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ஹாலந்து ப்ளூரைியூ குழந்வதைகள் 
ேறுைாழ்வு ேருத்துைேவன பறறி

ஹாலந்து ப்ளூரைியூ குழந்வதைகள் ேறுைாழ்வு 
ேருத்துைேவன�ானது குவறபாடுகள் உள்்ள 
குழந்வதைக்ளின ைாழ்க்வக�ிவன மேமபடுத்துைதைில 
கைனம டசலுத்தைிைரும கன�ாைின ோடபரும 
குழந்வதைகள் ேறுைாழ்வு ேருத்துைேவன�ாகும. 

ப�னபாடடு ஆராயசசி, கறபித்தைல ேறறும கறறல, 
ேறறும ைாடிக்வக�ா்ளர ேறறும குடுமபம 
வே�ப்படுத்தைப்பட� பாதுகாப்பு ஆகி�ைறறில 
மஹாலணட ப்ளூரைியூ ஒரு உலக்ளாைி� தைவலைர. 

நாஙகள் டபருமூவ்ள ைாதைம, மூவ்ள�தைிரசசி உடபட� 
ேரபனுசாராதை மூவ்ளக்கா�ம, தைவசநார மதையவு, உ�ல 
உறுப்பு துணடிக்கப்பட�, கால-வக ைலிப்பு, ஸவபனா 
பிஃபி�ா (மூ�ப்ப�ாதை முதுகுத்தைணடு குவறபாடு), 
கீலைாதைம, பி்ளவுபட� உதைடு ேறறும தைாவ� 
பிரசசவன, ஆடடிசே ேறறும பிற உ�ல ேறறும 
ை்ளரசசி குவறபாடுகள் மபானற குவறபாடுள்்ள 
குழந்வதைகளுக்கான ஒரு ோகாண ஆதைார ோறற 
பாதுகாப்பு மசவை வே�ம ஆகும. 

ஊனமுறற குழந்வதைகளுக்கான சாத்தைி�ோன 
உலகத்வதை உருைாக்குைமதை எேது மநாக்கம ஆகும. 

[1086.15]

ைலி மேலாணவே�ில ைாடிக்வக�ா்ளர 
ேறறும டபறமறாரின பஙகு 
உஙகள் குழந்வதை�ின குழு அைரக்ளின ைலி 

மேலாணவேக்கு உதைை இஙமக உள்்ளது. உஙகள் 

குழந்வதை�ின ைலி�ின தைனவே ேறறும ேருந்துகள் 

அைரக்ளின ேறுைாழ்வுகாலத்தைின மபாது ோறக்கூடும 

எனபதைால அைரக்ளின ைலி�ின தைனவே 

மசரக்வக�ின மபாதும அைரகள் தைஙகி�ிருக்கும 

காலம முழுைதும ேதைிப்பபீடு டசய�ப்படும. 

நீஙகள் எவைாறு உதைைலாம:

• உஙகள் குழந்வதை அைரக்ளின ைலி மேலாணவே 

தைிட�த்தைில எப்படி ந�ந்துடகாள்கிறரீகள் எனபவதை 

உஙகள் குழுவு�ன பகிரந்து டகாள்ளுஙகள். 

• உஙகள் குழந்வதைவ� உஙகளுக்கு நனறாகத் 

டதைரியும; உஙகள் பிள்வ்ளக்கு ைலி ஏறபடுைதைறகு 

பல காரணஙகள் இருக்கலாம ேறறும 

குழுைிறகு இவதை ைி்ளக்க உதைவுஙகள்.

• உஙகளுவ�� குழு உறுப்பினரகவ்ள 

டதைரிந்துடகாள்ளுஙகள் - அைரக்ளின டப�ர 

டதைாவலமபசி எணகள் உஙகளுவ�� குழந்வதை�ின 

படுக்வகக்கு அருகில குறிப்பி�ப்படடுள்்ளது. 

உஙகள் குழு உஙகளுக்காக இஙகு உள்்ளது 
ேறறும உஙகள் குடுமபத்து�ன இவணந்து 
சமூகத்தைின ோறறத்தைிறகாக பணிபுரியும.

குறிப்புகள்
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உஙகள் குழந்வதைக்கு அறுவை 
சிகிசவசக்குப் பின ைலிவ� 
சோ்ளிக்க எப்படி உதைை மைணடும 

உஙகள் குழந்வதை�ின புனரைாழ்வு காலத்வதை 
முடிந்தைைவர ைசதைி�ாக இருக்க டசய� 
உதைவுைமதை எஙகள் குறிக்மகாள். 

அறுவை சிகிசவசக்குப் பிறகு பல குழந்வதைகள் 
ைலிக்கு ஆ்ளாகிறாரகள். நீஙகள் உஙகள் 
குழந்வதை�ின ைலி மேலாணவே குழுைில 
ஒரு முக்கி� பகுதைி�ாக உள்்ளரீகள். 
நீஙகள் ேறறும உஙகள் குழந்வதை�ின 
அணி ஹாலந்து ப்ளூரைியூைில உதைை 
இ�லக்கூடி� ைிஷ�ஙகள் உள்்ளன.

உஙகள் குழந்வதைகள் தைஙகள் ேறுைாழ்வுக்ளில 
பஙமகறக இ�லும ைவக�ில அைரக்ளின ைலிவ� 
எவைாறு மேலாணவே டசய� முடியும எனபவதை 
இந்தை துணடுப்பிரசுரம உஙகளுக்குத் டதைரிைிக்கும.

உஙகள் குழந்வதைகள் இனனும 
ைசதைி�ாக உணர உதைவும சில 
கருைிகள் இஙகு உள்்ளன
ேருந்து, உ�றப�ிறசி முவறகள் ேறறும 
சோ்ளிக்கும முவறகள் ஆகி�ைறவற 
ஒனவறக்க இவணத்து ப�னபடுத்துைதைன 
மூலம உஙகள் குழந்வதை�ின ைலிவ� 
மேலாணவே டசய� உதைவும.

ைலிக்கு ேருந்துகவ்ளப் ப�னபடுத்தைி 
எவைாறு சிகிசவச அ்ளிக்கப்படுகினறது?

• டபருமபாலான குழந்வதைகளுக்கு தைஙகள் 
புனரைாழ்ைினமபாது ேருந்துகள்மதைவைப்படும.

• ேருந்துகள் ேறறும அைறறின அ்ளவு 
மபானறைறறின மதைரவு உஙகள் குழந்வதை�ின 
மதைவைகளு�ன டபாருத்தைிப் பாரத்து 
தீைரோனிக்கப்படுகிறது. 

• உஙகள் பிள்வ்ளக்கு உதைை பலமைறு 
ைவக�ான ைலி ேருந்துகள் 
ப�னபடுத்தைப்படுகினறன. மதைவைக்கு ஏறப 
ேருந்துகள் தைிட�ேி�ப்படுகினறது அலலது 
டகாடுக்கப்படுகினறது. 

• ேருந்துக்ளின கலவைவ� ப�னபடுத்தைக்கூடும. 

பினைரும ேருந்துகள் ைலிக்கு 
டகாடுக்கப்ப�லாம:

• ஆசிட�ேிமனாஃடபன (வ�டலமனால®) 
• இபுப்்ரஃபன (அடைில)® 
• தூக்க ேருந்துகள் (உதைாரணோக: ோரபின)  
• தைவசப் பிடிப்புக்கு ��ஸிபாம (ைாலி�ம®)

• நரமபு ைலிக்கு கபாடபணடின

ைலி ேருந்துக்ளின சில பக்க ைிவ்ளவுகள் 
�ாவை?

• ேலசசிக்கல சிரேம (ேலம கழிப்பதைில சிரேம 
அலலது ைலி ேறறும அடசௌகரி�த்வதை 
ஏறபடுத்தைக்கூடி� கடின ேலம).

• அ�ரசசி (ேிகவும மசாரைாக அலலது 
ைழக்கோன ைி� தூக்கம நிவறந்தை).

• உஙகள் ேருத்துைர அலலது ேருந்தைா்ளரால பக்க 
ைிவ்ளவுகவ்ள நிரைகிக்க உதைை முடியும.

என குழந்வதை எப்மபாது ைலிேருந்துகவ்ள 
எடுத்துக்டகாள்ைவதை நிறுத்தைலாம?

• டபருமபாலான குழந்வதைகள் ைலி ேருந்துகவ்ள 
ேருத்துைேவன�ிலிருந்து டை்ளிம�றுைதைறகு 
முனபாக நிறுத்தைி ைிடுகினறனர; சிலருக்கு ைலி 
ேருந்துகள் ைடீு/ பள்்ளிக்ளில மதைவைப்ப�லாம. 

• ேருந்துகளுக்கு அடிவே�ாைது அரிதைாக 
நிகழ்கினறது. 

• உஙகள் குழந்வதை தைஙகி�ிருக்கும காலகட�த்தைில 
மதைவைகவ்ள அடிப்பவ��ாகக் டகாணடு உஙகள் 
குழந்வதைக்ளின ைலி ேருந்துகள் படிப்படி�ாக 
குவறக்கப்படும.

உ�றப�ிறசி முவறகள்
உஙகள் பிள்வ்ள�ின பிசிம�ாடதைரபிஸட (PT) 
ஆமலாசவனகவ்ள ைழஙகலாம, அவை இதைில 
அ�ஙகும: 

• உ�லிவன ைவ்ளத்தைல: உஙகள் 
குழந்வதை�ின படுக்வகக்கு அருகில ப�ஙகள் 
ஒட�ப்படடிருக்கும. 

• நிவலபாடு: ைழக்கோன நிவல�ில ோறறஙகள் 
டசயைது உ�லபாகஙக்ளில அழுத்தைம 
அதைிகரிப்பவதை தைடுக்க உதைவும. 

• சூ�ான ேறறும கு்ளிரந்தை: பிசிம�ாடதைரபிஸட 
(PT) சூ�ான ேறறும கு்ளிர டபாதைிகவ்ளப் 
ப�னபடுத்துைவதைப் பறறி கலந்துவர�ாடுைார 
ேறறும அைறவறப் ப�னபடுத்தை மைணடி� 
சிறந்தை தைருணஙகவ்ளயும குறிப்பிடுைார. 
இவைகள் உஙகள் குழந்வதை�ின டசைிலி�ர 
பிரிைில இருந்து உஙகளுக்கு கிவ�க்கும.

சோ்ளிக்கும முவறகள்
உஙகள் குழந்வதை�ின மதைவைகளுக்கு ஏறப 
குழந்வதை ைாழ்ைாதைார ைலலுநரகள் (வசலட 
வலஃப் ஸடபஷலிஸட) உதைைி ேறறும 
ஆமலாசவனகவ்ள ைழஙகலாம, அைறறில 
பினைருைன அ�ஙகும:

• தை்ளரவு சுைாசப்ப�ிறசி 
• இவச, கவல ேறறும நா�கம.
• ேனத் தைிறனகள்: உஙகள் குழந்வதைக்கு பிடித்தை 

ப�ஙக்ளில கைனம டசலுத்தை மகாருஙகள்.  
• கலைி: உஙகள் குழந்வதைக்கு புரி�க்கூடி� 

டோழி�ில ைலிவ� ஏறபடுத்தும ைவக�ில 
அைரக்ளின உ�மபில எனன நிகழ்கினறன 
எனபவதை ைி்ளக்கவும. 

• அைரகளுக்கு ைலி ேீணடும ஏறபட�ால, 
அவதை நிரைகிக்க உதைவும ைழிமுவறகள் 
உள்்ளன எனபவதை ேீணடும அைரகளுக்கு 
உறுதைிப்படுத்தைவும.
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மேலாணவே 
கருைிகள்


