
#quit4baby

• கருச்சிதைவு அல்லது இறந்து பசிறக்கும் குழந்தைகருச்சிதைவு அல்லது இறந்து பசிறக்கும் குழந்தை
• பசிறக்க வேண்டிய கா்லதைசிற்கு முனவப உஙகளுதைய 

குழந்தை பசிறந்துேசிைக்கூடும் (37 ோர கர்பபகா்லதைசிற்கு 
முனபாகவே)

• ‘காரணமற்ற ைசிடீர ்சிசு மரணம்’ (Sudden Unexplained 
Death of an Infant (SUDI or cot death (SUDI அல்லது 
‘கட்டில மரணம்’)) 

• குதறந்ை எதை்ப பசிர்ேம் மற்றும் சுோ்்ப பசிரச்சிதைகள் 

எனனுதைய புதக்ப பழக்கதைசிைால என எனனுதைய புதக்ப பழக்கதைசிைால என 
குழந்தைக்கு ஏற்படும் ஆபததுகள் யாதே?குழந்தைக்கு ஏற்படும் ஆபததுகள் யாதே?

கர்பப கா்லதைசில புதக்ப பழக்கதைசிதை கர்பப கா்லதைசில புதக்ப பழக்கதைசிதை 
ேசிடுேைைால கசிதைக்கும் ப்லனகள் யாதே?ேசிடுேைைால கசிதைக்கும் ப்லனகள் யாதே?

• முனவைறசிய உைல ந்லம் மற்றும் சுகாைாரம்
• உஙகள் தபயசில அைசிக்ப பணம்
• உஙகள் குழந்தைக்குக் கசிதைக்கும் அைசி்சிறந்ை வபாஷாக்கு  
• உஙகள் இரதை ஓட்ைதைசில ைீஙகசிதழக்கும்  இர்ாயண 

ேஸ்துக்கள் குதறயும்

‘க்ேசிட்த்லன’‘க்ேசிட்த்லன’ (Quitline) -ஐ-ஐ 13 7848 -இல அதழயுஙகள் அல்லது -இல அதழயுஙகள் அல்லது 
quit.org.au எனும் ேத்லதைளதைசிற்குச ச்லலுஙகள்.எனும் ேத்லதைளதைசிற்குச ச்லலுஙகள்.

கர்பபகா்லதைசில கர்பபகா்லதைசில 
புதக்பபைாைது புதக்பபைாைது குழந்தைகுழந்தை  
ச்தது்பச்தது்ப  பசிற்பபைற்காபசிற்பபைற்காை ை 
பசிரைாைக் காரணஙகளசில பசிரைாைக் காரணஙகளசில 
ஒனறுஒனறு

உஙகள் குழந்தைக்காக்ப உஙகள் குழந்தைக்காக்ப 
புதக்பபழக்கதைசிதை ேசிடுஙகள்புதக்பபழக்கதைசிதை ேசிடுஙகள்



புதக்ப பழக்கதைசிதை ேசிடும் எண்ணதைசில நீஙகள் இருந்ைால, 
உஙகளுதைய மருததுேச்சி, ஜசி.பசி அல்லது குழந்தை மருததுேரால 
உஙகளுக்கு உைே இய்லக்கூடும். பசினேரும் வ்தேகதள அேரகள் 
உஙகளுக்கு்ப பாசிந்துதர்பபர: 
• புதகக்கத தூண்டும் காரணசிகதளக் தகயாள்ேது குறசிதது உஙகளுக்கு 

உைவும் அறசிவுதரயாவ்லா்தை வ்தேகள் 
• புதக்ப பழக்கதைசிதை ேசிட்சைாழசிக்க உைவும் உற்பதைசி்பசபாருட்கள் 

்சி்ல சபண்களுக்குத வைதே்பபைக்கூடும்
‘க்ேசிட்த்லன’ எனபது கர்பபசிணசி்ப சபண்களுக்காை மசிக்ப சபாதுோை 
வ்தேயாகும். புதக்ப பழக்கததை ேசிடும் முயற்்சியசில உஙகளுக்கு 
உைவும் ேசிவ்ை்ப பயசிற்்சி சபற்ற அறசிவுதரயாவ்லா்கரகள் இச 
வ்தேயசில பணசியாற்றுகசினறைர - உஙகளுக்குக் குற்ற உணரவு 
ஏதையும் ஏற்படுதைாை ேசிைதைசில இேரகள் ச்ய்லாற்றுேர. 13 
7848-இல உஙகளுதைய உள்ளூர ‘க்ேசிட்த்லன’ வ்தேதய 
இ்லே்மாக அதழயுஙகள், அல்லது கர்பபசிணசி்ப சபண்களுக்காகத 
உருோக்க்பபட்டுள்ள ‘உஙகளுக்காகவும் உஙகள் குழநதைக்காகவும் 
புதக்பபழக்கதைசிதை ேசிடுஙகள்’ (‘Quit for you - quit for two’) எனும் 
மசினைாக்க்ப பயனபா(app)ட்டிதை இறக்கம் ச்ய்யுஙகள். 

ஆரம்ப நசித்லயசிவ்லவய புதக்பபழக்கதைசிதை ேசிடுேது ்ா்லச ்சிறந்ைது, ஆரம்ப நசித்லயசிவ்லவய புதக்பபழக்கதைசிதை ேசிடுேது ்ா்லச ்சிறந்ைது, 
ஆயசினும் கர்பபமாக இருக்கும் கா்லதைசில எச்மயதைசில ேசிட்ைாலும் அது ஆயசினும் கர்பபமாக இருக்கும் கா்லதைசில எச்மயதைசில ேசிட்ைாலும் அது 
உஙகளுக்கும் உஙகளுதைய குழந்தைக்கும் ந்லம் பயக்கும். உஙகளுக்கும் உஙகளுதைய குழந்தைக்கும் ந்லம் பயக்கும். 
கர்பபகா்லதைசில புதக்பபதை்ப பற்றசிய கதைகளும் உண்தமகளும்கர்பபகா்லதைசில புதக்பபதை்ப பற்றசிய கதைகளும் உண்தமகளும்
நான ஏற்கைவே மூனறு மாைம் கர்பபமாக இருக்கசிவறன. இ்பவபாது நசிறுததுேைசில எனை பயன?நான ஏற்கைவே மூனறு மாைம் கர்பபமாக இருக்கசிவறன. இ்பவபாது நசிறுததுேைசில எனை பயன?
புதக்பபழக்கதைசிதை எ்பவபாது ேசிட்ைாலும் அது ைாமைம் அல்ல. கர்பபகா்லதைசில எச்மயதைசிலும் 
புதக்பபதை ேசிடுேைால உஙகளுக்கும் உஙகள் குழந்தைக்கும் ஏற்படும் ைீஙகுகள் குதறகசிறது.
்சிகசரட்டுகளசின எண்ணசிக்தகதயக் குதறதைல மட்டும் வபாைாைா?்சிகசரட்டுகளசின எண்ணசிக்தகதயக் குதறதைல மட்டும் வபாைாைா?
எண்ணசிக்தகதயக் குதற்பபது உஙகளுக்கும் உஙகள் குழந்தைக்கும் ஏற்படும் ைீஙகுகதளக் 
குதறக்காது. 
புதக்பபைால என மை அழுதைம் குதறகசிறது - அது என குழந்தைக்கு நல்லதுைாவை? புதக்பபைால என மை அழுதைம் குதறகசிறது - அது என குழந்தைக்கு நல்லதுைாவை? 
புதக்பபைால உண்தமயசில உஙகளுதைய இையத துடி்பபும் இரதை அழுதைமும் அைசிகாசிக்கசிறது, 
மற்றும் அைைால உஙகளுதைய குழந்தையசின இையத துடி்பபு பாைசிக்க்பபடுகசிறது. மை 
ஆறுைலுக்கு வேசறாரு ேழசிதயக் கண்ைறசிேது உஙகள் இருேருக்குவம மசிகவும் நல்லது மற்றும் 
பாதுகா்பபாைது.

கர்பபகா்லதைசில புதக்பபழக்கதைசிதை ேசிடுேைற்கு உஙகளுக்கு கர்பபகா்லதைசில புதக்பபழக்கதைசிதை ேசிடுேைற்கு உஙகளுக்கு 
உைேக்கூடியது யாது?உைேக்கூடியது யாது?

#quit4baby

‘க்ேசிட்த்லன’‘க்ேசிட்த்லன’ (Quitline) -ஐ-ஐ 13 7848 -இல அதழயுஙகள் அல்லது -இல அதழயுஙகள் அல்லது 
quit.org.au எனும் ேத்லதைளதைசிற்குச ச்லலுஙகள்.எனும் ேத்லதைளதைசிற்குச ச்லலுஙகள்.

உஙகள் குழந்தைக்காக்ப உஙகள் குழந்தைக்காக்ப 
புதக்பபழக்கதைசிதை ேசிடுஙகள்புதக்பபழக்கதைசிதை ேசிடுஙகள்


