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இ்வச ஹ�லாது �ல் மருத்துவச் 
சிகிச்்ச்மயஙகள்
• இ்வசப் �ல் மருத்துவச் சிகிச்்சக்கு யலாரயலார 

தகுதிய்ைகிறலாரகள்?
• தற்�லாது ஓய்வூதிய, சுகலாதலாரக்கவனிப்பு அல்்து மூத்த 

குடிமக்கள் அட்ை ்வத்துள்்ள வயதுநிரம�ியவரகள்
• குழந்்தகள்:

− 4 வயது முதல் 10 வயதிறகு இ்ைப்�டை அ்னத்துக் 
குழந்்தகளும

− தற்�லாது ஹசணைரலிஙக், சுகலாதலாரக் கவனிப்பு 
அல்்து ஓய்வூதிய அட்ை ்வத்துள்்ள 11 மறறும 12 
வயது்ைய மலாணவரகள்

− தற்�லாது ஹசணைரலிஙக், சுகலாதலாரக் கவனிப்பு அல்்து 
ஓய்வூதிய அட்ை ்வத்துள்்ள ஹ�ற்றலாரக்ளின 0-3 
வயது்ைய குழந்்தகள்

− குழந்்த �ல்மருத்துவப் �்னகள் திடைத்திறகுத் 
தகுதிய்ைகிற 2-17 வயது்ையவரகள்.

உஙகள் �றக்்ள 
ஆ்ரலாக்கியமலாக 

்வத்துக் ஹகலாள்வது 
எப்�டி

�ல் மருத்துவ சிகிச்்ச ்மயத்திறகுச் 
ஹசனறு வருவதறகி்ை்ய உஙக்ளது 
குழந்்தயின �றக்்ள நீஙக்்ள 
்சலாதித்துப் �லாருஙகள்.

ஆ்ரலாக்கியமலான குழந்்தக்ளின 
�றகள்.

இப்்�லா்த �ல் மருத்துவப் 
�லாி்சலாத்னக்கு ்நரம குறித்துக் 
ஹகலாள்ளுஙகள்.

இப்்�லா்த �ல்மருத்துவப் 
�லாி்சலாத்னக்கு ்நரம குறித்துக் 
ஹகலாள்ளுஙகள்.

இப்்�லா்த அவசரப் 
�ல்மருத்துவச் சிகிச்்ச்யப் 
ஹ�றறுக் ஹகலாள்ளுஙகள்.



சிசுக்க்ளின �றகள்
• சிசுக்களுக்கு தலாய்ப்�லா்் மிகச்சிறந்ததலாகும அ்தலாடு 

அது தலான அவரகள் 6 மலாத வய்தய்ையும வ்ர 
அவரகளுக்குத் ்த்வயலாகிற ஒ்ர உணவும, 
�லானமுமலாகும.

• உஙகள் குழந்்த்ய புடடி்யலா்ை்ய �டுக்்கயில் 
கிைத்தலாதீரகள்.

• �லால் அல்்து தணணீ்ர புடடிக்ளில் மடடு்ம 
்வயுஙகள்.

• 6 மலாத வயதில் ஒரு கப் உ�்யலாகிக்க ஆரம�ித்து, 12 மலாத 
வயதில் புடடி உ�்யலாகிப்�்த நிறுத்தி விடுஙகள்.
 
குழந்்தக்ளின �றகள்

• குழந்்தகளுக்கு முதனமுத்லாக மு்ழக்கும �றகள் 
முக்கியமலான்வயலாகும அ்தலாடு அவற்றக் கவனமலாகப் 
�லாரத்துக் ஹகலாள்்ள ்வணடும.

• உஙக்ளது குழந்்த 8 வயதலாகும வ்ர அவரகளுக்கு 
நீஙகள் �ல்து்க்க உதவ ்வணடும.

• உஙகள் குழந்்த 2 வயதலாவதறகு முன்� முதனமுத்லாக 
அவரக்ளின �றக்்ளப் �லாி்சலாதித்துப் �லாரப்�தறகு 
அவரக்்ள �ல்மருத்து சிகிச்்ச ்மயத்திறகு அ்ழத்துச் 
ஹசல்லுஙகள்.

• �ணம ஏதும ஹச்வலாகலாத ஹ�லாது �ல்மருத்துவச் சிகிச்்ச 
்மயஙகளும இருக்கத்தலான ஹசய்கினறன.
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நனறலாகச்  
சப்�ிடுஙகள்
உஙக்ளது �றக்்ள  
ஆ்ரலாக்கியமலாக ்வத்துக் ஹகலாள்்ள

நனறலாகச் சுத்தம 
ஹசய்யுஙகள்
உஙகள் �றக்்ளக் கலா்்யிலும, 
இரவிலும து்க்குஙகள்

நனகு தணணீர 
குடியுஙகள்
குழலாய்த் தணணீ்ரக் குடியுஙகள், 
அது �லாதுகலாப்�லானதும, உஙக்ளது 
�றக்்ளப் �லாதுகலாப்�துமலாகும

ஆ்ரலாக்கியமலாக 
இருஙகள்
�ல் �லாி்சலாத்னக்கலாகவும, சுத்தம 
ஹசய்து ஹகலாள்வதறகலாகவும, 
வருைம ஒருமு்ற உஙக்ளது �ல் 
மருத்துவலாிைம ஹசனறுவலாருஙகள்

சுகலாதலாரமலான வழிவ்ககள்:
கலாய்கறிகள், அவ்ரயினப் 
�யறுகள், �ழம, �லா்லா்ை, 
தயிர, ஹரலாடடி, அல்்து 
ஹகலாட்ைகள்.

ஃப்ளூ்ரடு �ற�்ச்யயும, 
சிறிய த்்யும, ஹமன்மயலான 
தூலாி்கக்்ளயும உ்ைய 
�றதூலாி்கக்்ள்ய 
உ�்யலாகியுஙகள்.

உஙகள் �றக்்ளயும, 
ஈறுக்்ளயும து்க்குவது, 
உஙகள் வலாயில் 
�ிரச்சி்னக்்ள 
உணடு�ணணுகிற 
�லாக்டீலாியலாவின அ்ள்வக் 
கு்றக்க உதவுகினறது.

குழலாய்த்தணணீர தலான மிகச் 
சிறந்தது. அதில் ஃப்ளூ்ரடு 
இருக்கினறது, அது உஙக்ளது 
�றக்்ளப் �லாதுகலாத்துக் ஹகலாள்்ள 
உதவுகிறது.

�ல் வலிக்கும வ்ர 
கலாத்திருக்கலாதீரகள், 
�லாி்சலாத்ன ஹசய்து 
�லாரக்க �ல் மருத்துவ 
சிகிச்்ச ்மயத்திறகுச் 
ஹசனறுவலாருஙகள்.

�ி்ஸகடடுகள், ஐ்ஸகிலாீம 
அல்்து சலாக்க்்டகள் 
்�லானற ஆ்ரலாக்கியமறற 
இனிப்பு மிகுந்த உணவுக்்ளத் 
தவிரத்திடுஙகள்.

�ழச்சலாறு, ஹமன�லானம அல்்து 
ஹ�லாஙகும �லானஙகள் ்�லானற 
இனிப்பு மிகுந்த �லானஙக்்ளத் 
தவிரத்திடுஙகள்.


