ஒரு வயது வரர உள்ள குழந்ரைகளுக்கு அடிக்கடி
வரக்கூடிய சாைாரண ந ாய்கள்

அடிக்கடி அழுைல்
காரணம்:
உணவு ற்ாகுறனால் யனிறு ிபம்ாநல் அழுதல். குமந்றதனின்
பதல் 3 நாதங்கில் பம்புநண்டம், செரிநாநண்டம் பழுறநனாக
யர்ச்ெி அறடனாத காபணத்தாலும், நாறுட்ட சூழ்ிற காபணத்தாலும்
அமாம்
ைீர்வு:
- குமந்றதக்கு ததறய இருக்கும்தாது ாலூட்ட சதாடங்க தயண்டும்.
- ெீறுீர், நம் கமிந்திருந்தால் ஈபநில்ாநல் தூய்றந செய்ன தயண்டும்.
- கண்டுாபங்கி,திப்ிி இபண்றடபம் ெநஅவு டுத்து உர்த்தி
சாடினாக்கி சுசய்னில் கூட்டி, அறத தானின் நார்ில் பூெி குமந்றதக்கு
ாலூட்டிால் ெீிஅழுதல் ிற்கும்.
வயிறு ப ாருமல்:
இம் குமந்றதகலக்கு உணவு சகாடுத்தவுடன் யனிறு சரிதாக
காணப்டும்.குமந்றத ெினின் காபணநாக ாலுண்ணும்தாது காற்றும்
உட்செல்யதால் யனிறு சருத்து காணும். இதனுடன் ஆெயாய் யமினாக
காற்று ிரிதலும் ற்டும். இதால் இனல்புக்கு நாாக குமந்றத உடற
பறுக்கி சகாண்டு அழும்.
ைீர்வு:
1.சயதுசயதுப்ா ீரில் ஒற்டம் தபாம்.
2.புன்ற, கண்டுாபங்கி, ொதிசகாட்டம் ெநஅவு டுத்து சாடித்து
தண்ண ீர் யிட்டறபத்து தொக காய்ச்ெி அறத யனிற்ில் பூெ தயண்டும்.

ால் உண்ணாைிருத்ைல்
தானின் நார்ில் ால் கட்டிதாய் புிப்பு தன்றநபடன் இருந்தால்
குமந்றத ால் குடிக்காது.

ைீர்வு:
இதற்கு ாற நார்கத்திிருந்து ீய்ச்ெி அகற்ியிட்டு, புதின ாற
குடிக்க செய்ன தயண்டும்.

மருத்துவம்:
அதிநதுபத்றத சாடித்து பறப்ால் யிட்டறபத்து தானின் நார்ில் பூெி
குமந்றதக்கு ாலூட்ட தயண்டும்.

ால் எைிபரடுத்ைல்:
பதல் 3 நாதங்கில் குமந்றத ாலுண்ணும்தாது தயகநாக
அருந்துயதால் காற்றும் உள்த செல்கிது இதால் யனிற்ில் காற்றும், ாலும்
தெர்ந்து ிறயதால் குடித்தப்ால் யாய்யமிதன ெிிதவு சயித்தள்டுகிது.

ைீர்வு:
ால் குடித்தவுடன் குமந்றதறன ததாில் தாட்டு தட்டி ப்ம்
யந்தவுடன் தூங்க றயக்கவும்.

மருத்துவம்
சயள்றபூண்டு திரி 5 டுத்து, ததாறீக்கி ெட்டினிிட்டு 3கி ஓநம்
அதனுடன் தெர்த்து சயடிக்கும் ெநனம் 1௦௦ நிி ீர்யிட்டு ாதினாக காய்ச்ெி
குடிக்க செய்னவும்.

மலக்கட்டு:
குறந்த அவு ால் குடித்தால், உடலுக்கு தயண்டினவு உணவு டுத்து
சகாள்ா திருத்தல், தநலும் ெி தாய்ிறகில் நக்கட்டு ற்டும்.

ைீர்வு:
அதிநதுபம் 1கிபாம், தயப்ந்துிர் 1கிபாம், ாட்டு ெர்க்கறப 1கிபாம்
பன்றபம் சய்யிட்டு அறபத்து தபவும்.
5-6 உர் திபாட்றெகற ீரில் 2-3 நணிதபம் ஊறயத்து அதற
ீருடன் ிறெந்து யடிகட்டி ஒரு ெங்கவு தபாம்.

6 நாத குமந்றதகலக்கு 1௦ ாட்கலக்கு 1 பற 1 சயற்ிற, 1 ல் பூண்டு, 1
ெீட்டிறக ஓநம் தெர்த்து அறபத்து சயந்ீரில் கந்து ஒரு ாாறட அவு தபவும். இது
குமந்றதனின் யனற்ில் யாப தெபாநல் இருக்க உதவும்.

ஒரு வயதுவரர உள்ள குழந்ரைகளின் ந ாய் எைிர்ப்பு சக்ைிரய
அைிகமாக்கும் மருந்துகள்.
1.உரர மாத்ைிரர:
குமந்றதனின் ஒரு நாதத்திற்கு தநல் உறப நாத்திறபறன ஒரு பற சயந்ீர்
அல்து தாய்ப்ால்யிட்டு அறபத்து தானின் நார்ில் பூெி, ின் குமறதறன
ாலுண்ணும்டி செய்னாம்.
நாதங்கள் கூட கூட 2 அல்து 3 தடறய உபெி தபாம்.
ஒரு யருடம் யறப குமந்றதகலக்கு தபாம்.

யன்:
தாய் திர்ப்புெக்தி அதிகநாகும்
யனற்ில் யாப தெபாநல் யாபறய அகற்றும்.
நாந்தம், கணம், யனிற்றுதாக்கு தீரும்.

2.ெிறுததக்கு, கண்டங்கத்திரி,யாய்யிடங்கம் ஆகினயற்ற தாய்ப்ாில் அறபத்து, உருண்றட
செய்து குமந்றதகலக்கு யமங்காம். இது குமந்றதனின் தாய் திர்ப்பு ெக்திறன
அதிகரிக்கும்.
3.தகாமிபட்றடறன தயகறயத்து நஞ்ெட்கரு நட்டும் டுத்து குமந்றதனின் ட்டாம்
நாதத்திிரிந்து தபாம். இதால் குமந்றதகலக்கு ததகபுஷ்டி, தாய்திர்ப்பு ெக்தி ற்டும்.

ைாய்ப் ால்
1.6 நாதங்கள் யறப குமந்றதகலக்கு தாய்ப்ாத ெிந்த உணவு.
2.குிப்ாக பதல் 3 நாதங்கள் யறப தயறு ந்த உணவும் தபத்ததறய இல்ற.
3.குமந்றத ிந்த பதல் 5 ாட்கலக்கு கட்டானம் ெீம்ால் தப தயண்டும், இதில் தாய்
திர்ப்புெக்திறன உருயாக காபணநா காபணிகள்(Ig A,Ig G,Ig M) அதிகம் உள்.
4.குமந்றதகலக்கு ற்டும் சுபம், யாந்திததி தான்யற்ற யபாநல் தடுக்கும்.
5.தாய்ாில் இருக்கும் PABA( Para amino benzoic acid) நதரினா, யனிற்றுயி, கபப்ான்
தாய்கள் யபாநல் தடுக்கும்.
6.ெீம்ாில்(colostrum) ப்தபாடீன், றயட்டநின்

A,C,D,E அதிகம் உள்து.

7.ிந்த குமந்றதகலக்கு தாய்ப்ால் சகாடுப்தால் ிந்த ெி ாட்கில் யரும்
காநாற தாய் தடுக்கப்டும்.

