சிறுீ பகக் ககோோறுக்கு ஒரு நோற்று சிகிச்சச முச.
நம்: வ்யித நோய் ஆோலும் சரி, பதில் நிதின் ந

உலச்சோல் தோன் யபேகிது ன்லத ற்றுக்ககோள்ளுதல் நயண்டும்.

நய பதில் ோம் நலத நிகவும் நகிழ்ச்சிபடனும் உற்சோகத்துடனும்
ோதுகோத்தல் நிகவும் அயசினம் ன்கிது ம் லயத்தின சோஸ்திபம்.
ோதத்திற்கு ஒரு இதநோ நசோஜ்:
 ஆனிப ஆண்டுகளுக்கு பன் நதோன்ின நது ஆபர்நயத லயத்தின

பல, சிறுீபகத்திற்கோ பம்புப் குதினின் நிக பக்கினநோ நண்டப்
குதிகள் நது ோதங்கில் உள் ோன்கோயது யிபில் அலநந்துள்
ன்று கூறுகிது.

ன்ோக ரிோக்ஸ் கசய்து ககோள்க. திநன அலநதினோக அநர்ந்து

ககோண்டு கோல்கல ீட்டிக் ககோள்வும். ின் ிதோநோக ோன்கோயது

யிபல நசோஜ் கசய்னவும். சுநோர் த்து பதல் திலந்து ிநிடங்களுக்கு
இலதச் கசய்னோம்.
இஞ்சினின் நகத்தோ ஒத்தடம்:
இஞ்சினின் நபேத்துயத் தன்லநகோல் சிறுீபகக் நகோோறுகள்

குணநலடயலத ஆபர்நயதம் சோன்று கோட்டுகிது.இஞ்சிச் சோற்ிலக்
ககோண்டு கசய்னப்டும் எத்தட பல பேக்கும் கபேம் னன்

தந்துள்லத ோங்களும் அிகிநோம்.அம்பல இங்நக யிக்கப்
டுகிது.

கதசைனோ போருள்கள்:
ல் இஞ்சி, நண் ோத்திபம், சுத்தநோ துணி, தண்ணர்.
ீ
இஞ்சிலன ன்ோக துபேயிக் ககோள்வும். சுத்தநோ துணிக்குள் லயத்து

இறுக்கக் கட்டவும். எபே நண் ோத்திபத்தில் சுநோர் ோன்கு ிட்டர் தண்ண ீர்
டுத்துக் ககோள்வும்.அதில் இஞ்சினின் சோற்லப் ிமினவும். ின்ர்

தண்ணலப
ீ
ன்ோகக் ககோதிக்க யிடவும். ின்ர் சுத்தநோ துணினோல்
ோதிபத்தின் யோலன படிக்கட்டவும்[ ஆயி கயிநன நோகக் கூடோது ].

ின் சிின துண்டு அல்து டயோில் தண்ணலப
ீ
லத்துப் ிமிந்து
சூடு ஆறும் பன் சிறுீபகங்கள் உள் பதுகின் ின்னும் அடிப்

க்கங்கிலும் எத்தடம் தபவும்.  பல இலதச் கசய்னோம்.உடல்

சூடோகும் நோது நதோின் யமிநன உள் துயோபங்கள் பம் இஞ்சிச்சோறு
உடலுக்குள் கசன்று நபேத்துய கசனல் புரிகிது.
ஓநம் தரும் ன்சந:
சிறுீபகக் நகோோறு உள் நோது சிிதவு சுத்தநோ ஏநத்லத
உணயிலும் திபய உணவுகிலும் நசர்த்துக் ககோள்ளுதல்

நயண்டும்.ஏநத்துக்கு சிறுீபகங்கின் இனக்கத்லத சீபோக லயக்கும்
தன்லந அதிகம் ன்று ஆபோய்ச்சி படிவுகள் கூறுகின்.
புி தரும் ம்:
சீபோ அவு புிலன உணயில் நசர்ப்தோல் சிறுீபகக் கற்கள்

உபேயோயலதத் தடுக்க படிபம்.ஆோல் அவுக்கு அதிகநோ புி,
ககோழுப்புச் சத்து அயில் ஆத்தோ நோற்ங்கல ற்டுத்தும்
ன்லதபம் கயத்தில் லயத்துக் ககோள்ளுங்கள்.

புினில் உள் டோர்ட்டோநபட் அநிம் கோல்சினம் ஆக்ஸ்சநட் கற்கள்
உபேயோயலதத் தடுக்கிது.
நஞ்சின் நகிசந:
இந்தின ோட்டின் கட்டித் தங்கம் நஞ்சள் ஆகும்.இலதப் னன்

டுத்துயதோல் சிறுீபகங்கள் நநன்நநலும் யம்
ீ
ஆயலதபம்
ககடுயலதபம் தடுக்க படிபம் ன்லத நபேத்துய ஆய்வுகள்

கோட்டுகின்.நஞ்சள் ப்டி ல்ோம் சிறுீபகத்லதக் கோக்கிது ன்லத
ப்ரிட்டிஸ் ஜர்ல் ஆஃப் ஃோர்நகோஜி த்திரிக்லக நபேத்துய
ஆய்யரிக்லகனோக கயினிட்டு உள்து.

[ யபேடம் இபண்டோனிபம், யோல்பெம்: நூற்ி இபேத்தி என்து, .ஸ்.ஸ்
இபண்டு, க்கங்கள்: இபேநூற்ி பப்த்தி என்று பதல் பப்த்தி ோன்கு
யலப ]

சுக்குநல்ிக் கோப்ி:
சிறுீபகக் நகோோறு யந்த நோது கோப்ி நற்றும் டீலன யிட்டுயிட

நயண்டும்.ஆோல் அயற்ிற்கு தில் சுக்குநல்ி கோப்ி குடிக்கோம்.

பசய்முச: ோத்திபத்தில் நதலயனோ அவு தண்ணர்ீ டுத்துக்

ககோள்வும்.எபே டீஸ்பூன் சுக்கும் நல்ித்தூளும் நசர்த்து ன்ோகக்

ககோதிக்க லயத்து டிகசன் கசய்னவும். சர்க்லகக்கு தில் கபேப்ட்டு நசர்த்து
கோல-நோல பேகவும்.
உணவு முச:
சிறுீபகக் நகோோறு உள் நோது ோம் உண்ணும் உணயின் அவும்

தன்லநபம் நிகவும் பக்கினம் ஆகின்.உணவு பலனில் சிினகதோபே
நோற்ம் யந்தோலும் அது கரின ோதிப்ல ற்டுத்தி யிடும்.கீ நம
தபப்ட்டுள் குிப்புகலக் கோண்க:
* கசோடினம்:

நசோடினம் ன்து உப்ில் இபேப்தோகும்.உப்ல உணயில் அபநய

எதுக்கும் நோது நசோடினம் உடில் நசர்யலதத் தடுக்க படிபம்.சரி உப்ந
இல்ோநல் சோப்ிடத்தோன் படிபநோ?
கண்டிப்ோக படினோது ன்ோல் எபே ோளுக்கு, ந்நூறு நில்ி

கிபோபக்கும் குலந்த அவு கல்லுப்லநன உணயில் நசபேங்கள்.ி.டி [

கரிினல் டனோிசிஸ்] கசய்யதோக இபேந்தோல் இபேநூற்று ம்து நில்ி
கிபோம் உப்பு தோன் நசர்க்க நயண்டும். அதிக உப்ிலச் நசர்க்கும் நோது
கோல்சினம் அவு குலகிது.இதோல் லும்புகள் யம்
ீ
ஆகி 
லும்பு சம்ந்தப் ட்ட நகோோறுகளும் யபேம்.

*போட்டோசினம் - ோஸ்பஸ்:

எபே நயல உணயில் இபேநூறுநில்ி கிபோபக்குக் குலந்த

கோட்டோசினபம் , நூறு கிபோபக்குக் குலந்த ோஸ்பசும் உள்
உணலயநன உண்ணுங்கள்.இதோல் இபேதனம் நற்றும் லும்பு
சம்ந்தநோ நகோோறுகலபம் தயிர்க்க படிபம்.

என்பன் உணவுகசச் சோப்ிடோம்?

*கோய்கிகள்: பட்லடக்நகோஸ்,பூண்டு, கயள்ரிக்கோய், நகபட், கயங்கோனம்.

* மங்கள்: திபோட்லச, அன்ோசி, ஆப்ிள், லுநிச்லச, கரி, ப்ம்ஸ்,
தர்பூசணி.

* உப்புக்கு நோற்ோக கநன், நிகு, நசோடினம் குலந்த உணவுப்
கோபேள்கலச் நசர்க்கவும்.

* மச்சோறு: படிந்த யலப தயிர்த்தல் ம்.ஆப்ிள், திபோட்லச
நசர்க்கோம்.

* ோல் கோபேள்கள்: அரிசிப்ோல் நற்றும் போகி [ நகழ்யபகு]

* ண்கணய்: ல்கண்கணய் நற்றும் ஆிவ் ண்கணய்.

என்பன் உணவுகசத் தைிர்க்க கைண்டும்?

* கோய்கள்: தக்கோி, கிமங்குயலககள், ட்டோி னறு யலககள், கீ லபகள்.
* மங்கள்: யோலம, ப்ோி, உர்ந்த மயலககள், ஆபஞ்சு.

* மச்சோறு: ய
ீ
கசனற்லகக் குிர்ோங்கள், ஆபஞ்சு, கோய்கிச்
சோறுகள்.

* ோல்கோபேள்கள்: ோஸ்பஸ் அதிகம் உள்தோல், ோல் நற்றும் தனிலபத்
தயிர்க்கவும்.

* உப்பு, ஊறுகோய், சோக்கட்டுகள், சிப்ஸ், நக்கரி உணவுகலத்
தயிர்த்தல் ம்.

* அலத்து யலக ககோட்லட யிலதகலபம் தயிர்த்தல் நயண்டும்.[
ிஸ்தோ, ோதம், யோல்ட் நோன்லய]

* படிந்த யலப யிியோபண நோத்திலபகள் நற்றும் ஆண்டோசிட்
நபேந்துகல உட்ககோள் நயண்டோம்.

முக்கின குிப்பு: அலத்துக் கோய்கிகலபம் ன்கு சலநத்த ின்நப
உண்க.அதிக கோட்டோசினம் உள் கோய்கல சிறுசிறு துண்டுகோக றுக்கி
கரின ோத்திபத்தில் தண்ணர்ீ ஊற்ி அதில் நோட்டு இபவு பழுதும்

ஊலயத்த ின் சலநக்கவும்.சலநப்தன் பம் கோய்கில் உள் உப்பு
அவு குலகிது.

* புபதச்சத்து: [ புகபோட்டீன்]

எவ்கயோபே பல ி.டி கசய்பம் நோதும் உடில் உள் புபதம்

கயிநனறுகிது.அலதச் சீபோக்க ோம் ஏபவு புபதச்சத்து உணலயச்

நசர்த்தல் அயசினம். உடின் எபே கிநோ லடக்கு ோனிண்ட் ட்டு [

] கிபோம் புபதம் நதலய.புபதம் அதிகம் ஆகும் நயலனில் பத்தத்தில்

பெரினோ லட்பஜன் அவு கூடும்.அதோல் ின் யபேம்  ோதிப்புகள்
ற்டும்:

&.பம்புக் நகோோறு, சுலய நோற்ம், சினின்லந, நதோல் சோம்ல்ிநோதல்
நோன்லய.

அநத நயலனில் புபதம் குலந்தோலும்  க்கயிலவுகள்
உண்டோகின்.

&. நனக்கம், நதோல் யினோதிகள், படி ககோட்டுதல், இன்சுின் சுபத்தில்
நோற்ம் நோன்லய ற்டுகின்.

அதிகப் புபதச்சத்துக்கு என் சோப்ிடோம்?

ல்நயறு னறுகலபம் ஊ லயத்து பலக்கட்டிச்

சோப்ிடோம்.நதோலுடன் நசர்த்து ோசினல அதிகம் னன்

டுத்தவும்.இப்னல ” னறுகின் அபசன்” ன்று ஆபர்நயதம்
நோற்றுகிது.

எபே ிட்டர் தண்ண ீரில் சுநோர் ட்டு ோதோம்கல இபயில் ஊ லயத்தும்
சோப்ிடோம்.இதோல் ோதோநில் உள் கோட்டோசினம் அவு குலகிது.
தண்ண ீரின் கதசை:
தண்ணரின்
ீ
அலயக் ககோண்நட நது சிறுீபகங்கள் பத்த அழுத்தத்தில
சீபலநக்கின்.சிறுீபகங்கள் ோதிப்புக்குள் ஆ நோது குடிக்கும்

தண்ணரின்
ீ
அவு எபே ோளுக்கு என்று புள்ி ோன்கு ிட்டர் தோன்

இபேக்க நயண்டும்.தண்ணர்ீ அதிகநோோல் பத்த அழுத்தம் கூடும். அநத
சநனம் நிகவும் குலபம் நோது நனக்கபம் யபேம்.இதோல் பத்த

அழுத்தபம் குலபம்.சிப்ம யலககில் அதிகத் தண்ணர்ீ இபேப்தோல்,
நிகவும் கயத்துடன் சோப்ிட நயண்டும். சிறுீபகங்கள் சீபோ ின்
”தண்ணர்ீ சிகிச்லச”பம் கசய்னோம்.
என் ம் என் சகனில்...
ன் தோன் பல  யமிகில் நபேத்துயக் குிப்புகள் தந்தோலும்
அயற்லப் ின்ற்றுதல் ன்து நது லகனில் தோன்

இபேக்கிது.கோட்டோசினம் அயிலக் குலக்கத் தயிோல் ல்நயறு

க்க யிலவுகோல் ோம் சீபமின நரிடும்.அநத சநனம் பலனோ

யோழ்க்லகபடன் கூடின இந்த நபேத்துய யமிபலகலப் ின்ற்றுயதோல்
யிலபயில் குணம் கோம். ன் ன்ோல் நிகவும் ோதிக்கப்ட்ட ின்பும்
தன்லத் தோந சீபலநத்துக் ககோள்ளும் இனற்லகக் தின்

சிறுீபகங்களுக்நக உண்டோ யிநசச தன்லந. ரிபூபண குணம் அலடந்த
ின் சிகிச்லசனின் நோது தயிர்க்கச் கசோன் உணவுகல
கநதுகநதுயோகச் நசர்த்துக் ககோள்ளுதல் அயசினம்.
நய சிறுீபகங்கள் சீபோக இனங்குயது ன்து நது நத்திடத்திலும்
ம்ிக்லகனிலும் பலனோ யோழ்யினிலும் தோன் இபேக்கிது!
ன்ி!

