பிரைவ வலியின்பபாது ைிவாரணம்: விருப்பத்த ரிவுகளின் ஓப்பீடு?
வழிமுறைகள்
மருந்துப்ப ொருட்க
ளுடன்

என்ட்டடொனொக்ஸ்

ப த்திறடன் அல்லது

ட ொயொளிடய

தண்டுவட வொல் அல்லது அத்துடன்

(வொயு மற்றும்

டயொமொர்ஃற ன் ஊசி

கட்டுப் டுத்திக்பகொள்ளும்

தண்டுவடமும் இறணக்கப் ட்டு (CSE)

கொற்று)

மருந்து

ரத்த ொள வழி
வலி ிவொரணி (PCIA)

இது என்ன?

நைட்ரஸ் ஆக்நைடு

உங்கள் புஜம் அல்லது

உங்கள் நகயில்

உங்கள் ைரம்புகநள மரத்துப் பபாக நவக்க

மற்றும் ஆக்ைிஜன்

த ாநையில் உள்ள

தைாட்டுதைாட்ைாக பாய்ச்ைப்படும்

உங்கள் முதுகில் நுண்ணிய ஒரு குழாய்

தபத் ிநைன் அல்லது

மருந்து அல்லது

மருந்து மற்றும் ஒரு வலி ைீக்கி. பிரைவ

வாயுக்களின் கலநவ.

நைவழி தைலுத் ப்படும்

ையாமார்ஃநபன்

ஃதபன்ட்ைாநைல்-இன் ைிறி ளவு
தரமிஃதபன்ட்ைாைில்.

வழியாக தகாடுக்கப்படும் அநமவிை மயக்க
வலிக்கு தவகுபைரம் கழித்ப ா அல்லது
அ ற்குப் பின்ைபரா

பரிந்துநரக்கப்படுவ ில்நல.

ீ ங்கள் என்ன
பசய்வர்கள்?
ீ

ஒரு வாய்க்கவைம்

உங்கள் புஜம் அல்லது

சுருங்கு ல் துவங்குவ ாக

குழாய் தைருகப்பட்டிருக்நகயில் 10

வழியாக அல்லது

த ாநையில் ஒரு

ைீங்கள் உணரும் ஒவ்தவாரு

ைிமிைங்களுக்கு சுருண்ை ைிநலயில்

வால்வுைன் இருக்கும்

ஊைிமருந் ாகக் தகாள்வர்கள்.
ீ

வாய்வழிக் கருவி

அழுத்துவ ன் மூலம்

சுவாைிப்பீர்கள்.

தகாடுத்துக்தகாள்வர்கள்.
ீ

வழியாக

வலி

ிவொரணம்

ைமயத் ிலும் பட்ைநை

மி மாை ஆசுவாைம்.

எந்த அளவுக்கு?

ைீங்களாகபவ மருந் ளவிநை
தபரும்பாலும் மி மாைது.

ப ட்ைத்ந க் குநறக்கலாம்.

வலி ைிவாரணத் ின் அளவு

வழக்கமாகபவ மிக ைல்ல ைிவாரணம். 10 க்கு

தபண்கள் என்ட்பைாைாக்ஸ்

நவப்பது ப நவயாகிறது.

அநமவு தைய்ய 10 லிருந்து 15

அநமவு தைய்ய 20 ைிமிைங்கள்,

ைிமிைங்களுக்கு பவநல

தைய்ய 20 ைிமிைங்கள் (உங்களுக்கு

மாறுபடுகிறது. தபரும்பாலும்
உபபயாகிக்க அவைியமாகிறது.

அது டவறல

உைைடியாக.

பசய்ய எடுத்துக்

ஊைி மருந்ந

யாரிக்க

ஐந்து ைிமிைம், அ ன்பின்ைர்
30 ைிமிைங்களுக்கு முன்பாக

பகொள்ளும் ட ரம்?

பவநல தைய்ய

ைிமிைங்கள், அ ன்பின்ைர் ைில
தைய்கிறது.

துவங்குகிறது. இ ன் விளவு

பசயல்முறைகள்

எதுவுமில்நல.

எதுவுமில்நல.

1

ைநவ பவநல தைய்யாமல் பபாய் மாற்றி

அ ன்பின்ைர் வால்பகு ியில் பவநல
ண்டுவை ஊைி மருந்தும் இருக்கும்

என்ப ால் ஒரு CSE ஆைது இந

ைில மணி பைரம் ைீடிக்கிறது.

அதிகப் டியொன

அநையாமல் உட்கார்ந் ிருப்பீர்கள்.

விநரவாை ாக இருக்கும்).
உங்களுக்கு தைாட்டு தைாட்ைாக

உங்களுக்கு தைாட்டு தைாட்ைாக

தகாடுக்கப்படும்.

தகாடுக்கப்படும்.

விை

உண்டொ?

உங்கள் குழந்ந யின் இரு யத்

உங்களுக்கு ைிறுைீருக்காை க ீட்ைர்

உங்கநள ஒரு மாைிட்ைருைன்

இரு யத் துடிப்பிநை பைா ிப்ப ற்காக

உங்கள் ஆக்ைிஜன் அளவுகநள

இநணக்கலாம்.

துடிப்பிநை பைா ிப்ப ற்காக
இநணக்கலாம்.

பைா ிக்கிறது. உங்களுக்கு

நவக்கப்பைலாம். உங்கள் குழந்ந யின்
உங்கநள ஒரு மாைிட்ைருைன்

அ ிகப்படியாை ஆக்ைிஜன்
ப நவப்பைலாம்.

குழந்றதக்கொன

எதுவுமில்நல.

ஆ த்துக்கள்?

பவகம் குநறவாை சுவாைம்

ஆரம்பத் ில் சுவாைிப்ப ன்

உங்களுக்கு குநறவாை ரத்

இருக்கலாம்.கிறக்கமாகபவா

பவகம் குநறயலாம்.

இருக்கலாம், இது

அல்லது மு ல் முநறயாக

ைிகிச்நையளிக்கப்பைவில்நலயாைால், உங்கள்

ாய்ப்பால் தகாடுப்பது

குழந்ந யின் இரு யத் துடிப்பிநை

ைிரமமாகபவா இருக்கலாம்.

தொய்க்கு

க்க

விறளவுகள்?

தூக்கக்

தமய் மறந்

பைாய்வாய்ப்பட்ை ாக

பைாய்வாய்ப்பட்ை ாக

ைிறுைீர் கழிப்ப ில் ைிரமம்.

உணரலாம்.

உணரு ல்.

உணரு ல்.

பமாைமாை

வாநய

பவகத்ந

– உங்கநள அ ிக உறக்கமாக

உைல் தவப்பைிநல அ ிகரிப்பு.

நவக்கலாம்.

உணர நவக்கலாம்.

ைிறுத்

பை ம் (100 தபண்களில் ஒருவருக்கு).

பைார்வளிப்ப ாகவும்
உலர்ந்துபபாகவும்

அல்லது

பா ிக்கலாம்.

ைிறிது குமட்ைல்.
ாக

கலக்கமாக

உணவு ஜீரணமாகும்
தைய்து வயிறு ைிநறந்
உங்கள் சுவாைத்ந

தூக்கக்

கலக்கமாக

அல்லது

பவகம் குநறவாை சுவாைித் ல்

ாம ிக்கக்

ாக

பவகம்

குநறய நவக்கலாம்.

உணரநவத் ல் ைீங்கள் அ நை
பவடிய அவைியம்

ஏற்படும்.

சுவாைிப்பந

ைிறுத்து ல்

அல்லது உங்கள் இரு யத்

குழந்றத

ிைப் ின்ட ொது
விறளவு?

எதுவுமில்நல.

எதுவுமில்நல.

குநறந்

ரத்

ஒருவருக்கு).

அழுத் ம் தபாதுவாைப .
நலவலி (100 தபண்களில்

ற்காலிக ைரம்பு பை ம்.

ற்காலிக ைரம்பு

ைிரந் ர ைரம்பு பை ம் (13,000 தபண்களில்
ஒருவருக்கு).

கடுநமயாை ைிக்கல்கள் ( 250,000 தபண்களில்

துடிப்பின் பவகத்ந க்

ஒருவருக்கு).

கிடுக்கிகளுக்காை ப நவ

உந் ித்

அ ிகரிக்கலாம்.

கடிைமாகலாம். கிடுக்கிகளுக்காை ப நவ

குநறத் ல் (அரிது).

வலி மற்றும்

அழுத் ம்

ள்ளிவிடுவது உங்களுக்கு

அ ிகரிக்கலாம்.

உடல்ரீதியொன
வழிமுறைகள்

இது என்ன?

தண்ண ீர் பதொட்டி

TENS

மொற்று
சிகிச்றசமுறைகள்

குழந்ந

பிறப்புக்காை தவந்ைீர்

ைிரப்பிய த ாட்டி.

உங்கள் முதுகில் இருக்கும்

அக்யூபங்க்ைர், அக்யூபிஷர்

பட்நைகள் வழியாக

அல்லது ஹிப்பைாத ரப்பி.

மிருதுவாை மின்ைாரம்
பாய்ச்ைப்படும்..

ீ ங்கள் என்ன

பசய்வர்கள்?
ீ

பிரைவ வலியின்பபாது ைீரில்

மின்ைாரம் பாய் லின்

குழந்

ைமயங்களில் குழந்ந

ஒரு தபாத் ாநை

உங்களுைன் நவத் ிருக்க

படுத் ிருக்கவும், ைில
பிறந் வுைனும் கூை.

வலிநமநயக் கட்டுப்படுத்
அழுத்துவர்கள்
ீ

பிறப்பின்பபாது

ைிகிச்நையாளர் ஒருவநர
ைீங்கள் ஏற்பாடு

தைய்துதகாள்ள பவண்டும்.

வலி

ிவொரணம்

எவ்வளவுக்கு
உள்ளது?

ஆசுவாைப்படுத் ிக் தகாள்ள

மி மாைது. ஊைி குத்தும்

ஆசுவாைப்படுத் ிக் தகாள்ள

சுருக்கங்களின் அ ிக வலி

குநறவாக உணரநவக்க

மற்றும் சுருங்கு லின்

பிரைவ வலியின்பபாது

குநறயச் தைய்யலாம்.

உங்களுக்கு உ வலாம் மற்றும்
ைற்றுக் குநறயச் தைய்யலாம்.

உணர்வு வநலநயக்

உ வுகிறது.முன் கூட்டிய
முதுகு வலிநயக்

உங்களுக்கு உ வலாம்
அ ிக வலி ைற்றுக்

குநறத்துக்தகாள்வது
ைிறந் து.

இது டவறல

உைைடியாக.

பசய்யத் துவங்க

ைிகிச்நைமுநற

பட்நைகநள உைலின்

துவங்கியவுைபைதய

பமபல அமர்த் ி ைரிவர

எவ்வளவு ட ரம்

பவநல தைய்கிறது

அநமத்துக்தகாள்ள.

ஆகும்?

அதிகப் டியொன

ஐந்து ைிமிைங்கள்,

எதுவுமில்நல.

எதுவுமில்நல.

எதுவுமில்நல.

சுவாைித் ல் பிரச்ைநைகள்

எதுவுமில்நல.

எதுவுமில்நல.

பசயல்முறைகள்
உண்டொ?

குழந்றதக்கொன
ஆ த்துக்கள்?

மற்றும் ைீரில்

தகாண்டுவரப்படும்

த ாற்றுக்கள் (அரிது).

க்க

எதுவுமில்நல.

எதுவுமில்நல.

எதுவுமில்நல.

வலி மற்றும்

எதுவுமில்நல.

எதுவுமில்நல.

எதுவுமில்நல.

தொய்க்கு

விறளவுகள்?
குழந்றத

ிைப் ின்ட ொது
விறளவு?

துண்டுப்பிரசுரத்ந
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