரம்மொக 

இருநை்து எதவ பயன்யுள்ளைொக இருநை்து என்று வபடட்ிக ்

கொணுங்கள். 

• ஒரு குழநத்ையின் மூதள எப்படி வளரக்ிறது என்பதைப் பற்றி 

சுகொைொர ஊழியதர அல்லது அறிவியல் ஆசிரியரிடம் 

வகளுங்கள். 

• கபரிய பிள்தளகள் அவரக்ள் ெமுகைத்ில் உள்ள முதிவயொரிடம் 

விதளயொடட்ு, கதைகள், அல்லது பொடல்கதள 

கற்றுைை்ரெக்ெொல்லி வகடக்க்லொம் அப்பொடல்கதள 

தககக்ுழநத்ைகள் மற்றும் குழநத்ைகளுகக்ு பொடெக்ெொல்லி 

வகடக்க்லொம். 

• தககக்ுழநத்ைகளுகக்ு வநொய்கள் வரொமல் ைடுகக் என்ன கெய்ய 

வவண்டும் என்பதை கபரிவயொரிடம் வகடக்க்லொம். 

வமலும் ைகவலுக்கு, கைொடரப்ு 

ககொள்ளவும் www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org 

2 ஆவது ைளல ்புக்கொன 10 பசய்திகள்: 

இருமல், சளி, மற்றும் பநொய் 

 
 

1. புதகயில் இருகக்ும் நுநத்ுகள்கள் நுதரயீலுகக்ுள் கென்று 

வநொதய உண்டொகக்லொம். புதகதய ைவிரக்க் கவளிப்புறைத்ில் 

அல்லது புதக கவளிவய கெல்லும் இடைத்ில் ெதமயில் கெய்யவும். 

2. புதகப்பிடிைை்ல் நுதரயீதல பொதிகக்ும். மற்றவரக்ள் 

புதகப்பிடிகக்ும் வபொது கவளிவரும் புதகதய சுவொசிப்பது தீங்கு 

விதளவிகக்ும். 

http://www.childrenforhealth.org/
mailto:clare@childrenforhealth.org
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3. எல்வலொருகக்ும் இருமல் மற்றும் ெளி உண்டொகும். எல்வலொரும் 

சீகக்ரம் குணமதடவொரக்ள். மூன்று வொரங்்களுகக்ு வமல் இருமல் 

மற்றும் ெளி இருநை்ொல் மருைத்ுவமதனதய நொடவும். 

4. பொகட்ீரியொ மற்றும் வநொய்கக்ிருமிகள் உள்ளன. வநொய்கக்ிருமிகள் 

இருமல் மற்றும் ெளி உண்டொகக்ும். அவற்தறக ்ககொல்ல முடியொது. 

5. நுதரயீரல் நொம் சுவொசிகக் உைவும் உடல் உறுப்பு. இருமல் மற்றும் 

ெளி நம் நுதரயீரதல பொதிகக்ும். குதலகக்ொய்ெெ்ல் என்பது நம் 

நுதரயீரலில் ஒரு விைமொன கைொற்றுவநொதய உருவொகக்ும் 

பொகட்ீரியொ. 

6. வவகமொக சுவொசிப்பது குதலகக்ொய்ெெ்ல் (ஓரு ககொடிய வநொய்) 

இருப்பைற்கக்ொன அறிகுறி. சுவொசிப்பதில் கவனம் கெலுைத்ுங்கள். 

உங்கள் மொரப்கங்கள் வமவல கீவழ கெல்வதை கவனியுங்கள். 

உடற்ெக்ெொற்வு, கொய்ெெ்ல் மற்றும் மொரப்ு வலி சில அறிகுறிகள். 

7. 2 மொைைத்ிற்கக்ு வமலொன குழநத்ைகள் ஒரு நிமிடைத்ிற்கக்ு 60 

அல்லது அைற்கக்ு வமல் மூெத்ெ இழுைத்ுவிடட்ொல் உடனடியொக 

சுகொைொர ஊழியரிடம் அதழைத்ுெ ் கெல்லுங்கள். 1-5 வயது 

குழநத்ைகள் ஒரு நிமிடைத்ிற்கக்ு 20-30 வதர மூெத்ெவிடுகிறது. 

8. நல்ல உணவுகள் (ைொய்ப்பொல் ககொடுைை்ல்), புதகயற்ற வீடு 

மற்றும் ைடுப்புமருநத்ுகள் குதலகக்ொய்ெெ்ல் வபொன்ற ககொடிய 

வநொதயை ்ைடுகக்ும். 

9. இருமல் மற்றும் ெளிதய குணப்படுைை் சூடொன வடிெொறு மற்றும் 

பழெெ்ொறு எடுைத்ுகக்கொள்ளுங்கள். ஒய்வு எடுைத்ுகக்கொள்ளுங்கள் 

மற்றும் மூகத்க சுைை்மொக தவைத்ுகக்கொள்ளுங்கள். 

10. இருமல், ெளி மற்றும் மற்ற வநொய்கள் பரவொமல் 

பொரை்த்ுகக்கொள்ளுங்கள். தககள் மற்றும் ெொப்பிட அல்லது 

குடிகக் பயன்ப்படுைத்ும் பொைத்ிரங்கதள சுைை்மொக 

தவைத்ுகக்கொள்ளுங்கள், இருமுவைற்கக்ு ஒரு கொகிைைத்ை 

பயன்ப்படுைத்ுங்கள். 

இநை் ஆவரொகக்ியம் பற்றிய கெய்திகள் சுகொைொர அறிஞரக்ள் 

மற்றும் மருைத்ுவ நிபுணரக்ளொல் மீள்பொரத்வ கெய்யப்படட்ு, ORB 

உடல்நல வதலைை்ளைத்ிலும் கிதடகக்ின்றன: http://orbhealth.com . 

இநை்ை ் ைதலப்பு பற்றி புரிநத்ு ககொண்டு மற்றவரக்ளுடன் 

குழநத்ைகள் கெய்யகக்ூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில 

வயொெதனகள் இங்வக உள்ளன. 

 

 

http://orbhealth.com/
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இருமல், சளி, மற்றும் பநொய் : 

குழந்ளைகள் என்ன பசய்யலொம்? 

 

 
 

• உங்களுதடய கெொநை் கமொழியில் கெொநை் கெொற்கதள 

பயன்படுைத்ி வயிற்றுப்வபொகக்ுப் பற்றி கெய்திகதள 

உருவொகக்ுங்கள்! 

• கெய்திகதள மனபொடம் கெய்துக ் ககொள்ளுங்கள். அவற்தற 

மறகக்ொதீரக்ள். 

• பிற குழநத்ைகள் மற்றும் உங்கள் குடும்பங்களுடன் 

இெக்ெய்திகதள பகிரந்த்ு ககொள்ளுங்கள்! 

 

• உங்கள் வீடட்ிற்கு ஒரு திடட்ைத்ை உருவொகக்ுங்கள். புதக எங்கு 

உள்ளது? புதக எங்கு இல்தல? உங்கள் குழநத்ைகள் விதளயொட 

புதகயற்ற இடம் ஒன்னற கண்டுபிடியுங்கள். 

• கபற்வறொரக்ள் அவரக்ளின் குழநத்ைகதள ைடட்ம்தம மற்றும் 

ககக்ுவொன் இருமல் வபொன்ற ககொடிய வநொய்கதள ைடுகக் 

ைடுப்பூசி எடுைத்ுகக்கொள்ள ஊகக்ப்படுைத்ுவது வபொல் ஒரு 

சுவகரொடட்ிதய உருவொகக்ுங்கள். 
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• குதலகக்ொய்ெெ்ல் பற்றி ஒரு பொடல் உருவொகக்ி உங்கள் 

குடும்பங்களுடன் மற்றும் நன்பரக்ளுடன் பகிரந்த்ுக ்

ககொள்ளுங்கள்! 

• சுவொெம் வவகமொக அல்லது ெரியொக உள்ளைொ என அறிய ெரம் 

மற்றும் கல் ஊெல் ஒன்தற உருவொகக்ுங்கள். அவற்றில் என்ன 

கற்றுகக்கொண்வடொம் என்று உங்கள் குடும்பங்களுடன் பகிரந்த்ுக ்

ககொள்ளுங்கள். 

• தககக்ுழநத்ைகளுகக்ு ைொய்ப்பொல் ககொடுப்பது பற்றி ஒரு 

நொடகைத்ை உருவொகக்ுங்கள். 

• கொய்ெெ்ல் உள்ளவபொது உடல் குளிரொக தவைத்ுகக்கொள்ள 

வவண்டும் மற்றும் ெளி உள்ளவபொது உடல் சுடுயொக 

தவைத்ுகக்கொள்ள வவண்டும் என்பதை பற்றி ஒரு நொடகைத்ை 

உருவொகக்ுங்கள். 

• உணதவ ெொப்பிடும் முன் மற்றும் கழிவதறகதளப் 

பயன்படுைத்ிய பிறகு உங்கள் தககதள கழுவுது பற்றி அறிநத்ு 

ககொள்ள உங்கள் வீடு மற்றும் பள்ளிகக்ொக ஒரு டிப்பி டொப்தய 

உருவொகக்ுங்கள்! 

• வநொய்கள் பரவொமல் ைடுகக் வெொப்பு மற்றும் ைண்ணரீ ்

பயன்படுைத்ி தககதள சுைை்ம் கெய்ய கற்றுகக்கொள்ளுங்கள். 

இருமல், ெளி வரொமல் பொரை்த்ுகக்கொள்ளுங்கள். 

• குதலகக்ொய்ெெ்ல்ப் பற்றி நொம் அறிநை்வற்தற பரிவெொதிகக், 

குதலகக்ொய்ெெ்ல் மற்றும் ெளி உள்ளது வபொல் பல விைமொன 

கொடச்ிகளொக நடிைத்ுகக்ொடட்ுங்கள். 

• குதலகக்ொய்ெெ்ல்கொன அறிகுறிகள் என்ன் என்று வகளுங்கள்? 

என்ன கற்றுகக்கொண்வடொம் என்பதை உங்கள் குடும்பங்களுடன் 

பகிரந்த்ுக ்ககொள்ளுங்கள்! 

• புதகைை்தட கெய்யப்படட்ுள்ளைொ என வகளுங்கள்? உங்கள் 

பள்ளி புதகயற்ற இடமொ? 

• எைனொல் சுவொெம் வவகமொக உள்ளது என வகளுங்கள்? நமது 

சுவொெம் வவகமொக உள்ளைொ என்பதை அறிய கற்றுகக்கொண்டு 

அைனொல் யொருகக்ொவது குதலகக்ொய்ெெ்ல் உள்ளைொ என் 

அறியலொம். 

• ெளி மற்றும் இருமதல குணப்படுைை் பதழய மற்றும் புதிய 

வழிமுதறகள் என்ன என்று வகளுங்கள்? 

• கிருமிகள் எப்படி பரவுகிறது என்று வகளுங்கள்? தக குலுகக்ும் 

விதளயொடட்ு விதளயொட கற்றுகக்கொள்ளுங்கள். 

வமலும் டிப்பி டொப்தய ையொரிைை்ல், ஊெல் மற்றும் தக குலுகக்ும் 

விதளயொடட்ு வபொன்ற குறிப்பிடட் 

ைகவலுகக்ு www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org 

http://www.childrenforhealth.org/
mailto:clare@childrenforhealth.org
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3 ஆவது ைளல ்புக்கொன 10 பசய்திகள் : 

பநொய்ை்ைடு ்புமுளறகள் 

 
 

1. உலகில் உள்ள வகொடிகக்னகக்ொன கபற்வறொரக்ள் ைங்கள் 

குழநத்ைகள் ஆவரொகக்ியைத்ுடனும் வநொய்கள் வரொமல் 

இருகக்வும் வநொய்ைை்டுப்புமருநத்ுகதள அவரக்ளுகக்ு 

ககொடுகிறொரக்ள். 

2. கைொற்று வநொயொல் நீங்கள் வநொயுற்றிருநை்ொல், ஒரு சிறிய, 

கண்ணுகக்ு கைரியொை கிருமி உங்கள் உடலில் நுதழநத்ுள்ளது. 

இநை் கிருமிகள் வமலும் கிருமிகதள உருவொகக்ி உங்கள் உடதல 

வெொரவ்ொகக்ும். 

3. உங்கள் உடலில் உள்ள வநொய் எதிரப்்பு ெகத்ியொனது பல 

கிருமிகதள எதிரை்த்ு நம்தம பொதுகொகக்ிறது. கிருமிகள் 

ககொல்லப்படட்ொல், வநொய் எதிரப்்பு ெகத்ிகள் உங்கள் உடலில் 

மீண்டும் வபொரொடை ்ையொரொகின்றன. 

4. வநொய்ைை்டுப்புமருநத்ுகள் மூலம் உங்கள் உடலுகக்ு வநொய் 

எதிரப்்பு ெகத்ிகள் எடுைத்ுக ்ககொள்வது (ஊசி மூலம் அல்லது வொய் 

மூலம்). வநொய்ைை்டுப்புமருநத்ுகள் கிருமிகதள எதிரக்க் வநொய் 

எதிரப்்பு ெகத்ிகளுகக்ு கற்றுகக்கொடுகக்ும். 

5. ஒன்றுகக்ு அல்லது அைற்கக்ு வமல் வநொய்ைை்டுப்புமருநத்ுகதள 

எடுைத்ுகக்கொள்வைன் மூலம் கிருமிகதள எதிரக்க் உடலுகக்ு 

வநொய் எதிரப்்பு ெகத்ி அதிகரிகக்ும். 

6. வநொய்ைை்டுப்புமருநத்ுகதள எடுைத்ுகக்கொள்வைன் மூலம் 

உயிரக்க்கொள்ளி வநொய்கதளயொன ைடட்ம்தம, கொெவநொய், 

கைொண்தட அழற்சி, ககக்ுவொன் இருமல், வபொலிவயொ மற்றும் 

இசிவுவநொய் வபொன்ற வமலும் பல வநொய்கதள ைடுகக் முடியும். 

7. உங்கல் உடல் ஆவரொகியைத்ை பொதுகொகக், வியொதி வருமுன் 

ைடுப்பு மருநத்ு எடுைத்ுகக்கொள்ள வவண்டும். 

8. குழநத்ைகதள பொதுகொகக், குழநத்ைகள் பிறநை் உடன் வநொய் 

ைடுப்புகதள குழநத்ைகளுகக்ு ககொடுகக்ப்படுகிறது. 



 13 

குழநத்ைகள் ைடுப்பு மருநத்ு எடுைத்ுககொள்ளும் வொய்ப்தபை ்

ைவறவிடட்ொல், அவரக்ள் அதை பின்னர ்கபறலொம். 

9. குழநத்ைகள் வநொய் ைடுப்பு மருநத்ுகதள பல்வவறு வநொய்களுகக்ு 

ைகுநை் மொதிரி கவவ்வவறு வநரங்களில் கபறலொம். உங்கள் ஊரில், 

குழநத்ைகளுகக்ு ைடுப்பு மருநத்ு எங்வக மற்றும் எப்கபொழுது 

ைரப்படுகிரது என்பதை அறியவும். 

10. ைடுப்பு மருநத்ு ககொடுகக்ும் நொளில், குழநத்ைகளுகக்ு மற்றும் 

தககுழநத்ைகளுகக்ு சிறிது உடல் நலமின்தம இருநை்ொலும், 

அவரக்ளுகக்ு ைடுப்பு மருநத்ு ககொடுகக்லொம். 

11. இநை் ஆவரொகக்ியம் பற்றிய கெய்திகள் சுகொைொர அறிஞரக்ள் 

மற்றும் மருைத்ுவ நிபுணரக்ளொல் மீள்பொரத்வ கெய்யப்படட்ு, ORB 

உடல்நல வதலைை்ளைத்ிலும் கிதடகக்ின்றன: http://orbhealth.com . 

12. இநை்ை ் ைதலப்பு பற்றி புரிநத்ு ககொண்டு மற்றவரக்ளுடன் 

குழநத்ைகள் கெய்யகக்ூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில 

வயொெதனகள் இங்வக உள்ளன. 

பநொய் ைடு ்பு: குழந்ளைகள் என்ன 

பசய்ய முடியும்? 

 

 
 

• உங்களுதடய கெொநை் கமொழியில் கெொநை்ெ ் கெொற்கதள 

பயன்படுைத்ி வநொய் ைடுப்புப் பற்றிய கெய்திகதள 

உருவொகக்ுங்கள்! 

• கெய்திகதள மனப்பொடம் கெய்து ககொள்ளுங்கள். அவற்தற 

மறகக்ொதீரக்ள். 

• பிற குழநத்ைகள் மற்றும் உங்கள் குடும்பங்களுடன் 

இெக்ெய்திகதள பகிரந்த்ு ககொள்ளுங்கள்! 

http://orbhealth.com/
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• ைடுப்பூசி எடுைத்ுகக்கொள்ளும் நொடக்ள் குறிைத்ு சுவகரொடட்ிகதள 

உருவொகக்ுங்கள், அவற்தற அதனவரும் பொரக்க்ும் இடங்களில் 

தவகக்வும். 

• நமது கிரொமைத்ில் உள்ள குழநத்ைகளுகக்ு தீங்கு விதளவிகக்ும் 

உயிரக்க்கொல்லி வநொய்கதளை ் ைடுப்பைற்கொன வழி என்ன 

என்பதை பற்றி ஒரு நொடகைத்ை உருவொகக்ுங்கள். 

• உயிரக்க்கொல்லி வநொய்களிடம் இருநத்ு ைடுப்பூசி எவ்வொறு 

பொதுகொகக்ிறது என்பதை படங்களுடன் ஒரு கதைதய 

உருவொகக்ுங்கள். 

• கைொண்தட அழற்சி, ைடட்ம்தம, ரூகபல்லொ, ககக்ுவொனின் வநொய், 

இசிவு வநொய், கொெவநொய் மற்றும் வபொலிவயொ வபொன்ற ஒன்று 

அல்லது அைற்கு வமற்படட் வநொய்கதள ைடுப்பூசி மூலம் ைடுகக் 

முடியும் என்பதை அறிய சுவகரொடட்ிகதள உருவொகக்ுங்கள். 

• நம் உடலில் உள்ள வநொய் எதிரப்்பு ெகத்ியொனது பல 

வநொய்களிடமிருநத்ு எவ்வொறு நம்தம பொதுகொகக்ிறது என்பதை 

பற்றி ஒரு கதை அல்லது ஒரு நொடகைத்ை உருவொகக்ுங்கள். 

• பல்வவறு வநொய்கதள பற்றி அறிநத்ுககொள்வவொம், அதை மற்ற 

குழநத்ைகவளொடும் உங்களுதடய குடும்பைவ்ைொடும் நொம் என்ன 

கற்றுகக்கொள்கிவறொம் என்பதைப் பற்றிப் பகிரந்த்ுக ்

ககொள்ளுங்கள். 

• புதிைொக பிறநை் ஒரு குழநத்ை மற்றும் அகக்ுழநத்ையின் 

ைொயொருகக்ு ைடுப்பூசி வபொடும் நொடக்ள் குறிைத்ு அறிய ஒரு 

பிறநை்நொள் அடத்டதய உருவொகக்ுங்கள். 

• பல வநொய்களிடமிருநத்ு ைடுப்புமருநத்ுகள் எவ்வொறு நம்தமப் 

பொதுகொகக்ும் என்பதை பற்றி வமலும் அறிநத்ுக ்ககொள்ளுங்கள். 

• குதறபொடுகள் உள்ள குழநத்ைகளுகக்ு உைவுவது பற்றி வமலும் 

அறிநத்ு ககொள்ளுங்கள். 

• வநொய்ைை்டுப்பு பற்றி நொம் எவ்வளவு அறிநத்ிருகக்ிவறொம் 

என்பதைக ் கண்டுபிடிகக் ஒரு வினொடி வினொதவ 

உருவொகக்ுங்கள். அதை நண்பரக்ளுடன் மற்றும் குடும்பைத்ுடன் 

பகிரந்த்ுக ்ககொள்ளுங்கள். 

• எநை் வதகயொன வநொய்ைடுப்பூசி நமகக்ு ஒன்றுகக்ு வமற்படட் 

முதற வைதவ என்பதை அறியுங்கள். வநொய்ைை்டுப்பூசிகக்தள 

ைவறவிடட் பிள்தளகதள கண்டறிய உைவுங்கள். 

• ைடுப்பூசிகக்ள் எவ்வொறு வநொய்களின் ெகத்ிதய அழிகக்ிறது 

என்பதை அறிநத்ு ககொள்ளுங்கள். 

• உங்கள் ஆசிரியரக்ள் மற்றும் உங்கள் வகுப்பில் உள்ள 

எல்வலொருகக்ும் ைடுப்பூசிகள் வபொடப்படட்ு உள்ளைொ என்பதை 

அறிநத்ு ககொள்ளுங்கள். 

• அதனைத்ு குழநத்ைகளுகக்ொன சிறப்பு வநொய்ைை்டுப்பூசி 

முகொம்கள் அல்லது சுகொைொர வொரங்கள் எப்வபொழுது நதடகபற 

உள்ளது என்பதை அறிநத்ு ககொள்ளுங்கள். 
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• உங்கள் குடும்பைத்ில் யொருகக்ொவது ைடுப்பூசி வபொடொமல் 

இருநை்ொல், அவரக்தள கண்டுபிடியுங்கள். 

• நம் நொடட்ில் எநை் வதகயொன வநொய்ைை்டுப்பு மருநத்ுகள் 

கிதடகக்ின்றன என்பதையும் அவற்தற எப்வபொழுது கபறலொம் 

என்பதை அறிநத்ு ககொள்ளுங்கள். 

• உங்கள் குடும்பைத்ில் யொருகக்ொவது உயிரக்க்கொல்லி 

வநொய்களொல் எற்படட் விதளவுகள் பற்றி அறிநத்ு ககொள்ளுங்கள். 

வமலும் ைகவலுக்கு, கைொடரப்ு 

ககொள்ளவும் www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org 

4 ஆவது ைளல ்புக்கொன 10 பசய்திகள் : 

மபலரியொ 

 

1. கைொற்றினொல் பொதிகக்ப்படட் ககொசுக ்கடிைை்ல் மூலம் மவலரியொ 

பரவுகிறது. 

2. மவலரியொ ஆபைை்ொன வநொய். இது கொய்ெெ்தல ஏற்படுைத்ுகிறது, 

குறிப்பொக குழநத்ைகள் மற்றும் கரப்்பிணிப் கபண்கதளக ்

ககொல்லகக்ூடியது. 

3. பூெச்ிகக்கொல்லி ககொசுவதலகதள பயன்படுைத்ி தூங்குவைன் 

மூலம் ககொசுகக்டியில் இருநத்ு பொதுகொைத்ுககொள்ளவும் 

அகக்கொசுகக்தள ககொல்லவும் முடியும். 

4. மவலரியொ ககொசுகக்ள் சூரியன் உதிகக்ும் வநரைத்ிலும் மற்றும் 

சூரியன் மதறயும் வநரைத்ிலும் கடிகக்கக்ூடியதவ. 

5. குழநத்ைகள் மவலரியொவொல் பொதிகக்ப்படும்வபொது அவரக்ளின் 

வளரெ்ச்ி கமதுவொக இருகக்லொம். 

6. முன்று வதகயொன பூெச்ிகக்கொல்லி கைளிைை்ல் மூலம் மவலரியொ 

ககொசுகக்தளக ் ககொல்லலொம் : வீடுகதள சுற்றி, கொற்றில், 

ைண்ணிரில். 

7. மவலரியொ வநொய்கக்ொன அறிகுறிகள் அதிக கொய்ெெ்ல், ைதலவலி, 

ைதெ மற்றும் வயிற்று வலி மற்றும் குளிரக்ொய்ெெ்ல் 

http://www.childrenforhealth.org/
mailto:clare@childrenforhealth.org
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ஆகியதவயொகும். விதரவொன வெொைதனகள் மற்றும் 

சிகிெத்ெகள் உயிரக்தளக ்கொகக்ின்றன. 

8. மருைத்ுவ நிபுணரக்ளின் உைவியுடன் சிகிெத்ெகள் எடுப்பைன் 

மூலம் வநொய் வரொமல் ைடுகக்லொம். 

9. மவலரியொவொனது, பொதிகக்ப்படட் நபரின் இரைை்ைத்ில் வொழ்கிறது, 

அதவ இரைை் வெொதகதய ஏற்படுைத்ி உடதல வெொரவ்ொகவும் 

பலவீனமொகவும் ஆகக்ிவிடும். 

10. ஒரு ெமூகைத்ில் மவலரியொ அதிகமொக இருகக்ும் வநரைத்ில் ைடுப்பு 

மருநத்ுகள் எடுப்பைன் மூலம் மவலரியொ மற்றும் அவற்றொல் 

உண்டொகும் இரைை் வெொதகதய ைடுகக்லொம் அல்லது 

குதறகக்லொம். 

இநை் ஆவரொகக்ியம் பற்றிய கெய்திகள் சுகொைொர அறிஞரக்ள் 

மற்றும் மருைத்ுவ நிபுணரக்ளொல் மீள்பொரத்வ கெய்யப்படட்ு, ORB 

உடல்நல வதலைை்ளைத்ிலும் கிதடகக்ின்றன: http://orbhealth.com . 

இநை்ை ் ைதலப்பு பற்றி புரிநத்ு ககொண்டு மற்றவரக்ளுடன் 

குழநத்ைகள் கெய்யகக்ூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில 

வயொெதனகள் இங்வக உள்ளன. 

மபலரியொ: குழந்ளைகள் என்ன 

பசய்யலொம்? 

 

 
 

• உங்களுதடய கெொநை் கமொழியில் கெொநை் கெொற்கதள 

பயன்படுைத்ி மவலரியொ பற்றிய கெய்திகதள உருவொகக்ுங்கள்! 

http://orbhealth.com/
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• கெய்திகதள மனப்பொடம் கெய்து ககொள்ளுங்கள். அவற்தற 

மறகக்ொதீரக்ள். 

• பிற குழநத்ைகள் மற்றும் உங்கள் குடும்பங்களுடன் 

இெக்ெய்திகதள பகிரந்த்ு ககொள்ளுங்கள்! 

• மவலரியொ எப்படி பரவுகிறது என்பது பற்றியும், நொம் ஒன்று கூடி 

அைதனை ் ைடுகக்ும் முதற குறிைத்ும் மற்றவரக்ள் பொரக்க்ும் 

சுவகரொடட்ிகதள உருவொகக்ுங்கள். 

• ககொசுகக்ளின் வொழ்கத்க சுழற்சிமுதற பற்றி பிற 

குழநத்ைகளுகக்ு புரியும்படி ஒரு கதை அல்லது ஒரு நொடகைத்ை 

உருவொகக்ுங்கள். 

• பூெச்ிகக்கொல்லி வதலகதள பயன்படுைத்ுவைன் மூலம் 

ககொசுகக்டியில் இருநத்ு பொதுகொைத்ுககொள்ளும் முதற பற்றி 

அறிநத்ு ககொள்ள சுவகரொடட்ிகதள உருவொகக்ுங்கள். 

• ககொசுகக்டியில் இருநத்ு பொதுகொைத்ுகக்கொள்ளும் முதற பற்றி ஒரு 

கதை மூலம் அல்லது ஒரு சுவகரொடட்ி மூலம் கெொல்லுங்கள். 

• இன்கனொரு குழநத்ைகக்ு மவலரியொவின் அறிகுறிகள் இருப்பதை 

அறிநத்ு கபரியவரக்ளிடம் அகக்ுழநத்ைகக்ு மருைத்ுவ வெொைதன 

கெய்ய வவண்டும் என்பதை கெொல்வைற்கு ஒரு கதை அல்லது ஒரு 

நொடகைத்ை உருவொகக்ுங்கள். 

• மவலரியொ மற்றும் இரைை் வெொதகயின் அறிகுறிகள் என்ன 

என்பதையும் புழுகக்ள் எவ்வொறு இரைை் வெொதகதய 

உருவொகக்ுகின்றன மற்றும் மவலரியொ எவ்வொறு இரைை் 

வெொதகதய உருவொகக்ிறது என்பதை பற்றி ஒரு கதை அல்லது 

ஒரு நொடகைத்ை உருவொகக்ுங்கள். 

• உங்கள் ெமூகைத்ிற்கு இரும்புெ ்ெைத்ு நிதறநை் உணதவப் பற்றிய 

சுவகரொடட்ிகதள உருவொகக்ுங்கள். 

• உங்கதள விட சிறிய குழநத்ைகளுகக்ு ககொசுவதலகதள 

பயன்படுைத்ுவைன் மூலம் ககொசுகக்டியில் இருநத்ு 

பொதுகொைத்ுககொள்ள கற்றுகக்கொடுங்கள். 

• படுகத்கயின் ககொசு வதலகள் ஒழுங்கொககெருகப்படட்ு, எநை் 

துதளகளும் இல்தல என்பதை உறுதிப்படுைை்வும்! 

• குழநத்ைகளுகக்ு ககொசுவதலகளின் பயன்பொடு குறிைத்ும் 

எைற்கொக பயன்படுைத்ுவது என்பது குறிைத்ும் அைன் நன்தம 

குறிைத்ும் விளகக் ஒரு கதை அல்லது ஒரு நொடகைத்ை 

உருவொகக்ுங்கள்! 

• படுகத்கயின் ககொசு வதலகதள எவ்வொறு பயன்படுைத்ுவது 

என்பதை மகக்ளுகக்ு கொடட் ஒரு பிரெெ்ொரைத்ை ஏற்பொடு 

கெய்யுங்கள்! 

• உங்கள் பள்ளிகக்ு ஒரு சுகொைொர பணியொளதர அதழைத்ு 

படுகத்கயின் ககொசு வதலகள் மற்றும் மருைத்ுவ வெொைதனகள் 

பற்றி குழநத்ைகளுடன் வபெெ ்கெொல்லவும்! 
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• பொடல்கள், நடனம், மற்றும் நொடகம் மூலம் இெக்ெய்திகதள 

மற்றவரக்ளுடன் பகிரந்த்ு ககொள்ளுங்கள்! 

• உங்கள் குடும்பைத்ில் எைை்தன வபர ் மவலரியொ வநொயொல் 

பொதிகக்ப்படட்ு இருகக்ிறொரக்ள் என்று வகளுங்கள். நொம் 

மவலரியொதவ ைடுப்பது எப்படி? நீண்ட கொல பூெச்ிகக்கொல்லி 

பூெப்படட் படுகத்க ககொசு வதலகதள மற்றும் ஜன்னல் 

திதரகதள எப்படி பயன்படுைத்ுவது மற்றும் அதவ எப்படி 

வவதல கெய்கின்றன? ெமூகைத்ில் நீண்ட கொல பூெச்ிகக்கொல்லி 

படுகத்க வதலகதள எப்வபொது மகக்ள் கபற முடியும்? மவலரியொ 

எவ்வொறு ககொல்கிறது? குறிப்பொக ஏன் குழநத்ைகள் மற்றும் 

கரப்்பிணிப் கபண்களுகக்ு மவலரியொ ஆபைை்ொன வநொயொக 

உள்ளது? சுகொைொரப் பணியொளரக்ள் குழநத்ைகளுகக்ு 

மவலரியொதவ ைடுகக் கபண்களுகக்ு எநை் வதகயொன 

ைடுப்புமருநத்ுகள் ககொடுகக்ிறொரக்ள், அதை எப்வபொது 

ககொடுகக்ிறொரக்ள்? இரும்புெ ் ெைத்ு நிதறநை் உணவுகள் 

(இதறெச்ி, சில ைொனியங்கள் மற்றும் பசுதமயொன இதல 

கொய்கறிகள்) இரைை் வெொதககதளை ் ைடுப்பைற்கு எவ்வொறு 

உைவுகின்றன? மகக்ள் எப்படி ககொசுகக்டியில் இருநத்ு 

ைங்கதளை ்ைற்கொைத்ுக ்ககொள்ள முடியும்? மவலரியொ இரைை்ைத்ில் 

உள்ளைொ என்பதைப் பரிவெொதிப்பைற்கொன சிறப்புப் 

பரிவெொைதனதய நீங்கள் எப்படி அதழகக்ிறீரக்ள்? 

வமலும் ைகவலுகக்ு, கைொடரப்ு 

ககொள்ளவும் www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org 

5 ஆவது ைளல ்புக்கொன 10 பசய்திகள்: 

வயிற்று ்ப ொக்கு 

 
 

1. ஒரு நொளில் மூன்று அல்லது அைற்கு வமல் ைண்ணரீ ் வபொன்று 

மலம் வருவது வயிற்றுப்வபொகக்ு. 

http://www.childrenforhealth.org/
mailto:clare@childrenforhealth.org
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2. அசுைை்மொன உணவு, பொனங்கள் உண்பைொல் அல்லது 

அசுைை்மொன கரண்டி, பொைத்ிரம் பயன்படுைத்ுவைன் மூலமொகவும் 

அசுைை்மொன விரல்களொல் வொதயை ் துதடகக்ும்வபொது எற்படும் 

கைொற்றொல் வயிற்றுப்வபொகக்ு உருவொகும். 

3. ைண்ணரீ ் மற்றும் திரவங்கள் ஆகியவற்றின் இழப்பு உடதல 

பலவீனமொகக்ுகிறது. நம் உடலில் உள்ள திரவங்கள் 

மொற்றப்படொவிடட்ொல், வயிற்றுப்வபொகக்ு இளம் குழநத்ைகள் 

உயிருகக்ு ஆபைை்ொகும். 

 

4. சுைை்மொன நீர,் அல்லது வைங்கொய் அல்லது அரிசி கஞ்சி வபொன்ற 

கூடுைல் பொதுகொப்பொன பொனங்கள் ககொடுப்பைன் மூலம் 

வயிற்றுப்வபொகக்ு ைடுகக்ப்படுகிறது. குழநத்ைகளுகக்ு 

ைொய்ப்பொல் ைருவது நல்லது. 

5. வயிற்றுப்வபொகக்ு ககொண்ட குழநத்ைகளுகக்ு உலரந்ை் வொய் 

மற்றும் நொகக்ு, குழி விழுநை் கண்கள், கண்ணரீ,் ைளரவ்ொன வைொல் 

மற்றும் தக, கொல்கள் குளிரந்ை் நிதலயில் இருகக்லொம். 

குழநத்ைகளுகக்ு உெெ்நை்தலயில் சிறிய குழி வபொன்று 

உருவொகலொம். 

6. குழநத்ைகள் ஒரு நொளில் ஐநத்ு முதறகக்ு வமல் ைண்னரீ ்வபொன்று 

மலம் கழிைை்ொவலொ அல்லது இரைை்ம் வைொய்நை் மலம் 

கழிைை்ொவலொ அல்லது வொநத்ி எடுைை்ொவலொ உடனடியொக 

மருைத்ுவதர அணுகவும். 
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7. ORS என்பது உடல் வறடச்ி நீகக்ல் முதறயொகும். ORS 

எடுைத்ுகக்கொள்ள மருைத்ுவமதன அல்லது மருநத்ு கதடகதள 

நொடவும். ORS- ஐ சுைை்மொன ைண்ணரீில் கலநத்ு குடிப்பது 

வயிற்றுப்வபொகக்ுகக்ு சிறநை்து. 

8. கபரும்பொலொன வயிற்றுப்வபொகக்ு மருநத்ுகள் வவதல கெய்யொது 

ஆனொல் 6 மொைம் (வயது) வமலொன குழநத்ைகளுகக்ு துைை்நொகம் 

மொைத்ிதரகள் விதரவில் குணப்படுைத்ும். ORS- ஐ 

எடுைத்ுகக்கொள்ளுவது நல்லது. 

9. வயிற்றுப்வபொகக்ு ககொண்ட குழநத்ைகள் ைங்கள் உடல்கதள 

வலுவொகக்ிகக்கொள்வைற்கு முடிநை்ளவு சுதவயொன, கதரைை் 

உணதவ ெொப்பிட வவண்டும். 

10. குழநத்ைகளுகக்ு ைொய்ப்பொல் ககொடுப்பைன் மூலமொகவும், 

ஆவரொகக்ியமொன உணவு முதற மூலமொகவும், ைடுப்பூசிகக்ள் 

வபொடுவது மூலமொகவும் வயிற்றுப்வபொகக்ு வரொமல் ைடுகக்லொம். 

இநை் ஆவரொகக்ியம் பற்றிய கெய்திகள் சுகொைொர அறிஞரக்ள் 

மற்றும் மருைத்ுவ நிபுணரக்ளொல் மீள்பொரத்வ கெய்யப்படட்ு, ORB 

உடல்நல வதலைை்ளைத்ிலும் கிதடகக்ின்றன: http://orbhealth.com . 

இநை்ை ் ைதலப்பு பற்றி புரிநத்ு ககொண்டு மற்றவரக்ளுடன் 

குழநத்ைகள் கெய்யகக்ூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில 

வயொெதனகள் இங்வக உள்ளன. 

வயிற்று ்ப ொக்கு: குழந்ளைகள் என்ன 

பசய்யலொம்? 

• உங்களுதடய கெொநை் கமொழியில் கெொநை் கெொற்கதள 

பயன்படுைத்ி வயிற்றுப்வபொகக்ுப் பற்றி கெய்திகதள 

உருவொகக்ுங்கள்! 

• கெய்திகதள மனப்பொடம் கெய்து ககொள்ளுங்கள். அவற்தற 

மறகக்ொதீரக்ள். 

• பிற குழநத்ைகள் மற்றும் உங்கள் குடும்பங்களுடன் 

இெக்ெய்திகதள பகிரந்த்ு ககொள்ளுங்கள்! 

• நம் உணதவ கிருமிகளிடமிருநத்ு பொதுகொகக் ஒரு எளிய ஃப்தள 

டர்ொப்தப உருவொகக்ுங்கள். 

• வயிற்றுப்வபொகக்ுகக்ொன அறிகுறிகதள பற்றி அறிவைற்கு 

சுவகரொடட்ிகதள உருவொகக்ுங்கள். 

• சுகொைொரப் பணியொளரின் உைவிதய நொடுவது பற்றி ஒரு 

நொடகைத்ை உருவொகக்ுங்கள். 

• வயிற்றுப்வபொகக்ு எவ்வொறு ைடுகக்ப்படலொம் என்பதை அறிய 

பரமபைம் விதளயொடட்ு ஒன்தற உருவொகக்ுங்கள். 

http://orbhealth.com/
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• உங்களுதடய பள்ளி மற்றும் வீடட்ுகக்ொன முைல் உைவி 

கபடட்ிதய உருவொகக்ுங்கள். 

 

• இரண்டு ைொய்மொரக்ள் ைங்கள் குழநத்ைகதள 

வயிற்றுப்வபொகக்ிலிருநத்ு எப்படி கொப்பது என்பதை பற்றி வபசிக ்

ககொள்வது வபொல் ஒரு நொடகைத்ை உருவொகக்ுங்கள். 

• வயிற்றுவலி அறிகுறிகள் பற்றி நொம் அறிநத்ிருப்பதைெ ்வெொதிகக், 

ஒரு வயிற்றுப்வபொகக்ு ககொண்ட குழநத்ையின் படைத்ை வதரநத்ு 

பொகம் குறிகக்ும் ஒரு விதளயொடத்ட விதளயொடுங்கள். 

• ைொவரங்கள் எவ்வொறு வளரும் என்பைதனை ் கைரிநத்ு 

ககொள்ளுங்கள், ைொவரங்களுகக்ு நீர ் இல்லொைவபொது என்ன 

நடகக்ிறது என்பதைக ்கண்டறியவும். 

• வயிற்றுப்வபொகத்கை ் ைடுகக் நொம் வசிைத்ுவரும் இடங்கதள 

சுைை்மொக தவைத்ிருங்கள். 

• கிருமிகள் எவ்வளவு விதரவொக பரவகக்ூடும் என்பதைக ்

கண்டறிய தக குலுகக்ும் விதளயொடட்ு ஒன்தற 

விதளயொடுங்கள். 

• உங்கள் கபற்வறொரக்ள் எவ்வளவு கொலம் ைொய்ப்பொல் குடிைை்ொரக்ள் 

என்று வகளுங்கள்? வயிற்றுப்வபொகக்ுகக்ு நொம் எப்படி ORS மற்றும் 

துைை்நொக மருநத்ுகள் எடுைத்ுகக்கொள்கிவறொம்? எது வபொன்ற 

அறிகுறிகள் இருகக்ும்வபொது நொம் சுகொைொரப் பணியொளரின் 

உைவிதயப் கபற வவண்டும்? வயிற்றுப்வபொகக்ு இருகக்ும்வபொது 

எது வபொன்ற பொதுகொப்பொன பொனங்கதள எடுைத்ு ககொள்ள 

வவண்டும்? சூரிய ஒளி மூலம் குடி ைண்ணதீர எவ்வொறு 

பொதுகொப்பொக தவைத்ுகக்கொள்ளலொம்?ORS இல்லொை வபொது எநை் 

வதகயொன பொனங்கள் பொதுகொப்பொக இருகக்ும்? 

வயிற்றுப்வபொகக்ு மற்றும் கொலரொ எவ்வொறு பரவுகின்றன? 
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வமலும் ஃப்தள டர்ொப் ையொரிைை்ல், தக குலுகக்ும் விதளயொடட்ு, 

சூரிய ஒளி மூலம் ைண்ணதீர பொதுகொப்பது வபொன்ற குறிப்பிடட் 

ைகவலுகக்ு www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org ஐை ்

கைொடரப்ுககொள்ளவும் 

6 ஆவது ைளல ்புக்கொன 10 பசய்திகள்: 

நீர ்மற்றும் சுகொைொரம் 

 
  

1. சிறிைளவு வெொப்பு மற்றும் ைண்ணரீ ் பயன்படுைத்ி தககதள 

சுைை்ம் கெய்ய வவண்டும். 10 விநொடிகளுகக்ு வைய்ைத்ு சுைை்ம் 

கெய்ை பின்னர ் ைண்ணரீில் தககதளக ் கழுவி கொற்றில் 

உலரை்ை்வும் அல்லது உலரந்ை் துணிகதள பயன்படுைை்வும், 

அசுைை்மொன துணிகதள பயன்படுைை்கக்ூடொது. 

2. உங்கள் முகைத்ில் T- மண்டலைத்ைை ் (கண்கள், மூகக்ு மற்றும் 

வொய்) கைொடுவைற்கு முன்னர ் உங்கள் தககதள நன்றொக 

கழுவவும். உங்கள் T- மண்டலைத்ை கைொடுவதைை ்ைவிரக்க்வும். 

3. உணதவ ெொப்பிடும் முன் அல்லது குழநத்ைகளுகக்ு 

உணவளிகக்ும் முன், உங்கள் தககதள கழுவவும். 

4. உங்கள் உடதலயும் துணிகதளயும் சுைை்மொக தவைத்ிருங்கள். 

உங்கள் முகம், ைதலமுடி, கண்கள், கொதுகள், பற்கள், மற்றும் தக 

கொல் விரல்கதள சுைை்மொக தவைத்ிருங்கள். கொலணிகள் 

கிருமிகளிடமிருநத்ு பொதுகக்ொகக்ின்றன. 

5. மனிை மலம் மற்றும் விலங்கு மலைத்ிதன ககொசுகக்ள் மற்றும் 

ஈகக்ள் கநருங்கொவண்ணம் பொரை்த்ுக ் ககொள்ளுங்கள். 

கழிவதறகதளப் பயன்படுைத்ிய பிறகு உங்கள் தககதள 

கழுவுங்கள். 

6. உங்கள் முகைத்ை சுைை்மொக தவைத்ிருங்கள். கொதல மற்றும் 

மொதல வநரங்களில், மற்றும் ககொசுகக்ள் கண்களுகக்ு அருகில் 

பறகக்ும் வநரங்களில் சிறிைளவு வெொப்பு மற்றும் ைண்ணரீ ்

பயன்படுைத்ி முகைத்ை கழுவ வவண்டும். 

http://www.childrenforhealth.org/
mailto:clare@childrenforhealth.org
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7. அழுகக்ு தககள் அல்லது அசுைை்மொன பொைத்ிரம் ககொண்டு 

பொதுகொப்பொன நீதர பயன்படுைை்ொதீர.் கிருமிகளிடமிருநத்ு 

பொதுகக்ொப்பொக இருங்கள். 

8. சூரிய ஒளி ைண்ணரீுகக்ு பொதுகொப்பொனது. அநை் ைண்ணதீர ஒரு 

பிளொஸ்டிக ் பொடட்ிலில் எடுைத்ு தவைத்ு 6 மணிவநரைத்ிற்கு பிறகு 

குடிப்பது மிகவும் நல்லது. 

9. கிருமிகதள அழிகக், கழுவிய பொைத்ிரங்கதள சூரிய ஒளியில் 

உலரை்ை்வும். 

10. வீடத்ட சுைை்மொக தவைத்ு ககொள்வைன் முலமொக ககொசுகக்ள் 

மற்றும் ஈகக்ளிடமிருநத்ு நம்தம பொதுகக்ொகக்லொம். குப்தபகதள 

வெகரிகக்ும், எரிகக்ும் அல்லது புதைகக்ும் வதர பொதுகொப்பொக 

தவகக்வும். 

இநை் ஆவரொகக்ியம் பற்றிய கெய்திகள் சுகொைொர அறிஞரக்ள் 

மற்றும் மருைத்ுவ நிபுணரக்ளொல் மீள்பொரத்வ கெய்யப்படட்ு, ORB 

உடல்நல வதலைை்ளைத்ிலும் கிதடகக்ின்றன: http://orbhealth.com . 

இநை்ை ் ைதலப்பு பற்றி புரிநத்ு ககொண்டு மற்றவரக்ளுடன் 

குழநத்ைகள் கெய்யகக்ூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில 

வயொெதனகள் இங்வக உள்ளன. 

நீர ்மற்றும் சுகொைொரம் : குழந்ளைகள் 

என்ன பசய்யலொம்? 

 
 

• உங்களுதடய கெொநை் கமொழியில் கெொநை் கெொற்கதள 

பயன்படுைத்ி நீர ் மற்றும் சுகொைொரம் பற்றி கெய்திகதள 

உருவொகக்ுங்கள்! 

• கெய்திகதள மறநத்ுவிடொமல் இருகக் இவற்தற மனப்பொடம் 

கெய்துககொள்ளவும்! 

• பிற குழநத்ைகள் மற்றும் எங்கள் குடும்பங்களுடன் கெய்திகதள 

பகிரந்த்ு ககொள்ளுங்கள்! 

http://orbhealth.com/
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• நமது தககதள எப்படிக ்கழுவுவது என நொங்கள் கற்றுகக்கொள்ள 

உைவுகின்ற பொடதலக ்கற்றுகக்கொள்ளவும் 

• கிருமி ககொண்ட குடும்பம் ஒன்று தூய்தமயொன குடும்பம் 

இருகக்ும் ஊரில் குடிவரும்வபொது என்ன நடகக்ிறது எனக ் கொடட் 

ஒரு நொடகைத்ை உருவொகக்ி நடிகக்வும் அல்லது கிருமிகள் எங்வக 

ஒளிநத்ுககொள்ள விரும்பும் எனவும் நொடகம் நடிகக்வும். 

• ைங்கள் தககதள ெரியொக கழுவ வவண்டும் என்பதை 

நமதுஇதளய ெவகொைர ெவகொைரிகள் கைரிநத்ு ககொள்வதை 

உறுதிப்படுைத்ிக ்ககொள்ளுங்கள். 

• ஒரு மகக்ள் குழுதவக ் கவனிகக் ஒரு மணி வநரைத்ை 

கெலவழிகக்வும், ைங்கள் முகங்கதள, துணிகதள அல்லது பிற 

மகக்தள எவ்வளவு அடிகக்டி கைொடுகிறொரக்ள் என்பதை பதிவு 

கெய்யவும். 

• தககளில் இருநத்ு கிருமிகள் உடலில் பரவகக்ூடிய எல்லொ வழிகள் 

பற்றியும் சிநத்ியுங்கள். 

• பொடெொதல கழிப்பதறகள் சுைை்மொக இருப்பதை உறுதி கெய்ய 

ஒரு திடட்ைத்ில் ஒன்றொக வவதல கெய்யுங்கள். 

• ஒரு வடிகடட்ி மூலம் ைண்ணதீர எப்படி சுைை்ம் கெய்வது என 

கைரிநத்ுககொள்ளவும். 

• பொடெொதல சுற்றுெச்ுவர ் சுைை்மொகவும் மற்றும் குப்தபகள் 

இல்லொமல் தூய்தமயொக தவைத்ிருகக் ஒரு திடட்ைத்ை 

உருவொகக்வும். 

• பள்ளியில் சுகொைொர கிளப் ஒன்தறை ்துவகக்வும் 

• ஈகக்ள், அழுகக்ு மற்றும் கிருமிகள் பற்றி நமகக்ுை ்

கைரிநை்வற்தற நமது குடும்பைத்ினரிடம் கெொல்லி தவகக்வும். 

• நமது ைண்னீரப்் பொைத்ிரைத்ை தூய்தமயொகவும் மூடியபடியும் 

தவகக்வும் மற்றும் எப்வபொதும் கரண்டிதய உபவயொகிகக்வும், 

தககதளவயொ அல்லது கிண்ணைத்ைவயொ உபவயொகிகக்லொகொது. 

பொைத்ிரைத்ிலிருநத்ு ைண்ணதீர எப்படி எடுப்பது என 

நமதுஇதளய ெவகொைர ெவகொைரிகளுகக்ு கொடட்வும். 

• Tippy Tap!ஒன்தற எப்படிெ ் கெய்வது என கூடட்ொக 

பணியொற்றுங்கள் 

• நமது உடதலக ்கழுவுவைற்கொக வெொப்தபப் பிடிைத்ுகக்கொள்ளும் 

ஒரு Wash Mitt ஐ எப்படிெ ்கெய்வது. 

• கவல்லம் அல்லது ெரக்க்தர நீருடன் ஒரு பிளொஸ்டட்ிக ்

பொடட்ிதலக ்ககொண்டு ஒரு ஈ பிடிகக்ும் கபொறிதயெ ்கெய்யவும்! 

• Uசூரிய ஒளிதய உபவயொகிைத்ுவீடட்ில் தவைத்ு குடிப்பைற்கொன 

நீதர தூய்தம கெய்யவும் 

• அழுகக்ொன நீதரதூய்தம கெய்ய ஒரு மணல் வடிகடட்ிதய 

கெய்யவும். 

• எமது ெமூகைத்ில் நீர ் வழங்கலுகக்ொன வதரபடம் உருவொகக்ி 

நீரொனது குடிகக் பொதுகொப்பொனைொ இல்தலயொ எனக ்கொணவும். 
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• ெதமயல் பொைத்ிரங்கதள கவய்யிலில் கொய தவப்பைற்கு 

அலமொரி வபொன்ற ஒன்தறெ ்கெய்யவும். 

• நமது தககதள தூய்தமயொகவும் கிருமிகள் இல்லொைபடியும் 

எப்படி தவைத்ுகக்கொள்வது எனக ் வகடக்வும்? வீடட்ில் தவைத்ு 

தககதளக ் கழுவுவைற்கு நம்மிடம் வெொப்பு இருகக்ிறைொ? 

அருகொதமயில் இருகக்ும் கதடயில் ஒரு வெொப்பு என்ன 

விதலயொகிறது? நம் உடல்கதள எவ்வொறு சுைை்மொக 

தவைத்ுகக்கொள்வது? நமது பற்கதள துலகக்ுவது எப்படி? 

கிருமிகள் எங்கிருநத்ு வருகின்றன, எங்கு வொழ்கின்றன மற்றும் 

எப்படி அதவ பரவுகின்றன? ஈகக்ள் எப்படி வொழ்கின்றன, 

உண்கின்றன, இனப்கபருகக்ம் கெய்கின்றன? ஈகக்ள் ைங்கள் 

கொல்களில் அழுகத்க எப்படி ககொண்டு கெல்கின்றன? நமது நீர ்

ஆைொர வளங்கள் யொதவ? அழுகக்ொன நீதர பொதுகொப்பொன நீரொக 

நொம் எப்படி மொற்ற முடியும்? பிளொஸ்டட்ிக ் பொடட்ில்கள் எங்கு 

கிதடகக்ும்? நீர ் வடிகடட்ியொக என்ன துணிதயப் 

பயன்படுைை்லொம்? குடும்ப உறுப்பினரக்ள் உணவு 

ையொரிகக்ும்வபொதுஎநை் சுகொைொர பழகக்ங்கதள 

உபவயொகிகக்ின்றனர?் அதிகமொன அளவில் கிருமிகதளக ்

ககொண்டிருகக்க ் கூடிய இடமொனது வீடட்ிவலொ அல்லது 

ெமுைொயைத்ிவலொ எங்கிருகக்ிறது? 

ஒரு ஈகபொறி, ைண்ணதீர தூய்தமயொனைொக ஆகக் கவய்யிதலப் 

பயன்படுைை்ல், அல்லதுமணல் வடிகடட்ி, Wash Mitt அல்லது ஒரு டிப்பி 

டொப், 

அல்லது வவறு எநை்ை ்ைகவல்களுகக்ும் ையவு 

கெய்து www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org ஆகிய 

ைளங்கதளை ்கைொடரப்ு ககொள்ளவும் 

7 ஆவது ைளல ்புக்கொன 10 பசய்திகள்: 

ஊடட்சச்ைத்ு 

 

http://www.childrenforhealth.org/
mailto:clare@childrenforhealth.org
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1. நம்தம உநத்ிைை்ள்ளுகின்ற, வளரவ்ைற்கு உைவுகின்ற, நம்தம 

பிரக்ொசிகக்ெ ் கெய்கின்ற உணவொனது நம் உடதல 

வலிதமயொகக்ுகிறது! 

2. நொம் உணதவக ் குதறவொக வும், கண்டவற்தற உண்பைொலுவம 

ஊடட்ெெ்ைத்ுக ் குதறபொடு ஏற்படுகிறது. ெொப்பொடட்ின் வபொது 

ெரியொன அளவு ெரியொன அளவு உடக்ொரந்த்ு பகிரந்த்ு உண்பைன் 

மூலம் அதைை ்ைவிரக்க்வும். 

3. 2 வயதுகக்ும் குதறவொன வயதுதடய குழநத்ைகள் நன்றொக 

வளரந்த்ு வருகிறொரக்ளொ என வெொதிைத்ுகக்கொள்வைற்கொக 5s 

மருைத்ுவகங்களில் அவரக்ளின் எதடதய அவ்வப்வபொது 

அளகவடுகக் வவண்டும். 

4. குழநத்ைகள் கமலிநத்ு கொணப்படட்ொல் அல்லது முகைத்ில் 

அல்லது கொலில் வீங்கியிருநை்ொல் அல்லது சுறுசுறுப்பில்லொமல் 

அதமதியொக இருநை்ொல், அவரக்ள் சுகொைொர பணியொளர ்

ஒருவதரப் பொரக்க் வவண்டும். 

5. குழநத்ைகள் சுகவீனமொக இருகக்ும்வபொது அவரக்ளுகக்ு 

பசிகக்ொது. அவரக்ளுகக்ு ஏரொளமொன பொனம், சூப் மற்றும் 

வழகக்ைத்ை விட அதிகமொன உணவு ககொடுகக்வும் 

6. ைொய்ப்பொல் மடட்ுவம பிறப்பிலிருநத்ு 6 மொைங்கள் வதரகக்ும் ஒரு 

குழநத்ைகக்ு இருகக்ின்ற ஒவர உணவொகும். அது வமலும் கெல்ல, 

வளர, பிரகொசிகக்ெ ்கெய்கிறது! 

7. 6 மொைங்களுகக்ுப் பிறகு அவரக்ளுகக்ு ைொய்ப்பொலுடன் மசிைை் 

அல்லது குடும்பைத்ினர ் உண்கின்ற உணவிதன அதரைத்ு 

நொகளொன்றுகக்ு 3 அல்லது 4 முதற ககொடுகக் வவண்டும்; 

அைத்ுடன் ஒவ்கவொரு உணவுகக்ும் இதடயில் 

கநொறுகக்ுைத்ீனியும் ககொடுகக் வவண்டும். 

8. கவவ்வவறு நிறம் ககொண்ட இயற்தக உணவுகதள ஒவ்கவொரு 

வொரமும் உண்பவை ஆவரொகக்ியமொன ெரிவிகிை உணதவ 

உண்பைற்கொன சிறநை் வழியொகும். 

 

9. சிகப்பு, மஞ்ெள் மற்றும் பெத்ெ நிற கொய்கறிகள், நுண்ணிய 

ஊடட்ெெ்ைத்ுகள் நிதறநை்தவயொகும். இதவ பொரப்்பைற்கு 
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சிறியதவ, ஆனொல் அதவைொன் நம் உடதல 

வலிதமயகக்ுகின்றன. 

10. புழு நீகக் மொைத்ிதரகதளக ் ககொண்டு புழுகக்தளக ் ககொல்வது 

எளிது மற்றும் விதல மலிவொனது. அம்மொைத்ிதரகள் 

சுகொைொரப்பணியொளரக்ளொல் 6 அல்லது 12 மொைைத்ிற்ககொருமுதற 

ககொடுகக்ப்படுகின்றன. 

இநை் ஆவரொகக்ியம் பற்றிய கெய்திகள் சுகொைொர அறிஞரக்ள் 

மற்றும் மருைத்ுவ நிபுணரக்ளொல் மீள்பொரத்வ கெய்யப்படட்ு, ORB 

உடல்நல வதலைை்ளைத்ிலும் கிதடகக்ின்றன: http://orbhealth.com . 

இநை்ை ் ைதலப்பு பற்றி புரிநத்ு ககொண்டு மற்றவரக்ளுடன் 

குழநத்ைகள் கெய்யகக்ூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில 

வயொெதனகள் இங்வக உள்ளன. 

ஊடட்சச்ைத்ு: குழந்ளைகள் என்ன 

பசய்யலொம்? 

 
 

 

• நம்முதடய கெொநை் கமொழியில் கெொநை் கெொற்கதள 

பயன்படுைத்ி ஊடட்ெெ்ைத்ு பற்றி கெய்திகதள உருவொகக்ுங்கள்! 

• கெய்திகதள மறநத்ுவிடொமல் இருகக் இவற்தற மனப்பொடம் 

கெய்துககொள்ளவும்! 

• பிற குழநத்ைகள் மற்றும் நமது குடும்பைத்ினருடன்ன் 

கெய்திகதள பகிரந்த்ு ககொள்ளுங்கள். 

• மற்ற குழநத்ைகள் மற்றும் ஒரு கபரியவருடன் வெரந்த்ு 

வளரெ்ச்ிகக்ொன ஒரு அடட்வதணப் படைத்ைை ் வைடி 

அதிரல்ிருகக்ும் வரிகளுகக்ு என்ன அரை்ை்ம் எனப் பொருங்கள். 

இதுவவ சில ெமயங்களில் ஆவரொகக்ியைத்ிற்கொன ெொதலயின் 

அடட்வதணப் படம்; இைதன உங்கள் உடல் ஆவரொகக்ிய 

மருைத்ுவகைத்ில் கொணலொம். 

http://orbhealth.com/
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• ஒரு உடல் ஆவரொகக்ிய மருைத்ுவகைத்ிற்கு கென்று குழநத்ைகள் 

எதட வபொடட்ுப் பொரக்க்ும்வபொது அவரக்ளின் எதடதய எப்படி 

வளரெ்ச்ிகக்ொன அடட்வதணப் படைத்ில் குறிகக்ிறொரக்ள் எனப் 

பொருங்கள். 

• ஊடட்ெெ்ைத்ு குதறபொடு இருகக்கக்ூடிய ஏவைனும் குழநத்ைகள் 

உள்ளனவொ என்று அவரக்ளுகக்ுை ் கைரியுமொ என்றும் மற்றும் 

உைவுவைற்கு அவரக்ள் என்ன கெய்யலொம் என்றும் 

கலநத்ுதரயொடவும். 

 

• என் குடும்பைத்ினர ் ஒவ்கவொரு நொளும் / ஒவ்கவொரு வொரமும் 

என்ன ெொப்பிடுகிறொரக்ள் என பதிவு கெய்யவும். இயற்தகயொன 

நிறங்களில் எவ்வளவு நொம் ஒவ்கவொரு வொரைத்ிலும் 

ெொப்பிடுகிவறொம்? நம் குடும்பைத்ில் உள்ள ஒவ்கவொருவரும் 

வளரவும் மிளிரவும் கெய்கிறொரக்ள் என்பதை உறுதி கெய்யும் 

விைமொக ஒவ்கவொருவருகக்ும் வபொதுமொன உணவு கிதடகிறைொ? 

நமகக்ு எப்படிை ் கைரியும்? ஒருவர ் எவ்வளவு குதறவொக 

ெொப்பிடுகிறொர ் என கவனிகக்ும்படியொக குறிப்பொக வயைொன 

அல்லது இள வயதினர ்எவவரனும் இருகக்ிறொரொ? 

• ஒருவதர அவர ் ெொப்பிடும் உணவுைொன் சுகவீனமதடயக ்

கொரணமொகிறது என்பைற்கொன கதைகதளக ்கூறக ்வகடக்வும். 

• ஒரு குழநத்ை ஊடட்ெெ்ைத்ு குதறபொடு உள்ளது என்பதை எப்படி 

அறிகிறொரக்ள் என கபற்வறொர,் உடல் ஆவரொகக்ியப் 

பணியொளரக்ள் அல்லது பிறரிடம் இருநத்ு கண்டறியவும். 

• உணவுப்கபொருடக்ளின் படங்கதளக ் கொடட்ுகின்ற பல்வவறு 

கடட்ங்கள் ககொண்ட அடத்டதய சிசுகக்ள் மற்றும் இளம் 

குழநத்ைகளுகக்ு வதரநத்ு கொடட்ி அதில் அநை் உணவு ஏன் ககடட் 

உணவு என அைன் பகக்ைத்ில் எழுைவும். 

• 6 மொைங்களுகக்ுப் பிறகு ைங்கள் குழநத்ைகளின் முைலொவது 

உணவொக ைொய்மொரக்ள் ககொடுகக்ும் உணவு எது எனக ்

கண்டுபிடியுங்கள்? ைங்கள் குழநத்ைகளுகக்ு ைொய்மொரக்ள் 
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எவ்வளவு அடிகக்டி உணவூடட்ுகிறொரக்ள்? அவரக்ள் பதில்கதள 

பதிவு கெய்து நண்பரக்ளுகக்ு முடிவுகதளக ் கொடட்ுகிற ஒரு 

அடட்வதணப் படைத்ை பின்கனொரு ெமயைத்ில் அவரக்ள் 

கெய்யலொம். 

 

• ெமூகைத்ில் இருகக்ும் கபரும்பொலொன மகக்ளுகக்ுக ்

கிதடகக்ப்கபறுகின்ற தவடட்மின் நிதறநை் உணவுகதளயும் 

இநை் உணவுகள் (ெநத்ையிவலொ அல்லது வீடட்ிவலொ) எப்படிை ்

ையொரிகக்ப்படுகின்றன எனக ்கண்டறியவும். 

• உணவு எப்படிை ் ையொரிகக்ப்படுகிறது, ைடட்ுகக்ளும் 

பொைத்ிரங்களும் எப்படி கழுவப்படுகின்றன மற்றும் உணவு 

ையொரிகக்ின்ற நபரக்ள் எப்வபொது ைங்கள் தககதளக ்

கழுவுகின்றனர ்மற்றும் அதை முதறயொகெ ்கெய்கின்றனரொ என 

கூரந்த்ு கவனிகக்வும். 

• ஒரு வொரைத்ின் ஒவ்கவொரு நொளிலும் நொம் உன்கின்ற உணவுகள் 

பற்றி படங்கள் வதரயவும் மற்றும்/அல்லது எழுைவும். அதனைத்ு 

உணவுகளுகக்ும் நொம் வண்ணம் வெரக்க்லொம் அல்லது வண்ண 

கபயரடத்டகதள எழுைலொம். 

• குழநத்ைகளின் முைன் முைலொன உணவொகவும் 6 மொைங்களுகக்ுப் 

பிறகு அவரக்ளுகக்ு உணவொகவும் ைொய்மொரக்ள் ககொடுகக்ும் 

உணவு எது எனக ் கண்டுபிடியுங்கள் மற்றும் பதில்கதள பதிவு 

கெய்து பின்கனொரு ெமயைத்ில் அைற்கொன முடிவுகதளக ்

கொடட்ுகின்ற அடட்வதணப் படைத்ை ைங்கள் நண்பரக்ளிடம் 

கொடட்ுங்கள் 

• சிசுகக்லுகக்ும் குழநத்ைகளுகக்ும் எநை் உணவு நல்லது அல்லது 

எநை் உணவு ககடட்து எனவும் அது ஏன் எனவும் 

கைரிநத்ுககொள்ளவும். இநை் உணவின் படங்கதள நொம் 

வதரயலொம் மற்றும் கடட்ங்களுடன் கூடிய ஒரு வதரபடம் 

கெய்து நமது முடிவுகதளக ்கொடட்லொம். 

• ஒரு குழநத்ை வளரெ்ச்ியதடவதைெ ் ெரிபொரக்க் வளரெ்ச்ிகக்ொன 

கடட்ங்கதளக ் கொடட்ும் வதரபடம் எப்படி கொடட்ுகிறது எனக ்

வகடக்வும். உணதவ உலர தவகக் அல்லது பொடட்ிலில் அதடகக் 

அல்லது உணதவ புதிைொகவவ இருகக் தவப்பைற்கு என்ன 

வழிமுதறகள் பயன்படுைை்ப்படுகின்றன? இயற்தகயொகவவ 
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வண்ணமயமொன உணதவ ெொப்பிடுவது முகக்ியம், ஏன்? மகக்ள் 

உடல்நலகக்ுதறவு அதடநத்ு அைன் பின்னர ் குணமதடநத்ு 

வருதகயில் என்ன உணவுகள் ெொப்பிடுவைற்கு நல்லதவ. 

• ைொய்ப்பொல் பற்றியும் அது ஏன் சிறநை் வைரவ்ொக இருகக்ும் 

என்பைற்கொன கொரணங்கள் பற்றியும் சுகொைொர 

ஊழியரக்ளிடமிருநத்ு கைரிநத்ுககொள்ளுங்கள்,. 

• சுகவீனமதடநை் ஒரு குழநத்ைகக்ு வபொதுமொன அளவுதடய நல்ல 

உணவு மற்றும் பொனம் கிதடகக்ெ ் கெய்வைற்கு நொம் என்ன 

கெய்யலொம் என்று வகடக்வும். 

• நமது ெமூகைத்ில் / நம் நண்பரக்ளிதடவய உள்ள ைொய்மொரக்ளில் 

யொகரல்லொம் ைங்கள் குழநத்ைகளுகக்ு ைொய்ப்பொல் 

புகடட்ினொரக்ள், ஏன்? ஒரு குழநத்ை வளரெ்ச்ியதடகிறவபொது 

ைொய்ப்பொல் எப்படி மொறுகிறது எனக ் வகடக்வும். குழநத்ையின் 

ஆவரொகக்ியைத்ில் பொடட்ில்கள் ஏன் ஆபைை்ொனதவ? 

• உணவு வமொெமொகி அது, ெொப்பிடுவைற்குப் பொதுகொப்பொக இல்தல 

என்று மற்றவரக்ளிடம் எப்படிெ ் கெொல்வது என ைங்கள் மூைை் 

ெவகொைர ெவகொைரிகளிடம் குழநத்ைகள் 

வகடட்ுைக்ைரிநத்ுககொள்ளலொம். 

வமலும் ைகவலுகக்ு, கைொடரப்ு 

ககொள்ளவும் www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org 

8 ஆவது ைளல ்புக்கொன 10 பசய்திகள்: 

குடல் புழுக்கள் 

 
 

1. மில்லியன்கணகக்ொன குழநத்ைகள் ைங்கள் உடல்களின் உள்வள 

புழுகக்ள் வொழ்நை்படி இருகக்ிறொரக்ள், இது உடலின் ஒரு 

பகுதியொகிய சிறுகுடல்கள் எனும் பகிதியொகும். இங்குைொன் நொம் 

ெொப்பிடும் உணவு நமது ெரரீங்களொல் பயன்படுைை்ப்படுகிறது. 

http://www.childrenforhealth.org/
mailto:clare@childrenforhealth.org
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2. பல்வவறு வதகயொன புழுகக்ள் நம் உடலில் வொழ முடியும்: 

சுருடட்ுப்புழு, வொல்புழு, ககொகக்ிப்புழு மற்றும் பில் ஹரஸ்ியொ 

(ஸ்கிஸ்டவ்டொவெொமியொசிஸ்). மற்ற புழுகக்ளும் இருகக்ின்றன! 

3. புழுகக்ள் நம்தம சுகவீனம் அதடய அல்லது பலவீனமதடயெ ்

கெய்யலொம். அதவ வயிற்றுவலி, இருமல், கொய்ெெ்ல் மற்றும் 

சுகவீனைத்ை உண்டொகக்லொம். 

4. புழுகக்ள் உங்கள் உடலில் வொழ்கின்றன என்பது அதவ 

உங்களுகக்ுை ் கைரியொது, ஆனொல் சில வநரங்களில் உங்கள் 

மலைத்ில் புழுகக்தளப் பொரக்க் முடியும். 

5. புழுகக்ளும் அவற்றின் முடத்டகளும் நம் உடலில் பல்வவறு 

விைங்களில் நுதழகின்றன. அதவ பதுகொப்பற்ற நீதனப் 

வபொலவவ உணவு மற்றும் பொனங்களில் நுதழகின்றன. மற்றதவ 

கவற்றுப்பொைங்களில் நுதழகின்றன. 

6. புழு நீகக் மொைத்ிதரகதளக ் ககொண்டு புழுகக்தளக ் ககொல்வது 

எளிது மற்றும் விதல மலிவொனது. சில புழுகக்ள் கபொருைை்வதர, 

அதவ சுகொைொரப்பணியொளரக்ளொல் 6 அல்லது 12 

மொைைத்ிற்ககொருமுதற ககொடுகக்ப்படுகின்றன 

7. புழுகக்ளின் முடத்டகள் சிறுநீர ்அல்லது மலைத்ில் வொழ்கின்றன. 

கழிவதறகதளப் பயன்படுைை்வும் அல்லதுசிறுநீர ் மற்றும் 

மலைத்ை பொதுகொப்பொக கவளிவயற்றவும். மலம் அல்லது சிறுநீர ்

கழிைை் பின்னர ் உங்களுதடய தககதள வெொப் ககொண்டு 

கழுவிக ் ககொள்ளுங்கள். உங்களுகக்ு இதளயவர ் யொருகக்ொவது 

உைவுங்கள் இைனொல் புழுகக்ளின் முடத்டகள் உங்கள் தகயில் 

நுதழயமல் இருகக்ும். 

8. உணவு, ெொப்பிடுவது அல்லது குடிப்பது, பழங்கள் மற்றும் 

கொய்கறிகள் கழுவுைல் ஆகியவற்றுகக்ு முன்னரும் பொக, மலம் 

மற்றும் சிறுநீர ் கழிைை்பின்னரும் வெொப்புடன் தககதள 

கழுவுவைன் மூலமும், மற்றும் கொலணிகள் அணிைல் 

ஆகியவற்றின் மூலம் புழுகக்ள் உங்கள் உடலுகக்ுள் நுதழவதை 

ைடுைத்ு நிறுைத்ுங்கள். 

9. சில புழுகக்ள் மண்ணில் வொழ்கின்றன, எனவவ அதைை ்

கைொடட்ுவிடட்பின்னர ்எப்வபொதும் உங்கள் தககதள வெொப்புடன் 

கழுவ வவண்டும். 

10. ெொப்பிடுவைற்கொன கொய்கறிகள் அல்லது பழங்கதளக ் கழுவும் 

வபொது, மனிைகக்ழிவுகள் இல்லொை நீதரப் பயன்படுைை்வும். 

இநை் ஆவரொகக்ியம் பற்றிய கெய்திகள் சுகொைொர அறிஞரக்ள் 

மற்றும் மருைத்ுவ நிபுணரக்ளொல் மீள்பொரத்வ கெய்யப்படட்ு, ORB 

உடல்நல வதலைை்ளைத்ிலும் கிதடகக்ின்றன: http://orbhealth.com . 

http://orbhealth.com/
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இநை்ை ் ைதலப்பு பற்றி புரிநத்ு ககொண்டு மற்றவரக்ளுடன் 

குழநத்ைகள் கெய்யகக்ூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில 

வயொெதனகள் இங்வக உள்ளன. 

சிறுகுடல் புழுக்கள்: குழந்ளைகள் 

என்ன பசய்ய முடியும்? 

• உங்களுதடய கெொநை் கமொழியில் கெொநை்ெ ் கெொற்கதள 

பயன்படுைத்ி சிறுகுடல் புழுகக்ள் பற்றிய கெய்திகதள 

உருவொகக்ுங்கள்! 

• கெய்திகதள மறநத்ுவிடொமல் இருகக் இவற்தற மனப்பொடம் 

கெய்துககொள்ளவும்! 

• பிற குழநத்ைகள் மற்றும் நமது குடும்பைத்ினருடன்ன் 

கெய்திகதள பகிரந்த்ு ககொள்ளுங்கள். 

 

• வினொடிகதள எடுைத்ு, புழுகக்தளப் பற்றி உங்களுகக்ு எவ்வளவு 

கைரிநத்ிருகக்ிறது என்று கண்டுபிடிப்பைற்கு 'உங்கள் 

கொல்கதளக ் ககொண்டு வொகக்ளிகக்வும்' என்பதைப் 

பயன்படுைத்ுங்கள். 

• புழுகக்தளப் பற்றி ஒரு கதைகக்ுெ ்கெவிெொயுங்கள், அைனொல் நம் 

தககதள கழுவுவைன் மூலம் புழுகக்ள் எப்படிை ்ைடுகக் முடியும் 

என்பதை நம்மொல் புரிநத்ுககொள்ள முடிகிறது. 

• நமது பள்ளியில் உணவு எப்படி ையொரிகக்ப்படுகிறது 

என்பதையும் நமது ெதமயல்கொரர ் புழுகக்ளிடமிருநத்ு எவ்வொறு 

உணவு பொதுகொப்பொக தவகக்ிறொர ் என்பதையும் அறிநத்ு 

ககொள்ளுங்கள். 

• மண்ணிலும் ைண்ணரீிலும் நுதழநத்ுவிடுகின்ற புழு முடத்டகள் 

பரவொமல் ைடுகக் குலியலதற அல்லது கழிப்பதறதயவய 

எப்வபொதும் பயன்படுைத்ுங்கள். 

• நமது தககதள முதறயொகக ் கழுவுவைற்கு வெொப்பு, ைண்ணரீ ்

மற்றும் சுைை்மொன துணிகள் அவசியம். 
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• நமது குடும்பைத்ில் உள்ளவரக்ள் புழுகக்தளப் பற்றி என்ன 

கைரிநத்ு ககொண்டொரக்ள் என்பதைக ்கண்டறிய ஒரு கருைை்ொய்வு 

நடைத்ுங்கள். 

 

• வஞ்ெகமொன புழுகக்ள் பற்றியும் குழநத்ைகள் இநை் வஞ்ெகமொன 

புழுகக்ள் ைங்கள் குடும்பைத்ின் உணதவ திருடுவதை எப்படி 

ைடுகக்ிறொரக்ள் என்பது பற்றியும் ஒரு நொடகம் நடைத்ுங்கள்! 

• உணவுப்கபொருடக்தள எப்படி பொதுகொப்பொகவும், புழுகக்ள் 

இல்லொைபடியும் எப்படி தவைத்ிருப்பது, பெத்ெகக்ொய்கறிகதள 

உண்பைற்கு முன்னொல் எப்படி கழுவுவது, மொமிெைத்ை முதறயொக 

ெதமப்பது மற்றும் உணவு ெதமப்பது எப்படி என்பது பற்றிய 

சுவகரொடட்ிகதளை ்ையொரிகக்வும் 

• நமது குடும்பம், வகுப்பதற அல்லது குழுவிற்கு ஒரு டிப்பி டொப் 

அல்லது ஒரு தக கழுவும் இடைத்ை எப்படி கெய்வது எனக ்

கண்டறியவும். 

• புழுகக்ள் பரவொமல் ைடுப்பது எப்படி அல்லது எப்வபொது, எப்படி 

நமது தககதள கழுவுவது என்பதை ஞொபகப்படுைத்ுவது என்பது 

பற்றி ஒரு பொடல் எழுதுங்கள். 

• கொய்கறிகதளயும் பழங்கதளயும் உண்பைற்கும் 

ெதமப்பைற்கும் முன்னொல் கழுவ வவண்டும் என்பதை நமகக்ு 

நிதனவூடட்ும் வதகயில் ஒரு சுவகரொடட்ிதய உருவொகக்ுங்கள். 

• புழுகக்ள் பரவுவதை எப்படி நிறுைை்லொம் என்பதைப் பற்றி ஒரு 

நொடகம் அல்லது கபொம்மலொடட் நிகழ்ெச்ிதய உருவொகக்வும். 

• புழுகக்தளப் பற்றிய நமது அறிதவ வெொதிைத்ுகக்கொள்வைற்கொக 

வகொடிடட் இடங்கதள நிரப்புங்கள் என்னும் ஒரு விதளயொடத்ட 

உருவொகக்ி விதளயொடவும், அல்லது ஏைொவது ஒரு விஷயைத்ை 

கெய்யும் முன் ொகக தககதளக ் கழுவுவது எப்வபொது என்றும் 

ஏைொவது ஒரு விஷயைத்ை கெய்ை பின்னர ்கழுவுவது எப்வபொது 

என்றும் கைரிநத்ு ககொள்வைற்கொக ஒரு வினொடி வினொ ஒன்தற 

உருவொகக்ி அதை கெய்யவும். உைவிகக்ு கீவழ உள்ள 

வகள்விகதளப் பயன்படுைத்ுங்கள். 

• நொம் உண்ணும் உணதவ நமது உடல்கள் எப்படி 

உபவயொகிகக்ின்றன எனக ் வகடக்வும்? நமது கபருங்குடல் 
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எவ்வளவு நீளமொக இருகக்ிறது? புழுகக்ள் நம் உணதவ எப்படி 

எடுைத்ுகக்கொள்கின்றன? ஒரு நொடொப்புழு எவ்வளவு நீளம் வளரும்? 

எைை்தன வதகயொன புழுகக்ள் உள்ளன என்று உங்களுகக்ுை ்

கைரியுமொ? நீங்கள் வொழுமிடைத்ில் கபொதுவொகக ் கொணப்படும் 

புழுகக்ள் எநை் வதகதயெ ் வெரந்ை்தவ? உங்கள் உடலில் 

புழுகக்ள் இருகக்லொம் என்பைற்கொன அறிகுறிகள் யொதவ? புழு 

நீகக்ும் மருநத்ு உங்களுகக்ு எங்கு கிதடகக்ும் மற்றும் யொருகக்ு 

அது வைதவ? ஒரு புழு ஒவ்கவொரு நொளும் எைை்தன முடத்டகள் 

இடும்? புழுகக்ள் நமது உடலில் இருநத்ு உணதவ 

எடுைத்ுகக்கொள்வதுவபொலவவ தவடட்மின் ஏ வபொன்ற 

ஊடட்ெெ்ைத்ுகக்தளயும் எடுைத்ுகக்கொள்ளலொம் - நமகக்ு 

தவடட்மின் ஏ ஏன் வைதவ என உங்களுகக்ுை ் கைரியும்னொ? 

புழுகக்ளின் குஞ்சுகள் லொரவ்ொகக்ள் என்று 

அதழகக்ப்படுகின்றன. நமது ெருமைத்ின் ஊடொக நமது உடலில் 

நுதழயகக்ூடிய புழுவின் லொரவ்ொ எது? கழிப்பதற அல்லது 

கழிவதறகதளப் பயன்படுைத்ுவது என்பது புழுகக்ள் பரவொமல் 

நொம் மலம் கழிப்பைற்கு எவ்விைைத்ில் உைவுகிறது? நமது 

பள்ளிகக்ூடைத்ில் புழு நீகக்ம் கெய்வைற்ககன ஒரு நொள் 

ஒதுகக்ப்படுகிறைொ? அதவ எப்வபொது? அதனவருவம ஒவர நொளில் 

புழு நீகக் மொைத்ிதரகதள கபறுவது ஏன்? உலகில் எைை்தன 

குழநத்ைகளுகக்ு புழுகக்ள் இருகக்ின்றன? புழுகக்ள் பரவொமல் 

ைடுப்பது என்பது ஏன் முகக்ியமொனது? நமது கெரிமொன அதமப்பு 

பற்றி - அது எப்படி வவதல கெய்கிறது மற்றும் அைதன வவதல 

கெய்ய விடொமல் ைடுகக் புழுகக்ள் என்ன கெய்கின்றன? ஒரு 

புழுவின் முடத்ட எவ்வளவு சிறியது? உங்களுகக்ுை ்கைரிநத்ு ஒரு 

சிறிய கபொருள் எது? ைண்ணரீ ் சுைை்மொக அல்லது கலங்கலொக 

இருகக்ிறது என எப்படிெ ்கெொல்வது? ைொவரங்கள் வளரவ்ைற்கு எது 

அவசியம்? ைொவரங்களுகக்ுக ் ககொடுப்பைற்கொன பொதுகொப்பொன 

உரைத்ை நொம் எப்படிெ ்கெய்வது? 

ஒரு டிப்பி டொப் அல்லது ஒரு தக கழுவும் இடம் அல்லது ஒரு 

கொலியிடங்கதள நிரப்புக விதளயொடட்ு,அல்லது வவறு எநை்ை ்

ைகவல்களுகக்ும் ையவு 

கெய்து www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org ஆகிய 

ைளங்கதளை ்கைொடரப்ு ககொள்ளவும் 

 

 

http://www.childrenforhealth.org/
mailto:clare@childrenforhealth.org
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9 ஆவது ைளல ்புக்கொன 10 பசய்திகள்: 

வி ைத்ுக்கள் மற்றும் கொயங்களளை் 

ைடுை்ைல் 

 

1. ெதமயலதறகவள இளம் குழநத்ைகளுகக்ு அதிக ஆபைை்ொன 

பகுதிகளொகும். குழநத்ைகதள தீ மற்றும் கூரொன கனமொன 

கபொருடக்லில் இருநத்ு தூரமொக இருகக் தவகக்வும். 

2. தீயிலிருநத்ு கிளம்பும் புதகதய குழநத்ைகள் 

சுவொசிைத்ுவிடொமல் ைடுகக் வவண்டும். அது சுகவீனம் மற்றும் 

இருமதல உண்டொகக்ுகிறது. 

3. விஷமொக இருகக்ும் எதையும் குழநத்ைகளுகக்ு எடட்ொமல் 

தவகக் வவண்டும். கொலியொன குளிரப்ொன பொடட்ில்களில் விஷம் 

எதையும் வபொடட்ு தவகக் வவண்டொம். 

4. ஒரு குழநத்ைகக்ு தீகக்ொயம் ஏற்படட்ுவிடட்ொல், அநை்க ்கொயைத்ின் 

மீது குளிரந்ை் நீதர உடவன ஊற்றி விடவும். இைதன வலி 

குதறயும் வதர கெய்யவும் (10 நிமிடங்கள் அல்லது கூடுைல் 

வநரைத்ிற்கு). 

5. வொகனங்களும் மிதிவண்டிகளும் ஒவ்கவொரு நொளும் 

குழநத்ைகதளக ் கொயப்படுைத்ுகின்றன அல்லது 

ககொன்றுவிடுகின்றன. அதனைத்ு வொகனங்கள் பற்றி கைரிநத்ு 

தவைத்ிருகக்வும் மற்றும் எப்படி பொதுகொப்பொக இருப்பது 

என்றும்கூட கொண்பிகக்வும். 

6. கைத்ிகள், கண்ணொடி, மின்ெொர பிளகக்ுகள், ஒயரக்ள், ஆணிகள், 

ஊசிகள் முைலொனவற்றின் ஆபைத்ுகக்ளிலிருநத்ு 

குழநத்ைகதளக ்கொகக்வும். 

7. குழநத்ைகள் அழுகக்ு தககதள வொயில் தவகக்ொமல் அல்லது 

சிறிய கபொருடக்தள (கொசுகள், கபொைை்ொன்கள்) வொய்கக்ு அருகில் 

ககொண்டு கெல்லொமல் பொரை்த்ுகக்கொள்ளவும், ஏகனனில் இதவ 

சுவொசிைை்தல அதடைத்ுவிடும். 
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8. நீர ் இருகக்ும் இடங்களுகக்ு ( ஆறுகள், ஏரிகள், குளங்கள், 

கிணறுகள்) அருகில் குழநத்ைகதள விதளயொடவிடொமல் 

ைடுகக்வும், ஏகனனில் அவரக்ள் நீரில் விழுநத்ுவிடலொம். 

9. வீடு அல்லது பள்ளிகக்ொக முைல் உைவி கைொகுப்தப (வெொப்பு, 

கைை்ரிகவ்கொல், கிருமிநொசினி மற்றும் ஆண்டிகெப்டட்ிக ் கிரம்ீ, 

பஞ்சு, கைரம்ொமீடட்ர,் வபண்வடஜ்கள்/பிளொஸ்டட்ரக்ள் மற்றும் ORS ) 

உருவொகக்வும் 

10. உங்கள் குழநத்ையுடன் புதிய இடங்களுகக்ுெ ் கெல்லும்வபொது 

எெெ்ரிகத்கயொக இருகக்வும்! இளம் குழநத்ைகளுகக்ு ஆபைத்ு 

உண்டொகக்ுபதவ பற்றி கவனிைத்ு வகடட்ுதவகக்வும். 

இநை் ஆவரொகக்ியம் பற்றிய கெய்திகள் சுகொைொர அறிஞரக்ள் 

மற்றும் மருைத்ுவ நிபுணரக்ளொல் மீள்பொரத்வ கெய்யப்படட்ு, ORB 

உடல்நல வதலைை்ளைத்ிலும் கிதடகக்ின்றன: http://orbhealth.com . 

இநை்ை ் ைதலப்பு பற்றி புரிநத்ு ககொண்டு மற்றவரக்ளுடன் 

குழநத்ைகள் கெய்யகக்ூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில 

வயொெதனகள் இங்வக உள்ளன. 

வி ைத்ுக்கள் மற்றும் கொயங்களளை் 

ைடுை்ைல்: குழந்ளைகள் என்ன 

பசய்யலொம்? 

 

 

• நமது கெொநை் கமொழியில் நமது வொரை்த்ைகதளவய பயன்படுைத்ி 

விபைத்ுகக்ள் மற்றும் கொயங்கதளை ் ைடுைை்ல்பற்றிய 

கெய்திகதள உண்டொகக்வும்! 

• கெய்திகதள மறநத்ுவிடொமல் இருகக் இவற்தற மனப்பொடம் 

கெய்துககொள்ளவும்! 

http://orbhealth.com/
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• இநை்ெ ் கெய்திகதள இைர குழநத்ைகள் மற்றும் நமது 

குடும்பைத்ினருகக்ும் பகிரந்த்ுககொள்ளவும்! 

• விஷமொன கபொருடக்தளப் பொதுகொப்பொக தவப்பது பற்ரிய 

சுவகரொடட்ிகதள உண்டொகக்வும்: அவற்தற எப்படி வெமிப்பது, 

கபயரடத்ட இடுவது மற்றும் குழநத்ைகளுகக்ு எடட்ொமல் தூர 

தவப்பது. 

• எவவரனும் ஒருவர ் கொயப்படட்ொலும்கூட நொம் 

உபவயொகிப்பைற்கொக முைல் உைவிை ் கைொகுப்பிதன 

உண்டொகக்வும். 

• இளம் குழநத்ைகள் விதளயொடுவைற்கொன பொதுகொப்பொன 

விதளயொடட்ு கபொம்தமகதள உண்டொகக்வும். 

• ஒரு அவெர நிதலயில் ஆறு அல்லது ஏரியில் 

உபவயொகிப்பைற்கொன ஒரு கயிறு அல்லது மிைதவதய 

உண்டொகக்வும். 

• நமது பள்ளிகக்ொக முைல் உைவிை ்கைொகுப்பிதன உண்டொகக்வும். 

• குழநத்ைகளின் பொதுகொப்பு பற்றிய விழிப்புணரத்வ 

ஒவ்கவொருவரிடமும் உண்டொகக் வல்ல பொதுகொப்பு பிரெெ்ொரைத்ை 

உருவொகக்வும். 

• நமது ெமூகைத்ிற்குள்ளொக குழநத்ைகள் விழுநத்ு 

மூழ்கிவிடுவைற்கொன ஆபைத்ு உள்ள நீரந்ிதல எங்கிருகக்ிறது 

மற்றும் குழநத்ைகலுக ்கப்்பொபைற்கொக என்ன கெய்யலொம் என்ற 

ஒரு ஆய்தவெ ்கெய்யவும் 

• ஆனொல் ஏன்? விதளயொடத்ட விதளயொடவும் வீடட்ில் ஏற்படும் 

ஆபைத்ுகக்ள் பற்றிய விதளயொடட்ு. 

• நமது வீடுகதளப் பொதுகொப்பொன ஒரு இடமொக ஆகக்ும் வழிகள் 

பற்றி சிநத்ியுங்கள் மற்றும் சுவகரொடட்ிகள், பொடல்கள் மற்றும் 

விதளயொடட்ுகக்ள் பற்றிய வயொெதனகதளப் பகிருங்கள். 

• சுகொைொரப்பணியொளர ்ஒருவரிடம் பள்ளி மற்றும் வீடட்ில் இருகக் 

வவண்டிய முைல் உைவிை ்கைொகுப்பிதன கண்டுபிடிகக்வும். 

• உருவொகக்ி விதளயொடவும் Spot the Dangers எனும் விதளயொடத்ட 

ஒரு சுவகரொடட்ியில் அல்லது வதரபடைத்ில் வதரநத்ு, 

விபைத்ுகக்ளுகக்ொன அதனைத்ு ஆபைத்ுகக்தளயும் கொண 

முடிகிறைொ என்று பொருங்கள். 

• ெொதலகளில் குழநத்ைகளின் பொதுகொப்பு பற்றிய 

விழிப்புணரத்வ உண்டொகக் வல்ல பிரெெ்ொரைத்ை துவகக்வும். 

• ஒரு குழநத்ைதய கவனிைத்ுகக்கொள்ளும் கபொறுப்பில் நொன் 

இருகத்கயில் பொதுகொப்புடன் இருப்பது பற்றிய விழிப்புணரவ்ு 

வவண்டும் , இது பற்றிய நொடகம் கெய்து கொடட்வவண்டும் 

• அடிப்பதடயொன முைல் உைவிதயக ் கற்றுகக்கொள்ளவும், 

இைனொல் ஒரு அவெர நிதலதமஇல் நம்மொல் உைவ முடியும், நமது 

முைலுைவி திறன்கதள வளரை்த்ுகக்கொண்டு பழகக்ப்படுைை் 
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முடியும், நமது நண்பரக்ள் குடும்பைத்ினருகக்ும் இது பற்றி 

எடுைத்ுெக்ெொல்ல முடியும். 

• நமது வீடட்ில் இருகக்ும் இளம் குழநத்ைகளுகக்ு ஏற்படகக்ூடிய 

ஆபைத்ுகக்தள வதரயறுகக்வும் கண்டுபிடிகக்வும் 

• சிறு குழநத்ைகளுகக்ு கொயம் ஏற்படுவைற்கொன நமகக்ுை ்கைரிநை் 

ஆபைத்ுகக்ள் பற்றி கபரியவரக்ளிடம் கெொல்லி தவகக்வும். 

• ஒரு சிசு மூெச்ுைத்ிணறும்வபொது என்ன கெய்ய வவண்டும் என 

கற்று தவகக்வும், கபற்வறொர,் ைொைை்ொ பொடட்ிமொரக்ள், மற்றும் 

ெவகொைர ெவகொைரிகளுகக்ும் கெொல்லிைை்ரவும். 

• தீகக்ொயங்கள், உயரைத்ிலிருநத்ு விசுைல், நீரில் மூழுகுைல் அல்லது 

வபொகக்ுவரைத்ு கநரிெலொன ெொதலகளில் இருகக்ும் கபொதுவொன 

ஆபைத்ுகக்தளக ்கண்டறிய கற்றுகக்கொள்ளவும். 

• வீடட்ில் தீகக்யங்களுகக்ொன ஆபைத்ுகக்ள் என்னகவன்னக ்

வகடக்வும்? யொவரொ ஒருவருகக்ு தீகக்ொயம் ஏற்படட்ொல், நொம் என்ன 

கெய்ய வவண்டும்? ெதமயலதறயில் சூடொன கபொருடக்ள் மற்றும் 

திரவங்களில் இருநத்ு குழநத்ைகதளப் பொதுகொப்பொக எப்படி 

தவகக்லொம்? நமது ெமுைொயைத்ில் குழநத்ைகதளயும் இளம் 

சிறொரக்தளயும் அபொயங்களில் இருநத்ு தூரமொக 

தவகக்ிறொரக்ளொ? அப்படியொனொல் எப்படி? வளரந்த்ு விடட் 

குழநத்ைகள் அல்லது வயதுகக்ு வநை்வரக்தளக ் கொடட்ிலும் 

இளம் குழநத்ைகளும் சிசுகக்ளும் மூெச்ுைத்ிணறலுகக்ொன 

ஆபைத்ுகக்ள் அதிகம், ஏன்? யொவரொ ஒருவர ் நீரில் ைைை்ளிகக்ிறொர ்

எனும்வபொது நம்தம ஆபைத்ில் சிகக் தவைத்ுகக்கொள்ளொமல் 

அவருகக்ு எப்படி உைவுவது? 

ஒரு டிப்பி டொப் அல்லது ஒரு முைல் உைவிை ்கைொகுப்பில் எதைெ ்

வெரப்்பது அல்லது ஒரு ஆபைத்ுகக்தளெ ்சுடட்ிக ்கொடட்ு எனும் 

சுவகரொடட்ி,பற்றிய வமலும் ைகவல்களுகக்ும் ையவு 

கெய்து www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org ஆகிய 

ைளங்கதளை ்கைொடரப்ு ககொள்ளவும் 

10 ஆவது ைளல ்புக்கொன 10 பசய்திகள் 

: எச ்ஐ வி மற்றும் எய்டஸ்்  

1. நமது உடலொனது பிரமிப்பொன விஷயம், நொம் சுவொசிகக்ின்ற, 

குடிகக்ின்ற, ெொப்பிடுகின்ற அல்லது கைொடுகின்றவற்றில் 

இருகக்ும் கிருமிகளிலிருநத்ு வநொய்கதள அதடவதில் இருநத்ு 

இது ஒவ்கவொரு நொளும் மிகவும் சிறப்பொன வழிகளில் 

கொகக்ின்றது. 

2. எெ ்ஐ வி என்பது ஒரு கிருமி இது தவரஸ் எனப்படுகிறது (V என்பது 

VIRUS என்பதைக ் குறிகக்ிறது). இது குறிப்பொகவவ மிகவும் 

http://www.childrenforhealth.org/
mailto:clare@childrenforhealth.org
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அபொயகரமொன தவரஸ் ஆகும், கிருமிகளிடமிருநத்ு நமது 

உடதலக ்கொகக்ின்ற வவதலதய இது ைடுைத்ுவிடுகின்றது. 

 

3. எெ ் ஐ வி அபொயகரமொவதைை ் ைடுகக்ின்ற மருநத்ுகதளைை்ொன் 

அறிவியலொளரக்ள் உருவொகக்ியிருகக்ிறொரக்ள் ஆனொல் உடலில் 

இருநத்ு அைதன அறவவ நீகக்ுவைற்கொன ஒரு வழிதய எவரும் 

கண்டுபிடிகக்வில்தல. 

4. கொலப்வபொகக்ில் மருநத்ுகள் இல்லொதமயொல் எெ ் ஐ வி ககொண்ட 

மகக்ளுகக்ு எய்டஸ்் வியொதி உண்டொகிறது. எய்டஸ்் என்பது 

உடதல வமலும் வமலும் பலவீனமொகக்ுகின்ற தீவிரமொன 

சுகவீனங்கள் ககொண்ட ஒரு கைொகுப்பொகும். 

5. எெ ் ஐ வி என்பது உடலுறவின்வபொது கண்ணுகக்ுை ் கைரியொமல் 

உடலில் இருகக்ும் ரைை்ம் மற்றும் இைர திரவங்களில் உண்டொகி 

அங்கு வொழ்கிறது. எெ ் ஐ வி என்பது இப்படி பரவுகிறது:1) 

உடலுறவின்வபொது, (2) கைொற்றிய ைொயிடமிருநத்ு சிசுகக்ளுகக்ு, (3) 

ரைை்ைத்ில். 

6. உடலுறவில் இருநத்ு எெ ் ஐ வி கைொற்றிவிடொமல் இருகக் மகக்ள் 

தகயொளும் வழிகள் (1) உடலுறவு ககொள்ளொதிருைை்ல், (2) 

உண்தமயொன உறவுமுதற ககொள்ளுைல் அல்லது (3) 

ஆணுதறகதள உபவயொகிைத்ு உடலுறவு ககொள்ளுைல் 

(பொதுகொப்பொன உடலுறவு). 

7. எெ ்ஐ வி மற்றும் எய்டஸ்் ககொண்ட மகக்ளுடன் விதளயொடலொம், 

உணதவப் பகிரந்த்ுககொள்ளலொம், குடிகக்லொம், தக குலுகக்லொம் 

கடட்ிப்பிடிகக்லொம். இப்படியொன கெயல்கள் பொதுகொப்பொனதவ 

மற்றும் தவரஸ் கைொற்றுவதில்தல. 

8. எெ ் ஐ வி மற்றும் எய்டஸ்் ககொண்ட மகக்ள் பயைத்ுடனும் 

வெொகைத்ுடனும் இருப்பொரக்ள். எவர ் ஒருவதரயும்வபொலவவ 

அவரக்ளுகக்ும் வ ொவரக்ளின் குடும்பைை்ொருகக்ும் அன்பும் 

அரவதணப்பும் வைதவ. அவரக்ள் ைங்கள் கவதலகதளப் பற்றி 

வபசுவது அவசியம். 

9. அவரக்ள் ைங்களுகக்ுள்ளொகவ்ும் மற்றவரக்ளுகக்ும் உைவுவைற்கு, 

ைங்களுகக்ு எெ ் ஐ வி அல்லது எய்டஸ்் இருப்பைொக நிதனகக்ும் 

மகக்ள் மருைத்ுவகம் அல்லது மருைத்ுவமதனகக்ு 
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வெொைதனகக்ொகவும் அல்லது ஆவலொெதனகக்ொகவும் கெல்வது 

அவசியம். 

10. கபரும்பொலொன நொடுகளில், எெ ் ஐ வி ககொண்டிருகக்ும் மகக்ள் 

உைவி மற்றும் சிகிெத்ெதயப் கபறுகின்றனர.் 

ஆண்டட்ிகரடவ்ரொதவரல் சிகிெத்ெமுதற எனப்படும் ஒரு மருநத்ு 

(ஏ ஆர ்டட்ி) அவரக்தள நீண்டகொலம் வொழதவகக் உைவுகிறது. 

இநை் ஆவரொகக்ியம் பற்றிய கெய்திகள் சுகொைொர அறிஞரக்ள் 

மற்றும் மருைத்ுவ நிபுணரக்ளொல் மீள்பொரத்வ கெய்யப்படட்ு, ORB 

உடல்நல வதலைை்ளைத்ிலும் கிதடகக்ின்றன: http://orbhealth.com . 

இநை்ை ்ைதலப்பு பற்றி புரிநத்ு ககொண்டு மற்றவரக்ளுடன் 

குழநத்ைகள் கெய்யகக்ூடிய விஷயங்கள் பற்றிய சில 

வயொெதனகள் இங்வக உள்ளன. 

எச.்ஐ.வி மற்றும் எய்டஸ்்: குழந்ளைகள் 

என்ன பசய்யலொம்? 

• நமது கெொநை் கமொழியில் நமது வொரை்த்ைகதளவய பயன்படுைத்ி 

எெ ்ஐ வி மற்றும் எய்டஸ்் பற்றிய கெய்திகதள உண்டொகக்வும்! 

• கெய்திகதள மறநத்ுவிடொமல் இருகக் இவற்தற மனப்பொடம் 

கெய்துககொள்ளவும்! 

• பிற குழநத்ைகள் மற்றும் எங்கள் குடும்பங்களுடன் கெய்திகதள 

பகிரந்த்ு ககொள்ளுங்கள்! 

 

• எெ ் ஐவி மற்றும் எய்டஸ்் பற்றிய சிற்வறடுகள் மற்றும் 

ைகவல்கதள வெகரிகக்வும் அவற்தற ெமூகைத்ினரிடம் 

வெரப்்பிகக்வும். 

http://orbhealth.com/
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• எெ ்ஐ வி மற்றும் எய்டஸ்் பற்றிய நமது வகள்விகளுகக்ு பதிலளிகக் 

உடல் ஆவரொகக்ியப் பணியொளர ் ஒருவதர நமது பள்ளிகக்ு 

வரவவற்கவும். 

• எய்டஸ்்-இனொல் பொதிகக்ப்படட் நமது ெமூகைத்ைெ ் வெரந்ை் 

குழநத்ைகளுகக்ு உைவுவைற்கொன வழிகதளக ்

கண்டுபிடிகக்வும். 

• The Lifeline Game விதளயொடட்ு விதளயொடவும் மற்றும் நம்தம எெ ்ஐ 

வி கக்ு ஆளொகக்ிவிடகக்ூடிய ஆபைை்ொன நடவடிகத்ககள் பற்றி 

கண்டுபிடிகக்வும். 

• உண்தமயொ அல்லது கபொய்யொ எனும் விதளயொடத்ட உருவொகக்ி 

விதளயொடவும், இதில் எெ ் ஐ வி நபருகக்ு நபர ் எப்படி கைொற்றும் 

என்பைற்கொன வழிகள் உள்ளன. இறுதியில் உைவி கபறுவைற்கு 

வகடக்வும் வகள்விகதள உபவயொகிகக்வும். 

• கநருகக்மொன நடப்ுகள் மற்றும் நமது பொலுறவு உணரெ்ச்ிகள் 

பற்றி நமகக்ு உைவுவைற்கொக வொழ்கத்க திறன்கதளக ்கற்கவும். 

• Fleet of Hope Game விதளயொடத்ட விதளயொடி நம்முதடய 

கநருகக்மொன உறவுகளுடன் பழகும்வபொது எெ ் ஐ வியிலிருநத்ு 

பொதுகொைத்ுகக்கொள்ள என்ன பொதுகொப்பொன நடைத்ைதய கைரிவு 

கெய்வது என கண்டுபிடிகக்வும். 

• எெ ் ஐ வி அல்லது எய்டஸ்் ககொண்டிருகக்ின்ற யொவரொ ஒருவர ்

எதிரக்கொள்ளும் அதனைத்ு சிரமங்கதளயும் நிதனைத்ுப் பொரை்த்ு 

உைவி கெய்வைற்கு நொம் என்ன கெய்வது என்றும் சிநத்ிகக்வும். 

• எெ ் ஐ வி இருப்பதுவபொல நடிைத்ுக ் கொடட்ி, எெ ் ஐ வி ககொண்ட 

எவவரொ ஒருவர ் பொரக்க் எப்படி இருப்பொர ் எனக ்

கண்டுககொள்ளவும். 

• எெ ் ஐ வி ககொண்டிருகக்ின்ற மகக்ள் மற்றும் அவரக்ள் 

எதிரக்கொள்கின்ற பிரெெ்தனகள் பற்றிய கதைகதளக ் வகடட்ு 

கலநத்ுதரயொடவும். 

• எெ ் ஐ வி மற்றும் எய்டஸ்் பற்றி நமகக்ு என்ன கைரிநத்ிருகக்ிறது 

என அறிய ஒரு வினொடி வினொ நடைை்வும். 

• எெ ் ஐ வி மற்றும் எய்டஸ்் பற்றிய நமது வகள்விகளுகக்ொக நமது 

வகுப்பில் ஒரு வகள்விப் கபடட்ிதய துவகக்வும். 

• எெ ் ஐ வி மற்றும் எய்டஸ்் பற்றிய ஒரு சுவகரொடட்ிதய நமது 

பள்ளியில் ஒடட்வும். 

• எெ ் ஐ வி ககொண்டிருகக்ின்ற மீனொ என்ற சிறுமி அல்லது ரொஜீவ் 

என்ற சிறுவனின் ைொயொர ் எெ ் ஐ வி ககொண்டிருப்பைொகவும் 

அவரக்ள் ைங்கள் ைொதய ஏ ஆர ் டட்ி மருநத்ு 

எடுைத்ுககொள்வைற்கொக மருைத்ுவகைத்ிற்கு கெல்லுமொறு கூறுவது 

வபொல நடிைத்ுக ்கொடட்வும். 

• நமது பள்ளி மற்றும் நமது குடும்பைத்ினரிதடவய 

விழிப்புணரவ்ிதன ஏற்படுைை் ஒரு எெ ் ஐ வி மற்றும் எய்டஸ்் 

கெய்ல்பொடட்ு கிளப் துவகக்வும். 
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• வகடக்வும் நம் வநொகயதிரப்்பு அதமப்பு எவ்வொறு 

கெயல்படுகிறது? நமது வநொகயதிரப்்பு அதமப்பு 

வலுவொனைொகவும் கெயல்பொடட்ுகக்ு ையொரொகவும் இருப்பைற்கு 

எநை்விைமொன உணவுகள் உைவுகின்றன? எெ ்ஐ வி மற்றும் எய்டஸ்் 

என்றொல் என்ன? இநை் எழுைத்ுகக்ள் எதைக ் குறிகக்ின்றன? 

ைனகக்ு எெ.்ஐ.வி இருப்பைொக யொரொவது கண்டுபிடிைை்ொல் என்ன 

நடகக்ும்? ைனகக்ு எெ.்ஐ.வி உண்டொவைொக யொரொவது 

கண்டுபிடிைை்ொல் என்ன நடகக்ும்? எெ ்ஐ வி நபருகக்ு நபர ்எப்படி 

கைொற்றுகிறது? அது எப்படி இல்லொமல் வபொகிறது? அைற்கு 

எதிரொக நொம் எப்படி கொைத்ுகக்கொள்வது? எெ ் ஐ வி இருப்பதை 

எப்படி வெொதிைத்ு சிகிெத்ெயளிகக்ிறொரக்ள்? கரப்்பிணிை ்

ைொய்மொரக்ள் ைங்கள் குழநத்ைகளுகக்ு ைங்கதளை ்

கைொற்றிகக்கொண்ட எெ ் ஐ வி குழநத்ைகளுகக்ு கென்றுவிடொமல் 

இருப்பதை மருநத்ுகள் எப்படி உைவுகின்றன? ART (எதிரப்்பு 

கரடவ்ரொதவரல் கைரபி) எவ்வொறு வவதல கெய்கிறது, எப்வபொது 

ஒருவர ் அதை எடுைத்ுக ் ககொள்ள வவண்டும்? நமது நடப்ுகள் 

பொலியல் உறவுகளொக எப்படி மற்றும் எப்வபொது மொறும்? ஒரு நபர ்

எவ்வொறு ஆணுதறகதள ெரியொக உபவயொகிகக்ிறொர?் 

(ஆண்/கபண்) எெ ்ஐ வி யுடன் இருகக்ும் நமது நண்பரக்ள் மற்றும் 

குடும்பைத்ினர ் ஆவரொகக்ியமொகவும் நலமொகவும் வொழ நொம் 

ககொடுகக்ும் ஆைரவுகக்ொன சிறநை் வழிகள் எதவ? எெ ் ஐ வி 

மற்றும் எய்டஸ்் ககொண்ட மகக்ளுகக்ு உைவுகின்ற மிக 

அருகொதமயில் இருகக்ும் மருைத்ுவகங்கள் எங்குள்ளன? 

ஒரு The Lifeline விதளயொடட்ு அல்லது ஒரு Fleet of Hope 

விதளயொடட்ுஅல்லது ஒரு உண்தமயொ அல்லது கபொய்யொ எனும் 

விதளயொடட்ு,பற்றிய வமலும் ைகவல்களுகக்ும் ையவு 

கெய்து www.childrenforhealth.org அல்லது clare@childrenforhealth.org ஆகிய 

ைளங்கதளை ்கைொடரப்ு ககொள்ளவும் 

 

http://www.childrenforhealth.org/
mailto:clare@childrenforhealth.org





