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குறியீட்டு
8-14

வயதிற் குட்பட்ட

குழந்தைகள்

எளிய

வழியில்

கற் றுக்ககொண்டு

மற் றவர்களுடன் பகிர்வைற் கொன 100 சுகொைொர கெய் திகள் . ஆகவவ இது 10-14
வயதிற் கு

உட்பட்ட

வளர்

இளம் பருவை்தினதரயும்

உள் ளடக்குகிறது.

குறிப் பொக 10-14 வயதிற் கு உட்பட்ட வளர் இளம் பருவை்தினருக்கும் இதை
கைரியப் படுை்துவது
உணர்கிவறொம் ,

மிகவும்

ஏகனனில் ,

முக்கியமொனது

இந்ைப்

பருவை்தில்

என்றும்

நொங் கள்

இருப் பவர்கவள

ைங் கள்

குடும் பை்தில் இருக்கும் இளம் குழந்தைகதள கபரும் பொலும் கவனிை்துக்
ககொள் கிறொர்கள் .

வமலும் ,

அவர்கள்

ைங் கள்

குடும் பங் களுக்கு

இப் படி

உைவிகரமொக இருப்பதை அங் கீகரிை்து பொரொட்டுவது முக்கியமொகும் .
இந்ை

கெய் திகளில்

100

ஒவ் கவொன்றுக்கும்

10

முக்கியமொன

கெய் திகள்

10

சுகொைொர

என

ைதலப் புக்களிலும்

இருக்கின்றன:

மவலரியொ,

வயிற் றுப்வபொக்கு, ஊட்டெ்ெை்து, இருமல் ஜலவைொஷம் மற் றும் சுகவீனம் ,
குடல் புழுக்கள் , நீ ர் மற் றும் சுகொைொரம் , வநொய் ை்ைடுப் பு, எெ்.ஐ.வி மற் றும்
எய் ட்ஸ்

மற் றும்

வளர்ெ்சிக்

விபை்துக்கள் ,

வகொளொறுகள் .

கொயம்

மற் றும்

கபற் வறொர்களும்

ஆரம் பகொல

சுகொைொர

குழந்தை

கல் வியொளர்களும்

வீட்டில் , பள் ளிகளில் , மனமகிழ் மன்றனங் களில் உள் ள குழந்தைகளுடன்
பகிர்வைற் கொன எளிதமயொன சுகொைொர கெய் திகள் .
இந்ை ஆவரொக்கியை்தை பற் றிய கெய் திகள் சுகொைொர வல் லுநர்கள் மற் றும்
மருை்துவ

நிபுணர்களொல்

உருவொக்கப் பட்டதவ.

இந்ை

ஆவரொக்கியை்தை

பற் றிய கெய் திகதள உங் கள் மக்களுக்கு புறியும் படி மொற் றிககொள் ளொளொம்
ஆனொல் அதவ ெரியனொைொக இருக்கவவண்டும் . இந்ை ஆவரொக்கியை்தை
பற் றிய

கெய் திகள்

ைகுந்ைவொறு

மிகவும்

உள் ளொைொ

கவணை்வைொடு

எனவும்

இக்கொலக்கட்டை்திற் க்கு

ெரிப் பொர்க்க்வும் .

குழந்தைகள்

வகுப் பதறயில் ஆவரொக்கிய கல் வி பற் றி ஒரு பயிற் ெசி
் கெய் து பொர்க்க்வும்
மற் றும்

இை்ைதலப் புகதளப்

பற் றி

கலந்துதரயொட

இெ்கெய் திகதள

சுகொைொர கல் வியொளர்கள் பயன்ப் படுை்ைவும் .
உைொரணை்திற் க்கு

குழந்தைகள்

படிை்ைெ்கெய் திதய

தககதள

ஒருவருக்குஒருவரிடமும்

கழுவுவதுப் பற் றி

மற் றும்

குடும் பை்துடன்

வகட்கவவண்டிய வகள் வி: எந்ை கொரணை்திற் க்கொக நமது மக்கள் மற் றும்
நமது

குடும் பம்

தககதள

கழுவது

கடினம்

என

நிதனக்கிறொற் கள் ?

இெ்கெய் திகதள குழந்தைகள் ஒன்று கூடி பிரெ்ெதனதய தீர்ப்பதுப் பற் றி
விவொதிக்கவும்
கொரணமொக
இெ்கெய் திகள்

மற் றும்

இருக்க

அைன்

மூலமொக

வவண்டும்

மூலம்

என்பவை

விவொைை்திற் க்கும்

எடுை்துெ்கெல் லமுடியும் .

2

உருவொகும்

மொற் றை்திற் க்கு

இெ்கெய் திகளின்
கெயல்

வநொக்கம் .

வடிவை்திற் க்கும்

கபற் வறொர்கள்

அல் லது

ஆசிரியர்கள்

இெ்கெய் திகதள

குழந்தைகள்

மனப் பொடம் கெய் து ககொள் ளெ் கெய் ய வவண்டும் . அல் லது குழந்தைகதள
ஒவ் கவொறு

கெய் திக்கும்

அவர்களுக்கு மனப்பொடம்
இெ்கெய் திகதள

ஒரு

கெயதல

கெய் தய

கெொல் லலொம்

அது

கெய் துக் ககொள் ள பயன்படும் . குழந்தைகள்

கற் றுக்ககொண்டு

மற் ற

குழந்தைகவளொடு

பகிர்ந்துக்ககொள் ள பரிசுகதள ககொடுக்கலொம் . உைொரணமொக, ஒரு நொடொ
அல் லது

வண்ணை்துணிகதள

பரிெயொக

வழங் கங் கலொம் .

அவர்கள்

அவற் தற பயன்ப் படுை்தி ஒரு வண்ணமயமொன கரயின்வபொ குெ்சிதய
உருவொக்கி

கற் றுக்ககொண்ட

சுகொைொர

கெய் திகதளக்

மற் றவ் ர்களுடன்

பகிர்ந்துக்ககொள் ளளொம் .
UK-யில் வகம் பிரிட்ஜ்யில் உள் ள ஒரு சிறிய Children for Health என்ற கைொண்டு
நிறுவனை்ைொல்

குழந்தைகள்

எளிய

வழியில்

கற் றுக்ககொண்டு

மற் றவர்களுடன் பகிர்வைற் கொக உருவொக்கப் பட்ட 100 சுகொைொர கெய் திகள் .
உலகில் உள் ள அதனை்து சுகொைொர கல் வி பனியொளர்களுடன் Children for Health
பணியொற் றுகிறது.
இந்ை

ஆவரொக்கியம்

மருை்துவ

பற் றிய

நிபுணர்களொல்

கெய் திகள்

மதிப் பொய் வு

சுகொைொர

அறிஞர்கள்

கெய் யப் பட்டு,

வதலை்ைளை்திலும் கிதடக்கின்றன: http://www.health-orb.org.
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மற் றும்
உடல் நல

எங் களள

8-14

வயதிற் குட்பட்ட

குழந்தைகள்

ற் றி

எளிய

வழியில்

கற் றுக்ககொண்டு

மற் றவர்களுடன் பகிர்வைற் கொன 100 சுகொைொர கெய் திகள் . ஆகவவ இது 10-14
வயதிற் கு

உட்பட்ட

வளர்

இளம் பருவை்தினதரயும்

உள் ளடக்குகிறது.

குறிப் பொக 10-14 வயதிற் கு உட்பட்ட வளர் இளம் பருவை்தினருக்கும் இதை
கைரியப் படுை்துவது
உணர்கிவறொம் ,

மிகவும்

ஏகனனில் ,

முக்கியமொனது

இந்ைப்

பருவை்தில்

என்றும்

நொங் கள்

இருப் பவர்கவள

ைங் கள்

குடும் பை்தில் இருக்கும் இளம் குழந்தைகதள கபரும் பொலும் கவனிை்துக்
ககொள் கிறொர்கள் .

வமலும் ,

அவர்கள்

ைங் கள்

குடும் பங் களுக்கு

இப் படி

உைவிகரமொக இருப்பதை அங் கீகரிை்து பொரொட்டுவது முக்கியமொகும் .
இந்ை

100

கெய் திகளில்

ஒவ் கவொன்றுக்கும்

10

10

முக்கியமொன

கெய் திகள்

என

சுகொைொர

ைதலப் புக்களிலும்

இருக்கின்றன:

மவலரியொ,

வயிற் றுப்வபொக்கு, ஊட்டெ்ெை்து, இருமல் ஜலவைொஷம் மற் றும் சுகவீனம் ,
குடல் புழுக்கள் , நீ ர் மற் றும் சுகொைொரம் , வநொய் ை்ைடுப் பு, எெ்.ஐ.வி மற் றும்
எய் ட்ஸ்

மற் றும்

வளர்ெ்சிக்

விபை்துக்கள் ,

வகொளொறுகள் .

கொயம்

மற் றும்

கபற் வறொர்களும்

ஆரம் பகொல

சுகொைொர

குழந்தை

கல் வியொளர்களும்

வீட்டில் , பள் ளிகளில் , மனமகிழ் மன்றனங் களில் உள் ள குழந்தைகளுடன்
பகிர்வைற் கொன எளிதமயொன சுகொைொர கெய் திகள் .
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1 ஆவது ைளல ் புக்கொன 10 பசய் திகள் :
ளகக்குழந் ளைகளள ் ப னிக்கொை்ைல்

1.

குழந்தைகள்

மற் றும்

தகக்குழந்தைகளிடம்

முடிந்ை

வதர

சிர்ை்து

வபசுங் கள் , பொடுங் கள் மற் றும் தகப் பிடிை்து விதளயொடுகங் கள் .
2.

குழந்தைகள்

மற் றும்

பயப் படுவொர்கள்

தகக்குழந்தைகள்

மற் றும்

அழுவொர்கள்

தீடிரன

வகொவபடுவொர்கள் ,

அதை அவர்களுக்கு கெொல் ல

கைரியொைது. எப் வபொழுதும் அவர்களிடம் அன்பொக இருங் கள் .
3.

குழந்தைகள்

நடப்பது,

வபொன்றவற் தற

சீக்கரம்

வபசுவது,

குடிப் பது

கற் றுக்ககொள் வொர்கள் .

மற் றும்

ெொப் படுவது

அவர்களுக்கு

உைவி

கெய் யுங் கள் ஆனொல் அவர்களொக கற் றுக்ககொள் ளவிடுங் கள் .
4.

அதனை்து

கபண்

மற் றும்

ஆண்குழந்தைகள்

ெமமொன

அளவில்

முக்கியமொணவர்கள் . அதனவதரயும் நன்றொகப் பொர்ை்துக்ககொள் ளுங் கள்
குறிப் பொக உடல் நலமற் றவர்கள் மற் றும் உடல் ஊணம் முற் வறொற் கள் .
5.

அவர்கதளெ்சுற் றி நடக்கும் கெயல் கதள அவர்கள் பிரிதிப் பலிப் பொர்கள் .
அவர்களுடன்
அவர்களுக்கு

இருக்கும் வபொது

நற் ெக
் ெயல் கதள

நல் வழிகொட்டுங் கள்

அவைெமயம்

கெய் யுங் கள்
உங் கதளப்

பொர்ை்துக்ககொள் ளுங் கள் .
6.

குழந்தைகள் அழுவதுைற் க்கு எைொவது கொரணம் இருக்கும் (பசி, பயம் ,
வலி). அதவ என்னகவன்று கண்டுப் பிடுயுங் கள் .

7.

குழந்தைகள் பள் ளிக்கூடங் களில் படிப் பைற் க்கு ையொரொக எழுை்துக்கள் ,
வொர்ை்தைகள் , ஒவியம் வதரைல் வபொன்றவற் தற கற் றுக்ககொடுங் கள் .
அவர்களுக்கு கதைகதள கெொல் லுங் கள் , அவர்களுடன் பொட்டு பொடுங் கள்
மற் றும் நடணம் ஆடுங் கள் .

8.

ஒரு குழுவொக இருந்து தகக்குழந்தை எவ் வொறு வளர்கிறது மற் றும்
அக்குழந்தை முைலில் வபசிவது, நடப் பது, அழுவது வபொன்றவற் தற ஒரு
புை்ைக்கதில் குறிை்து வொருங் கள் .

9.

வநொய் கள்

வரொமல்

ைடுக்க

தகக்குழந்தைகதளப்

வபனிக்கொக்கும்

கபரியவர்கள் மற் றும் கபரிய குழந்தைகள் , தகக்குழந்தைகள் மற் றும்
குழந்தைகள்

சுை்ைமொக

(குறிப் பொக
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தக

மற் றும்

முகம் )

தவை்துக்ககொள் ளவும் , சுை்ைமொன ைண்ணீர ் குடிப் பைற் க்கும் வபொதுமொன
அளவு உணவு எடுை்துக்ககொள் ள உைவிெ்கெய் யுங் கள் .
10.

தகக்குழந்தைகள்

மற் றும்

குழந்தைகளிடம்

அன்பு

கெலுை்துங் கள்

ஆனொல் உங் கதள மறக்கொதீர்கள் . நீ ங் களும் முக்கியமொனவர்கள் .
இந்ை

ஆவரொக்கியம்

மருை்துவ

பற் றிய

நிபுணர்களொல்

கெய் திகள்

மீள் பொர்தவ

சுகொைொர

அறிஞர்கள்

கெய் யப் பட்டு,

மற் றும்
உடல் நல

ORB

வதலை்ைளை்திலும் கிதடக்கின்றன: http://www.health-orb.org .
இந்ைை் ைதலப் பு பற் றி புரிந்து ககொண்டு மற் றவர்களுடன் குழந்தைகள்
கெய் யக்கூடிய விஷயங் கள் பற் றிய சில வயொெதனகள் இங் வக உள் ளன.

ளகக்குழந் ளைகளள ் ப னிக்கொை்ைல் :
குழந் ளைகள் என்ன பசய் யலொம் ?

•

உங் களுதடய கெொந்ை கமொழியில் கெொந்ை கெொற் கதள பயன்படுை்தி
தகக்குழந்தைகதளப்

வபனிக்கொை்ைல்

பற் றி

கெய் திகதள

கெய் துக்

ககொள் ளுங் கள் .

உருவொக்குங் கள் !
•

கெய் திகதள

மனபொடம்

அவற் தற

மறக்கொதீர்கள் .
•

பிற குழந்தைகள் மற் றும் உங் கள் குடும் பங் களுடன் இெ்கெய் திகதள
பகிர்ந்து ககொள் ளுங் கள் !

•

ஆண்

குழந்தைகதளயும்

கபண்

குழந்தைகதளயும்

ைனிை்

ைனிக்குழுக்களொக பிரிை்து ஆண் குழந்தைகள் கபண் குழந்தைகளின்
விதளயொட்தடயும்

கபண்

குழந்தைகள்

ஆண்

குழந்தைகளின்

விதளயொட்தடயும் விதளயொடெ் கெய் யுங் கள் . அைன் பிறகு இரண்டு
குழுக்கதளயும்

விவொதிக்கெ்கெய் யுங் கள் .
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உைொரணை்திற் க்கு,

இது

ஆண்கள் விதளயொட்டு, இது கபண்கள் விதளயொட்டு என அதழப் பது
ெரியொ? ஏன் ெரி? ஏைற் கு ெரி அல் ல?
•

நல் ல மற் றும் தீய பழக்கங் கள் பற் றி வீட்டில் அல் லது பள் ளிக்கூடை்தில்
விவொதியுங் கள் ,

அதவ

ஏன்

இவ் வொறு

என்ன

கைரியும்

அதழக்கப் படுகிறது

என்

கைரிந்துக்ககொள் ளுங் கள் .
•

இந்ை

ைதலப் புப் பற் றி

என்பதை

மற் றவர்களுக்கு

கைரிவிக்க சுவகரொட்டிகதள உருவொக்குங் கள் .
•

உங் கள் ெமூகை்தில் மற் றும் உங் கள் வீட்டில் , பள் ளிகளில் கபொம் தம
கெய் யும் விதளயொட்டதட நடை்துங் கள் . உைொரணை்திற் க்கு அதலவபசி,
கிலுகிலுப் தப,

வீடு

கட்டுைல் ,

கபொம் தமகள் ,

விலங் குகள்

மற் றும்

படங் களுடன் கூடிய புை்ைக்ங்கள் உருவொக்குைல் .
•

சின்ன சின்ன கெயல் கள் எவ் வொறு வநொய் கதள ைடுக்கும் என்பதை கொட்ட
ஒவியங் கள் மற் றும் சுவகரொட்டிகதள உருவொக்குங் கள் உைொரணை்திற் க்கு
வெொப் பு மற் றும் ைண்ணீர ் பயன்படுை்தி தககதள சுை்ைம் கெய் யவது,
ைடுப்பூசிக்கள் வபொட்டுக்ககொள் வது மற் றும் ெரியொன உணவு முதற.

•

பரொமரிப் பொளர்கள்

குழந்தைகவளொடு

விதளயொடுவது

பற் றி

ஒரு

நொடகை்தை உருவொக்குங் கள் . இரண்டு ைொய் மொர்கள் வபசிக்ககொள் வது
வபொல்

ஒரு

நொடகை்தை

உருவொக்கலொம்

அதில்

ஒருவர்

குழந்தை

அதமதியொக இருக்க வவண்டும் என்று நிதனப் பவரொகவும் குழந்தை
மகிழ் ெசி
் யொக இருக்க வவண்டும் என்று நிதனப் பவரொகவும் இருக்கலொம் .
உணர்ெ்சி

அல் லது

பொவதனகள்

உணர்வுகள்

தவை்து

ஒரு

பற் றி

ஊதம

தெதககள்

நொடகம்

மற் றும்

அல் லது

முகம்

நொடகை்தை

உருவொக்குங் கள் . மற் ற குழந்தைகள் அந்ை உணர்ெ்சி அல் லது உணர்வுகள்
என்ன என கண்டுப்பிடிப் பொர்கள் .
•

உங் கள்

கபற் வறொர் மற் றும்

ைொை்ைொ பொட்டியிடம்

தகக்குழந்தைகள்

எைற் க்கொக சிரிக்கிறது அழுகிறது என்பதை வகட்டுக்ககொண்டு அதை
உங் கள் வகுப் பதறயில் பகிர்ந்துக் ககொள் ளுங் கள் !
•

உங் கள் ெமூகை்தில் இருந்து ஒரு குழந்தைதய ஒரு வகுப் பு அல் லது ஒரு
குழு ைை்கைடுக்கலொம் . குழந்தையின் ைொயொர் மொைம் மொைம் குழந்தையின்
வளர்ெ்சிப் பற் றி உங் களுடன் பகிர்ந்துக் ககொள் ளுவொர்கள் .

•

சுை்ைமொன ைண்ணீர ் குடிப் பது, சுை்ைமொக இருப் பது வபொன்ற சின்ன சின்ன
கெயல் கள்
பொடதல

மூலம்

வநொய் கதள

உருவொக்குங் கள்

ைடுக்கலொம்

அதை

உங் கள்

என்பதுக்
வீட்டில்

குறிை்து
உள் ள

ஒரு

ைம் பி,

ைங் தககளுக்கு பொடிக்கொட்டுங் கள் .
•

கபரிய பிள் தளகள் உங் கள் கபற் வறொரிடம் தகக்குழந்தைகள் மற் றும்
குழந்தைகதள பொர்ை்து ககொள் ளவதில் எதவ சிரம் மொக இருந்ைது எதவ
பயன்யுள் ளைொக இருந்ைது என்று வபட்டிக் கொணுங் கள் .

•

ஒரு குழந்தையின் மூதள எப் படி வளர்கிறது என்பதைப் பற் றி சுகொைொர
ஊழியதர அல் லது அறிவியல் ஆசிரியரிடம் வகளுங் கள் .

•

கபரிய

பிள் தளகள்

விதளயொட்டு,

அவர்கள்

கதைகள் ,

அல் லது
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ெமுகை்தில்

உள் ள

பொடல் கதள

முதிவயொரிடம்

கற் றுை்ைரெ்கெொல் லி

வகட்க்கலொம்

அப் பொடல் கதள

தகக்குழந்தைகள்

மற் றும்

குழந்தைகளுக்கு பொடெ்கெொல் லி வகட்க்கலொம் .
•

தகக்குழந்தைகளுக்கு

வநொய் கள்

வரொமல்

ைடுக்க

என்ன

கெய் ய

வவண்டும் என்பதை கபரிவயொரிடம் வகட்க்கலொம் .

வமலும் ைகவலுக்கு, கைொடர்பு
ககொள் ளவும் www.childrenforhealth.org அல் லது clare@childrenforhealth.org

2 ஆவது ைளல ் புக்கொன 10 பசய் திகள் :
இருமல் , சளி, மற் றும் பநொய்

1.

புதகயில்

இருக்கும்

நுந்துகள் கள்

நுதரயீலுக்குள்

கென்று

வநொதய

உண்டொக்கலொம் . புதகதய ைவிர்க்க கவளிப் புறை்தில் அல் லது புதக
கவளிவய கெல் லும் இடை்தில் ெதமயில் கெய் யவும் .
2.

புதகப் பிடிை்ைல் நுதரயீதல பொதிக்கும் . மற் றவர்கள் புதகப் பிடிக்கும்
வபொது கவளிவரும் புதகதய சுவொசிப் பது தீங் கு விதளவிக்கும் .

3.

எல் வலொருக்கும் இருமல் மற் றும் ெளி உண்டொகும் . எல் வலொரும் சீக்கரம்
குணமதடவொர்கள் . மூன்று வொர்ங்களுக்கு வமல் இருமல் மற் றும் ெளி
இருந்ைொல் மருை்துவமதனதய நொடவும் .

4.

பொக்டீரியொ மற் றும் வநொய் க்கிருமிகள் உள் ளன. வநொய் க்கிருமிகள் இருமல்
மற் றும் ெளி உண்டொக்கும் . அவற் தறக் ககொல் ல முடியொது.

5.

நுதரயீரல் நொம் சுவொசிக்க உைவும் உடல் உறுப் பு. இருமல் மற் றும் ெளி நம்
நுதரயீரதல பொதிக்கும் . குதலக்கொய் ெ்ெல் என்பது நம் நுதரயீரலில் ஒரு
விைமொன கைொற் றுவநொதய உருவொக்கும் பொக்டீரியொ.

6.

வவகமொக

சுவொசிப் பது

குதலக்கொய் ெ்ெல்

(ஓரு

ககொடிய

வநொய் )

இருப் பைற் க்கொன அறிகுறி. சுவொசிப் பதில் கவனம் கெலுை்துங் கள் . உங் கள்
மொர்பகங் கள் வமவல கீவழ கெல் வதை கவனியுங் கள் . உடற் ெக
் ெொற் வு,
கொய் ெ்ெல் மற் றும் மொர்பு வலி சில அறிகுறிகள் .
7.

2 மொைை்திற் க்கு வமலொன குழந்தைகள் ஒரு நிமிடை்திற் க்கு 60 அல் லது
அைற் க்கு

வமல்

மூெ்தெ

இழுை்துவிட்டொல்

8

உடனடியொக

சுகொைொர

ஊழியரிடம்

அதழை்துெ் கெல் லுங் கள் . 1-5 வயது குழந்தைகள்

ஒரு

நிமிடை்திற் க்கு 20-30 வதர மூெ்தெவிடுகிறது.
நல் ல உணவுகள்

8.

ைடுப் புமருந்துகள்

(ைொய் ப் பொல் ககொடுை்ைல் ), புதகயற் ற வீடு மற் றும்
குதலக்கொய் ெ்ெல்

வபொன்ற

ககொடிய

வநொதயை்

ைடுக்கும் .
இருமல் மற் றும் ெளிதய குணப் படுை்ை சூடொன வடிெொறு மற் றும் பழெ்ெொறு

9.

எடுை்துக்ககொள் ளுங் கள் . ஒய் வு எடுை்துக்ககொள் ளுங் கள் மற் றும் மூக்தக
சுை்ைமொக தவை்துக்ககொள் ளுங் கள் .
10.

இருமல் , ெளி மற் றும் மற் ற வநொய் கள் பரவொமல் பொர்ை்துக்ககொள் ளுங் கள் .
தககள் மற் றும் ெொப் பிட அல் லது குடிக்க பயன்ப் படுை்தும் பொை்திரங் கதள
சுை்ைமொக தவை்துக்ககொள் ளுங் கள் ,

இருமுவைற் க்கு

ஒரு

கொகிைை்தை

பயன்ப் படுை்துங் கள் .
இந்ை

ஆவரொக்கியம்

மருை்துவ

பற் றிய

நிபுணர்களொல்

கெய் திகள்

மீள் பொர்தவ

சுகொைொர

அறிஞர்கள்

கெய் யப் பட்டு,

ORB

மற் றும்
உடல் நல

வதலை்ைளை்திலும் கிதடக்கின்றன: http://www.health-orb.org .
இந்ைை் ைதலப் பு பற் றி புரிந்து ககொண்டு மற் றவர்களுடன் குழந்தைகள்
கெய் யக்கூடிய விஷயங் கள் பற் றிய சில வயொெதனகள் இங் வக உள் ளன.

இருமல் , சளி, மற் றும் பநொய் : குழந் ளைகள்
என்ன பசய் யலொம் ?

•

உங் களுதடய கெொந்ை கமொழியில் கெொந்ை கெொற் கதள பயன்படுை்தி
வயிற் றுப்வபொக்குப் பற் றி கெய் திகதள உருவொக்குங் கள் !

•

கெய் திகதள

மனபொடம்

கெய் துக்

ககொள் ளுங் கள் .

அவற் தற

மறக்கொதீர்கள் .
•

பிற குழந்தைகள் மற் றும் உங் கள் குடும் பங் களுடன் இெ்கெய் திகதள
பகிர்ந்து ககொள் ளுங் கள் !
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•

உங் கள் வீட்டிற் கு ஒரு திட்டை்தை உருவொக்குங் கள் . புதக எங் கு உள் ளது?
புதக எங் கு இல் தல? உங் கள் குழந்தைகள் விதளயொட புதகயற் ற இடம்
ஒன்னற கண்டுபிடியுங் கள் .

•

கபற் வறொர்கள் அவர்களின் குழந்தைகதள ைட்டம் தம மற் றும் கக்குவொன்
இருமல் வபொன்ற ககொடிய வநொய் கதள ைடுக்க ைடுப் பூசி எடுை்துக்ககொள் ள
ஊக்கப் படுை்துவது வபொல் ஒரு சுவகரொட்டிதய உருவொக்குங் கள் .

•

குதலக்கொய் ெ்ெல் பற் றி ஒரு பொடல் உருவொக்கி உங் கள் குடும் பங் களுடன்
மற் றும் நன்பர்களுடன் பகிர்ந்துக் ககொள் ளுங் கள் !

•

சுவொெம் வவகமொக அல் லது ெரியொக உள் ளைொ என அறிய ெரம் மற் றும் கல்
ஊெல் ஒன்தற உருவொக்குங் கள் . அவற் றில் என்ன கற் றுக்ககொண்வடொம்
என்று உங் கள் குடும் பங் களுடன் பகிர்ந்துக் ககொள் ளுங் கள் .

•

தகக்குழந்தைகளுக்கு ைொய் ப் பொல் ககொடுப் பது பற் றி ஒரு நொடகை்தை
உருவொக்குங் கள் .

•

கொய் ெ்ெல்

உள் ளவபொது உடல்

குளிரொக தவை்துக்ககொள் ள வவண்டும்

மற் றும் ெளி உள் ளவபொது உடல் சுடுயொக தவை்துக்ககொள் ள வவண்டும்
என்பதை பற் றி ஒரு நொடகை்தை உருவொக்குங் கள் .
•

உணதவ ெொப் பிடும் முன் மற் றும் கழிவதறகதளப் பயன்படுை்திய பிறகு
உங் கள் தககதள கழுவுது பற் றி அறிந்து ககொள் ள உங் கள் வீடு மற் றும்
பள் ளிக்கொக ஒரு டிப்பி டொப் தய உருவொக்குங் கள் !

•

வநொய் கள் பரவொமல் ைடுக்க வெொப் பு மற் றும் ைண்ணீர ் பயன்படுை்தி
தககதள சுை்ைம் கெய் ய கற் றுக்ககொள் ளுங் கள் . இருமல் , ெளி வரொமல்
பொர்ை்துக்ககொள் ளுங் கள் .

•

குதலக்கொய் ெ்ெல் ப்

பற் றி

நொம்

அறிந்ைவற் தற

பரிவெொதிக்க,

குதலக்கொய் ெ்ெல் மற் றும் ெளி உள் ளது வபொல் பல விைமொன கொட்சிகளொக
நடிை்துக்கொட்டுங் கள் .
•

குதலக்கொய் ெ்ெல் கொன அறிகுறிகள் என்ன் என்று வகளுங் கள் ? என்ன
கற் றுக்ககொண்வடொம்

என்பதை உங் கள்

குடும் பங் களுடன் பகிர்ந்துக்

ககொள் ளுங் கள் !
•

புதகை்ைதட

கெய் யப் பட்டுள் ளைொ

புதகயற் ற இடமொ?
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என

வகளுங் கள் ?

உங் கள்

பள் ளி

•

எைனொல் சுவொெம் வவகமொக உள் ளது என வகளுங் கள் ? நமது சுவொெம்
வவகமொக

உள் ளைொ

என்பதை

அறிய

கற் றுக்ககொண்டு

அைனொல்

யொருக்கொவது குதலக்கொய் ெ்ெல் உள் ளைொ என் அறியலொம் .
•

ெளி மற் றும் இருமதல குணப் படுை்ை பதழய மற் றும் புதிய வழிமுதறகள்
என்ன என்று வகளுங் கள் ?

•

கிருமிகள்

எப் படி

பரவுகிறது

என்று

வகளுங் கள் ?

தக

குலுக்கும்

விதளயொட்டு விதளயொட கற் றுக்ககொள் ளுங் கள் .
வமலும் டிப் பி டொப் தய ையொரிை்ைல் , ஊெல் மற் றும் தக குலுக்கும்
விதளயொட்டு வபொன்ற குறிப்பிட்ட
ைகவலுக்கு www.childrenforhealth.org அல் லது clare@childrenforhealth.org

3 ஆவது ைளல ் புக்கொன 10 பசய் திகள் :
பநொய் ை்ைடு ் புமுளறகள்

1. உலகில் உள் ள வகொடிக்கனக்கொன கபற் வறொர்கள் ைங் கள் குழந்தைகள்
ஆவரொக்கியை்துடனும்

வநொய் கள்

வரொமல்

இருக்கவும்

வநொய் ை்ைடுப்புமருந்துகதள அவர்களுக்கு ககொடுகிறொர்கள் .
2. கைொற் று வநொயொல் நீ ங் கள் வநொயுற் றிருந்ைொல் , ஒரு சிறிய, கண்ணுக்கு
கைரியொை கிருமி உங் கள் உடலில் நுதழந்துள் ளது. இந்ை கிருமிகள் வமலும்
கிருமிகதள உருவொக்கி உங் கள் உடதல வெொர்வொக்கும் .
3. உங் கள் உடலில் உள் ள வநொய் எதிர்ப்பு ெக்தியொனது பல கிருமிகதள
எதிர்ை்து நம் தம பொதுகொக்கிறது. கிருமிகள் ககொல் லப் பட்டொல் , வநொய்
எதிர்ப்பு ெக்திகள் உங் கள் உடலில் மீண்டும் வபொரொடை் ையொரொகின்றன.
4. வநொய் ை்ைடுப்புமருந்துகள்
ெக்திகள்

மூலம்

உங் கள்

உடலுக்கு

எடுை்துக் ககொள் வது (ஊசி மூலம்

வநொய் ை்ைடுப்புமருந்துகள்

கிருமிகதள

வநொய்

எதிர்ப்பு

அல் லது வொய்

எதிர்க்க

வநொய்

மூலம் ).
எதிர்ப்பு

ெக்திகளுக்கு கற் றுக்ககொடுக்கும் .
5. ஒன்றுக்கு

அல் லது

எடுை்துக்ககொள் வைன்

அைற் க்கு
மூலம்

வமல்

கிருமிகதள

எதிர்ப்பு ெக்தி அதிகரிக்கும் .
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வநொய் ை்ைடுப் புமருந்துகதள
எதிர்க்க

உடலுக்கு

வநொய்

6. வநொய் ை்ைடுப்புமருந்துகதள எடுை்துக்ககொள் வைன் மூலம் உயிர்க்ககொள் ளி
வநொய் கதளயொன ைட்டம் தம, கொெவநொய் , கைொண்தட அழற் சி, கக்குவொன்
இருமல் , வபொலிவயொ மற் றும் இசிவுவநொய் வபொன்ற வமலும் பல வநொய் கதள
ைடுக்க முடியும் .
7. உங் கல் உடல் ஆவரொகியை்தை பொதுகொக்க, வியொதி வருமுன் ைடுப் பு
மருந்து எடுை்துக்ககொள் ள வவண்டும் .
8. குழந்தைகதள

பொதுகொக்க,

குழந்தைகள்

பிறந்ை

உடன்

வநொய்

ைடுப் புகதள குழந்தைகளுக்கு ககொடுக்கப் படுகிறது. குழந்தைகள் ைடுப்பு
மருந்து எடுை்துககொள் ளும் வொய் ப் தபை் ைவறவிட்டொல் , அவர்கள் அதை
பின்னர் கபறலொம் .
9. குழந்தைகள் வநொய் ைடுப் பு மருந்துகதள பல் வவறு வநொய் களுக்கு ைகுந்ை
மொதிரி

கவவ் வவறு

குழந்தைகளுக்கு

வநரங் களில்

ைடுப் பு

மருந்து

கபறலொம் .
எங் வக

உங் கள்

மற் றும்

ஊரில் ,

எப் கபொழுது

ைரப் படுகிரது என்பதை அறியவும் .
10. ைடுப் பு

மருந்து

ககொடுக்கும்

நொளில் ,

குழந்தைகளுக்கு

மற் றும்

தககுழந்தைகளுக்கு சிறிது உடல் நலமின்தம இருந்ைொலும் , அவர்களுக்கு
ைடுப் பு மருந்து ககொடுக்கலொம் .
11. இந்ை ஆவரொக்கியம் பற் றிய கெய் திகள் சுகொைொர அறிஞர்கள் மற் றும்
மருை்துவ

நிபுணர்களொல்

மீள் பொர்தவ

கெய் யப் பட்டு,

ORB

உடல் நல

வதலை்ைளை்திலும் கிதடக்கின்றன: http://www.health-orb.org .
12. இந்ைை் ைதலப் பு பற் றி புரிந்து ககொண்டு மற் றவர்களுடன் குழந்தைகள்
கெய் யக்கூடிய விஷயங் கள் பற் றிய சில வயொெதனகள் இங் வக உள் ளன.

பநொய் ைடு ் பு: குழந் ளைகள் என்ன பசய் ய
முடியும் ?

•

உங் களுதடய கெொந்ை கமொழியில் கெொந்ைெ் கெொற் கதள பயன்படுை்தி
வநொய் ைடுப் புப் பற் றிய கெய் திகதள உருவொக்குங் கள் !

•

கெய் திகதள

மனப் பொடம்

கெய் து

மறக்கொதீர்கள் .
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ககொள் ளுங் கள் .

அவற் தற

•

பிற குழந்தைகள் மற் றும் உங் கள் குடும் பங் களுடன் இெ்கெய் திகதள
பகிர்ந்து ககொள் ளுங் கள் !

•

ைடுப்பூசி

எடுை்துக்ககொள் ளும்

உருவொக்குங் கள் ,

நொட்கள்

குறிை்து

சுவகரொட்டிகதள

அவற் தற

அதனவரும்

பொர்க்கும்

உள் ள

குழந்தைகளுக்கு

தீங் கு

இடங் களில்

தவக்கவும் .
•

நமது

கிரொமை்தில்

விதளவிக்கும்

உயிர்க்ககொல் லி வநொய் கதளை் ைடுப் பைற் கொன வழி என்ன என்பதை பற் றி
ஒரு நொடகை்தை உருவொக்குங் கள் .
•

உயிர்க்ககொல் லி வநொய் களிடம் இருந்து ைடுப் பூசி எவ் வொறு பொதுகொக்கிறது
என்பதை படங் களுடன் ஒரு கதைதய உருவொக்குங் கள் .

•

கைொண்தட அழற் சி, ைட்டம் தம, ரூகபல் லொ, கக்குவொனின் வநொய் , இசிவு
வநொய் , கொெவநொய் மற் றும் வபொலிவயொ வபொன்ற ஒன்று அல் லது அைற் கு
வமற் பட்ட வநொய் கதள ைடுப் பூசி மூலம் ைடுக்க முடியும் என்பதை அறிய
சுவகரொட்டிகதள உருவொக்குங் கள் .

•

நம் உடலில் உள் ள வநொய் எதிர்ப்பு ெக்தியொனது பல வநொய் களிடமிருந்து
எவ் வொறு நம் தம பொதுகொக்கிறது என்பதை பற் றி ஒரு கதை அல் லது ஒரு
நொடகை்தை உருவொக்குங் கள் .

•

பல் வவறு

வநொய் கதள

குழந்தைகவளொடும்

பற் றி

அறிந்துககொள் வவொம் ,

உங் களுதடய

குடும் பை்வைொடும்

அதை

மற் ற

நொம்

என்ன

கற் றுக்ககொள் கிவறொம் என்பதைப் பற் றிப் பகிர்ந்துக் ககொள் ளுங் கள் .
•

புதிைொக பிறந்ை ஒரு குழந்தை மற் றும் அக்குழந்தையின் ைொயொருக்கு
ைடுப்பூசி வபொடும் நொட்கள் குறிை்து அறிய ஒரு பிறந்ைநொள் அட்தடதய
உருவொக்குங் கள் .

•

பல

வநொய் களிடமிருந்து

ைடுப் புமருந்துகள்

எவ் வொறு

நம் தமப்

பொதுகொக்கும் என்பதை பற் றி வமலும் அறிந்துக் ககொள் ளுங் கள் .
•

குதறபொடுகள் உள் ள குழந்தைகளுக்கு உைவுவது பற் றி வமலும் அறிந்து
ககொள் ளுங் கள் .

•

வநொய் ை்ைடுப்பு பற் றி நொம் எவ் வளவு அறிந்திருக்கிவறொம் என்பதைக்
கண்டுபிடிக்க

ஒரு

வினொடி

வினொதவ

உருவொக்குங் கள் .

அதை

நண்பர்களுடன் மற் றும் குடும் பை்துடன் பகிர்ந்துக் ககொள் ளுங் கள் .
•

எந்ை வதகயொன வநொய் ைடுப்பூசி நமக்கு ஒன்றுக்கு வமற் பட்ட முதற
வைதவ

என்பதை

அறியுங் கள் .

வநொய் ை்ைடுப் பூசிக்கதள

ைவறவிட்ட

பிள் தளகதள கண்டறிய உைவுங் கள் .
•

ைடுப்பூசிக்கள் எவ் வொறு வநொய் களின் ெக்திதய அழிக்கிறது என்பதை
அறிந்து ககொள் ளுங் கள் .

•

உங் கள் ஆசிரியர்கள் மற் றும் உங் கள் வகுப் பில் உள் ள எல் வலொருக்கும்
ைடுப்பூசிகள் வபொடப்பட்டு உள் ளைொ என்பதை அறிந்து ககொள் ளுங் கள் .

•

அதனை்து

குழந்தைகளுக்கொன

சிறப்பு

வநொய் ை்ைடுப்பூசி

முகொம் கள்

அல் லது சுகொைொர வொரங் கள் எப்வபொழுது நதடகபற உள் ளது என்பதை
அறிந்து ககொள் ளுங் கள் .
•

உங் கள் குடும் பை்தில் யொருக்கொவது ைடுப் பூசி வபொடொமல் இருந்ைொல் ,
அவர்கதள கண்டுபிடியுங் கள் .
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•

நம் நொட்டில் எந்ை வதகயொன வநொய் ை்ைடுப் பு மருந்துகள் கிதடக்கின்றன
என்பதையும்

அவற் தற

எப் வபொழுது

கபறலொம்

என்பதை

அறிந்து

ககொள் ளுங் கள் .
•

உங் கள்

குடும் பை்தில்

யொருக்கொவது

உயிர்க்ககொல் லி

வநொய் களொல்

எற் பட்ட விதளவுகள் பற் றி அறிந்து ககொள் ளுங் கள் .

வமலும் ைகவலுக்கு, கைொடர்பு
ககொள் ளவும் www.childrenforhealth.org அல் லது clare@childrenforhealth.org

4 ஆவது ைளல ் புக்கொன 10 பசய் திகள் :
மபலரியொ

1. கைொற் றினொல்

பொதிக்கப் பட்ட

ககொசுக்

கடிை்ைல்

மூலம்

மவலரியொ

பரவுகிறது.
2. மவலரியொ ஆபை்ைொன வநொய் . இது கொய் ெ்ெதல ஏற் படுை்துகிறது, குறிப் பொக
குழந்தைகள் மற் றும் கர்ப்பிணிப் கபண்கதளக் ககொல் லக்கூடியது.
3. பூெ்சிக்ககொல் லி ககொசுவதலகதள பயன்படுை்தி தூங் குவைன்
ககொசுக்கடியில்

இருந்து

பொதுகொை்துககொள் ளவும்

மூலம்

அக்ககொசுக்கதள

ககொல் லவும் முடியும் .
4. மவலரியொ ககொசுக்கள் சூரியன் உதிக்கும் வநரை்திலும் மற் றும் சூரியன்
மதறயும் வநரை்திலும் கடிக்கக்கூடியதவ.
5. குழந்தைகள் மவலரியொவொல் பொதிக்கப் படும் வபொது அவர்களின் வளர்ெ்சி
கமதுவொக இருக்கலொம் .
6. முன்று

வதகயொன

பூெ்சிக்ககொல் லி

கைளிை்ைல்

மூலம்

மவலரியொ

ககொசுக்கதளக் ககொல் லலொம் : வீடுகதள சுற் றி, கொற் றில் , ைண்ணிரில் .
7. மவலரியொ வநொய் க்கொன அறிகுறிகள் அதிக கொய் ெ்ெல் , ைதலவலி, ைதெ
மற் றும்

வயிற் று

விதரவொன

வலி

மற் றும்

வெொைதனகள்

குளிர்கொய் ெ்ெல்

மற் றும்

ஆகியதவயொகும் .

சிகிெ்தெகள்

உயிர்கதளக்

கொக்கின் றன.
8. மருை்துவ நிபுணர்களின் உைவியுடன் சிகிெ்தெகள் எடுப்பைன் மூலம்
வநொய் வரொமல் ைடுக்கலொம் .
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9. மவலரியொவொனது, பொதிக்கப் பட்ட நபரின் இரை்ைை்தில் வொழ் கிறது, அதவ
இரை்ை வெொதகதய ஏற் படுை்தி உடதல வெொர்வொகவும் பலவீனமொகவும்
ஆக்கிவிடும் .
10. ஒரு

ெமூகை்தில்

மவலரியொ

அதிகமொக

இருக்கும்

வநரை்தில்

ைடுப் பு

மருந்துகள் எடுப் பைன் மூலம் மவலரியொ மற் றும் அவற் றொல் உண்டொகும்
இரை்ை வெொதகதய ைடுக்கலொம் அல் லது குதறக்கலொம் .
இந்ை

ஆவரொக்கியம்

மருை்துவ

பற் றிய

நிபுணர்களொல்

கெய் திகள்

மீள் பொர்தவ

சுகொைொர

அறிஞர்கள்

கெய் யப் பட்டு,

ORB

மற் றும்
உடல் நல

வதலை்ைளை்திலும் கிதடக்கின்றன: http://www.health-orb.org .
இந்ைை் ைதலப் பு பற் றி புரிந்து ககொண்டு மற் றவர்களுடன் குழந்தைகள்
கெய் யக்கூடிய விஷயங் கள் பற் றிய சில வயொெதனகள் இங் வக உள் ளன.

மபலரியொ: குழந் ளைகள் என்ன பசய் யலொம் ?

•

உங் களுதடய கெொந்ை கமொழியில் கெொந்ை கெொற் கதள பயன்படுை்தி
மவலரியொ பற் றிய கெய் திகதள உருவொக்குங் கள் !

•

கெய் திகதள

மனப் பொடம்

கெய் து

ககொள் ளுங் கள் .

அவற் தற

மறக்கொதீர்கள் .
•

பிற குழந்தைகள் மற் றும் உங் கள் குடும் பங் களுடன் இெ்கெய் திகதள
பகிர்ந்து ககொள் ளுங் கள் !

•

மவலரியொ எப் படி பரவுகிறது என்பது பற் றியும் , நொம் ஒன்று கூடி அைதனை்
ைடுக்கும்

முதற குறிை்தும்

மற் றவர்கள்

பொர்க்கும்

சுவகரொட்டிகதள

உருவொக்குங் கள் .
•

ககொசுக்களின் வொழ் க்தக சுழற் சிமுதற பற் றி பிற குழந்தைகளுக்கு
புரியும் படி ஒரு கதை அல் லது ஒரு நொடகை்தை உருவொக்குங் கள் .
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•

பூெ்சிக்ககொல் லி வதலகதள பயன்படுை்துவைன் மூலம் ககொசுக்கடியில்
இருந்து

பொதுகொை்துககொள் ளும்

முதற

பற் றி

அறிந்து

ககொள் ள

சுவகரொட்டிகதள உருவொக்குங் கள் .
•

ககொசுக்கடியில் இருந்து பொதுகொை்துக்ககொள் ளும் முதற பற் றி ஒரு கதை
மூலம் அல் லது ஒரு சுவகரொட்டி மூலம் கெொல் லுங் கள் .

•

இன் கனொரு குழந்தைக்கு மவலரியொவின் அறிகுறிகள் இருப் பதை அறிந்து
கபரியவர்களிடம்

அக்குழந்தைக்கு

மருை்துவ

வெொைதன

கெய் ய

வவண்டும் என்பதை கெொல் வைற் கு ஒரு கதை அல் லது ஒரு நொடகை்தை
உருவொக்குங் கள் .
•

மவலரியொ மற் றும் இரை்ை வெொதகயின் அறிகுறிகள் என்ன என்பதையும்
புழுக்கள்

எவ் வொறு

இரை்ை

வெொதகதய

உருவொக்குகின்றன

மற் றும்

மவலரியொ எவ் வொறு இரை்ை வெொதகதய உருவொக்கிறது என்பதை பற் றி
ஒரு கதை அல் லது ஒரு நொடகை்தை உருவொக்குங் கள் .
•

உங் கள்

ெமூகை்திற் கு இரும் புெ் ெை்து நிதறந்ை உணதவப்

பற் றிய

சுவகரொட்டிகதள உருவொக்குங் கள் .
•

உங் கதள

விட

சிறிய

குழந்தைகளுக்கு

ககொசுவதலகதள

பயன்படுை்துவைன் மூலம் ககொசுக்கடியில் இருந்து பொதுகொை்துககொள் ள
கற் றுக்ககொடுங் கள் .
•

படுக்தகயின்

ககொசு

வதலகள்

ஒழுங் கொககெருகப் பட்டு,

எந்ை

துதளகளும் இல் தல என்பதை உறுதிப்படுை்ைவும் !
•

குழந்தைகளுக்கு ககொசுவதலகளின் பயன்பொடு குறிை்தும்

எைற் கொக

பயன்படுை்துவது என்பது குறிை்தும் அைன் நன்தம குறிை்தும் விளக்க ஒரு
கதை அல் லது ஒரு நொடகை்தை உருவொக்குங் கள் !
•

படுக்தகயின் ககொசு வதலகதள எவ் வொறு பயன்படுை்துவது என்பதை
மக்களுக்கு கொட்ட ஒரு பிரெ்ெொரை்தை ஏற் பொடு கெய் யுங் கள் !

•

உங் கள் பள் ளிக்கு ஒரு சுகொைொர பணியொளதர அதழை்து படுக்தகயின்
ககொசு வதலகள் மற் றும் மருை்துவ வெொைதனகள் பற் றி குழந்தைகளுடன்
வபெெ் கெொல் லவும் !

•

பொடல் கள் ,

நடனம் ,

மற் றும்

நொடகம்

மூலம்

இெ்கெய் திகதள

மற் றவர்களுடன் பகிர்ந்து ககொள் ளுங் கள் !
•

உங் கள் குடும் பை்தில் எை்ைதன வபர் மவலரியொ வநொயொல் பொதிக்கப் பட்டு
இருக்கிறொர்கள் என்று வகளுங் கள் . நொம் மவலரியொதவ ைடுப்பது எப் படி?
நீ ண்ட கொல பூெ்சிக்ககொல் லி பூெப் பட்ட படுக்தக ககொசு வதலகதள
மற் றும் ஜன்னல் திதரகதள எப் படி பயன்படுை்துவது மற் றும் அதவ
எப் படி வவதல கெய் கின்றன? ெமூகை்தில் நீ ண்ட கொல பூெ்சிக்ககொல் லி
படுக்தக

வதலகதள

எப் வபொது

மக்கள்

கபற

முடியும் ?

மவலரியொ

எவ் வொறு ககொல் கிறது? குறிப் பொக ஏன் குழந்தைகள் மற் றும் கர்ப்பிணிப்
கபண்களுக்கு

மவலரியொ

ஆபை்ைொன

வநொயொக

உள் ளது?

சுகொைொரப்

பணியொளர்கள் குழந்தைகளுக்கு மவலரியொதவ ைடுக்க கபண்களுக்கு
எந்ை வதகயொன ைடுப் புமருந்துகள் ககொடுக்கிறொர்கள் , அதை எப் வபொது
ககொடுக்கிறொர்கள் ? இரும் புெ் ெை்து நிதறந்ை உணவுகள் (இதறெ்சி, சில
ைொனியங் கள்

மற் றும்

பசுதமயொன
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இதல

கொய் கறிகள் )

இரை்ை

வெொதககதளை் ைடுப் பைற் கு எவ் வொறு உைவுகின்றன? மக்கள் எப் படி
ககொசுக்கடியில்
மவலரியொ

இருந்து

இரை்ைை்தில்

ைங் கதளை்
உள் ளைொ

ைற் கொை்துக்

என்பதைப்

ககொள் ள

முடியும் ?

பரிவெொதிப் பைற் கொன

சிறப் புப் பரிவெொைதனதய நீ ங் கள் எப் படி அதழக்கிறீர்கள் ?
வமலும் ைகவலுக்கு, கைொடர்பு
ககொள் ளவும் www.childrenforhealth.org அல் லது clare@childrenforhealth.org

5 ஆவது ைளல ் புக்கொன 10 பசய் திகள் :
வயிற் று ் ப ொக்கு

1. ஒரு நொளில் மூன்று அல் லது அைற் கு வமல் ைண்ணீர ் வபொன்று மலம் வருவது
வயிற் றுப்வபொக்கு.
2. அசுை்ைமொன
கரண்டி,

உணவு,

பொை்திரம்

விரல் களொல்

பொனங் கள்

உண்பைொல்

பயன்படுை்துவைன்

வொதயை்

அல் லது

மூலமொகவும்

துதடக்கும் வபொது

அசுை்ைமொன
அசுை்ைமொன

எற் படும்

கைொற் றொல்

வயிற் றுப்வபொக்கு உருவொகும் .
3. ைண்ணீர ்

மற் றும்

திரவங் கள்

ஆகியவற் றின்

இழப்பு

உடதல

பலவீனமொக்குகிறது. நம் உடலில் உள் ள திரவங் கள் மொற் றப்படொவிட்டொல் ,
வயிற் றுப்வபொக்கு இளம் குழந்தைகள் உயிருக்கு ஆபை்ைொகும் .
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4. சுை்ைமொன நீ ர், அல் லது வைங் கொய் அல் லது அரிசி கஞ் சி வபொன்ற கூடுைல்
பொதுகொப் பொன

பொனங் கள்

ககொடுப் பைன்

மூலம்

வயிற் றுப் வபொக்கு

ைடுக்கப் படுகிறது. குழந்தைகளுக்கு ைொய் ப் பொல் ைருவது நல் லது.
5. வயிற் றுப்வபொக்கு ககொண்ட குழந்தைகளுக்கு உலர்ந்ை வொய் மற் றும்
நொக்கு, குழி விழுந்ை கண்கள் , கண்ணீர,் ைளர்வொன வைொல் மற் றும் தக,
கொல் கள்

குளிர்ந்ை

நிதலயில்

இருக்கலொம் .

குழந்தைகளுக்கு

உெ்ெந்ைதலயில் சிறிய குழி வபொன்று உருவொகலொம் .
6. குழந்தைகள் ஒரு நொளில் ஐந்து முதறக்கு வமல் ைண்னீர ் வபொன்று மலம்
கழிை்ைொவலொ அல் லது இரை்ைம் வைொய் ந்ை மலம் கழிை்ைொவலொ அல் லது
வொந்தி எடுை்ைொவலொ உடனடியொக மருை்துவதர அணுகவும் .

7. ORS என்பது உடல் வறட்சி நீ க்கல் முதறயொகும் . ORS எடுை்துக்ககொள் ள
மருை்துவமதன அல் லது மருந்து கதடகதள நொடவும் . ORS- ஐ சுை்ைமொன
ைண்ணீரில் கலந்து குடிப் பது வயிற் றுப் வபொக்குக்கு சிறந்ைது.
8. கபரும் பொலொன வயிற் றுப் வபொக்கு மருந்துகள் வவதல கெய் யொது ஆனொல் 6
மொைம் (வயது) வமலொன குழந்தைகளுக்கு துை்ைநொகம் மொை்திதரகள்
விதரவில் குணப் படுை்தும் . ORS- ஐ எடுை்துக்ககொள் ளுவது நல் லது.
9. வயிற் றுப்வபொக்கு

ககொண்ட

குழந்தைகள்

ைங் கள்

உடல் கதள

வலுவொக்கிக்ககொள் வைற் கு முடிந்ைளவு சுதவயொன, கதரை்ை உணதவ
ெொப் பிட வவண்டும் .
10. குழந்தைகளுக்கு

ைொய் ப் பொல்

ககொடுப் பைன்

மூலமொகவும் ,

ஆவரொக்கியமொன உணவு முதற மூலமொகவும் , ைடுப்பூசிக்கள் வபொடுவது
மூலமொகவும் வயிற் றுப் வபொக்கு வரொமல் ைடுக்கலொம் .
இந்ை

ஆவரொக்கியம்

மருை்துவ

பற் றிய

நிபுணர்களொல்

கெய் திகள்

மீள் பொர்தவ

சுகொைொர

அறிஞர்கள்

கெய் யப் பட்டு,

ORB

மற் றும்
உடல் நல

வதலை்ைளை்திலும் கிதடக்கின்றன: http://www.health-orb.org .
இந்ைை் ைதலப் பு பற் றி புரிந்து ககொண்டு மற் றவர்களுடன் குழந்தைகள்
கெய் யக்கூடிய விஷயங் கள் பற் றிய சில வயொெதனகள் இங் வக உள் ளன.
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வயிற் று ் ப ொக்கு: குழந் ளைகள் என்ன
பசய் யலொம் ?
•

உங் களுதடய கெொந்ை கமொழியில் கெொந்ை கெொற் கதள பயன்படுை்தி
வயிற் றுப்வபொக்குப் பற் றி கெய் திகதள உருவொக்குங் கள் !

•

கெய் திகதள

மனப் பொடம்

கெய் து

ககொள் ளுங் கள் .

அவற் தற

மறக்கொதீர்கள் .
•

பிற குழந்தைகள் மற் றும் உங் கள் குடும் பங் களுடன் இெ்கெய் திகதள
பகிர்ந்து ககொள் ளுங் கள் !

•

நம் உணதவ கிருமிகளிடமிருந்து பொதுகொக்க ஒரு எளிய ஃப் தள ட்ரொப் தப
உருவொக்குங் கள் .

•

வயிற் றுப்வபொக்குக்கொன

அறிகுறிகதள

பற் றி

அறிவைற் கு

சுவகரொட்டிகதள உருவொக்குங் கள் .
•

சுகொைொரப் பணியொளரின் உைவிதய நொடுவது பற் றி ஒரு நொடகை்தை
உருவொக்குங் கள் .

•

வயிற் றுப்வபொக்கு எவ் வொறு ைடுக்கப் படலொம் என்பதை அறிய பரமபைம்
விதளயொட்டு ஒன்தற உருவொக்குங் கள் .

•

உங் களுதடய பள் ளி மற் றும்

வீட்டுக்கொன முைல்

உைவி கபட்டிதய

உருவொக்குங் கள் .

•

இரண்டு ைொய் மொர்கள் ைங் கள் குழந்தைகதள வயிற் றுப் வபொக்கிலிருந்து
எப் படி கொப் பது என்பதை பற் றி வபசிக் ககொள் வது வபொல் ஒரு நொடகை்தை
உருவொக்குங் கள் .

•

வயிற் றுவலி அறிகுறிகள் பற் றி நொம் அறிந்திருப் பதைெ் வெொதிக்க, ஒரு
வயிற் றுப்வபொக்கு ககொண்ட குழந்தையின் படை்தை வதரந்து பொகம்
குறிக்கும் ஒரு விதளயொட்தட விதளயொடுங் கள் .
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•

ைொவரங் கள் எவ் வொறு வளரும் என்பைதனை் கைரிந்து ககொள் ளுங் கள் ,
ைொவரங் களுக்கு

நீ ர்

இல் லொைவபொது

என்ன

நடக்கிறது

என்பதைக்

கண்டறியவும் .
•

வயிற் றுப்வபொக்தகை் ைடுக்க நொம் வசிை்துவரும் இடங் கதள சுை்ைமொக
தவை்திருங் கள் .

•

கிருமிகள் எவ் வளவு விதரவொக பரவக்கூடும் என்பதைக் கண்டறிய தக
குலுக்கும் விதளயொட்டு ஒன்தற விதளயொடுங் கள் .

•

உங் கள் கபற் வறொர்கள் எவ் வளவு கொலம் ைொய் ப் பொல் குடிை்ைொர்கள் என்று
வகளுங் கள் ? வயிற் றுப் வபொக்குக்கு நொம் எப் படி ORS மற் றும் துை்ைநொக
மருந்துகள்

எடுை்துக்ககொள் கிவறொம் ?

இருக்கும் வபொது

நொம்

சுகொைொரப்

எது

வபொன்ற

பணியொளரின்

அறிகுறிகள்

உைவிதயப்

கபற

வவண்டும் ? வயிற் றுப் வபொக்கு இருக்கும் வபொது எது வபொன்ற பொதுகொப் பொன
பொனங் கதள எடுை்து ககொள் ள வவண்டும் ? சூரிய ஒளி மூலம்

குடி

ைண்ணீதர எவ் வொறு பொதுகொப் பொக தவை்துக்ககொள் ளலொம் ?ORS இல் லொை
வபொது

எந்ை

வதகயொன

பொனங் கள்

பொதுகொப் பொக

இருக்கும் ?

வயிற் றுப்வபொக்கு மற் றும் கொலரொ எவ் வொறு பரவுகின்றன?
வமலும் ஃப் தள ட்ரொப் ையொரிை்ைல் , தக குலுக்கும் விதளயொட்டு, சூரிய ஒளி
மூலம் ைண்ணீதர பொதுகொப் பது வபொன்ற குறிப் பிட்ட
ைகவலுக்கு www.childrenforhealth.org அல் லது clare@childrenforhealth.org ஐை்
கைொடர்புககொள் ளவும்

6 ஆவது ைளல ் புக்கொன 10 பசய் திகள் : நீ ர்
மற் றும் சுகொைொரம்

1. சிறிைளவு வெொப் பு மற் றும் ைண்ணீர ் பயன்படுை்தி தககதள சுை்ைம்
கெய் ய வவண்டும் . 10 விநொடிகளுக்கு வைய் ை்து சுை்ைம் கெய் ை பின்னர்
ைண்ணீரில் தககதளக் கழுவி கொற் றில் உலர்ை்ைவும் அல் லது உலர்ந்ை
துணிகதள

பயன்படுை்ைவும் ,

பயன்படுை்ைக்கூடொது.
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அசுை்ைமொன

துணிகதள

2. உங் கள் முகை்தில் T- மண்டலை்தைை் (கண்கள் , மூக்கு மற் றும் வொய் )
கைொடுவைற் கு முன்னர் உங் கள் தககதள நன்றொக கழுவவும் . உங் கள் Tமண்டலை்தை கைொடுவதைை் ைவிர்க்கவும் .
3. உணதவ ெொப் பிடும் முன் அல் லது குழந்தைகளுக்கு உணவளிக்கும் முன்,
உங் கள் தககதள கழுவவும் .
4. உங் கள் உடதலயும் துணிகதளயும் சுை்ைமொக தவை்திருங் கள் . உங் கள்
முகம் , ைதலமுடி, கண்கள் , கொதுகள் , பற் கள் , மற் றும் தக கொல் விரல் கதள
சுை்ைமொக

தவை்திருங் கள் .

கொலணிகள்

கிருமிகளிடமிருந்து

பொதுக்கொக்கின் றன.
5. மனிை மலம் மற் றும் விலங் கு மலை்திதன ககொசுக்கள் மற் றும் ஈக்கள்
கநருங் கொவண்ணம்

பொர்ை்துக்

ககொள் ளுங் கள் .

கழிவதறகதளப்

பயன்படுை்திய பிறகு உங் கள் தககதள கழுவுங் கள் .
6. உங் கள் முகை்தை சுை்ைமொக தவை்திருங் கள் . கொதல மற் றும் மொதல
வநரங் களில் ,

மற் றும்

ககொசுக்கள்

கண்களுக்கு

அருகில்

பறக்கும்

வநரங் களில் சிறிைளவு வெொப் பு மற் றும் ைண்ணீர ் பயன்படுை்தி முகை்தை
கழுவ வவண்டும் .
7. அழுக்கு தககள் அல் லது அசுை்ைமொன பொை்திரம் ககொண்டு பொதுகொப் பொன
நீ தர பயன்படுை்ைொதீர். கிருமிகளிடமிருந்து பொதுக்கொப் பொக இருங் கள் .
8. சூரிய

ஒளி

ைண்ணீருக்கு

பொதுகொப் பொனது.

அந்ை

ைண்ணீதர

ஒரு

பிளொஸ்டிக் பொட்டிலில் எடுை்து தவை்து 6 மணிவநரை்திற் கு பிறகு குடிப் பது
மிகவும் நல் லது.
9. கிருமிகதள

அழிக்க,

கழுவிய

பொை்திரங் கதள

சூரிய

ஒளியில்

உலர்ை்ைவும் .
10. வீட்தட சுை்ைமொக தவை்து ககொள் வைன் முலமொக ககொசுக்கள் மற் றும்
ஈக்களிடமிருந்து நம் தம பொதுக்கொக்கலொம் . குப் தபகதள வெகரிக்கும் ,
எரிக்கும் அல் லது புதைக்கும் வதர பொதுகொப் பொக தவக்கவும் .
இந்ை

ஆவரொக்கியம்

மருை்துவ

பற் றிய

நிபுணர்களொல்

கெய் திகள்

மீள் பொர்தவ

சுகொைொர

அறிஞர்கள்

கெய் யப் பட்டு,

ORB

மற் றும்
உடல் நல

வதலை்ைளை்திலும் கிதடக்கின்றன: http://www.health-orb.org .
இந்ைை் ைதலப் பு பற் றி புரிந்து ககொண்டு மற் றவர்களுடன் குழந்தைகள்
கெய் யக்கூடிய விஷயங் கள் பற் றிய சில வயொெதனகள் இங் வக உள் ளன.
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நீ ர் மற் றும் சுகொைொரம் : குழந் ளைகள் என்ன
பசய் யலொம் ?

•

உங் களுதடய கெொந்ை கமொழியில் கெொந்ை கெொற் கதள பயன்படுை்தி நீ ர்
மற் றும் சுகொைொரம் பற் றி கெய் திகதள உருவொக்குங் கள் !

•

கெய் திகதள

மறந்துவிடொமல்

இருக்க

இவற் தற

மனப் பொடம்

குடும் பங் களுடன்

கெய் திகதள

கெய் துககொள் ளவும் !
•

பிற

குழந்தைகள்

மற் றும்

எங் கள்

பகிர்ந்து ககொள் ளுங் கள் !
•

நமது

தககதள

எப் படிக்

கழுவுவது

என

நொங் கள்

கற் றுக்ககொள் ள

உைவுகின்ற பொடதலக் கற் றுக்ககொள் ளவும்
•

கிருமி ககொண்ட குடும் பம் ஒன்று தூய் தமயொன குடும் பம் இருக்கும் ஊரில்
குடிவரும் வபொது என்ன நடக்கிறது எனக் கொட்ட ஒரு நொடகை்தை உருவொக்கி
நடிக்கவும் அல் லது கிருமிகள் எங் வக ஒளிந்துககொள் ள விரும் பும் எனவும்
நொடகம் நடிக்கவும் .

•

ைங் கள் தககதள ெரியொக கழுவ வவண்டும் என்பதை நமதுஇதளய
ெவகொைர

ெவகொைரிகள்

கைரிந்து

ககொள் வதை

உறுதிப் படுை்திக்

ககொள் ளுங் கள் .
•

ஒரு மக்கள் குழுதவக் கவனிக்க ஒரு மணி வநரை்தை கெலவழிக்கவும் ,
ைங் கள்

முகங் கதள,

துணிகதள

அல் லது

பிற

மக்கதள

எவ் வளவு

அடிக்கடி கைொடுகிறொர்கள் என்பதை பதிவு கெய் யவும் .
•

தககளில்

இருந்து கிருமிகள்

உடலில்

பரவக்கூடிய எல் லொ வழிகள்

பற் றியும் சிந்தியுங் கள் .
•

பொடெொதல கழிப் பதறகள் சுை்ைமொக இருப் பதை உறுதி கெய் ய ஒரு
திட்டை்தில் ஒன்றொக வவதல கெய் யுங் கள் .

•

ஒரு

வடிகட்டி

மூலம்

ைண்ணீதர

எப் படி

சுை்ைம்

கெய் வது

என

கைரிந்துககொள் ளவும் .
•

பொடெொதல சுற் றுெ்சுவர் சுை்ைமொகவும் மற் றும் குப் தபகள் இல் லொமல்
தூய் தமயொக தவை்திருக்க ஒரு திட்டை்தை உருவொக்கவும் .

•

பள் ளியில் சுகொைொர கிளப் ஒன்தறை் துவக்கவும்
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•

ஈக்கள் , அழுக்கு மற் றும் கிருமிகள் பற் றி நமக்குை் கைரிந்ைவற் தற நமது
குடும் பை்தினரிடம் கெொல் லி தவக்கவும் .

•

நமது ைண்னீரப
் ் பொை்திரை்தை தூய் தமயொகவும் மூடியபடியும் தவக்கவும்
மற் றும் எப் வபொதும் கரண்டிதய உபவயொகிக்கவும் , தககதளவயொ அல் லது
கிண்ணை்தைவயொ உபவயொகிக்கலொகொது. பொை்திரை்திலிருந்து ைண்ணீதர
எப் படி எடுப் பது என நமதுஇதளய ெவகொைர ெவகொைரிகளுக்கு கொட்டவும் .

•

Tippy Tap!ஒன்தற எப்படிெ் கெய் வது என கூட்டொக பணியொற் றுங் கள்

•

நமது உடதலக் கழுவுவைற் கொக வெொப் தபப் பிடிை்துக்ககொள் ளும் ஒரு Wash
Mitt ஐ எப் படிெ் கெய் வது.

•

கவல் லம்

அல் லது ெர்க்கதர நீ ருடன் ஒரு பிளொஸ்ட்டிக் பொட்டிதலக்

ககொண்டு ஒரு ஈ பிடிக்கும் கபொறிதயெ் கெய் யவும் !
•

Uசூரிய ஒளிதய உபவயொகிை்துவீட்டில் தவை்து குடிப் பைற் கொன நீ தர
தூய் தம கெய் யவும்

•

அழுக்கொன நீ தரதூய் தம கெய் ய ஒரு மணல் வடிகட்டிதய கெய் யவும் .

•

எமது ெமூகை்தில் நீ ர் வழங் கலுக்கொன வதரபடம் உருவொக்கி நீ ரொனது
குடிக்க பொதுகொப் பொனைொ இல் தலயொ எனக் கொணவும் .

•

ெதமயல்

பொை்திரங் கதள கவய் யிலில்

கொய தவப் பைற் கு அலமொரி

வபொன்ற ஒன்தறெ் கெய் யவும் .
•

நமது தககதள தூய் தமயொகவும் கிருமிகள்
தவை்துக்ககொள் வது

எனக்

வகட்கவும் ?

இல் லொைபடியும்

வீட்டில்

தவை்து

எப் படி

தககதளக்

கழுவுவைற் கு நம் மிடம் வெொப் பு இருக்கிறைொ? அருகொதமயில் இருக்கும்
கதடயில் ஒரு வெொப் பு என்ன விதலயொகிறது? நம் உடல் கதள எவ் வொறு
சுை்ைமொக தவை்துக்ககொள் வது? நமது பற் கதள துலக்குவது எப் படி?
கிருமிகள் எங் கிருந்து வருகின்றன, எங் கு வொழ் கின்றன மற் றும் எப் படி
அதவ

பரவுகின்றன?

ஈக்கள்

எப் படி

வொழ் கின்றன,

உண்கின்றன,

இனப்கபருக்கம் கெய் கின்றன? ஈக்கள் ைங் கள் கொல் களில் அழுக்தக
எப் படி ககொண்டு கெல் கின்றன? நமது நீ ர் ஆைொர வளங் கள் யொதவ?
அழுக்கொன நீ தர பொதுகொப் பொன நீ ரொக நொம் எப்படி மொற் ற முடியும் ?
பிளொஸ்ட்டிக் பொட்டில் கள் எங் கு கிதடக்கும் ? நீ ர் வடிகட்டியொக என்ன
துணிதயப்

பயன்படுை்ைலொம் ?

குடும் ப

உறுப்பினர்கள்

உணவு

ையொரிக்கும் வபொதுஎந்ை சுகொைொர பழக்கங் கதள உபவயொகிக்கின்றனர்?
அதிகமொன அளவில் கிருமிகதளக் ககொண்டிருக்கக் கூடிய இடமொனது
வீட்டிவலொ அல் லது ெமுைொயை்திவலொ எங் கிருக்கிறது?
ஒரு ஈகபொறி, ைண்ணீதர தூய் தமயொனைொக ஆக்க கவய் யிதலப்
பயன்படுை்ைல் , அல் லதுமணல் வடிகட்டி, Wash Mitt அல் லது ஒரு டிப் பி டொப் ,
அல் லது வவறு எந்ைை் ைகவல் களுக்கும் ையவு
கெய் து www.childrenforhealth.org அல் லது clare@childrenforhealth.org ஆகிய
ைளங் கதளை் கைொடர்பு ககொள் ளவும்
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7 ஆவது ைளல ் புக்கொன 10 பசய் திகள் :
ஊட்டச்சை்து

1. நம் தம

உந்திை்ைள் ளுகின்ற,

வளர்வைற் கு

உைவுகின்ற,

நம் தம

பிர்கொசிக்கெ் கெய் கின்ற உணவொனது நம் உடதல வலிதமயொக்குகிறது!
2. நொம்

உணதவக்

குதறவொக

வும் ,

கண்டவற் தற

உண்பைொலுவம

ஊட்டெ்ெை்துக் குதறபொடு ஏற் படுகிறது. ெொப் பொட்டின் வபொது ெரியொன
அளவு ெரியொன அளவு உட்கொர்ந்து பகிர்ந்து உண்பைன் மூலம் அதைை்
ைவிர்க்கவும் .
3. 2 வயதுக்கும் குதறவொன வயதுதடய குழந்தைகள் நன்றொக வளர்ந்து
வருகிறொர்களொ என வெொதிை்துக்ககொள் வைற் கொக 5s மருை்துவகங் களில்
அவர்களின் எதடதய அவ் வப் வபொது அளகவடுக்க வவண்டும் .
4. குழந்தைகள் கமலிந்து கொணப் பட்டொல் அல் லது முகை்தில் அல் லது கொலில்
வீங் கியிருந்ைொல் அல் லது சுறுசுறுப்பில் லொமல் அதமதியொக இருந்ைொல் ,
அவர்கள் சுகொைொர பணியொளர் ஒருவதரப் பொர்க்க வவண்டும் .
5. குழந்தைகள்
அவர்களுக்கு

சுகவீனமொக

இருக்கும் வபொது

ஏரொளமொன

பொனம் ,

சூப்

அவர்களுக்கு

மற் றும்

பசிக்கொது.

வழக்கை்தை

விட

வதரக்கும்

ஒரு

அதிகமொன உணவு ககொடுக்கவும்
6. ைொய் ப் பொல்

மட்டுவம

பிறப் பிலிருந்து

6

மொைங் கள்

குழந்தைக்கு இருக்கின்ற ஒவர உணவொகும் . அது வமலும் கெல் ல, வளர,
பிரகொசிக்கெ் கெய் கிறது!
7. 6 மொைங் களுக்குப் பிறகு அவர்களுக்கு ைொய் ப் பொலுடன் மசிை்ை அல் லது
குடும் பை்தினர் உண்கின்ற உணவிதன அதரை்து நொகளொன்றுக்கு 3
அல் லது 4 முதற ககொடுக்க வவண்டும் ; அை்துடன் ஒவ் கவொரு உணவுக்கும்
இதடயில் கநொறுக்குை்தீனியும் ககொடுக்க வவண்டும் .
8. கவவ் வவறு நிறம் ககொண்ட இயற் தக உணவுகதள ஒவ் கவொரு வொரமும்
உண்பவை ஆவரொக்கியமொன ெரிவிகிை உணதவ உண்பைற் கொன சிறந்ை
வழியொகும் .
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9. சிகப் பு,

மஞ் ெள்

ஊட்டெ்ெை்துகள்

மற் றும்

பெ்தெ

நிற

கொய் கறிகள் ,

நுண்ணிய

நிதறந்ைதவயொகும் . இதவ பொர்ப்பைற் கு சிறியதவ,

ஆனொல் அதவைொன் நம் உடதல வலிதமயக்குகின்றன.
10. புழு நீ க்க மொை்திதரகதளக் ககொண்டு புழுக்கதளக் ககொல் வது எளிது
மற் றும்

விதல

மலிவொனது.

சுகொைொரப் பணியொளர்களொல்

6

அல் லது

அம் மொை்திதரகள்
12

மொைை்திற் ககொருமுதற

ககொடுக்கப் படுகின்றன.
இந்ை

ஆவரொக்கியம்

மருை்துவ

பற் றிய

நிபுணர்களொல்

கெய் திகள்

மீள் பொர்தவ

சுகொைொர

அறிஞர்கள்

கெய் யப் பட்டு,

ORB

மற் றும்
உடல் நல

வதலை்ைளை்திலும் கிதடக்கின்றன: http://www.health-orb.org .
இந்ைை் ைதலப் பு பற் றி புரிந்து ககொண்டு மற் றவர்களுடன் குழந்தைகள்
கெய் யக்கூடிய விஷயங் கள் பற் றிய சில வயொெதனகள் இங் வக உள் ளன.

ஊட்டச்சை்து: குழந் ளைகள் என்ன
பசய் யலொம் ?

•

நம் முதடய

கெொந்ை

கமொழியில்

கெொந்ை

கெொற் கதள

ஊட்டெ்ெை்து பற் றி கெய் திகதள உருவொக்குங் கள் !
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பயன்படுை்தி

•

கெய் திகதள

மறந்துவிடொமல்

இருக்க

இவற் தற

மனப் பொடம்

கெய் துககொள் ளவும் !
•

பிற குழந்தைகள்

மற் றும்

நமது குடும் பை்தினருடன்ன் கெய் திகதள

பகிர்ந்து ககொள் ளுங் கள் .
•

மற் ற குழந்தைகள் மற் றும் ஒரு கபரியவருடன் வெர்ந்து வளர்ெ்சிக்கொன
ஒரு அட்டவதணப் படை்தைை் வைடி அதிர்லிருக்கும் வரிகளுக்கு என்ன
அர்ை்ைம்

எனப்

பொருங் கள் .

இதுவவ

சில

ெமயங் களில்

ஆவரொக்கியை்திற் கொன ெொதலயின் அட்டவதணப் படம் ; இைதன உங் கள்
உடல் ஆவரொக்கிய மருை்துவகை்தில் கொணலொம் .
•

ஒரு உடல் ஆவரொக்கிய மருை்துவகை்திற் கு கென்று குழந்தைகள் எதட
வபொட்டுப் பொர்க்கும் வபொது அவர்களின் எதடதய எப் படி வளர்ெ்சிக்கொன
அட்டவதணப் படை்தில் குறிக்கிறொர்கள் எனப் பொருங் கள் .

•

ஊட்டெ்ெை்து

குதறபொடு

இருக்கக்கூடிய

ஏவைனும்

குழந்தைகள்

உள் ளனவொ என்று அவர்களுக்குை் கைரியுமொ என்றும் மற் றும் உைவுவைற் கு
அவர்கள் என்ன கெய் யலொம் என்றும் கலந்துதரயொடவும் .

•

என் குடும் பை்தினர் ஒவ் கவொரு நொளும் / ஒவ் கவொரு வொரமும் என்ன
ெொப் பிடுகிறொர்கள் என பதிவு கெய் யவும் . இயற் தகயொன நிறங் களில்
எவ் வளவு நொம் ஒவ் கவொரு வொரை்திலும் ெொப் பிடுகிவறொம் ? நம் குடும் பை்தில்
உள் ள ஒவ் கவொருவரும் வளரவும் மிளிரவும் கெய் கிறொர்கள் என்பதை
உறுதி

கெய் யும்

விைமொக

ஒவ் கவொருவருக்கும்

வபொதுமொன

உணவு

கிதடகிறைொ? நமக்கு எப் படிை் கைரியும் ? ஒருவர் எவ் வளவு குதறவொக
ெொப் பிடுகிறொர் என கவனிக்கும் படியொக குறிப் பொக வயைொன அல் லது இள
வயதினர் எவவரனும் இருக்கிறொரொ?
•

ஒருவதர அவர் ெொப்பிடும் உணவுைொன் சுகவீனமதடயக் கொரணமொகிறது
என்பைற் கொன கதைகதளக் கூறக் வகட்கவும் .

•

ஒரு

குழந்தை

அறிகிறொர்கள்

ஊட்டெ்ெை்து

குதறபொடு

என கபற் வறொர், உடல்

அல் லது பிறரிடம் இருந்து கண்டறியவும் .
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உள் ளது

என்பதை

ஆவரொக்கியப்

எப் படி

பணியொளர்கள்

•

உணவுப் கபொருட்களின் படங் கதளக் கொட்டுகின்ற பல் வவறு கட்டங் கள்
ககொண்ட அட்தடதய சிசுக்கள் மற் றும் இளம் குழந்தைகளுக்கு வதரந்து
கொட்டி அதில் அந்ை உணவு ஏன் ககட்ட உணவு என அைன் பக்கை்தில்
எழுைவும் .

•

6 மொைங் களுக்குப் பிறகு ைங் கள் குழந்தைகளின் முைலொவது உணவொக
ைொய் மொர்கள் ககொடுக்கும் உணவு எது எனக் கண்டுபிடியுங் கள் ? ைங் கள்
குழந்தைகளுக்கு ைொய் மொர்கள் எவ் வளவு அடிக்கடி உணவூட்டுகிறொர்கள் ?
அவர்கள்

பதில் கதள

பதிவு

கெய் து

நண்பர்களுக்கு

முடிவுகதளக்

கொட்டுகிற ஒரு அட்டவதணப் படை்தை பின் கனொரு ெமயை்தில் அவர்கள்
கெய் யலொம் .

•

ெமூகை்தில் இருக்கும் கபரும் பொலொன மக்களுக்குக் கிதடக்கப் கபறுகின்ற
தவட்டமின் நிதறந்ை உணவுகதளயும் இந்ை உணவுகள் (ெந்தையிவலொ
அல் லது வீட்டிவலொ) எப் படிை் ையொரிக்கப்படுகின்றன எனக் கண்டறியவும் .

•

உணவு எப் படிை் ையொரிக்கப் படுகிறது, ைட்டுக்களும்
எப் படி

கழுவப் படுகின்றன

மற் றும்

உணவு

பொை்திரங் களும்

ையொரிக்கின்ற

நபர்கள்

எப் வபொது ைங் கள் தககதளக் கழுவுகின்றனர் மற் றும் அதை முதறயொகெ்
கெய் கின்றனரொ என கூர்ந்து கவனிக்கவும் .
•

ஒரு வொரை்தின் ஒவ் கவொரு நொளிலும் நொம் உன்கின்ற உணவுகள் பற் றி
படங் கள்

வதரயவும்

உணவுகளுக்கும்

நொம்

மற் றும் /அல் லது
வண்ணம்

எழுைவும் .

வெர்க்கலொம்

அதனை்து

அல் லது

வண்ண

கபயரட்தடகதள எழுைலொம் .
•

குழந்தைகளின் முைன் முைலொன உணவொகவும் 6 மொைங் களுக்குப் பிறகு
அவர்களுக்கு உணவொகவும் ைொய் மொர்கள் ககொடுக்கும் உணவு எது எனக்
கண்டுபிடியுங் கள்

மற் றும்

பதில் கதள

பதிவு

கெய் து

பின் கனொரு

ெமயை்தில் அைற் கொன முடிவுகதளக் கொட்டுகின்ற அட்டவதணப் படை்தை
ைங் கள் நண்பர்களிடம் கொட்டுங் கள்
•

சிசுக்கலுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எந்ை உணவு நல் லது அல் லது எந்ை
உணவு ககட்டது எனவும் அது ஏன் எனவும் கைரிந்துககொள் ளவும் . இந்ை
உணவின் படங் கதள நொம் வதரயலொம் மற் றும் கட்டங் களுடன் கூடிய
ஒரு வதரபடம் கெய் து நமது முடிவுகதளக் கொட்டலொம் .

•

ஒரு

குழந்தை

வளர்ெ்சியதடவதைெ்

ெரிபொர்க்க

வளர்ெ்சிக்கொன

கட்டங் கதளக் கொட்டும் வதரபடம் எப் படி கொட்டுகிறது எனக் வகட்கவும் .
உணதவ உலர தவக்க அல் லது பொட்டிலில் அதடக்க அல் லது உணதவ
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புதிைொகவவ

இருக்க

தவப் பைற் கு

என்ன

வழிமுதறகள்

பயன்படுை்ைப் படுகின்றன? இயற் தகயொகவவ வண்ணமயமொன உணதவ
ெொப் பிடுவது முக்கியம் , ஏன்? மக்கள் உடல் நலக்குதறவு அதடந்து அைன்
பின்னர் குணமதடந்து வருதகயில் என்ன உணவுகள் ெொப் பிடுவைற் கு
நல் லதவ.
•

ைொய் ப் பொல் பற் றியும் அது ஏன் சிறந்ை வைர்வொக இருக்கும் என்பைற் கொன
கொரணங் கள்

பற் றியும்

சுகொைொர

ஊழியர்களிடமிருந்து

கைரிந்துககொள் ளுங் கள் ,.
•

சுகவீனமதடந்ை ஒரு குழந்தைக்கு வபொதுமொன அளவுதடய நல் ல உணவு
மற் றும் பொனம் கிதடக்கெ் கெய் வைற் கு நொம் என்ன கெய் யலொம் என்று
வகட்கவும் .

•

நமது

ெமூகை்தில்

/

நம்

நண்பர்களிதடவய

உள் ள

ைொய் மொர்களில்

யொகரல் லொம் ைங் கள் குழந்தைகளுக்கு ைொய் ப் பொல் புகட்டினொர்கள் , ஏன்?
ஒரு குழந்தை வளர்ெ்சியதடகிறவபொது ைொய் ப் பொல் எப் படி மொறுகிறது
எனக்

வகட்கவும் .

குழந்தையின்

ஆவரொக்கியை்தில்

பொட்டில் கள்

ஏன்

ஆபை்ைொனதவ?
•

உணவு வமொெமொகி அது, ெொப் பிடுவைற் குப் பொதுகொப் பொக இல் தல என்று
மற் றவர்களிடம்

எப் படிெ்

கெொல் வது

என

ைங் கள்

மூை்ை

ெவகொைர

ெவகொைரிகளிடம் குழந்தைகள் வகட்டுை்கைரிந்துககொள் ளலொம் .
வமலும் ைகவலுக்கு, கைொடர்பு
ககொள் ளவும் www.childrenforhealth.org அல் லது clare@childrenforhealth.org

8 ஆவது ைளல ் புக்கொன 10 பசய் திகள் :
குடல் புழுக் கள்

1. மில் லியன்கணக்கொன

குழந்தைகள்

ைங் கள்

உடல் களின்

உள் வள

புழுக்கள் வொழ் ந்ைபடி இருக்கிறொர்கள் , இது உடலின் ஒரு பகுதியொகிய
சிறுகுடல் கள் எனும் பகிதியொகும் . இங் குைொன் நொம் ெொப் பிடும் உணவு
நமது ெரீரங் களொல் பயன்படுை்ைப் படுகிறது.
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2. பல் வவறு வதகயொன புழுக்கள் நம் உடலில் வொழ முடியும் : சுருட்டுப் புழு,
வொல் புழு,

ககொக்கிப் புழு

மற் றும்

பில்

ஹர்ஸியொ

(ஸ் கிஸ்ட்வடொவெொமியொசிஸ்). மற் ற புழுக்களும் இருக்கின்றன!
3. புழுக்கள்

நம் தம

சுகவீனம்

அதடய

அல் லது

பலவீனமதடயெ்

கெய் யலொம் . அதவ வயிற் றுவலி, இருமல் , கொய் ெ்ெல் மற் றும் சுகவீனை்தை
உண்டொக்கலொம் .
4. புழுக்கள் உங் கள் உடலில் வொழ் கின்றன என்பது அதவ உங் களுக்குை்
கைரியொது, ஆனொல் சில வநரங் களில் உங் கள் மலை்தில் புழுக்கதளப்
பொர்க்க முடியும் .
5. புழுக்களும் அவற் றின் முட்தடகளும் நம் உடலில் பல் வவறு விைங் களில்
நுதழகின்றன. அதவ பதுகொப் பற் ற நீ தனப் வபொலவவ உணவு மற் றும்
பொனங் களில்

நுதழகின்றன.

மற் றதவ

கவற் றுப் பொைங் களில்

நுதழகின்றன.
6. புழு நீ க்க மொை்திதரகதளக் ககொண்டு புழுக்கதளக் ககொல் வது எளிது
மற் றும்

விதல

மலிவொனது.

சுகொைொரப் பணியொளர்களொல்

சில
6

புழுக்கள்

அல் லது

கபொருை்ைவதர,

அதவ

மொைை்திற் ககொருமுதற
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ககொடுக்கப் படுகின்றன
7. புழுக்களின்

முட்தடகள்

கழிவதறகதளப்

சிறுநீ ர்

பயன்படுை்ைவும்

அல் லது

மலை்தில்

வொழ் கின்றன.

அல் லதுசிறுநீ ர் மற் றும்

மலை்தை

பொதுகொப் பொக கவளிவயற் றவும் . மலம் அல் லது சிறுநீ ர் கழிை்ை பின்னர்
உங் களுதடய

தககதள

வெொப்

ககொண்டு

கழுவிக்

ககொள் ளுங் கள் .

உங் களுக்கு இதளயவர் யொருக்கொவது உைவுங் கள் இைனொல் புழுக்களின்
முட்தடகள் உங் கள் தகயில் நுதழயமல் இருக்கும் .
8. உணவு, ெொப் பிடுவது அல் லது குடிப் பது, பழங் கள் மற் றும் கொய் கறிகள்
கழுவுைல்

ஆகியவற் றுக்கு

முன்னரும்

பொக,

மலம்

மற் றும்

சிறுநீ ர்

கழிை்ைபின்னரும் வெொப் புடன் தககதள கழுவுவைன் மூலமும் , மற் றும்
கொலணிகள்

அணிைல்

ஆகியவற் றின்

மூலம்

புழுக்கள்

உங் கள்

எனவவ

அதைை்

உடலுக்குள் நுதழவதை ைடுை்து நிறுை்துங் கள் .
9. சில

புழுக்கள்

மண்ணில்

வொழ் கின்றன,

கைொட்டுவிட்டபின்னர் எப் வபொதும் உங் கள் தககதள வெொப் புடன் கழுவ
வவண்டும் .
10. ெொப் பிடுவைற் கொன கொய் கறிகள் அல் லது பழங் கதளக் கழுவும் வபொது,
மனிைக்கழிவுகள் இல் லொை நீ தரப் பயன்படுை்ைவும் .
இந்ை

ஆவரொக்கியம்

மருை்துவ

பற் றிய

நிபுணர்களொல்

கெய் திகள்

மீள் பொர்தவ

சுகொைொர

அறிஞர்கள்

கெய் யப் பட்டு,

ORB

மற் றும்
உடல் நல

வதலை்ைளை்திலும் கிதடக்கின்றன: http://www.health-orb.org .
இந்ைை் ைதலப் பு பற் றி புரிந்து ககொண்டு மற் றவர்களுடன் குழந்தைகள்
கெய் யக்கூடிய விஷயங் கள் பற் றிய சில வயொெதனகள் இங் வக உள் ளன.
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சிறுகுடல் புழுக்கள் : குழந் ளைகள் என்ன
பசய் ய முடியும் ?
•

உங் களுதடய கெொந்ை கமொழியில் கெொந்ைெ் கெொற் கதள பயன்படுை்தி
சிறுகுடல் புழுக்கள் பற் றிய கெய் திகதள உருவொக்குங் கள் !

•

கெய் திகதள

மறந்துவிடொமல்

இருக்க

இவற் தற

மனப் பொடம்

கெய் துககொள் ளவும் !
•

பிற குழந்தைகள்

மற் றும்

நமது குடும் பை்தினருடன்ன் கெய் திகதள

பகிர்ந்து ககொள் ளுங் கள் .

•

வினொடிகதள

எடுை்து,

கைரிந்திருக்கிறது

புழுக்கதளப்

என்று

பற் றி

உங் களுக்கு

கண்டுபிடிப்பைற் கு

'உங் கள்

எவ் வளவு

கொல் கதளக்

ககொண்டு வொக்களிக்கவும் ' என்பதைப் பயன்படுை்துங் கள் .
•

புழுக்கதளப்

பற் றி ஒரு கதைக்குெ் கெவிெொயுங் கள் , அைனொல்

நம்

தககதள கழுவுவைன் மூலம் புழுக்கள் எப் படிை் ைடுக்க முடியும் என்பதை
நம் மொல் புரிந்துககொள் ள முடிகிறது.
•

நமது பள் ளியில் உணவு எப்படி ையொரிக்கப் படுகிறது என்பதையும் நமது
ெதமயல் கொரர்

புழுக்களிடமிருந்து

எவ் வொறு

உணவு

பொதுகொப் பொக

தவக்கிறொர் என்பதையும் அறிந்து ககொள் ளுங் கள் .
•

மண்ணிலும்

ைண்ணீரிலும்

நுதழந்துவிடுகின்ற

புழு

முட்தடகள்

பரவொமல் ைடுக்க குலியலதற அல் லது கழிப் பதறதயவய எப் வபொதும்
பயன்படுை்துங் கள் .
•

நமது தககதள முதறயொகக் கழுவுவைற் கு வெொப் பு, ைண்ணீர ் மற் றும்
சுை்ைமொன துணிகள் அவசியம் .

•

நமது குடும் பை்தில் உள் ளவர்கள் புழுக்கதளப் பற் றி என்ன கைரிந்து
ககொண்டொர்கள் என்பதைக் கண்டறிய ஒரு கருை்ைொய் வு நடை்துங் கள் .
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•

வஞ் ெகமொன
புழுக்கள்

புழுக்கள்

ைங் கள்

பற் றியும்

குழந்தைகள்

குடும் பை்தின்

உணதவ

இந்ை

வஞ் ெகமொன

திருடுவதை

எப் படி

ைடுக்கிறொர்கள் என்பது பற் றியும் ஒரு நொடகம் நடை்துங் கள் !
•

உணவுப் கபொருட்கதள
இல் லொைபடியும்
உண்பைற் கு
ெதமப் பது

எப் படி

எப் படி

முன்னொல்
மற் றும்

பொதுகொப் பொகவும் ,

தவை்திருப் பது,
எப் படி

உணவு

கழுவுவது,
ெதமப்பது

புழுக்கள்

பெ்தெக்கொய் கறிகதள
மொமிெை்தை
எப் படி

முதறயொக

என்பது

பற் றிய

சுவகரொட்டிகதளை் ையொரிக்கவும்
•

நமது குடும் பம் , வகுப் பதற அல் லது குழுவிற் கு ஒரு டிப் பி டொப் அல் லது
ஒரு தக கழுவும் இடை்தை எப் படி கெய் வது எனக் கண்டறியவும் .

•

புழுக்கள் பரவொமல் ைடுப் பது எப் படி அல் லது எப் வபொது, எப் படி நமது
தககதள கழுவுவது என்பதை ஞொபகப் படுை்துவது என்பது பற் றி ஒரு
பொடல் எழுதுங் கள் .

•

கொய் கறிகதளயும்

பழங் கதளயும்

உண்பைற் கும்

ெதமப் பைற் கும்

முன்னொல் கழுவ வவண்டும் என்பதை நமக்கு நிதனவூட்டும் வதகயில்
ஒரு சுவகரொட்டிதய உருவொக்குங் கள் .
•

புழுக்கள் பரவுவதை எப் படி நிறுை்ைலொம் என்பதைப் பற் றி ஒரு நொடகம்
அல் லது கபொம் மலொட்ட நிகழ் ெசி
் தய உருவொக்கவும் .

•

புழுக்கதளப்
வகொடிட்ட

பற் றிய

இடங் கதள

உருவொக்கி

நமது

அறிதவ

நிரப் புங் கள்

விதளயொடவும் ,

அல் லது

வெொதிை்துக்ககொள் வைற் கொக

என்னும்
ஏைொவது

ஒரு

விதளயொட்தட

ஒரு

விஷயை்தை

கெய் யும் முன் ொகக தககதளக் கழுவுவது எப் வபொது என்றும் ஏைொவது
ஒரு விஷயை்தை கெய் ை பின்னர் கழுவுவது எப் வபொது என்றும் கைரிந்து
ககொள் வைற் கொக ஒரு வினொடி வினொ ஒன்தற உருவொக்கி அதை கெய் யவும் .
உைவிக்கு கீவழ உள் ள வகள் விகதளப் பயன்படுை்துங் கள் .
•

நொம் உண்ணும் உணதவ நமது உடல் கள் எப் படி உபவயொகிக்கின்றன
எனக் வகட்கவும் ? நமது கபருங் குடல் எவ் வளவு நீ ளமொக இருக்கிறது?
புழுக்கள் நம் உணதவ எப் படி எடுை்துக்ககொள் கின்றன? ஒரு நொடொப் புழு
எவ் வளவு நீ ளம் வளரும் ? எை்ைதன வதகயொன புழுக்கள் உள் ளன என்று
உங் களுக்குை்

கைரியுமொ?

நீ ங் கள்

வொழுமிடை்தில்

கபொதுவொகக்

கொணப் படும் புழுக்கள் எந்ை வதகதயெ் வெர்ந்ைதவ? உங் கள் உடலில்
புழுக்கள் இருக்கலொம் என்பைற் கொன அறிகுறிகள் யொதவ? புழு நீ க்கும்
மருந்து உங் களுக்கு எங் கு கிதடக்கும் மற் றும் யொருக்கு அது வைதவ? ஒரு
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புழு ஒவ் கவொரு நொளும் எை்ைதன முட்தடகள் இடும் ? புழுக்கள் நமது
உடலில் இருந்து உணதவ எடுை்துக்ககொள் வதுவபொலவவ தவட்டமின் ஏ
வபொன்ற

ஊட்டெ்ெை்துக்கதளயும்

எடுை்துக்ககொள் ளலொம்

-

நமக்கு

தவட்டமின் ஏ ஏன் வைதவ என உங் களுக்குை் கைரியும் னொ? புழுக்களின்
குஞ் சுகள் லொர்வொக்கள் என்று அதழக்கப் படுகின்றன. நமது ெருமை்தின்
ஊடொக நமது உடலில் நுதழயக்கூடிய புழுவின் லொர்வொ எது? கழிப் பதற
அல் லது கழிவதறகதளப் பயன்படுை்துவது என்பது புழுக்கள் பரவொமல்
நொம் மலம் கழிப் பைற் கு எவ் விைை்தில் உைவுகிறது? நமது பள் ளிக்கூடை்தில்
புழு

நீ க்கம்

கெய் வைற் ககன

ஒரு

நொள்

ஒதுக்கப் படுகிறைொ?

அதவ

எப் வபொது? அதனவருவம ஒவர நொளில் புழு நீ க்க மொை்திதரகதள கபறுவது
ஏன்?

உலகில்

புழுக்கள்

எை்ைதன

பரவொமல்

குழந்தைகளுக்கு

ைடுப் பது

என்பது

புழுக்கள்

ஏன்

இருக்கின்றன?

முக்கியமொனது?

நமது

கெரிமொன அதமப்பு பற் றி - அது எப்படி வவதல கெய் கிறது மற் றும்
அைதன வவதல கெய் ய விடொமல் ைடுக்க புழுக்கள் என்ன கெய் கின்றன?
ஒரு புழுவின் முட்தட எவ் வளவு சிறியது? உங் களுக்குை் கைரிந்து ஒரு
சிறிய கபொருள் எது? ைண்ணீர ் சுை்ைமொக அல் லது கலங் கலொக இருக்கிறது
என

எப் படிெ் கெொல் வது?

ைொவரங் களுக்குக்

ைொவரங் கள்

ககொடுப் பைற் கொன

வளர்வைற் கு
பொதுகொப் பொன

எது

அவசியம் ?

உரை்தை

நொம்

எப் படிெ் கெய் வது?
ஒரு டிப்பி டொப் அல் லது ஒரு தக கழுவும் இடம் அல் லது ஒரு கொலியிடங் கதள
நிரப் புக

விதளயொட்டு,அல் லது

வவறு

எந்ைை்

ைகவல் களுக்கும்

ையவு

கெய் து www.childrenforhealth.org அல் லது clare@childrenforhealth.org ஆகிய
ைளங் கதளை் கைொடர்பு ககொள் ளவும்

9 ஆவது ைளல ் புக்கொன 10 பசய் திகள் :
வி ை்துக்கள் மற் றும் கொயங் களளை்
ைடுை்ைல்

1. ெதமயலதறகவள

இளம்

குழந்தைகளுக்கு

அதிக

ஆபை்ைொன

பகுதிகளொகும் . குழந்தைகதள தீ மற் றும் கூரொன கனமொன கபொருட்கலில்
இருந்து தூரமொக இருக்க தவக்கவும் .
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2. தீயிலிருந்து கிளம் பும் புதகதய குழந்தைகள் சுவொசிை்துவிடொமல் ைடுக்க
வவண்டும் . அது சுகவீனம் மற் றும் இருமதல உண்டொக்குகிறது.
3. விஷமொக

இருக்கும்

எதையும்

குழந்தைகளுக்கு

எட்டொமல்

தவக்க

வவண்டும் . கொலியொன குளிர்பொன பொட்டில் களில் விஷம் எதையும் வபொட்டு
தவக்க வவண்டொம் .
4. ஒரு குழந்தைக்கு தீக்கொயம் ஏற் பட்டுவிட்டொல் , அந்ைக் கொயை்தின் மீது
குளிர்ந்ை நீ தர உடவன ஊற் றி விடவும் . இைதன வலி குதறயும் வதர
கெய் யவும் (10 நிமிடங் கள் அல் லது கூடுைல் வநரை்திற் கு).
5. வொகனங் களும் மிதிவண்டிகளும் ஒவ் கவொரு நொளும் குழந்தைகதளக்
கொயப் படுை்துகின்றன
வொகனங் கள்

பற் றி

அல் லது

ககொன்றுவிடுகின்றன.

கைரிந்து

தவை்திருக்கவும்

அதனை்து

மற் றும்

எப் படி

பொதுகொப் பொக இருப் பது என்றும் கூட கொண்பிக்கவும் .
6. கை்திகள் , கண்ணொடி, மின்ெொர பிளக்குகள் , ஒயர்கள் , ஆணிகள் , ஊசிகள்
முைலொனவற் றின் ஆபை்துக்களிலிருந்து குழந்தைகதளக் கொக்கவும் .
7. குழந்தைகள் அழுக்கு தககதள வொயில் தவக்கொமல் அல் லது சிறிய
கபொருட்கதள (கொசுகள் , கபொை்ைொன்கள் ) வொய் க்கு அருகில் ககொண்டு
கெல் லொமல்

பொர்ை்துக்ககொள் ளவும் ,

ஏகனனில்

இதவ

சுவொசிை்ைதல

அதடை்துவிடும் .
8. நீ ர் இருக்கும் இடங் களுக்கு ( ஆறுகள் , ஏரிகள் , குளங் கள் , கிணறுகள் )
அருகில்

குழந்தைகதள

விதளயொடவிடொமல்

ைடுக்கவும் ,

ஏகனனில்

அவர்கள் நீ ரில் விழுந்துவிடலொம் .
9. வீடு

அல் லது

பள் ளிக்கொக

முைல்

உைவி

கைொகுப் தப

(வெொப் பு,

கை்ைரிக்வகொல் , கிருமிநொசினி மற் றும் ஆண்டிகெப் ட்டிக் கிரீம், பஞ் சு,
கைர்மொமீட்டர்,

வபண்வடஜ் கள் /பிளொஸ்ட்டர்கள்

மற் றும்

ORS

)

உருவொக்கவும்
10. உங் கள்

குழந்தையுடன்

எெ்ெரிக்தகயொக

புதிய

இருக்கவும் !

இடங் களுக்குெ்

இளம்

கெல் லும் வபொது

குழந்தைகளுக்கு

ஆபை்து

உண்டொக்குபதவ பற் றி கவனிை்து வகட்டுதவக்கவும் .
இந்ை

ஆவரொக்கியம்

மருை்துவ

பற் றிய

நிபுணர்களொல்

கெய் திகள்

மீள் பொர்தவ

சுகொைொர

அறிஞர்கள்

கெய் யப் பட்டு,

ORB

மற் றும்
உடல் நல

வதலை்ைளை்திலும் கிதடக்கின்றன: http://www.health-orb.org .
இந்ைை் ைதலப் பு பற் றி புரிந்து ககொண்டு மற் றவர்களுடன் குழந்தைகள்
கெய் யக்கூடிய விஷயங் கள் பற் றிய சில வயொெதனகள் இங் வக உள் ளன.
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வி ை்துக்கள் மற் றும் கொயங் களளை்
ைடுை்ைல் : குழந் ளைகள் என்ன பசய் யலொம் ?

•

நமது

கெொந்ை

விபை்துக்கள்

கமொழியில்

மற் றும்

நமது

வொர்ை்தைகதளவய

கொயங் கதளை்

பயன்படுை்தி

ைடுை்ைல் பற் றிய

கெய் திகதள

உண்டொக்கவும் !
•

கெய் திகதள

மறந்துவிடொமல்

இருக்க

இவற் தற

மனப் பொடம்

கெய் துககொள் ளவும் !
•

இந்ைெ்

கெய் திகதள

இைர

குழந்தைகள்

மற் றும்

நமது

குடும் பை்தினருக்கும் பகிர்ந்துககொள் ளவும் !
•

விஷமொன

கபொருட்கதளப்

சுவகரொட்டிகதள

பொதுகொப் பொக

உண்டொக்கவும் :

தவப் பது

அவற் தற

எப் படி

பற் ரிய
வெமிப் பது,

கபயரட்தட இடுவது மற் றும் குழந்தைகளுக்கு எட்டொமல் தூர தவப் பது.
•

எவவரனும் ஒருவர் கொயப் பட்டொலும் கூட நொம் உபவயொகிப் பைற் கொக முைல்
உைவிை் கைொகுப்பிதன உண்டொக்கவும் .

•

இளம் குழந்தைகள் விதளயொடுவைற் கொன பொதுகொப் பொன விதளயொட்டு
கபொம் தமகதள உண்டொக்கவும் .

•

ஒரு அவெர நிதலயில் ஆறு அல் லது ஏரியில் உபவயொகிப் பைற் கொன ஒரு
கயிறு அல் லது மிைதவதய உண்டொக்கவும் .

•

நமது பள் ளிக்கொக முைல் உைவிை் கைொகுப்பிதன உண்டொக்கவும் .

•

குழந்தைகளின் பொதுகொப் பு பற் றிய விழிப் புணர்தவ ஒவ் கவொருவரிடமும்
உண்டொக்க வல் ல பொதுகொப் பு பிரெ்ெொரை்தை உருவொக்கவும் .

•

நமது ெமூகை்திற் குள் ளொக குழந்தைகள் விழுந்து மூழ் கிவிடுவைற் கொன
ஆபை்து

உள் ள

நீ ர்நிதல

எங் கிருக்கிறது

மற் றும்

குழந்தைகலுக்

க்ப்பொபைற் கொக என்ன கெய் யலொம் என்ற ஒரு ஆய் தவெ் கெய் யவும்
•

ஆனொல்

ஏன்?

விதளயொட்தட

ஆபை்துக்கள் பற் றிய விதளயொட்டு.

34

விதளயொடவும்

வீட்டில்

ஏற் படும்

•

நமது வீடுகதளப் பொதுகொப் பொன ஒரு இடமொக ஆக்கும் வழிகள் பற் றி
சிந்தியுங் கள்

மற் றும்

சுவகரொட்டிகள் ,

பொடல் கள்

மற் றும்

விதளயொட்டுக்கள் பற் றிய வயொெதனகதளப் பகிருங் கள் .
•

சுகொைொரப் பணியொளர்

ஒருவரிடம்

பள் ளி

மற் றும்

வீட்டில்

இருக்க

வவண்டிய முைல் உைவிை் கைொகுப்பிதன கண்டுபிடிக்கவும் .
•

உருவொக்கி விதளயொடவும் Spot the Dangers எனும் விதளயொட்தட ஒரு
சுவகரொட்டியில் அல் லது வதரபடை்தில் வதரந்து, விபை்துக்களுக்கொன
அதனை்து ஆபை்துக்கதளயும் கொண முடிகிறைொ என்று பொருங் கள் .

•

ெொதலகளில்

குழந்தைகளின்

பொதுகொப் பு

பற் றிய

விழிப் புணர்தவ

உண்டொக்க வல் ல பிரெ்ெொரை்தை துவக்கவும் .
•

ஒரு குழந்தைதய கவனிை்துக்ககொள் ளும் கபொறுப்பில் நொன் இருக்தகயில்
பொதுகொப் புடன் இருப் பது பற் றிய விழிப்புணர்வு வவண்டும் , இது பற் றிய
நொடகம் கெய் து கொட்டவவண்டும்

•

அடிப் பதடயொன முைல் உைவிதயக் கற் றுக்ககொள் ளவும் , இைனொல் ஒரு
அவெர

நிதலதமஇல்

திறன் கதள

நம் மொல்

உைவ

வளர்ை்துக்ககொண்டு

முடியும் ,

நமது

பழக்கப் படுை்ை

முைலுைவி

முடியும் ,

நமது

நண்பர்கள் குடும் பை்தினருக்கும் இது பற் றி எடுை்துெ்கெொல் ல முடியும் .
•

நமது

வீட்டில்

இருக்கும்

இளம்

குழந்தைகளுக்கு

ஏற் படக்கூடிய

ஆபை்துக்கதள வதரயறுக்கவும் கண்டுபிடிக்கவும்
•

சிறு

குழந்தைகளுக்கு

கொயம்

ஏற் படுவைற் கொன

நமக்குை்

கைரிந்ை

ஆபை்துக்கள் பற் றி கபரியவர்களிடம் கெொல் லி தவக்கவும் .
•

ஒரு சிசு மூெ்சுை்திணறும் வபொது என்ன கெய் ய வவண்டும் என கற் று
தவக்கவும் ,

கபற் வறொர்,

ைொை்ைொ

பொட்டிமொர்கள் ,

மற் றும்

ெவகொைர

மூழுகுைல்

அல் லது

ெவகொைரிகளுக்கும் கெொல் லிை்ைரவும் .
•

தீக்கொயங் கள் ,

உயரை்திலிருந்து

வபொக்குவரை்து

கநரிெலொன

விசுைல் ,

நீ ரில்

ெொதலகளில்

இருக்கும்

கபொதுவொன

ஆபை்துக்கதளக் கண்டறிய கற் றுக்ககொள் ளவும் .
•

வீட்டில் தீக்கயங் களுக்கொன ஆபை்துக்கள் என்னகவன்னக் வகட்கவும் ?
யொவரொ ஒருவருக்கு தீக்கொயம் ஏற் பட்டொல் , நொம் என்ன கெய் ய வவண்டும் ?
ெதமயலதறயில் சூடொன கபொருட்கள்

மற் றும் திரவங் களில் இருந்து

குழந்தைகதளப் பொதுகொப் பொக எப் படி தவக்கலொம் ? நமது ெமுைொயை்தில்
குழந்தைகதளயும்

இளம்

சிறொர்கதளயும்

தூரமொக தவக்கிறொர்களொ? அப் படியொனொல்
குழந்தைகள்

அல் லது

குழந்தைகளும்

வயதுக்கு

சிசுக்களும்

அபொயங் களில்

இருந்து

எப் படி? வளர்ந்து விட்ட

வந்ைவர்கதளக்

கொட்டிலும்

மூெ்சுை்திணறலுக்கொன

இளம்

ஆபை்துக்கள்

அதிகம் , ஏன்? யொவரொ ஒருவர் நீ ரில் ைை்ைளிக்கிறொர் எனும் வபொது நம் தம
ஆபை்தில் சிக்க தவை்துக்ககொள் ளொமல் அவருக்கு எப் படி உைவுவது?
ஒரு டிப்பி டொப் அல் லது ஒரு முைல் உைவிை் கைொகுப் பில் எதைெ் வெர்ப்பது
அல் லது ஒரு ஆபை்துக்கதளெ் சுட்டிக் கொட்டு எனும் சுவகரொட்டி,பற் றிய
வமலும் ைகவல் களுக்கும் ையவு
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கெய் து www.childrenforhealth.org அல் லது clare@childrenforhealth.org ஆகிய
ைளங் கதளை் கைொடர்பு ககொள் ளவும்

10 ஆவது ைளல ் புக்கொன 10 பசய் திகள் : எச்
ஐ வி மற் றும் எய் ட்ஸ்
1. நமது உடலொனது பிரமிப் பொன விஷயம் , நொம் சுவொசிக்கின்ற, குடிக்கின்ற,
ெொப் பிடுகின்ற அல் லது கைொடுகின்றவற் றில் இருக்கும் கிருமிகளிலிருந்து
வநொய் கதள

அதடவதில்

இருந்து

இது

ஒவ் கவொரு

நொளும்

மிகவும்

சிறப் பொன வழிகளில் கொக்கின் றது.
2. எெ் ஐ வி என்பது ஒரு கிருமி இது தவரஸ் எனப் படுகிறது (V என்பது VIRUS
என்பதைக் குறிக்கிறது). இது குறிப் பொகவவ மிகவும்
தவரஸ்

ஆகும் ,

கிருமிகளிடமிருந்து

நமது

அபொயகரமொன

உடதலக்

கொக்கின் ற

வவதலதய இது ைடுை்துவிடுகின்றது.

3. எெ்

ஐ

வி

அபொயகரமொவதைை்

ைடுக்கின்ற

மருந்துகதளை்ைொன்

அறிவியலொளர்கள் உருவொக்கியிருக்கிறொர்கள் ஆனொல் உடலில் இருந்து
அைதன

அறவவ

நீ க்குவைற் கொன

ஒரு

வழிதய

எவரும்

கண்டுபிடிக்கவில் தல.
4. கொலப் வபொக்கில்

மருந்துகள்

இல் லொதமயொல்

எெ்

ஐ

வி

ககொண்ட

மக்களுக்கு எய் ட்ஸ் வியொதி உண்டொகிறது. எய் ட்ஸ் என்பது உடதல
வமலும் வமலும் பலவீனமொக்குகின்ற தீவிரமொன சுகவீனங் கள் ககொண்ட
ஒரு கைொகுப் பொகும் .
5. எெ் ஐ வி என்பது உடலுறவின்வபொது கண்ணுக்குை் கைரியொமல் உடலில்
இருக்கும் ரை்ைம் மற் றும் இைர திரவங் களில் உண்டொகி அங் கு வொழ் கிறது.
எெ் ஐ வி என்பது இப் படி பரவுகிறது:1) உடலுறவின்வபொது, (2) கைொற் றிய
ைொயிடமிருந்து சிசுக்களுக்கு, (3) ரை்ைை்தில் .
6. உடலுறவில் இருந்து எெ் ஐ வி கைொற் றிவிடொமல் இருக்க மக்கள் தகயொளும்
வழிகள் (1) உடலுறவு ககொள் ளொதிருை்ைல் , (2) உண்தமயொன உறவுமுதற
ககொள் ளுைல்

அல் லது

(3)

ஆணுதறகதள

ககொள் ளுைல் (பொதுகொப் பொன உடலுறவு).

36

உபவயொகிை்து

உடலுறவு

7. எெ் ஐ

வி மற் றும்

உணதவப்

எய் ட்ஸ்

ககொண்ட மக்களுடன்

பகிர்ந்துககொள் ளலொம் ,

குடிக்கலொம் ,

விதளயொடலொம் ,

தக

குலுக்கலொம்

கட்டிப் பிடிக்கலொம் . இப் படியொன கெயல் கள் பொதுகொப் பொனதவ மற் றும்
தவரஸ் கைொற் றுவதில் தல.
8. எெ் ஐ வி மற் றும் எய் ட்ஸ் ககொண்ட மக்கள் பயை்துடனும் வெொகை்துடனும்
இருப் பொர்கள் . எவர் ஒருவதரயும் வபொலவவ அவர்களுக்கும் வ ொவர்களின்
குடும் பை்ைொருக்கும் அன்பும் அரவதணப் பும் வைதவ. அவர்கள் ைங் கள்
கவதலகதளப் பற் றி வபசுவது அவசியம் .
9. அவர்கள்

ைங் களுக்குள் ளொக்வும்

மற் றவர்களுக்கும்

உைவுவைற் கு,

ைங் களுக்கு எெ் ஐ வி அல் லது எய் ட்ஸ் இருப் பைொக நிதனக்கும் மக்கள்
மருை்துவகம் அல் லது மருை்துவமதனக்கு வெொைதனக்கொகவும் அல் லது
ஆவலொெதனக்கொகவும் கெல் வது அவசியம் .
10. கபரும் பொலொன நொடுகளில் , எெ் ஐ வி ககொண்டிருக்கும் மக்கள் உைவி
மற் றும்

சிகிெ்தெதயப்

சிகிெ்தெமுதற

எனப் படும்

கபறுகின்றனர்.
ஒரு

மருந்து

ஆண்ட்டிகரட்வரொதவரல்
(ஏ

ஆர் ட்டி)

அவர்கதள

நீ ண்டகொலம் வொழதவக்க உைவுகிறது.
இந்ை ஆவரொக்கியம் பற் றிய கெய் திகள் சுகொைொர அறிஞர்கள் மற் றும்
மருை்துவ நிபுணர்களொல் மீள் பொர்தவ கெய் யப் பட்டு, ORB உடல் நல
வதலை்ைளை்திலும் கிதடக்கின்றன: http://www.health-orb.org .
இந்ைை் ைதலப் பு பற் றி புரிந்து ககொண்டு மற் றவர்களுடன் குழந்தைகள்
கெய் யக்கூடிய விஷயங் கள் பற் றிய சில வயொெதனகள் இங் வக உள் ளன.

எச்.ஐ.வி மற் றும் எய் ட்ஸ்: குழந் ளைகள்
என்ன பசய் யலொம் ?
•

நமது கெொந்ை கமொழியில் நமது வொர்ை்தைகதளவய பயன்படுை்தி எெ் ஐ வி
மற் றும் எய் ட்ஸ் பற் றிய கெய் திகதள உண்டொக்கவும் !

•

கெய் திகதள

மறந்துவிடொமல்

இருக்க

இவற் தற

மனப் பொடம்

குடும் பங் களுடன்

கெய் திகதள

கெய் துககொள் ளவும் !
•

பிற

குழந்தைகள்

மற் றும்

எங் கள்

பகிர்ந்து ககொள் ளுங் கள் !
•

எெ் ஐவி மற் றும் எய் ட்ஸ் பற் றிய சிற் வறடுகள் மற் றும் ைகவல் கதள
வெகரிக்கவும் அவற் தற ெமூகை்தினரிடம் வெர்ப்பிக்கவும் .

•

எெ் ஐ வி மற் றும் எய் ட்ஸ் பற் றிய நமது வகள் விகளுக்கு பதிலளிக்க உடல்
ஆவரொக்கியப் பணியொளர் ஒருவதர நமது பள் ளிக்கு வரவவற் கவும் .

•

எய் ட்ஸ்-இனொல்

பொதிக்கப் பட்ட

நமது

ெமூகை்தைெ்

குழந்தைகளுக்கு உைவுவைற் கொன வழிகதளக் கண்டுபிடிக்கவும் .
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வெர்ந்ை

•

The Lifeline Game விதளயொட்டு விதளயொடவும் மற் றும் நம் தம எெ் ஐ வி க்கு
ஆளொக்கிவிடக்கூடிய

ஆபை்ைொன

நடவடிக்தககள்

பற் றி

கண்டுபிடிக்கவும் .

•

உண்தமயொ

அல் லது

விதளயொடவும் , இதில்

கபொய் யொ

எனும்

விதளயொட்தட

உருவொக்கி

எெ் ஐ வி நபருக்கு நபர் எப் படி கைொற் றும்

என்பைற் கொன வழிகள் உள் ளன. இறுதியில் உைவி கபறுவைற் கு வகட்கவும்
வகள் விகதள உபவயொகிக்கவும் .
•

கநருக்கமொன நட்புகள் மற் றும் நமது பொலுறவு உணர்ெ்சிகள் பற் றி நமக்கு
உைவுவைற் கொக வொழ் க்தக திறன் கதளக் கற் கவும் .

•

Fleet of Hope Game விதளயொட்தட விதளயொடி நம் முதடய கநருக்கமொன
உறவுகளுடன் பழகும் வபொது எெ் ஐ வியிலிருந்து பொதுகொை்துக்ககொள் ள
என்ன

பொதுகொப் பொன

நடை்தைதய

கைரிவு

கெய் வது

என

கண்டுபிடிக்கவும் .
•

எெ்

ஐ

வி

அல் லது

எய் ட்ஸ்

ககொண்டிருக்கின்ற

யொவரொ

ஒருவர்

எதிர்ககொள் ளும் அதனை்து சிரமங் கதளயும் நிதனை்துப் பொர்ை்து உைவி
கெய் வைற் கு நொம் என்ன கெய் வது என்றும் சிந்திக்கவும் .
•

எெ் ஐ வி இருப் பதுவபொல நடிை்துக் கொட்டி, எெ் ஐ வி ககொண்ட எவவரொ
ஒருவர் பொர்க்க எப் படி இருப் பொர் எனக் கண்டுககொள் ளவும் .

•

எெ் ஐ வி ககொண்டிருக்கின்ற மக்கள் மற் றும் அவர்கள் எதிர்ககொள் கின்ற
பிரெ்ெதனகள் பற் றிய கதைகதளக் வகட்டு கலந்துதரயொடவும் .

•

எெ் ஐ வி மற் றும் எய் ட்ஸ் பற் றி நமக்கு என்ன கைரிந்திருக்கிறது என அறிய
ஒரு வினொடி வினொ நடை்ைவும் .

•

எெ் ஐ வி மற் றும் எய் ட்ஸ் பற் றிய நமது வகள் விகளுக்கொக நமது வகுப் பில்
ஒரு வகள் விப் கபட்டிதய துவக்கவும் .

•

எெ் ஐ வி மற் றும் எய் ட்ஸ் பற் றிய ஒரு சுவகரொட்டிதய நமது பள் ளியில்
ஒட்டவும் .

•

எெ் ஐ வி ககொண்டிருக்கின்ற மீனொ என்ற சிறுமி அல் லது ரொஜீவ் என்ற
சிறுவனின் ைொயொர் எெ் ஐ வி ககொண்டிருப் பைொகவும் அவர்கள் ைங் கள்
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ைொதய ஏ ஆர் ட்டி மருந்து எடுை்துககொள் வைற் கொக மருை்துவகை்திற் கு
கெல் லுமொறு கூறுவது வபொல நடிை்துக் கொட்டவும் .
•

நமது பள் ளி மற் றும் நமது குடும் பை்தினரிதடவய விழிப்புணர்விதன
ஏற் படுை்ை ஒரு எெ் ஐ வி மற் றும் எய் ட்ஸ் கெய் ல் பொட்டு கிளப் துவக்கவும் .

•

வகட்கவும் நம் வநொகயதிர்ப்பு அதமப் பு எவ் வொறு கெயல் படுகிறது? நமது
வநொகயதிர்ப்பு

அதமப் பு

வலுவொனைொகவும்

கெயல் பொட்டுக்கு

ையொரொகவும் இருப் பைற் கு எந்ைவிைமொன உணவுகள் உைவுகின்றன? எெ் ஐ
வி

மற் றும்

எய் ட்ஸ்

என்றொல்

என்ன?

இந்ை

எழுை்துக்கள்

எதைக்

குறிக்கின்றன? ைனக்கு எெ்.ஐ.வி இருப் பைொக யொரொவது கண்டுபிடிை்ைொல்
என்ன

நடக்கும் ?

கண்டுபிடிை்ைொல்

ைனக்கு

எெ்.ஐ.வி

உண்டொவைொக

யொரொவது

என்ன நடக்கும் ? எெ் ஐ வி நபருக்கு நபர் எப் படி

கைொற் றுகிறது? அது எப் படி இல் லொமல் வபொகிறது? அைற் கு எதிரொக நொம்
எப் படி கொை்துக்ககொள் வது? எெ் ஐ வி இருப் பதை எப் படி வெொதிை்து
சிகிெ்தெயளிக்கிறொர்கள் ?
குழந்தைகளுக்கு
குழந்தைகளுக்கு

கர்ப்பிணிை்

ைங் கதளை்

ைொய் மொர்கள்

கைொற் றிக்ககொண்ட

கென்றுவிடொமல்

இருப் பதை

எெ்

மருந்துகள்

ைங் கள்
ஐ

வி

எப் படி

உைவுகின்றன? ART (எதிர்ப்பு கரட்வரொதவரல் கைரபி) எவ் வொறு வவதல
கெய் கிறது, எப் வபொது ஒருவர் அதை எடுை்துக் ககொள் ள வவண்டும் ? நமது
நட்புகள் பொலியல் உறவுகளொக எப் படி மற் றும் எப் வபொது மொறும் ? ஒரு நபர்
எவ் வொறு ஆணுதறகதள ெரியொக உபவயொகிக்கிறொர்? (ஆண்/கபண்) எெ்
ஐ

வி

யுடன்

இருக்கும்

நமது

நண்பர்கள்

மற் றும்

குடும் பை்தினர்

ஆவரொக்கியமொகவும் நலமொகவும் வொழ நொம் ககொடுக்கும் ஆைரவுக்கொன
சிறந்ை வழிகள் எதவ? எெ் ஐ வி மற் றும் எய் ட்ஸ் ககொண்ட மக்களுக்கு
உைவுகின்ற மிக அருகொதமயில் இருக்கும் மருை்துவகங் கள் எங் குள் ளன?
ஒரு The Lifeline விதளயொட்டு அல் லது ஒரு Fleet of Hope விதளயொட்டுஅல் லது
ஒரு உண்தமயொ அல் லது கபொய் யொ எனும் விதளயொட்டு,பற் றிய வமலும்
ைகவல் களுக்கும் ையவு
கெய் து www.childrenforhealth.org அல் லது clare@childrenforhealth.org ஆகிய
ைளங் கதளை் கைொடர்பு ககொள் ளவும்
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