
கர்ப்ப காலத்தின் கர்ப்ப காலத்தின் 28 -ஆம் வாரத்தில்  -ஆம் வாரத்தில் 
இருந்து முதுகதின் மேல் ேல்லாந்து 
்படு்ப்பத்வதிட ்பககவாடடாக்ப 
்படு்ப்ப்ால் குழந்த் இறந்து 
்பதிறககும் ஆ்பதது உஙகளுககு்ப 
்பா்தியாகக குதறயும் என்று பு்திய 
ஆய்வு காண்பதிககதிறது 

குழந்த் வயதிறறதில் குழந்த் வயதிறறதில் 
இருககும்ம்பாது இருககும்ம்பாது 

்பககவாடடில் ்பககவாடடில் 
்படுஙகள்்படுஙகள்

#SleepOnSide

மேல்திகோகத த்ாதிந்துதகாள்்ள அடுத் ்பககதத்்ப ்பாருஙகள்மேல்திகோகத த்ாதிந்துதகாள்்ள அடுத் ்பககதத்்ப ்பாருஙகள்



குழந்த் வயதிறறதில் இருககும்ம்பாது குழந்த் வயதிறறதில் இருககும்ம்பாது 

்பககவாடடில் ்படுஙகள்்பககவாடடில் ்படுஙகள்

#SleepOnSide

நான் ஏன் ்பககவாடடாக்ப ்படுகக மவணடும்?நான் ஏன் ்பககவாடடாக்ப ்படுகக மவணடும்?
கர்ப்பகாலத்தின் 28 வாரஙகளுககு்ப ்பதிறகு, முதுதகக கீமழ தவதது ேல்லாந்து 
்படு்ப்ப்ால் முககதியோன இரத்க குழாய்கத்ள உஙகள் முதுகு அழுததுவ்ன் 
காரணோக உஙகள் கர்ப்ப்ப த்ப-ககுச் தெல்லும் இரத் ஓடடமும் உஙகள் 
குழந்த்ககுக கதிதடககும் ்பதிராண வாயுவும் (ஆகெதிஜன்) குதறயககூடும். 

நான் முதுதகக கீமழ தவதது ேல்லாந்து ்படுத்ால் குழந்த் இறந்து நான் முதுதகக கீமழ தவதது ேல்லாந்து ்படுத்ால் குழந்த் இறந்து 
்பதிற்ப்ப்றகான ஆ்பதது என்ன?்பதிற்ப்ப்றகான ஆ்பதது என்ன?
கர்ப்ப காலத்தின் 28 வாரஙகளுககு்ப ்பதிறகு 500 குழந்த்க்ளதில் ஒரு 
குழந்த்தய இறந்து ்பதிறககும் ஆ்பதது ்பா்திககதிறது. இருந்்ாலும், ேல்லாந்து 
்படுததுத தூஙகுவத்வதிட ்பககவாடடில் ்படுததுத தூஙகதினால் குழந்த் இறந்து 
்பதிறககும் ஆ்பதது ்பா்தியாகக குதறகதிறது என்று ஆய்வு உறு்தி்ப்படுத்தியுள்்ளது. 

வலது ்பககோக்ப ்படு்ப்பது ேதிக நல்ல்ா அல்லது இடது ்பககோக்ப ்படு்ப்ப்ா?  வலது ்பககோக்ப ்படு்ப்பது ேதிக நல்ல்ா அல்லது இடது ்பககோக்ப ்படு்ப்ப்ா?  
நீஙகள் வலது ்பககோக அல்லது இடது ்பககோக்ப ்படுததுத தூஙகலாம் -எந்்்ப 
்பககம் ்படுத்ாலும் அது ொதிமய. 

ேல்லாந்து முதுகதின் மேல் ்படு்ப்பது எனககு வெ்தியாக இருந்்ால் என்ன ேல்லாந்து முதுகதின் மேல் ்படு்ப்பது எனககு வெ்தியாக இருந்்ால் என்ன 
தெய்வது?தெய்வது?
நீஙகள் அ்ப்படி்ப ்படு்ப்பத் வதிரும்்பதினாலும், 28 வார கர்ப்பகாலத்திறகு்ப ்பதிறகு 
ேல்லாந்து முதுகதின் மேல் தூஙகுவது குழந்த்ககு நல்ல்ல்ல. 

தூஙகதி வதிழதிககும்ம்பாது நான் ேல்லாந்து ்படுத்திருந்்ால் என்ன ஆகும்?தூஙகதி வதிழதிககும்ம்பாது நான் ேல்லாந்து ்படுத்திருந்்ால் என்ன ஆகும்?
தூஙகதிகதகாணடிருககும்ம்பாது ்படுத்திருககும் நதிதல ோறுவது 
த்பாதுவானது்ான், ேறறும் ்பல கர்ப்பதிணதி்ப த்பணகள் ேல்லாந்் 
நதிதலயதிமலமய தூககத்திலிருந்து வதிழதி்ப்பாரகள். அது ்பரவாயதில்தல! 
ஒவதவாரு முதறயும் நீஙகள் ்பககவாடடில் ்படுத் நதிதலயதில் தூககத்திறகுச் 
தெல்லமவணடும் என்்பம் முககதியம் (்பகல் மநர குறுந்தூககஙகள் ேறறும் இரவு 
மநர தூககம் ஆகதிய இரணடும்). ேல்லாந்் நதிதலயதில் நீஙகள் தூககத்திலிருந்து 
வதிழதித்ால், ்பககவாடடாக்ப புரணடுதகாணடால் ம்பாதும். 

மேல்திகத ்கவல்களுககு, உஙகளுதடய ேருததுவச்ெதி, ்ா்தி அல்லது 
ேருததுவருடன் த்ாடரபுதகாள்ளுஙகள்.

்பககவாடடில் ்படு்ப்பத்்ப ்பறறதிய ஆய்வு குறதித் ்கவல்களுககு  
https://bit.ly/2PSJhhC எனும் வதலத்்ளத்திறகுச் தெல்லுஙகள்.

எேது மநாககத்திறகாக அவரகளுதடய ்பதிரச்ொரத்திதன்ப ்பாவதி்ப்ப்றகு அனுே்தி அ்ளதித்்றகாக  
Tommy’s UK -இறகு எேது நன்றதிதயத த்ாதிவதிததுகதகாள்கதிமறாம்.

www.health.nsw.gov.au/reducingstillbirth
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