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ைமழக்கால ந ாய்கள்: சைாளிப்பது 
எப்படி? 

  

நமமக்காம் சதாடங்கியிட்டால் மாதும் ஜ-

மதாரம், சி, இருநல், காய்ச்சல், உடல்யி  
மாய்கின் ாதிப்புகள் யரிமசனில் யந்து ிற்கும். 
தநிமகத்தில் கபம், கிபாநம் ப் ாகுாடு இல்ாநல், 
சதரு சுத்தபம், ாமத சீபமநப்பும், சாமப் பாநரிப்பும் 
சரினில்ாத காபணங்கால், நமமீர் யடின யமினின்ித் 
சதருசயல்ாம் குநாகியிடுகிது. 

இதால் சுற்றுப்பும் நாசமடந்து, குடிீரும் 
கமிவுீரும் கந்து மாய்க்கிருநிகள் யாம யமிமனற்டும். 
யிமவு மயபஸ் காய்ச்சல், யனிற்றுப்மாக்கு, காபா, 
சீதமதி, மடாய்டு, நஞ்சள்காநாம ன்று  சதாற்று-

மாய்கள் ம்மநப் ாதிக்கத் சதாடங்கியிடும். 

ருயிம நாறும்மாது, அதுயமப சசனற் 

ிமனில் இருந்த ாக்டீரினா, மயபஸ் மான் கிருநிகள் 
யிமித்சதளந்து, யரீினம் சற்று நக்கமத் தாக்கத் 
தனாபாகின். நமமனில் மகிமாது இந்தக் 
கிருநிகள் நக்குப் பயப் சாருத்தநா சூமல் 
உருயாகிது. 

அப்மாது ம்நிமடமன ஊட்டச்சத்து குமந்தயர்கள், 
மாய் திர்ப்புச்சக்தி குமந்தயர்கள் ிதில் ாதிக்கப்டு-

கிார்கள். இதால்தான் நமமக்காத்தில் மானால் 
அயதிப்டுமயாரின் ண்ணிக்மக அதிகரிக்கிது. 

மவரஸ் காய்ச்சல் 

நமமக்காத்தில் பவுகின் காய்ச்சல்கில் 

பதன்மநனாது, ஃபுளூ காய்ச்சல். இது ஒன்றுக்கு 
மநற்ட்ட மயபஸ் கிருநிகால் ற்டுகிது. மானாி 
தும்பம்மாதும், இருபம்மாதும், பக்மகச் சிந்தும்மாதும் 
இந்தக் கிருநி சிமனாடு சயிமனி, அடுத்தயர்களுக்கும் 
பவுகிது. கடுமநனா காய்ச்சல், தமயி, உடல்யி, 
மக கால்யி. தும்நல், பக்கு ஒளகுதல், சி, இருநல், 
சதாண்மட யி மான்மய இதன் அிகுிகள். 

இந்தக் காய்ச்சலுக்குச் சிப்புச் சிகிச்மச துவும் 
கிமடனாது. காய்ச்சமக் குமக்க ‘ாபாசிட்டநால்‘ 
நாத்திமப உதவும். தும்நல், பக்கு ஒளகுதல் மான் 
அயஸ்மதகமக் கட்டுப்டுத்த ‘ஹிஸ்டநின்’ திர்ப்பு 
நருந்துகள்' ன் தரும். ஒரு யாபத்தில் இது தாாகமய 
குணநாகியிடும். 

கண்கில் பத்தக்கசிவு, சிறுீரிலும் நத்திலும் பத்தம் 
மாயது மான்மய இதன் பக்கின அிகுிகள். இந்த 
மாய்க்கும்  யீ நருந்துகள் உள். 

ககாசு ந ாய்கள் 

நமமக்காத்தில் சதருயில் தண்ணரீ் மதங்குயதால் 
சகாசுக்கின் ஆதிக்கம் சருகுகிது. அப்மாது நமரினா, 
சடங்கு, சிக்குன் குினா மான்மய ற்டுகின். 
யிட்டுயிட்டுக் குிர்காய்ச்சல் யந்தால் அது நமரினாயாக 
இருக்காம். 

 

 

 

 

 

 

பட்டுயி அதிகநாக இருந்தால் சிக்குன் குினா. 
பட்டு யிபடன் உடில் பத்தக்கசிவும் காணப்ட்டால், 
அது சடங்கு. சகாசுக்கம ஒமித்தால்தான் இந்த 
மாய்கமத் தடுக்க படிபம். அதுயமப யடீ்டு ஜன்ல், 
டுக்மகமனச் சுற்ிக் சகாசுயமமனக் கட்டி சநாிக்க 
மயண்டினதுதான். 
(குறிப்பு : நைற்கூறிய அறிகுறிகள் கதன்பட்டால், ைருத்துவமர அணுகி 
ஆநலாசமை கபறநவண்டும். கபாது லம் கருதி கவளியிடுநவார் 
சுற்றுச்சூழல் தகவல் மையம், விலங்கியல் துமற, கசன்மைப்  
பல்கமலக்கழகம், கிண்டி வளாகம், கசன்மை - 600 025.) 

*** 

நுண்ணுனிரிகள் ற்ி மநலும் சதரிந்து
சகாள் ங்கள் இமணனதம் சசல்க:

http://dzumenvis.nic.in/ 

மநலும் யியபங்களுக்கு 
இனக்குர் நற்றும் ஒருங்கிமணப்ார் 

சுற்றுச்சூமல் தகயல் மநனம் 
யிங்கினல் தும,  

சசன்ம ;ப் ல்கமக்கமகம்  
கிண்டி யாகம், 

சசன்ம - 600 025 



மடபாய்டு காய்ச்சல் 

‘சால்மநாசல்ா மடம' (Salmonella typhi) னும் 
ாக்டீரினாயால் இது யருகிது. இந்தக் கிருநிகளும் 
அசுத்தநா குடிீர், உணவு பம்தான் பவுகின். 
பதில் காய்ச்சல், தமயி, உடல்யிபடன் மாய் 
சதாடங்கும். ஒவ்சயாரு ாளும் காய்ச்சல் டிப்டினாக 
அதிகரிக்கும். 

சி குமபம். குநட்டல், யாந்தி, யனிற்றுயி 
மான்மய சதால்ம தரும், உடல் மசார்யமடபம். 
இமதக் குணப்டுத்தப்  யீ நருந்துகள் உள். 

இமதக் கயிக்கத் தயிால் குடில் பத்தக்கசிவு, 
குடில் தும யிளதல், ித்தப்ம அமற்சி மான் 
கடுமநனா யிமவுகள் உண்டாகும். உணவுச் சுத்தம், 
குடிீர்ச் சுத்தம் இந்தக் காய்ச்சமத் தடுக்க உதவும். இந்த 
மாய்க்கும் தடுப்பூசி உள்து. ஒருபம இமதப் 
மாட்டுக்சகாண்டால் பன்று யருடங்களுக்கு மடாய்டு 
காய்ச்சல் யபாது. 

எலி காய்ச்சல் 

நமமக்காத்தில் யடீ்மடச் சுற்ிலும் சதருக்கிலும் 
தண்ணரீ் மதங்கும்மாது, ி, சருச்சாி மான்யற்ின் 
சிறுீர்க் கமிவும் அதில் கக்கும். அந்தக் கமிவுகில் 
‘சப்மடாஸ்மபா' னும் கிருநிகள் இருந்தால் ி 
காய்ச்சல் (Leptospirosis) யரும். 

கடுமநனா தமயி, காய்ச்சல், சதாட்டாம தாங்க 
படினாத தமசயி, உடல்யி, நஞ்சள் காநாம,  

 

குமந்மதகளுக்கு மயபஸ் காய்ச்சல் யந்தால், யிப்பு 
யந்துயிடாம். மய, உடடினாகக் காய்ச்சமக் 
குமக்க டயடிக்மக டுக்க மயண்டும். குமந்மதகமப் 
ள்ிக்கு அனுப்ாநல் ஓய்வு டுக்கச் சசால் மயண்டும். 

திபய உணவுகம அடிக்கடி சகாடுக்க மயண்டும். 
சுத்தநா குடிீமபத் தபமயண்டினது அயசினம். காய்ச்சல் 
அதிகநாக இருந்தால், சாதாபணத் தண்ணரீில் துண்மட 
மத்துப் ிமிந்து குமந்மதனின் உடல் பளயதும் யிரிக்க 
மயண்டும். 

 ிநைாைியா காய்ச்சல் 

ாக்டீரினா அல்து மயபஸ் கிருநிகள் நுமபனபீமப் 
ாதிப்தால் யபக்கூடினது, ிமநாினா காய்ச்சல். 
கடுமநனா காய்ச்சல், தமசயினில் சதாடங்கி, இருநல், 
சி, சினில் பத்தம், சஞ்சுயி, பச்சு யாங்குதல் த் 
சதால்மகள் அதிகரிக்கும். ஆபம் ிமனில் தகுந்த 
ஆன்ட்டினாடிக்குகள் பம் இதற்குச் சிகிச்மச சற்றுக்-

சகாண்டால், மாய் பளமநனாகக் குணநாகியிடும். 

இல்மசனன்ால் இதனம், சிறுீபகம் உள்ிட்ட  
உறுப்புகமப் ாதித்து உனிருக்கு ஆத்மத ற்டுத்தாம். 
இது சரும்ாலும் குமந்மதகமபம் பதினயர்கம-

பம்தான் அதிகநாகப் ாதிக்கும். இமதத் தடுப்தற்கும் 
தடுப்பூசி உள்து. குமந்மதகள் பதல் சரினயர்கள் யமப 
ல்மாரும் மாட்டுக்சகாள்ாம். 

வயிற்றுப்நபாக்கு, காலரா 

நாசமடந்த குடிீர், அசுத்த உணவு பம் ‘மபாட்டா’ 
மயபஸ்கள் நக்குப் பவுயதால் யனிற்றுப்மாக்கு ற்டு-

கிது. இமதமால் ாக்டீரினாக்கள் பம் காபா ற்டு-

கிது. ஈக்களும், றும்புகளும் இந்தக் கிருநிகமப் 
பப்புகின். 

மானாினின் உடல் இமந்த ீரிமப்மச் சரி 
சசய்யமத இதற்குத் தபப்டும் சிகிச்மசனின் மாக்கம். 
மய, ாதிக்கப்ட்டயருக்குச் சுத்தநா குடிீமப 
அடிக்கடி சகாடுக்க மயண்டும். உப்பும் சர்க்கமபபம் கந்த 
தண்ணரீ் அல்து ‘சக்ட்பால்' வுடர் தபாம். 

சதீநபதி 

அநீா, சிசகல்ா, ஜினார்டினா மான் கிருநிகள் 
ம்மநப் ாதிக்கும்மாது சீதமதி யரும். சதருக்கில்,  

 

திந்தசயிகில், குத்தின் ஓபங்கில் நம் கமிக்கும்-

மாது நத்தில் இருக்கின் கிருநிகின் பட்மடகள், 
நமமக்காத்தில் சாக்கமடீர், குடிீரில் கந்து சதாற்ி-
யிடும்மாது, சீதமதி ற்டும். காய்ச்சல், அடியனிற்று 
யி, யாந்தி, நத்தில் சீதபம் பத்தபம் கந்து மாயது 
மான்மய இதன் அிகுிகள். இதற்கு நருத்துயரின் 
ஆமாசமப்டி சிகிச்மச டுத்துக்சகாள் மயண்டும். 

ைஞ்சள் காைாமல 

நாசுட்ட குடிீர், உணவு பம் ‘சஹமடட்டிஸ்-' 
மயபஸ்கள் தாக்கும்மாது நஞ்சள் காநாம யரும். 
சினின்மந, காய்ச்சல், குிர் டுக்கம், யனிற்றுயி, 
யாந்தி, சிறுீர் நஞ்சள் ித்தில் மாயது, கண் நஞ்சள் 
ித்தில் காணப்டுயது மான்மய இதன் அிகுிகள். 

சுத்தநா குடிீமபப் ருகுயது, நாவுச் சத்துள் 
உணவு யமககம அதிகநாக உண்து, ண்சணய் - 
சகாளப்பு உணவு யமககமத் தயிர்ப்து ஆகினமய இந்த 
மாமனக் குணப்டுத்தும். 

இந்த மாய்க்கும் தடுப்பூசி உள்து. குமந்மதக்கு ஒரு 
யனது படிந்ததும் ஒரு பம, அடுத்து ஓபாண்டு கமித்து 
ஒரு பம  இபண்டு தயமணகள் இந்தத் 
தடுப்பூசிமனப் மாட்டுக்சகாள் மயண்டும். 


