
பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலினயப 
ேற்றியும், அது வந்்ால் எனை  
கெய்வது எனேன்ப ேற்றியும்  

அறிந்து க்காள்ளுங்கள்.

பேறு்காலத்ிற்கு முனோை 
வலி –

இது பேறு்காலம் 
முழுனம கேறுவ்ற்குள் 
ஆரம்ேிககும் வலியாகும்.

அறிகுறி்களும் அனடயாைங்களும்

்கர்பேிணிப கேண்்கள், அவர்்கைின துனண்கள்/்கணவர்்கள் 
மற்றும் குடும்ேத்ிைருக்காை ஒரு முக்கியச் பெ்ி



பேறு்காலம் முழுனம கேறுவ்ற்குள் 
க்ாடஙகும் வலி எனறால் எனை?
வழக்கமாை, அல்லது முனறயாை பேறு்காலம் 37 மு்ல் 42 வாரங்கள் 
நீடிககும்.
ேிள்னைபபேற்று வலி எனேது பேறு்காலத்ின இறு்ியில் நி்கழும் ஒரு 
கெயல்முனற ஆகும். இந்் வலி வரும் போது, ்கர்பேபனே ்னெநார் 
இறுக்கங்களும் சுருக்கங்களும் ஏற்ேடும். இ்ன ்காரணமா்க ்கர்பேபனே 
வாெல் ்ிறக்கிறது. 
பேறு்காலத்ிற்கு முனோை (்காலத்ிற்கு முனோை) வலி எனேது 
பேறு்காலத்ின 37 வாரங்கள் முழுனம கேறுவ்ற்குள் ஆரம்ேிககும் 
வலியாகும்.

இ்ைால் என குழந்ன்ககு எனை ஆகும்?
பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி ஏற்ேட்டால் பேறு்காலத்ிற்கு முனோை 
ேிறபபு ஏற்ேடும், அ்ாவது உங்கள் குழந்ன் கவகு ெீக்கிரமா்க ேிறந்து 
விடும்.
பேறு்காலத்ிற்கு முனோ்க ேிறககும் குழந்ன்்களுககு:
	 • மூச்சு விடுவ்ில், ோல் அருந்துவ்ில், மற்றும் ப்்க உஷணதன் 

ெமமா்க னவத்ிருபே்ில் ெிரமம் இருக்கலாம்
	 • எைி்ில் க்ாற்றுபநாய் ஏற்ேடககூடும்
	 • மருததுவமனையில் ேிரத்ிபய்க ேராமாிபபு ப்னவபேடலாம்
	 • அவர்்கைின ்ாய் வீட்டிற்கு கெனற ேினபும் கூட 

மருததுவமனையில் ்ங்க பவண்டியிருக்கலாம்.
34-37 வாரங்களுககுள் ேிறககும் குழந்ன்்கள் பேறு்காலதன் ்கிட்டத்ட்ட 
பூர்த்ி கெய்்ிருந்்ாலும, அவர்்களுககு இனைமும் ோல் அருந்துவது, 
மூச்சு விடுவது போனறவற்றில் ெிரமம் இருக்கலாம்.
பேறு்காலத்ிற்கு எவவைவு முனோ்க உங்கள் குழந்ன் ேிறக்கிறப்ா, 
அவன அல்லது அவளுககு ்கீழ்காணும் நீண்ட்கால உடல்நலப 
ேிரச்ெனை்கள் அந்் அைவிற்கு ஏற்ேட வாய்பபு உள்ைது:
	 • ோர்னவககுனறவு
	 • நடபே்ில் ெிரமம்
	 • ்கற்ே்ில் ேிரச்ெனை்கள்
	 • அஸ்துமா(Asthma) மற்றும் சுவாெ க்ாற்றுபநாய்்கள்
பேறு்காலத்ிற்கு முனோ்க ேிறககும் ெில குழந்ன்்கள் மி்க ெிறிய்ா்க 
இருபேதுடன, வாழும் அைவிற்கு அவர்்கள் வலினமயா்க இல்லாமல் 
போ்கலாம்.

இந்் துண்டுேிரசுரத்ில் உள்ை 
்்கவல்்கனை உங்கள் துனணவர்/்கணவர் 
மற்றும் குடும்ேத்ாருடன ே்கிர்ந்து 
க்காள்ளுங்கள்.



இது எைககு ஏற்ேடுமா?

பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி யாருககும் ஏற்ேடலாம்.
நீங்கள் ஆபராக்கியமா்க இருந்து “ொியாை கெயல்்கள் 
எல்லாவற்னறயும்” கெய்்ாலும், பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி 
உங்களுககு ஏற்ேட இனைமும் வாய்பபு உள்ைது. ேிள்னைபபேற்று 
வலி ஏன ெீக்கிரமா்க க்ாடஙகு்கிறது எனே்ற்்காை எல்லா 
்காரணங்கனையும் மருததுவ நிபுணர்்கள் அறியவில்னல.

பேறு்காலத்ிற்கு முனோை ேிறபபு ஏற்ேடும் வாய்பபு 
ெில கேண்்களுககு அ்ி்கமா்க உள்ைது.
உ்ாரணமா்க, இந்் நினலயில் உள்ை கேண்்களுககு இனவ 
ஏற்ேடலாம்:
	 • பேறு்காலத்ிற்கு முனோ்க ேிறந்் ஒரு குழந்ன்னய ஏற்்கைபவ 

கேற்றிருபேவர்
	 • ஒனறுககும் பமற்ேட்ட குழந்ன்்கனை சுமக்கினறவர்்கள், 

உ்ாரணமா்க இரட்னடயர்்கள்
	 • புன்கப ேிடிபேவர்்கள்
	 • ்கர்பேம் ்ாிககும் போது எனட குனறவா்க இருபேவர்்கள்
	 • போதுமாை அைவு ஆபராக்கியமாை உணவு உண்ணா்வர்்கள்
	 • வாழகன்கயில் கேருமைவு மைஅழுத்தன் அனுேவிபேவர்்கள் 
	 • கேண்ணுறுபேில் அல்லது ெிறுநீர்பனேயில் க்ாற்றுபநாய் 

உள்ைவர்்கள்
	 • ேலமுனற ்கருச்ெின்வு ஏற்ேட்டிருபேவர்்கள்
	 • ்கடிைமாை பவனல கெய்ேவர்்கள்
	 • ேருவ வய்ில் இருபேவர்்கள்
	 • வனமுனற்கனை அனுேவிபேவர்்கள்
	 • ெட்டவிபரா்மாை போன்பகோருட்்கனை 

ேயனேடுததுேவர்்கள்

்கைடாவில் 13 குழந்ன்்கைில் ஒனறு 
மி்கச் ெீக்கிரமா்க ேிறக்கிறது.



பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி 
ஏற்ேடுவ்ற்்காை வாய்பபு்கனைக 
குனறக்க நான எனை கெய்யலாம்?
பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி எல்லாவற்னறயும் நாம் ்டுக்க இயலாது 
எனறாலும், ொியாை பநரத்ில் உங்கள் குழந்ன் ேிறக்க உ்வ நீங்கள் நினறய 
கெய்ய முடியும்:
	 • ்கர்பேம் எனறு க்ாிந்தும் ெீக்கிரமா்க ்கர்பே்காலப ேராமாிபனே க்ாடங்கி, 

உங்கைது மருததுவர் அல்லது மருததுவ மாதுனவ முனறயா்க ோர்க்கவும்
	 • உங்கைது ்கர்பே்காலத்ின ஆரம்ே்கட்டத்ில் ேிரெவத்ிற்கு முந்ன்ய 

வகுபபு்களுககு கெல்லவும்
	 • உங்களுககு OHIP இல்னல எனறால், ஒரு ெமூ்க உடல்நல னமயத்ில் 

(CHC) உங்களுககு ேராமாிபபு ்கினடக்கலாம். உங்களுககு 
அரு்கானமயிலுள்ை CHCனய ்கண்டுேிடிக்க 211ஐ (இலவெம்) அனழக்கவும். 
உங்கைது கமாழியில் உங்களுககு ்்கவல்்கள் ்கினடககும்.

	 • நீங்கள் புன்க ேிடிபேவரா்க இருந்்ால், அன் விட்டுவிட முயற்ெி 
கெய்யுங்கள் அல்லது குனறக்கவாவது முயற்ெி கெய்யுங்கள் 

	 • ே்கல்பநரத்ில் ெிறிது பநரம் ேடுததுக க்காள்ைவும் அல்லது  ்கானல 
உயர்த்ி னவதது உட்்காரவும்

	 • நனறா்க உண்ணு்லுக்காை ்கைடாவின உணவு வழி்காட்டு்னல (Eating 
Well with Canada’s Food Guide) ேினேற்றுங்கள்

	 • உங்கைது உடனல ்கவைியுங்கள் - ஏ்ாவது "வித்ியாெமா்க" உணரும் 
போது அன் ்கவைிதது அன்ப ேற்றி உங்கைின மருததுவர், மருததுவ 
மாது, ்கர்பே்கால ஆபலாெ்கர் அல்லது கெவிலியருடன பேசுங்கள்

	 • உங்கைது வாழகன்கயில் உள்ை அழுத்தன் எபேடி ன்கயாள்வது 
எனறு உங்கள் மருததுவர் அல்லது மருததுவ மாது  அல்லது ெமூ்கப 
ேணியாைருடன பேசுங்கள்

	 • ்கரு உண்டாவ்ற்்காை ெி்கிச்னெனய நீங்கள் கேற்றுக க்காண்டிருந்்ால், 
ஒனறுககும் பமற்ேட்ட குழந்ன் கேறுவ்ற்்காை ெந்்ர்பேதன்ப ேற்றி 
உங்கள் மருததுவருடன பேசுங்கள்

	 • புன்கயினல, போன்ப கோருட்்கள் அல்லது வனமுனறப ேிரச்ெனை்கள் 
இவற்னறக ன்கயாள்வ்ில் உ்வி ப்னவபேட்டால், உங்கைது மருததுவர், 
மருததுவ மாது அல்லது ெமூ்கப ேணியாைருடன பேசுங்கள்.

	 • பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி ேற்றி முடிந்்வனர 
எல்லாவற்னறயும் அறிந்து க்காள்ளுங்கள்:

- உங்கைது மருததுவர் அல்லது மருததுவ மாதுவிடம் 
ப்கள்வி்கள் ப்களுங்கள்

- இந்் துண்டுப ேிரசுரதன் ன்கபயாடு னவத்ிருங்கள்

துனணவர்்கள்/்கணவர்்களுக்காை பெ்ி: 
பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி ேற்றியும், 
அது வந்்ால் எனை கெய்ய பவண்டும் 
எனேது ேற்றியும் அறிந்து க்காள்வ்ன 
மூலம் நீங்கள் உ்வலாம்.



எைககு பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி 
இருக்கிற்ா எனேன் நான எபேடித 
க்ாிந்து க்காள்வது?
்ைககு பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி வந்்ிருக்கிற்ா எனேன் ்கண்டுேிடிபேது ஒரு 
கேண்ணுககு எைி்ாைது அல்ல. பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலியின அறிகுறி்கள் 
ேலேிரெவ்காலத்ின ேிற்ேகு்ியில் ஏற்ேடும் ெில ொ்ாரண கெயல்்கனைப போலபவ 
ப்ானறலாம். ்கவைிக்க பவண்டிய முக்கியமாை அறிகுறி்கள் உள்ைை, குறிபோ்க அனவ 
முனனே விட பு்ி்ா்கபவா அல்லது வித்ியாெமா்கபவா இருந்்ால்.

பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலியின அறிகுறி்களும் அனடயாைங்களும்
	 • க்ாடர்ந்து இருந்து க்காண்டிருககும் பமாெமாை இறுக்கங்கள் (cramps) அல்லது 

வயிற்று வலி்கள்
	 • ேனைீர்குடம் உனடந்து ெிறி்ைவு நீர் ்கெிவது போல அல்லது பீறிட்டு கேருமைவு 

்ிரவம் கவைிபயறிைால், அல்லது இரத்பபோககு உங்கைது கேண்ணுறுபேிலிருந்து 
வந்்ால்

	 • ்கீழமுதுகு வலி/இடுபேில் உனைச்ெல், அல்லது வலியில் மாற்றம்
	 • குழந்ன் கவைிபய வர இருபேன்ப போனற ்ள்ளும் உணர்வு
	 • ்னெநார் சுருக்கங்கள், அல்லது வலியின பவ்கம் அல்லது ேல சுருக்கங்கள் 

ஏற்ேடலாம்
	 • கேண்ணுறுபேிலிருந்து கவைிபேடும் இரத்ம் ்கலந்் ெைி ்கெிவு அ்ி்காிபபு
ெில கேண்்களுககு “ஏப்ா ஒனறு ொியில்னல” எைத ப்ானறலாம்.
்னெநார் இறுக்கங்கனைப ேற்றி ஒரு வார்தன்
பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலியின இறுக்கங்கள் ேிரெவ்காலத்ின ேிற்ேகு்ியில் ேல 
கேண்்கள் உணரும் வழக்கமாை இறுக்கங்கனை விட வித்ியாெமாை்ா்க ப்ானறலாம்:
	 • அனவ பமலும் முனறயா்க வருவ்ா்கத ப்ானறலாம்,
	 • நீங்கள் ந்கர்ந்து க்காண்டிருந்்ாபலா அல்லது ேடுததுக க்காண்டாபலா அனவ 

மனறவ்ில்னல 
	 • இறுக்கங்களுடன ேிற அறிகுறி்கள் ப்ானறலாம், கேண்ணுறுபேிலிருந்து ்ிரவ 

கவைிபோடு அல்லது இடுபபுஎலும்ேின அழுத்ம் 
உங்களுககு ெீக்கிரமா்கபவ குழந்ன் ேிறந்துவிடும் அோயம் உள்ை்ா எனேன் உங்கள் 
மருததுவர் அல்லது மருததுவ மாது அறிய உ்வ ஒரு ோிபொ்னை (ஸ்வப) கெய்யபேடும்.

உங்களுககு ேினவருேனவ இருந்்ால் மருததுவப 
ேராமாிபபும் ப்னவபேடலாம்:

	 •	்காய்ச்ெல், குைிர், ்னலசுற்றல், வாந்்ி அல்லது பமாெமாை
்னலவலி

	 •	மங்கலாை ோர்னவ அல்லது ்கண்்கைின முனபை ்கருவட்டங்கள்
	 •	உங்கைது ோ்ங்கள், ன்க்கள் அல்லது மு்கத்ின ்ிடீர் அல்லது 

்ீவிர வீக்கம் 
	 •	உங்கள் குழந்ன் ந்கர்வ்ில் குறிபேிடும்ேடியாை மாறு்ல



எைககு பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி இருபே்ா்க
நான நினைத்ால் எனை கெய்ய பவண்டும்?
உங்களுககு பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலிக்காை மு்ல்கூறிய அறிகுறி்கள் ஏதும் இருந்்ால்,

உடைடியா்க மருததுவமனைககுச் கெல்லவும்
உங்களுககு பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி வந்்ிருபேன் உறு்ிபேடுத் ஒரு மருததுவபரா அல்லது 
மருததுவ மாதுபவா உங்கனை ம்ிபேிட பவண்டும்.
மருததுவமனைககுச் கெனற ேிறகு உங்கைது வழக்கமாை மருததுவர் அல்லது மருததுவ மாதுனவ நீங்கள் 
அனழக்கலாம். உங்கைால் வா்கைம் ஓட்ட முடியாவிட்டால் உங்கள் குடும்ேத்ில் ஒருவர், ேக்கதது 
வீட்டுக்காரர் அல்லது நண்ேனர வா்கைம் ஓட்டச் கொல்லுங்கள். நீங்கள் ஒரு டாகெினயயும் அனழததுக
க்காள்ைலாம். ஆம்புலனனஸை அனழக்க நீங்கை் 911ஐ அனழக்கலாம், ஆைால் அ்ற்்கா்க நீங்கள் ேிறகு 
ேணம் கெலுத் பவண்டியிருககும். குடும்ேத்ிைர், நண்ேர்்கள் ஆ்கிபயாாின க்ானலபேெி எண்்கைின 
ேட்டியனலயும், க்காஞெம் அவெரத ப்னவக்காை ேணதன்யும் ்யாரா்க னவத்ிருங்கள். உங்கைால் 
மருததுவமனைககு உடைடியா்கச் கெல்ல முடியாவிட்டால், ஆபலாெனைககு உங்கள் மருததுவமனையில் 
உள்ை ேிள்னைபபேறு யூைிட்(birthing unit)ஐ அனழக்கவும்.

எைககு பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி ஏற்ேட்டால் 
மருததுவமனையில் எனை நடககும்?
மருததுவமனையில் உள்ை ேிள்னைபபேறு யூைிட்டிற்கு நீங்கள் வந்்வுடன, உங்களுககு 
பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி வந்து விட்ட்ா எனறு மருததுவபரா அல்லது மருததுவ மாதுபவா 
ோிபொ்ிதது ோர்போர்்கள். ெில ோிபொ்னை்களும் ்கண்்காணிபபும் ப்னவபேடலாம்.
மாற்றங்கள் எதுவும் இல்னல எனறாபலா அல்லது ்கர்பபனே வாெலில் மி்கச் ெில மாற்றங்கள் மட்டுபம 
இருந்்ாபலா,
• நீங்கள் வீட்டிற்குச் கெனறு ஓய்கவடுக்கலாம்
• உங்கைது வழக்கமாை மருததுவர் அல்லது மருததுவ மாது உங்கனை வினரவில் ோர்க்க 

விருபேபேடலாம்.
உங்கைது ்கர்பேபனே வாெல் ்ிறக்கத க்ாடங்கிைாபலா அல்லது குறு்கிைாபலா மற்றும் உங்களுககு 
வினரவில் குழந்ன் ேிறந்து விடும் எனறு மருததுவர் அல்லது மருததுவ மாது நினைத்ாபலா, 
ெி்கிச்னெக்கா்க நீங்கள் மருததுவமனையில் அனும்ிக்கபேடலாம். (பேறு்காலத்ிற்கு முனோ்க ேிறந்் 
குழந்ன்்களுககு ேிரத்ிபய்க ேராமாிபபு அைிககும் ஒரு மருததுவமனைககு நீங்கள் இடமாற்றம் 
கெய்யபேடலாம்.)
உங்கைது ்கர்பேம் 34 வாரங்களுககு குனறவா்க இருந்்ால் உங்கைது குழந்ன்யின நுனரயீரல்்கள் 
வைர உங்களுககு ஒரு மருந்்ின இரண்டு மருந்்ைவு்கள் க்காடுக்கபேடலாம். இந்் மருந்து உங்கள் 
உடலில் 48 மணி பநரங்களுககு இருந்்ால் இது ெிறபோ்க பவனல கெய்யும் எனே்ால், குனறந்்ேட்ெம் 
இந்் ்காலஅைவிற்கு உங்கைது ேிரெவ வலினய ்ாம்ிக்க அல்லது நிறுத் பவறு ஒரு மருந்தும் 
அைிக்கபேடலாம்.
இந்் இரண்டாம் மருந்துககுப ேிறகு,
• பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலினய உங்கைது உடல் ்ாைா்கபவ ெில 

வாரங்களுககு ்ள்ைிபபோடும் 
• உங்கைது பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி ெிறிது பநரம் மட்டுபம 

்ள்ைிபபோடபேட்டு, உங்கள் குழந்ன் ெீக்கிரமா்க ேிறக்கவும் வாய்பபுண்டு. 
ெிறிது பநரமா்க இருந்்ாலும், இது உங்கள் குழந்ன் வைர்ந்து, ேிறக்கத ்யாரா்க 
உ்வும்.

உங்களுககு பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி 
ஏற்ேட்டால், மருததுவமனைககு வினரவா்கச் 
கெல்வது முக்கியம் - உங்கள் குழந்ன்யின 
ஆபராக்கியத்ிற்கு  நனனம கெய்யும்.



இந்் துண்டுப ேிரசுரதன் ேடித் ேிறகு உங்களுககு ஏப்னும் 
ப்கள்வி்கள் இருந்்ால் அவற்னற இஙகு எழு்ி னவததுக க்காண்டு, 
உங்கைது அடுத் வருன்கயின போது உங்கள் மருததுவர் அல்லது 
மருததுவ மாதுவிடம் ப்கட்்கவும்.

எைது மருததுவர் அல்லது மருததுவ மாதுவிடம் எைது துனணவர்/
்கணவர் ப்கட்்க விரும்பும் ப்கள்வி்கள்:

உங்கைது மருததுவர் அல்லது மருததுவ 
மாதுனவ அடுத் முனற ெந்்ிககும் 
போது இந்் ெிற்பறட்னட உங்களுடன 
க்காண்டு வரவும்.

பேறுகாலத்திற்கு முனோன வலியைப் 

ேற்்தியும், அது வந்ால் எனன  

செயவது எனேய்ப் ேற்்தியும்  

அ்திநது சகாள்ளுஙகள்.

பேறுகாலத்திற்கு முனோன 

வலி –
இது பேறுகாலம் 

முழுயை சேறுவ்ற்குள் 

ஆரம்ேதிக்கும் வலிைாகும்.

அ்திகு்திகளும் அயைைாளஙகளும்

கரப்ேதிணதிப் சேணகள், அவரகளதின துயணகள்/கணவரகள் 

ைற்றும் குடும்ேத்தினருக்கான ஒரு முக்கதிைச் பெ்தி

Tamil

resource (please remove this layer after aligning)

resource (please remove this layer after aligning)



நினைவிருக்கட்டும்:
பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி யாருககு பவண்டுமாைாலும் 

ஏற்ேடலாம்.
பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலியின அறிகுறி்கனை அறிந்து 

க்காள்ளுங்கள்.
உங்களுககு பேறு்காலத்ிற்கு முனோை வலி 

ஏற்ேட்டிருபே்ா்க நீங்கள் நினைத்ால், உடைடியா்க
மருததுவமனைககுச் கெல்லுங்கள்.

மருததுவமனை க்ானலபேெி எண்:

(“ேிள்னைபபேறு யூைிட்(birthing unit)”) எனறு ப்கட்்கவும்

மருததுவர் அல்லது மருததுவ மாதுவின எண்:

விநிபயா்கிபேவர்்கள்:

கேஸ்ட் ஸ்டார்ட்: ஒனட்டாாிபயாவின ்ாய், பெய் மற்றும் ஆரம்ே்கால குழந்ன் வைர்பபு 
வை னமயம்(Ontario’s maternal, Newborn and Early Child Development Resource centre) 

www.beststart.org

Health Nexus (கெல்த கநகெஸ்)
180 டண்டாஸ் ஸ்டிாீட் கவஸ்ட், சுவீட் 301 கடாரண்படா, ON M5G 1Z8 • 1-800-397-9567

www. healthnexus.ca

இந்் ஆவணம் ஒனட்டாாிபயா அரெின நி்ி உ்வியுடன ்யாாிக்கபேட்டிருக்கிறது. 
உனரனய மாற்றியனமபேது, கமாழிகேயர்பபு மற்றும் அச்ெிடுவ்ற்்காை கெலவு்கள், 

குடியுாினம மற்றும் குடிவரவு ்கைடா மூலமா்க ்கைடா அரொல் அைிக்கபேட்டை.
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