
உண்மை அறியுை் தாள்
அறுவைசிகிச்வச மூலமான கருக்கவலப்பு 
அல்லது மருந்து மூலமான கருக்கவலப்பு – 

இைற்றிற்கிவையே என்ன யைறுபாடு உள்ளது?

அறுவைசிகிச்வச மூலமான கருக்கவலப்பு மருந்து மூலமான கருக்கவலப்பு

யேவைோன 
பரியசாேவனகள்

• இரத்தப் பரிச�ோதனை – முை்பு
• கோல அளவீடு அல்ட்ரோ�வுண்ட்

• இரத்தப் பரிச�ோதனை – முை்ைரும் பிை்ைரும்
• கோல அளவீடு அல்ட்ரோ�வுண்ட்

யநரம் •  பபோதுவோகக் கர்ப்பம் தரித்து  6 வோரங்களுக்குப் 
பிறகு ப�ய்யப்படுகிறது 

•  கர்ப்பம் தரித்து 12 வோரங்களுக்குப் பிறகு, மிகவும் 
வினலயுயர்ந்ததோகிறது

•  கர்ப்பம் தரித்து 9 வோரங்களோவதற்கு முை்பு 
கட்டோயம் ப�ய்யப்பட சவண்டும்

•  பபோதுவோக, கர்ப்பம் தரித்து 6 வோரங்களுக்குப் 
பிறகு ப�ய்யப்படுகிறது 

சசேல்முவற •  இசல�ோை மயக்கமருந்து சதனவப்படுகிறது
•  ஒரு நோள் அறுனவசிகி�்ன� மருத்துவமனையில் 

அறுனவசிகி�்ன� ப�யல்முனற
• ப�யல்முனறக்கு சுமோர் 10 நிமிடங்கள் எடுக்கும்
•  ஒரு நோள் அறுனவசிகி�்ன� மருத்துவமனையில், 

இயல்புநினலக்குத் திரும்பும் சநரம் 4 மணி 
சநரம் வனர

•  சில சநரங்களில் 2 வோரங்கள் வனர இசல�ோை 
இரத்தப்சபோக்கு ஏற்படலோம் அல்லது 
இரத்தப்சபோக்சக ஏற்படோமல் சபோகலோம்

•  நுண்ணுயிர்த் தடுப்பு மருந்துகள் (antibiotics) 
வழங்கப்படுகிை்றை

•  ஏதோவது சிக்கல்கள் அல்லது பிர�்�னைகள் 
இருந்தோல் மட்டுசம பிற்பதோடர்�்சியோை �ந்திப்பு 
ஏற்போடு ப�ய்யப்படும்

•  உங்கள் ப�ோந்த வீட்டில் அல்லது பிற 
போதுகோப்போை இடத்தில் உட்பகோள்ளப்படும் 
மருந்துகள்

•  முதல் சில மணி சநரத்திற்கு அடிவயிற்று வலி 
மற்றும் கடுனமயோை இரத்தப்சபோக்கு

•  இசல�ோை இரத்தப்சபோக்கு பபோதுவோக சுமோர் 2 
வோரங்கள் வனர நீடிக்கும், ஆைோல் 6 வோரங்கள் 
வனர பதோடரலோம்

•  வலி நிவோரணம் மற்றும் வோந்தித் தடுப்பு 
மோத்தினரகள் பரிந்துனரக்கப்படுகிை்றை

•  கருக்கனலப்பு முடிந்துவிட்டது எை்பனத 
உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஒரு பிற்பதோடர்�்சியோை 
�ந்திப்பு ஏற்போடு சதனவப்படுகிறது

ஆேரவுகள் 
மற்றும் 
நலம்சபறுேல்

•  ஒரு நோள் அறுனவசிகி�்ன� 
மருத்துவமனையிலிருந்து உங்கனள 
வீட்டிற்கு அனழத்து�் ப�ல்ல, உங்களுக்கு ஒரு 
பபோறுப்போை வயதுவந்தவர் சதனவப்படுவோர்

•  ப�யல்முனறக்குப் பிறகு உங்களோல் வோகைம் 
ஓட்ட முடியோமல் இருக்கும்.

•  மருந்துகனள உட்பகோண்ட பிறகு, முதல் 24 
மணி சநரத்திற்கு உங்களுக்கு உதவுவதற்கு ஒரு 
பபோறுப்போை வயதுவந்தவர் சதனவப்படுவோர்

பக்க விவளவுகள் •  மயக்கமருந்து பகோடுத்திருப்பதோல் ச�ோர்வோக 
உணரலோம்

•  இரத்தப்சபோக்கு மற்றும் இசல�ோை அடிவயிற்று 
வலி ஏற்படலோம் – பபோதுவோக 2 வோரங்களுக்குக் 
குனறவோகசவ நீடிக்கும்

•  இரத்தப்சபோக்கும் அடிவயிற்று வலியும் 
எதிர்போர்க்கப்படுகிை்றை

•  கோய்�்�ல், குளிர் நடுக்கம், குமட்டல் மற்றும் 
வோந்தி ஆகியனவயும் ஏற்படலோம்

சிக்கல்கள் / 
அபாேங்கள்

•  கருப்னப அல்லது கருப்னப வோய் படலத்தில் 
கோயம்

• சநோய்த்பதோற்று
• கருப்னபயில் துனள ஏற்படல் (ஒரு சிறிய துனள)
• மயக்கமருந்திை் எதிர்வினளவு

• கடுனமயோை இரத்தப்சபோக்கு
• சநோய்த்பதோற்று
• முழுனமயனடயோத கருக்கனலப்பு
• பதோடரும் கர்ப்பம் 

•  அறுனவசிகி�்ன� மற்றும் மருந்து மூலமோை கருக்கனலப்பு ஆகிய இரண்டிலும் உள்ள சிக்கல்கள் 
அரிதோைனவசய

FPNSW-இல் யசவை 
கிவைக்கக்கூடிே 
ேன்வம

•  கர்ப்பம் தரித்து12 வோரங்கள் + 6 நோட்கள் 
வனரயிலும் �ோட்ஸ்வுட் (Chatswood)-இல் 
கினடக்கிறது

•  2 �ந்திப்புகள் சதனவப்படுகிை்றை – மதிப்பீடு 
மற்றும் ப�யல்முனற

•  அனைத்து FPNSW மருத்துவமனைகளிலும் 
கர்ப்பம் தரித்து 9 வோரங்கள் வனர கினடக்கிறது

•  3 �ந்திப்புகள் சதனவப்படுகிை்றை – மதிப்பீடு, 
மருந்துப் பரிந்துனர மற்றும் பிற்பதோடர்�்சி
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‘குடும்பக் கட்டுப்பாடு என்.எஸ்.டபிள்யு’ (Family Planning NSW) என்பது என்.எஸ்.டபிள்யு சுகாதார அவமே்ேகத்தால் 
நிதியளிக்கப்படும் இலாப ச�ாக்கமற்ற ஒரு அவமப்பாகும் 

இ�்த உண்வம அறியும் தாளில் உள்ள தகவல்கள், கல்வி ச�ாக்கங்களுக்காக மட்டுசம வழங்கப்பட்டுள்ளன. பிரசுரிக்கும் ச�ரத்தில் தகவல்கள் 
துல்லியமாகவும் புதுப்பிக்கப்பட்டதாகவும் உள்ளன என்பவத உறுதிப்படுத்த ‘குடும்பக் கட்டுப்பாடு என்.எஸ்.டபிள்யு’ (Family Planning NSW - FPNSW) 
எல்லாவிதமான முயற்சிகவளயும் எடுத்துள்ளது. இது குறிப்பிட்ட மருத்துவ ஆசலாேவனவய வழங்குவதற்காகசவா அல்லது ஒரு சுகாதார நிபுணரின் 
தனிப்பட்ட ஆசலாேவனவய மாற்றுவதற்காகசவா வழங்கப்படவில்வல. பதிப்புரிவம @ FPNSW 2018. இ�்த உண்வம அறியும் தாவள ஒப்புதல் இல்லாமல் 
மறுபதிப்பு சேய்வதற்கு அனுமதியில்வல. மதிப்பாய்வு சேய்யப்பட்டது: அக்சடாபர் 2020

யமலும் ேகைல்களுக்கு

குடும்பக் கை்டுப்பாடு என்.எஸ்.ைபிள்யூ 
ைாக்வலன் (Family Planning NSW Talkline) – 
www.fpnsw.org.au/talkline அல்லது  1300 658 886

யேசிேே் ேந்தி யசவை (காது யகளாேைர்களுக்கு) – 
13 36 77

‘டிஸ் நஷனல்’ (TIS National) சமாழிசபேர்ந்துவரப்பு 
யசவை –  
131 450

உங்கள் அருகிலுள்ள ‘குடும்பக் கை்டுப்பாடு 
என்.எஸ்.ைபிள்யூ (NSW) மருே்துைமவன’-க்குச் 
சசல்லவும் –  www.fpnsw.org.au/clinics

குடும்பக் கை்டுப்பாடு என்.எஸ்.ைபிள்யூ (NSW) 
யசவைசபறுநருக்கான உண்வம  அறியும் ோள் – 
https://www.fpnsw.org.au/factsheets/individuals/cervical-
screening/hpv-vaccination

‘குடும்பக் கை்டுப்பாடு என்.எஸ்.ைபிள்யூ (NSW)’ 
யசவைசபறுநருக்கான மூலஆோரம் –  
https://www.fpnsw.org.au/changes
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