
மகளிர் சுகாதார உடற்பயிற்சி மூலம் 
சிகிச்சை
கர்ப்பத்தை உள்ளடக்கிய ஒரு ைதைப்பு -

❑முதுகுகள் 

❑ மார்பகங்கள் 

❑ வயிறு  

❑ மற்றும் கீழே



ஒரு பபண் ஆழ ாக்கிய 
பிசிழயாபை பிஸ்ட் என்ன பெய்வார்?

• முதன்சமயாக இந்நிபுணர்கள் முதுகு, மார்பகம், வயிறு மற்றும்

அவற்றிற்கு கீழே வரும் (இடுப்பு வலி மற்றும் இடுப்பு தள தசை

நார்கள்) பிரச்ைசைகளுக்கு தீர்வு காண்கின்றைர்.

• அவர்கள் இளம்பருவ வயது, பிரைவத்திற்கு முந்சதய வயது, கர்ப்பம்

மற்றும் பிரைவத்திற்கு பிந்சதய காலம், பபரிபமழைாபாஸ் மற்றும்

மாதவிலக்கு முடிவு கட்டங்கள் மற்றும் அதற்கு அப்பாலும்

பபண்களுடன் பணிபுரிகிறார்கள்.



கர்ப்பம் கா ணமாக உடலில் ஏற்படும் 
மாற்றங்கள்

பை மாற்றங்கள் ஏற்படைாம்:

● ஹார்ழமான் மாற்றங்கள் - புழ ாபெஸ்ட்டிழ ான் மற்றும் பிற ஹார்ழமான்களின் 
அதிகரிப்பு உங்கள் உடதை மிகவும் பெகிழ்வாக ஆக்குகிறது

● ஒரு பபண்ணின் வயது மற்றும் கருத்ைரிப்பின் ைன்தம (IVF, IUI, மாற்றப்பட்ட 
ஹார்ழமான் அளவுகள்)

● பைை ப்பட்ட குேந்தைகள்  (ஒன்றுக்கும் ழமற்பட்ட குேந்தைகள்)
● பை பிறப்புகள் (இ ட்தடயர்கள், மும்மூர்த்திகள்)
● கருப்தபயில் குேந்தையின் நிதை
● குேந்தையின் எதட
● கர்ப்பத்திற்கு முன், கர்ப்ப காைத்தில் மற்றும் கர்ப்பத்திற்கு பிந்தைய ைாயின் 

உடற்பயிற்சி



ழதாரசண

நம் முதுபகலும்பில் இயற்சகயாகழவ 3 வசளவுகள் உள்ளை: கர்ப்பப்சப வாய்,
பதாராசி மற்றும் இடுப்பு வசளவுகள். இந்த வசளவுகள் ைமநிசல மற்றும்
நிசலத்தன்சமசயப் பராமரிக்க உதவுகின்றை. தசைகள், திசுக்கள் மற்றும்
தசைநார்கள் இசணக்க வலுவாை கட்டசமப்பு ஆதரசவ வேங்குகின்றை.

கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பின்வருமாறு:

• முன்பகுதியில் அதிகரித்து வரும் கர்ப்பிணி வயிற்றின் சுசமசயச் சுமக்க
இடுப்பு வசளவு அதிகரிக்கிறது.

• புவியீர்ப்பு சமயம் பபரும்பாலும் குதிகால் மற்றும் கால்களின் வசளவுகளில்
உள்ளது, இடுப்பு மற்றும் இடுப்பு முேங்கால்களுக்கு பின்ைால் அசமந்துள்ளது.

• முன்ழைாக்கி கழுத்து நிசல மற்றும் குத்தப்பட்ட கன்ைம் (எதிர் ைமநிசலக்கு)



ழதாரசண

கண்ணாடியின் முன், தட்சடயாை ழமற்பரப்பில் உங்கள் உடசலச்
ைரிபார்த்து, இப்ழபாது நீங்கள் கர்ப்பமாக இருப்பதால் உங்கள் எசடப்
பங்கீடு எங்குள்ளது என்பசத உணருங்கள்.

பவறுமழை, உங்கள் எசட உங்கள் பாதத்தின் முன்பக்கத்தில் இருந்து
குதிகால் வசர கூட உணர ழவண்டும், உங்கள் இடுப்பு உங்கள் முேங்கால்கள்
மற்றும் நடுக்கால் மீது நிசலநிறுத்தப்பட்டுள்ளது, ழதாள்கள் தளர்வாகவும்,
இயற்சகயாை நிசலயில் கன்ைம் இருக்கும்.



ஒரு "சிறந்த" 
ழதாரசணசய 
ஏற்றுக்பகாள்வது



டயஸ்டாஸிஸ் பரக்டஸ் அப்ழடாமிைஸ் தசை 
(டிராம்)

DRAM பிரித்தல் என்றால் என்ை?
நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கும்ழபாது வயிற்றில் என்ை நடக்கும்?





புதிதாகப் பிறந்த குேந்சதயில் 
DRAM

• புதிதாகப் பிறந்தவருக்கு, மலக்குடல் வயிறு

முழுமமயாக வளரச்ச்ியமடயவில்மல மற்றும்

நடுப்பகுதியில் ஒன்றாக மூடப்படாமல்

இருக்கலாம்.

• குமறமாத மற்றும் இனப் புதிதாகப் பிறந்த

குழந்மதகளில் பிறக்கும்பபாபத DRAM

அதிகமாகக் காணப்படுகிறது.



கர்ப்பம் - பலதரப்பட்ட 
பபண்களின் அதிகரிப்பு,
பல பிறப்பு கர்ப்பங்கள்

ஹார்ம ான் பாதிப்புகள்

-கரப்்ப

புபராஜெஸ்ட்டிபரான், 

ஓய்ஜவடுத்தல், மற்றும்

தாய்ப்பால் ஜகாடுப்பதில்

ஈஸ்ட்பராென் மாற்றல்

 கப்மபற்றுக்குப்பின்அல்லது

அறுவை-சிகிசம்சக்கு 6 - 8 

வாரங்களுக்குமுன்பப

உடற்பயிற்சிக்குத் திரும்பவும்

தவறாை பயிற்சிகள் (துவக்க 
முகாம்கள், குத்துச்ைண்சட, அதிக 
தாக்கம் அல்லது பதாடர்பு 
விசளயாட்டு) சுேற்சி (ைாய்ந்த 
தசைகள்) நடவடிக்சககள்

DRAM 
எதைால் 
ஏற்படுகிறது?



DRAM ஐ மதிப்பிடுவதற்கு ரியல் சடம்
அல்ட்ராைவுண்ட் இழமஜரி (RTUI).



பபாதுவாக DRAM உடன் 
பதாடர்புசடய நிபந்தசைகள்

• உடற்பயிற்சியின் பின் வலி (இடுப்பு, முேங்கால்கள், இடுப்பு)
• கீழ் முதுகு வலி அதிகரிக்கும்
• பெரிமான பி ச்ெதனகள் - IBS, மைச்சிக்கல், வயிற்றுப் பிடிப்பு
குடலிறக்கம்

• இடுப்பு மாடி ைதெ (PFM) - பைவீனம் அல்ைது பிடிப்பு
• இடுப்பு உறுப்பு வீழ்ச்சி (POP)
• அடங்காதம (மன அழுத்ைம், அவெ ம், அவெ ம் அல்ைது கைப்பு)



பலவீைமாை சமய தசைகள், கீழ் முதுகு, 
முேங்கால் மற்றும் கணுக்கால் வலி



• மகப்ழபறுக்கு முற்பட்ட ைரியாை பயிற்சிகளின் முக்கியத்துவம் - கர்ப்பம்
என்பது ஒரு புதிய விசளயாட்சடத் பதாடங்க அல்லது ஜாகிங் பைல்ல
ழவண்டிய ழநரம் அல்ல.

• பபாருத்தமாை உடற்பயிற்சிகளுக்கு உங்கள் மருத்துவர் மற்றும்/அல்லது
மகளிர் சுகாதார பிசிழயாபதரபிஸ்ட்சட அணுகவும்

• நன்றாக சுவாசிக்கவும், எல்லா ழநரங்களிலும் மூச்சுத் திணறசலத் தவிர்க்க
முயற்சிக்கவும்

• மாற்றியசமக்கப்பட்ட வயிற்றுப் பயிற்சிகள் - பரக்டஸ் அப்ழடாமிைஸ்,
ைாய்ந்த தசை நடவடிக்சக மற்றும் டிரான்ஸ்பவர்ைஸ் அப்ழடாமிைஸ் தசை

• நல்ல இடுப்பு மாடி தசை பயிற்சிகள்

டிராம் சிகிச்சை மற்றும் பிசிழயாபதரபி மூலம் 
மகப்ழபறுக்கு முற்பட்ட உடற்தகுதியில் கவைம் 
பைலுத்துதல்



பமன்சமயாை குசறந்த தாக்க 
உடற்பயிற்சி:
➢ உங்களுக்கும் உங்கள் குேந்சதக்கும்
ைரியாை வசக உடற்பயிற்சிக்காக
எப்ழபாதும் உங்கள் மருத்துவரிடம்
மற்றும் பின்ைர் உங்கள்
பிசிழயாபதரபிஸ்ட்சடச் ைரிபார்க்கவும்.

➢ பிறப்புக்கு முந்சதய ழயாகா மற்றும்
சபழலட்ஸ் வகுப்புகள், நீர் சிகிச்சை நீர்
வகுப்புகள், திைைரி நசடகள் மற்றும்
தாய்மார்களுக்காை நீட்டிப்பு மற்றும்
பதானி

➢ எந்தபவாரு உடற்பயிற்சித்
திட்டத்சதயும் பதாடங்குவதற்கு முன்,
உங்கள் இடுப்புத் தளத்தின் தசைச்
பையல்பாடு மற்றும் வலிசம குறித்து
உங்கள் மகளிர் சுகாதார
பிசிழயாபதரபிஸ்ட்சடச் ைரிபார்க்கவும்.



கர்ப்ப காலத்தில் 
உடற்பயிற்சியின் நன்சமகள்

• சுறுசுறுப்பாக இருப்பது உசேப்சபக் குசறக்கலாம்
• இது குசறப்பிரைவத்தின் அபாயத்சதக் குசறக்கலாம்
• இது ஆழராக்கியமாை எசடசய பராமரிக்கவும், கர்ப்ப காலத்தில் உடல் பருமசை
தடுக்கவும் உதவும்

• இது நீரிழிவு அபாயத்சதக் குசறக்கலாம்
• இது தசை வலிசம, நீளம் மற்றும் பநகிழ்வுத்தன்சமசய பராமரிக்கிறது
• இது ஒருங்கிசணப்பு, சுவாை விழிப்புணர்வு, கட்டுப்பாடு ஆகியவற்சற
ழமம்படுத்துகிறது

• இது பிரைவத்திற்குப் பின் ழவகமாக மீட்க உதவுகிறது



முக்கிய பயிற்சி
● நீட்டுதல்
● முதன்சம சமய தசைகசள 
வலுப்படுத்துதல் (பரக்டஸ் 
அப்ழடாமினிஸ், உள் மற்றும் 
பவளிப்புற ைாய்ந்த தசைகள் மற்றும் 
டிரான்ஸ்பவர்ைஸ் அப்ழடாமினிஸ் 
தசைகள்)

● பதாடர்புசடய சமய தசைகள் 
குழுக்கள்:
● உதரவிதாைம் - நல்ல இயற்சகயாை
தளர்வாை உதரவிதாை சுவாைம்

● இடுப்பு மாடி தசை



ஒற்சற முேங்கால் 
அசணப்புகள்

இரட்சட முேங்கால் 
அசணப்புகள்

முேங்கால் ழரால்ஸ்

பாயில் நீட்டுதல் பயிற்சிகள்

நீங்கள் இந்த நீட்டிப்புகசள 
20-30 விைாடிகளுக்கு
இசடயில் 
சவத்திருக்கலாம்.



Piriformis இடுப்பு நீட்சி குேந்தையின் ழபாஸ்

ொய் / வால் பக்கத்தை அதெக்கும் நீட்சி
(ைதை, தக மற்றும் வால் ஒழ  திதெயில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது)

நீங்கள் இந்த நீட்டிப்புகசள 
20-30 விைாடிகளுக்கு
இசடயில் 
சவத்திருக்கலாம்.

பாயில் நீட்டுதல் பயிற்சிகள்



ஊசி நூல் அல்லது யாசை நீட்சி
உங்கள் த்பரடிங் சகசயப் பார்க்கவும் 
(காட்டப்பட்டுள்ளபடி) 
ழதாள்களில் கீழே ைரிந்து விடாதீர்கள் 
நிமிர்ந்து இருங்கள் 
20-30 விைாடிகள் இந்த நீட்டிப்சபப் பிடித்து மாற்றி 
மாற்றி சவக்கவும்

பூசையும் பசுவும் அல்லது மிட் ழபக் நீட்சி
பூசைசயப் ழபால் உங்கள் முதுசகச் சுற்றிக்பகாள்ளவும் 
(முதல் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி) உங்கள் முதுசக 
மாட்சடப் ழபால நீட்டவும் (இரண்டாவது படத்தில் 
காட்டப்பட்டுள்ளபடி) 20-30 விநாடிகளுக்கு பூசைக்கும் 
மாட்டுக்கும் இசடயில் மாறி மாறி நீட்டவும்.

பாயில் நீட்டுதல் பயிற்சிகள்



முக்கிய ஈடுபாடு மற்றும் உடற்பயிற்சி

நீங்கள் கண்டிப்பாக:
● எல்லா ழநரங்களிலும் சுவாசிக்கவும் - மூச்சைப் பிடிக்க முடியாது
● உங்கள் இடுப்புத் தளத் தசைகசள ஈடுபடுத்துங்கள் - (பின்பக்கப் பாசத மற்றும் 
முன்பக்கத்சத மூடு மற்றும் தூக்கிப் பிடிக்கவும்)

● உங்கள் டிரான்ஸ்பவர்ைஸ் அப்ழடாமினிஸ் தசைசய உங்கள் முதுபகலும்சப 
ழநாக்கி உள்ழநாக்க ழவண்டும். 

நிறுத்து
● மத்திய தசை சுவரில் ஏழதனும் வலி அல்லது குவிப்சப நீங்கள் உணர்ந்தால்
● நீங்கள் வயிற்று அல்லது முதுகில் அறுசவ சிகிச்சை பைய்திருந்தால்



நிசைவூட்டல்கள்:

• உங்கள் முக்கிய ஈடுபாட்டுடன் பயிற்சி பைய்யப்பட ழவண்டும்

• இயற்சகயாை உதரவிதாை சுவாைம், உங்கள் இடுப்பு மாடி தசைகசள முடிந்தவசர
ஈடுபடுத்துங்கள், உங்கள் கீழ் டிரான்ஸ்பவர்ைஸ் அப்ழடாமிைஸ் தசையில் ஈடுபடுங்கள்
மற்றும் பயிற்சிகள் முழுவதும் பராமரிக்கவும். உங்கள் முக்கிய கட்டுப்பாட்சட
இேந்தால் நிறுத்துங்கள்.

• அசைத்து பயிற்சிகளும் பையல்பாட்டில் எந்த வலியும் இல்லாமல் நடத்தப்பட
ழவண்டும்.

முக்கிய கட்டுப்பாடு மற்றும் 
வலுப்படுத்தும் பயிற்சிகள்



ஒற்சற கால் ஸ்சலடுகள்

• ஒரு காசல 5cm (1 அங்குலம்) தசரயில் இருந்து பவளிழய 
இழுத்து இடுப்புக்கு திரும்பவும்.

• கால் ழமல்ழநாக்கி ஊர்ந்து பைல்ல அனுமதிக்காதீர்கள் 
(விமாைம் புறப்படுவது ழபால).

• அசைவுகளில் கால் குசறவாகவும், நீளமாகவும், 
பமதுவாகவும் சவக்கவும்.

• 20 முதல் 30 விநாடிகளுக்கு இந்த இயக்கத்சத பைய்யவும். 
மறுபுறம் மீண்டும் பைய்யவும்.



ழைர்க்சக உடற்பயிற்சி

அடிக்டர் (உள் பதாசட) தசைகளில் ழவசல 
பைய்கிறது.

உங்கள் முேங்கால்களுக்கு இசடயில் ஒரு 
பந்து அல்லது தசலயசணசய சவத்து, 
உங்கள் உள் பதாசட தசைகளால் பமதுவாக 
உள்ழநாக்கி அழுத்தவும்.

10 விைாடிகள் பிடித்து 10 விநாடிகள் 
விடுவிக்கவும். இந்த வரிசைசய 1 நிமிடம் 
வசர பைய்யவும்.

முக்கிய கட்டுப்பாடு மற்றும்
வலுப்படுத்தும் பயிற்சிகள்



பாலம்

பல்ழவறு கால் நிசலகளில்:
1. முன்ழைாக்கி
2. பவளிழய திரும்பியது
3. ைற்று உள்ழநாக்கி திரும்பவும்

உங்கள் உடசல ஒரு பாலம் நிசலக்கு உயர்த்தி, 
ஒவ்பவாரு நிசலக்கும் 15-30 விநாடிகள் 
சவத்திருங்கள்.

முக்கிய கட்டுப்பாடு மற்றும் வலுப்படுத்தும் 
பயிற்சிகள்



முக்கிய கட்டுப்பாடு மற்றும் 
வலுப்படுத்தும் பயிற்சிகள்

சபபைப் கர்ல்ஸ்

• ஸ்விஸ் பந்தில் அமர்ந்தார். பாதத்தின்
கீழ் பாதுகாப்பாக பதரபாண்சட
சவத்து, ஒரு சகயால்
(காட்டப்பட்டுள்ளபடி) பதரபாண்டின்
முசையில் பிடிக்கவும்.

• சகசய ழமல்ழநாக்கி உயர்த்தி, உங்கள்
சபபைப்களில் ஈடுபடவும்
(காட்டப்பட்டுள்ளபடி). இயக்கம் /
எதிர்ப்புடன் மூச்சை பவளிழயற்ற
நிசைவில் பகாள்ளுங்கள். இசத 10-20 
எண்ணிக்சகயில் பைய்யவும்.

• மறுபுறம் மீண்டும் பைய்யவும்.



ழகாழி இறக்தக

தக மற்றும் முேங்தகயின் 90 டிகிரி
ழகாணத்தைப் ப ாமரிக்கவும் (முைல்
படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது).

ழைாள்பட்தட உய த்தைத் 
ைாண்டக்கூடாது.

இயக்கம் / எதிர்ப்புடன் மூச்தெ 
பவளிழயற்றவும் (இ ண்டாவது படத்தில் 
காட்டப்பட்டுள்ளது). 

இதை 10-20 எண்ணிக்தகயில் 
பெய்யவும். மறுபுறம் மீண்டும் பெய்யவும்.

முக்கிய கட்டுப்பாடு மற்றும் 
வலுப்படுத்தும் பயிற்சிகள்



பம்ப் / கடத்தல் பயிற்சி

உங்கள் முக்கிய வயிற்று தசைகள் மற்றும் இடுப்புத் தளத்சத 
ஈடுபடுத்துங்கள்.

முேங்சககள் 90 டிகிரி, பதரழபண்டுடன் முேங்சகயில் 
பவளிப்புற சுேற்சி (பதாடக்க நிசலயில் காட்டப்பட்டுள்ளது).
இந்த பையசலச் பைய்யும்ழபாது, பதரபாண்சட பமதுவாக 
நீட்டி (உங்களால் முடிந்த அளவு) மூச்சை பவளிழய விடவும்.

ழதாள்பட்சட உயர நிசல, பதாப்சப பட்டன் உயர நிசல 
மற்றும் தசலக்கு ழமல் உயரம் (காட்டப்பட்டுள்ளபடி) 
ஆகியவற்றுடன் இந்த பையசல மீண்டும் பைய்யவும்.

ஒவ்பவாரு நிசலக்கும் 10-20 எண்ணிக்சககள் வசர 
இயக்கத்சத மீண்டும் பைய்யவும்.

த ாப்புள் நிவல

(த ாப்புள் தபா ் ான்)

ம ாள்படவ்டஉயர ்

 வலயின்

உயர ்திற்கும ல்

முக்கிய கட்டுப்பாடு மற்றும் வலுப்படுத்தும் பயிற்சிகள்

த ாடக்கநிவல



இடுப்பு மாடி தசைகள் (PFMs)
ஆண்கள் மற்றும் பபண்கள் இருவருக்கும் ஒழர பையல்பாட்டு PFMகள் உள்ளை. இருப்பினும்,
உடற்கூறியல் கட்டசமப்பு ழவறுபாடுகள் உள்ளை. ஆண் மற்றும் பபண் இருபாலருக்கும் PFM
களின் பங்கு இடுப்பு உறுப்புகசள ஆதரிப்பதும், அசவ வழியாக பைல்லும் உறுப்புகசள
மூடுவதற்கு உதவுவதும் ஆகும் - சிறுநீர்ப்சப மற்றும் குடல். நம் உடலில் உள்ள அசைத்து
தசைகசளயும் ழபாலழவ "நாம் பயன்படுத்தாவிட்டால், அசத இேக்கிழறாம்"!

நாம் ஒரு PFM பயிற்சி பைய்ழவாம்:
நீங்கள் 'காற்று அல்லது ஒரு பூ' நிறுத்த முயற்சிப்பது ழபால் பின் பத்திசய மூடவும்;
முன்பக்கப் பாசதசய மூடவும், நீங்கள் சிறுநீசர நடுவில் அல்லது கசிவசத நிறுத்த
முயற்சிப்பது ழபால. பின்ைர் இந்த தசைகசள ழமல்ழநாக்கி வசரயவும் (தூக்கவும்).

• இந்த தசைகள் ழமல்ழநாக்கி ஒரு லிஃப்ட் அல்லது லிஃப்ட் நடவடிக்சகசய கற்பசை
பைய்து பாருங்கள். தசை வலிசமசயப் பராமரிக்க ஒரு நாசளக்கு 30 x ழவகமாகவும் (2
விைாடிகள் லிப்ட், 2 பநாடி பவளியீடுகள்) மற்றும் 30 x பமதுவாை PFM (10 பநாடி லிப்ட்
ழ ால்ட், l0 பநாடி பவளியீடு) இயக்கங்கசளச் பைய்ய பரிந்துசரக்கப்படுகிறது.

உங்களுக்கு ஏழதனும் சிக்கல்கள் இருந்தால் - இரத்தப்ழபாக்கு, ஆரம்ப சுருக்கங்கள் அல்லது
படுக்சகயில் ஓய்வில் இருந்தால் - PFM பயிற்சிகசளச் பைய்வதற்கு முன் உங்கள்
மருத்துவரின் ஆழலாைசைசயப் பபறவும், ழமலும் நீங்கள் PFM பயிற்சிகசளச் ைரியாகச்
பைய்கிறீர்களா என்பசத உங்கள் பபண்களின் ஆழராக்கிய பிசிழயாபதரபிஸ்ட் ைரிபார்க்கவும்.



இடுப்பு மாடி பயிற்சிகளின் முக்கியத்துவம்

● அசவ எளிதாைசவ

● நீங்கள் எந்த நிசலயிலும் அவற்சறச் பைய்யலாம்

● நீங்கள் எந்த ழநரத்திலும் அவற்சறச் பைய்யலாம் - நீங்கள்
பைய்வசத யாரும் பார்க்க முடியாது!

● PFM பயிற்சிகள் உங்களுக்கு வறண்டு, சுறுசுறுப்பாக இருக்க
உதவுகின்றை, குசறந்த முதுகுவலிசயக் குசறக்க
உதவுகின்றை மற்றும் உங்கள் பாலியல் வாழ்க்சகசய
ழமம்படுத்தலாம்



இடுப்பு மாடி தசை (PFM) பையலிேப்பு
காரணங்கள்:

● அடங்காசம - சிறுநீர்ப்சப அல்லது குடலில் இருந்து கசிவு (சிறுநீர்) (பூ / 
மலம்)

● சிறுநீர்ப்சப அல்லது குடல் பவற்றிடங்களில் அதிர்பவண் மாற்றங்கள் (ஒரு 
நாசளக்கு 5-7 x சிறுநீர் கழித்தல் மற்றும் குடலுக்கு ஒரு நாசளக்கு 1x3 
ைாதாரணமாைது)

● இடுப்பு உறுப்பு ப்ழராலாப்ஸ் (POP) - ழயானி அல்லது பபரினியத்தில் 
கடுசமயாை இழுசவ உணர்வு

● பிஎஃப்எம்கசள இறுக்குவது - வஜினிஸ்மஸ் - சிறுநீர்ப்சப பதாற்றுகள், 
உங்கள் சிறுநீர்ப்சப, குடல் அல்லது உடலுறவின் ழபாது கூர்சமயாை 
குத்தல் ழயானி வலி

● வலிமிகுந்த உடலுறவு (டிஸ்பாரூனியா)
● ழகாசிக்ஸ் வலி - வலிமிகுந்த வால் எலும்பு பகுதி மற்றும் நீங்கள் நீண்ட 
ழநரம் உட்கார முடியாது



கர்ப்ப காலத்தில் மற்றும்/அல்லது வயதாகும்ழபாது 
சிறுநீர்ப்சப மாற்றங்கள்

● அழுத்த அடங்காசம - இருமல், சிரிக்க, தும்மல் அல்லது குதிக்கும் ழபாது சிறுநீர்
கசிவு

● அடங்காசமக்காை ழவண்டுழகாள் - கழிப்பசறக்குச் பைல்ல ஒரு திடீர் தூண்டுதல்,
ஆைால் நீங்கள் அசத ைரியாை ழநரத்தில் பைய்ய மாட்டீர்கள்

● அவைரம் - பவவ்ழவறு அளவு சிறுநீருடன் கழிப்பசறக்கு விசரந்து பைல்ல ழவண்டிய
அவசியம்

● அதிர்பவண் மாறலாம் (ைாதாரண சிறுநீர்ப்சப அதிர்பவண் ஒரு நாசளக்கு 5-7 முசற
மற்றும் இரவில் 1-2 முசற)



கர்ப்ப காலத்தில் மற்றும்/அல்லது வயதாகும்ழபாது 
குடல் மாற்றங்கள்
• மலச்சிக்கல் - உங்கள் குடசல காலி பைய்ய (காலியாக) கழிப்பசறக்குச்
பைல்ல முடியாது

• வாய்வு - காற்சறயும் வாயுசவயும் தாங்காது
• தளர்வாை குடல்கள்



ைடுக்கப்பட்ட மார்பக குோய்கள்

மார்பகங்கதள கவனிக்கவும்:
வலியுதடயது
ஊட்டத்திற்குப் பின் அல்ைது அைற்கு முன் 
வேக்கத்தை விட உறுதியானது
ைடுக்கப்பட்டைாக உணர்கிழறன்
சூடாக உணருங்கள்

ைடுக்கப்பட்ட மார்பக குோய்கள் -
பிசிழயாபை பிதய ொடுங்கள்



● வலியற்ற மார்பகங்கள் குேந்சதசயப் பிடிப்பது
அல்லது பாட்டில் பால் பகாடுப்பது

● எளிதாக மற்றும் அதிகரித்த பால் ஓட்டம்

● முசலயேற்சி ஆபத்து குசறக்கப்பட்டது

● சிறந்த உணவளிக்கும் ழதாரசணகள் மற்றும்
நிசலகள் பற்றிய குறிப்புகளுக்கு பாலூட்டுதல்
ஆழலாைகரிடம் பரிந்துசர (ழதசவப்படும் ழபாது).

● அதிக நம்பிக்சகயுள்ள அம்மா மற்றும்
மகிழ்ச்சியாை குேந்சத

தடுக்கப்பட்ட மார்பக குோய்களுக்கு
சிகிச்சையளிப்பதன் நன்சமகள்



• மார்பகத்தில் சிவப்பு திட்டுகள்
• ஒன்று அல்லது இரண்டு மார்பகங்களிலும் 
வலிமிகுந்த திட்டுகள் அல்லது வலி

• மைாஜ் அல்லது உணவு மூலம் பதளிவசடயாத 
கடிைமாை அல்லது உறுதியாை கட்டிகள்

• பால் ஓட்டம் குசறதல்
• ைளி/காய்ச்ைல் ழபான்ற அறிகுறிகளுடன் 
உடல்நிசல ைரியில்லாமல் இருப்பது ழபான்ற 
உணர்வு

• மார்பகத்தின் உள்ளூர் ழதால் பகுதியின் உடல் 
பவப்பநிசல அல்லது பவப்பநிசல அதிகரிப்பு

மாஸ்டிடிஸ்



இடுப்புைலி

அடிக்கடி குறிப்பிடப்படுகிறது:

ைாக்ழராலியாக் வலி

காரணம்:
• ழதாரசண மாற்றங்கள்
• எசட அதிகரிப்பு
•  ார்ழமான் மாற்றங்கள்
• கர்ப்ப மாற்றங்கள் (குேந்சதயின் நிசல)
• பிறந்த நிசல
• உங்கள் கீழே விழுங்கள்
• ழமாைமாை உட்கார்ந்த நிசல



மணிக்கட்டு மற்றும் கட்சடவிரல் வலி
தூக்குதல் மற்றும்/அல்லது உங்கள் குேந்சத அல்லது
மார்பகம்/பாட்டில் ஊட்டுதல் (உங்கள் மார்பகம் அல்லது
பாட்டிசல நீங்கள் சவத்திருக்கும்/ஆதரிக்கும் விதம்)

சிகிச்சைகள்:
• மைாஜ்
• அல்ட்ராைவுண்ட்
• ழலைர்
• பிளவுகள்
• ழதாரசண சக



பிசிழயாபதரபி சிகிச்சைகள்
● அல்ட் ாெவுண்ட்

● மொஜ்

● பவப்பம்

● ழைெர்

● கல்வி நிதைப்படுத்ைல் - படுக்தகயில்
மற்றும் பவளிழய, நிற்க உட்கார்ந்து,
ெதடபயிற்சி

● ொக்ழ ாலியாக் பபல்ட்



ொன் கற்றுக்பகாண்டது

ழவதசைப்பட ழவண்டிய அவசியம் இல்சல!

ஆழராக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருங்கள்!


