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Hemorrhage During Pregnancy 

கர்ப்பமாக இருக்கும்பபாது ஏற்படும் ரத்தப்பபாக்கு 

 

கருவுற்றிருக்கும் தாய்க்கு சிறிதளவே ஆனாலும் உதிரம் காணும்வ ாது ஒரு 

 யம் வதான்றுேது இயற்கக. அது எ ்வ ாதுவேண்டுமானாலும் நடக்கலாம்.. 

ப ாதுோகா,  ஐந்தில் ஒருேருக்காேது (15-20% சதவிகிதம்)  முதல் 12 

ோரங்களில் சிறிதளவு உத்திரம்  டுேது இயற்கக. அதனால் ப ரிய தேறு 

ஏதும் ஏற் டாது. ஆனால் உத்திரத்துடன் கடினமான ேலியும் இருந்தால் அது 

என்னபேன்று மருத்துேரிடம் ஆவலாசிக்க வேண்டும் .  அதுவே கருவுற்ற 3 

மாதங்களுக்கு ்பிறகு உத்திரம்  டுமானால் இயற்கக என்று சுல மாக 

எடுத்துக்பகாள்ளக்கூடாது. அகத ் ற்றிய வி ரங்ககள 

இ ்வ ாதுகேனி ்வ ாம்  

 

முதல் 12 வாரங்களில் அல்லது 3 மாதங்களில் ஏற்படும் 

உதிரப்பபாக்குக்கு காரணங்கள் என்ன? 

 

கருமுடக்டயானது தாயின் கரு ்க யினுள் ஒன்றி ேளர ஆரம்பிக்கும். அ ் டி 

கரு ்க யில் ஒட்டி ேளரும்வ ாது, சிறு துளி உதிரம் பேளி ் டுேது இயற்கக. 

ப ாதுோக இந்த பேளி ்வ ாக்கு முதல் 30-45 நாட்களுக்குள் ஏற் டும். 

அதிகமாக ேலி ஏதும் இருக்காது.அகத ் ற்றி  ய ் ட வேண்டிய அேசியம் 

இல்கல. சிலப ண்களுக்கு தான் கருவுற்றிரு ் வத பதரியாது. இந்த உதிரம் 

 டுேது தனது  மாத ்வ ாக்கு என்று நிகனதுக்பகாள்ோரக்ள்.  உதிரம்  டுேது 

1-2 ோரங்களில் சரியாகிவிடும்.  டும் உதிரம் கரு ் ாக இருந்தால் 

அகத ் ற்றி  ய ் ட வேண்டிய அேசியம் இல்கல. மிகக்குகறோன ரத்தம் 

உள் தங்கி பமதுோக பேளிவய ேருேதால் நிறம் மாரி ேரும். 

கேகல ் டத்வதகேயில்கல . சில சமயங்களில் ரத்த ்வ ாக்கு சற்று 

அதிகமாக இருக்கும். அ ்வ ாது உங்களது மருத்துேர ்பசவி உணரா 

ஒளிக்கதிரக்ள் ( ஸ்வகன்) மூலம்  ரிவசாதகன பசய்து  ாரத்்து உங்களுக்கு 

வி ரம் கூறுோரக்ள். உதிரம் வ ானாலும், குழந்கதயின் இருதய துடி ்பு 

சரியாக இருந்தால்  ய ் டவேண்டிய அேசியம் இல்கல. குழந்கத எந்த 

குகறயும் இல்லாமல் ேளரும். கடினமான வேகல பசய்யாமல் சற்று ஓய்ோக 

இரு ் து நல்லது. நடக்காமல்  டுத்து இரு ் து நல்லது அல்ல. ஒய்வு நல்லது 

ஆனால்  டுத்வத இருந்தால் அதுவும் ஆ த்கத விகளவிக்கலாம் 

 

 

 

ரத்தப்பபாக்கு அதிகமாக இருந்தாபலா அல்லது வலி அதிகமா 

இருந்திபலா என்ன செய்யபவண்டும்? 
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சிலசமயம் உதிரம் வ ாேது அதிகமாகி அத்துடன் கடினமான ேலியும் 

இருந்தால் அது கருசச்ிகதவு ஏற் டும் அறிகுறியாக இருக்கலாம். உடவன 

மருத்துேரிடம் பசன்று உள்  ரிவசாதகன பசய்ேது அேசியம். சந்வதகமாக 

இரு ்பின், மருத்துேர ்பசவி உணரா ஒளிக்கதிரக்ள் (ஸ்வகன்) மூலம் 

 ரிவசாதகன பசய்தபிறவக உறுதி பசால்ல முடியும். இருதய துடி ்பு 

பதரியாவிடினும், கர ்் ம் நன்றாக இருந்தால் ஒரு ோரம் கடந்து மீண்டும் 

 ரிவசாகத பசய்து  ாரக்்க முடிவு பசய்யலாம் .  
  

சில சமயத்தில் கருசச்ிகதவு ஏற் டும்வ ாது முழு கருவும் 

தானாகவே     பேளியில் ேந்துவிடும். அ ்வ ாது ேலி மிகவும் அதிகமாக 

இருஇரு ் துடன், ரதத் ்வ ாக்கும் அதிகமாக இருக்கும். அனால் கரு முழுதும் 

பேளியில் ேந்தவுடன் ரத்த ்வ ாக்ககும் ேலியும் மிகவும் குகறந்துவிடும்.  

 

சிலசமயங்களில், முழுதும் பேளிேராமல்  ாதி உள்ள தங்கி அதிக 

ரதத் ்வ ாக்கும் பதாடரந்்து அதிகமான ேலியும் ஏற் டும் . அ ் டி யிருந்தால் 

நீங்கள் உடவன மருத்துேகர அணுகவேண்டும். பகாஞ்ச வநரத்திவலவய 

அளவுக்கும் அதிகமான ரத்த ்வ ாக்கு ஏற் ட்டு, தாயிக்கு ரதத்ம் பகாடுக்க 

வேண்டி ேர வநரிடலாம்.. அதிலும் தாயிக்கு ரத்தவசாகக இருந்தால் 

பகாஞ்சமனா  ரத ்வ ாக்ககயும் தாங்கிக்பகாள்ள இயலாமல் உயிருக்கு 

ஆ த்தும் ஏற் டலாம்.  

 

 ாதி  பேளிேந்தாலும் அல்லது முழுதும் பேளிேந்தாலும் மருத்துேகர 

 ார ்் து அேசியம். ஏன் எனில் கற் த்வதாடு வசந்த ரதத்நாளங்கள் 

துண்டிக்க ் டுேதால், கிருமிகள் அதன் ேழிவய ரதத்த்தில் கலந்து  உடல் 

முழுதும்  ரே ோய் ்பு உண்டாகலாம். இதுவ ான்று வநாய்பூசச்ி பதாற்றல் 

ஏற் ட்டாலும் உயிருக்கு ஆ த்து ஏற் டலாம். எவனவேதான் மருத்துேகர 

 ார ்் து மிக அேசியம். 
  

முதல் மூன்று மாதங்களில் ஏற்படும் ரத்தப்பபாக்கும் வலியும் ஏற்பட 

பவறு காரணங்கள் உண்டா ?  

  
 

மிக சிறிய ோய் ்புள்ள ஒரு காரணம் உண்டு..அது கருமுட்கட இடம் மாறி 

ஓட்டுேதால் ஏற் டும் அ ாயம்.  

 

இந்த நிகல ஏற் ட்டால்  தாயின் உயிருக்கு மிக்க ஆ த்து ஏற் டும் . இந்த 

நிகலகய எே்ேளவு சீக்கிரம் சிகிசக்ச பசய்யமுடியுவமா அே்ேளவு சீக்கிரம் 

சிகிசக்ச அளிக்க வேண்டும். சீக்கிரமாக ேந்தால், ஊசி மூலமாக மருந்து 

பகாடுத்து அகத ககரய கேக்கலாம். நாள் தள்ளி வ ாய்விட்டால் அறுகே 

சிகிசக்ச மூலவம அகத சமாளிக்க முடியும். அறுகே சிகிசக்ச பசய்ய தாமதம் 

ஏற் ட்டால், தாயின் உயிருக்கு மிகுந்த அ ாயம் ஏற் டும். அறுகே சிகிசக்ச 

வ ாதும் தாயிக்கு ரதத்ம் பகாடுக்க வேண்டிேரும்.  
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இந்த நிகலகம அடிக்கடி ஏற் டும் ஒன்று அல்ல.. பகாஞ்சம் ேலி இருந்தாலும், 

வலசான ரத ்வ ாக்கு வ ானாலும், இந்த நிகலகமயால்தான் என்று யாரும் 

 ய ் ட கூடாது. ஆனால் கருத்தரித்த சில நாட்களில் ேலி அதுவும்  ஒரு க்கம் 

மட்டும் பதாடரந்்து இருக்குமானால், ரதத் ்வ ாக்கு இருந்தாலும் 

இல்கலபயன்றாலும் உடவன மருத்துேகர  ார ்் து நல்லது. மருத்துேர ்ரத்த 

 ரிவசாதகன பசய்தும், ஸ்வகன் எடுத்தும் இந்த நிகல இருக்கிறதா இல்கலயா 

என் கத முடிவு பசய்ோரக்ள். இந்த  ரிவசாதகனகள் பசய்யாமல் இந்த 

நிகலகம உண்டா  இல்கலயா என்று கூற முடியாது.. 

 

விகரவில் இந்த நிலகம இல்கல என்று கண்டுபிடி ் து மிக அேசியம். 

உலகத்தில் தாய்மாரக்ளின் உயிரிழ ் தற்கு இது ஒரு முக்கிய காரணம். அவத 

சமயத்தில் கருவுற்ற ப ண்கள் ஒரு சிறு ேலி இருந்தாலும் தனக்கு இந்த 

நிகலகம இருக்குவமா என்று உடவன கேகல ் ட வதகேயில்கல. அதுவும் 

முக்கியம். ஆனால் ேலி பதாடரந்்து ஒவர இடத்தில் இருந்தால் மருத்துேகர 

 ார ்் து மிக அேசியம். 

 

மூன்று மாதத்திற்க்கு பிறகு ரத்தப்பபாக்கு ஏற்பட என்ன காரணம்?  

 

ேலியுடன் கூடி  ரத்தம் கலந்த வகாகழ வ ான்று கரு ்க யிலிருந்து 

பேளி ் டுமானாவலா, நீரக்்கசிவு ஏற் ட்டாவலா   , குகற மாத பிரசே 

ேலியாக  இருக்கலாம், அல்லது, குழந்கதகய சுற்றியுள்ள நீரக்ூடம் 

உகடந்திருக்கலாம்,ஏதாேது வநாய் ்பூசச்ி பதாற்றியிருக்கலாம். எனவே, இந்த 

அறிகுறிகள் பதரிந்தால் உடவன காலம் தாழ்த்தாது மருத்துேகர 

 ாரக்்கவேண்டும். மருத்துேர ் ரிவசாதிதத் பின் அதற்கான சிகிசக்சகய 

அளி ் ாரக்ள். இது மிக மிக முக்கியம்.  

 

இதற்கு பவறுஏதும்  காரணங்கள் உண்டா ? 

 

உண்டு.ரதத் ்வ ாக்கு ேலியுடன் வசரந்்து இருக்குமானால் முக்கிய காரணம் 

நஞ்சு பிரிேதால் இருக்கலாம். அ ் டி பிரிந்தால், அது தாயின் உயிருக்கும், 

குழந்கதயின் உயிருக்கும் ஆ த்தாக முடியலாம். எனவே, உடவன மருத்துேகர 

அணுகவேண்டும் என் து மிக முக்கியம். 

அ ் டி பிரிய கர ்் காலத்தில் ஏற் டும் முன்சூழ் ேலி ்பு ஒரு முக்கியகாரணம்.  

எந்த காரணதத்ால் ஏற் ட்டாலும் இது ஒரு மிக முக்கிய அேசரமான அ ாயம். 

உடவன மருத்துேமகனக்கு வ ாகவேண்டும். இதுவ ான்ற அறிகுறிகள் 

இருந்தால் டாக்டகர  ாரக்்க அேரக்ளது  ாரக்்கும் அகறக்கு வ ாகாமல், 

உடவன ஆஸ் த்திரிக்கு வ ாகவேண்டும் 
.  

இதத மருத்துவரக்ள் எப்படி குணப்படுத்துவாரக்ள்? 

 

மருத்துேரக்ள்  உடவன அேசர முகறயில்  ரிவசாதித்து, குழந்கதயின் 

நிகலகயயும் தாயின்  நிகலகயயும் அறிந்து, வேண்டிய சிகிசக்ச 

அளி ் ாரக்ள். நஞ்சு பிரிகிறது என்று தீரம்ானித்தால் உடவன அறுகே சிகிசக்ச 
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பசய்து குழந்கதகயயும் தாகயயும் கா ் ாற்ற வேண்டிய வதகேககள 

பசய்ோரக்ள். காலதாமதம் ஆகாமல் டாக்டரக்ளும் தாதிகளும் ஒருங்குற்று 

வேகலபசய்ோரக்ள்.இந்த னிகமயில், தாய்க்கும் குழந்கதக்கும் ரத்தம் 

பகாடுக்க வேண்டிய ஆ த்தான  நிகலயம் ஏற் டலாம். 

இே்ேளவுக்கு பிறகும், குழந்கதகய கா ் ாற்ற முடியாமலலும்  வ ாகலாம். 

 

நஞ்சு பிரிவதத தவிர பவறு என காரணங்கள் உள்ளன? 

 

இதுமற்றும் அல்லாமல் 200 இல் ஒரு தாய்க்கு நஞ்சு, கரு ்க யின் 

கீழ் ் குதியில் ஒட்டி இருக்கலாம் . சாதாரணமாக நஞ்சு கரு ்க யின் 

வமல் குதியில் ஒட்டியிருக்கும். அ ் டி கீழ்  குதியில் ஒட்டியிருந்தால், ேலிவய 

இல்லாமல் அதிக ரதத் ்வ ாக்கு ஏற் டும். இ ் டி யிருந்தாலும் ேலி இல்கல 

என்று சுல மாக எடுக்காமல் உடவன ஆஸ் த்திரிக்கு ேரவேண்டும். இதுவும் 

நஞ்சு பிரிேதுவ ான்ற அேசர அ ாயம்தான் . உடவன ேந்தால், டாக்டரக்ள் 

ஸ்வகன் எடுத்து இது உண்டு அல்லது இல்கல என அறிந்து என்ன 

பசய்யவேண்டும் என்று எடுத்துகர ் ாரக்ள் . சிலசமயங்களில் 

குகறமாதமானாலும், குழந்கதகயயும் தாகயயும்  அறுகே 

சிகிசக்ச  பசய்துதான் கா ் ாற்றமுடியும் .   

 

ரத்தப்பபாக்குக்கு பவறு காரணங்கள் உண்டா ? 

 

மற்றுபமாரு காரணம் கர ்்  ்க  கிழிந்து வ ாகலாம். அதனாலும் அதிக ரதத்ம் 

வ ாகலாம்.  ல குழந்கதக்கு தாயான ஒரு ப ண் மீண்டும் மீண்டும் 

கருத்தரித்தால் , கரு ்க   லகீனமகடந்து இந்த நிகலகம ஏற் டலாம். 

இதற்குமுன் அறுகேசிகிசக்ச மூலம் குழந்கத பிறந்திருந்தால் அந்த 

உள்  காயம் சரியாக ஆறாமல்  லஹீனமாகி அடுத்தமுகற பிரசேமாகும்வ ாது 

அந்த இடம் பிரிந்து வ ாகலாம்.  அத்துடன் வீட்டில் பிரசவி ் து  இதற்கு ஒரு 

முக்கிய காரணம். மருத்துேரக்ளின் கண்காணி ்பில் இந்த நிகலகம 

ஏற் டுேது மிக அரிது. எனவேதான் பிரசேத்திற்கு ஆஸ் த்திரிக்கு 

ேரவேண்டும் என் து மிக முக்கியம் இந்த நிகலகம யாருக்கும் ேரக்கூடாது. 

கீகழ நாடுங்க்ளில், தாயின் உயிரிழ ்புக்கு இது ஒரு முக்கிய காரணம். 

 

 

 

இந்த பிரெெ்தனகள் பற்றி மருத்துவரக்ளின் சபாறுப்பு என்ன? 

 

இந்த நிகலகமகள் எல்லாவம சரியான வநரத்தில், தாய்மாரக்ள் 

மருத்துேமகனக்கு ேந்தால் மட்டுவம தாகயயும் குழந்கதகயயும் கா ் ாற்ற 

முடியும். அ ் டியும் இதில் விளக்க முடியாத  ல அ ாயங்கள் உள்ளன. 

அகதயும் தாய்மாரக்ளும் குடும் மும் புரிந்துபகாள்ளவேண்டும். இதனால்தான் 

ப ரிவயாரக்ள் குழந்கத ்வ று தாய்க்கு ஒரு மறுபிற ்பு என்று கூறுோரக்ள். 

நான் இகத கூறுேதால் கரப்ிணிப ண்கள்  ய ் ட கூடாது. அனால் அதில் 
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உள்ள அ ாயதக்தயும் பதரிந்துபகாண்டு மருத்துேவராடு ஒத்துழகழதத்ால் 

மட்டுவம நல்ல  லகன எதிர ்ாரக்்கலாம். 

 

இந்த கடினமான முயற்சி அகனத்தும் தாயின் உயிகரயும் குழந்கதயின் 

உயிகரயும் கா ் ாற்ற டாக்டரக்ளும் தாதியரக்ளும்  டும் நித்திய வ ாராட்டம். 

இகத நான் மருத்துேர ்என்ற முகறயில் எங்ககள கா ் ாற்ற பசால்லும் 

ோரத்்கதகள் இல்கல. எங்கள் வ ாராட்டம் சில சமயம் வதால்வியில் 

முடியலாம். அ ் டி நடுக்குமானால் அது மருத்துேரின் தேறினால்தான் என்று 

நீங்கள் யாரும் நிகனக்க கூடாது.. நாங்கள் யாரும் கடவுள் அல்ல என் கத 

நீங்களும்  புரிந்துபகாள்ளவேண்டும். டாரக்ள் யாராக இருந்தாலும் ககடசிேகர 

வ ாராடி தாகயயும் குழந்கதகயயும் கா ் ாற்றவே முயற்சி ் ாரக்ள் அது 

நாங்கள் எடுத்துக்பகாண்ட உறுதிபமாழி. அதற்கு தாய்மாரக்ளான உங்கள் 

உதவிவயாடு மட்டுவம எங்கள் உறுதிபமாழிகய எங்களால் கா ் ாற்றமுடியும். 

 


