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Sepsis In Pregnancy  

    பேரு கால ப ாய்பூசசச்ி  தாக்கல்  
 

ஒரு பெண் கருவுற்றிருக்கும்பெோது பெோதுவோகபவ எந்த பநோயையும் தடுக்கும் 

சக்தி சற்று குயறவோக இருக்கும். அதுவும் குழந்யத பிறந்தபின் நஞ்சு 

பிரியும்பெோது அது ஒட்டியிருந்த இடம் ஒரு ரணமோக இருக்கும். அத்துடன் 

குழந்யதக்கு உணவூட்டிை ரத்த குழோை்கள் திறந்து இருக்கும் . அதன் வழிபை 

கிருமிகள் சுலெமோக எல்லோ  இடங்களுக்கும் ெரவ வோை்ெ்பு ஏற்ெடும். தோயின் 

உடலிபலபை இருக்கும் சோதோரண கிருமிகள் கூட பநோயை உண்டோக்கும் 

சக்திபெறும். அத்துடன் பவளியிலிருந்து ெரவிை கிருமிகளும் பசரந்்து 

கரெ்்ெெ்யெயின் உள் ெகுதி, அதன் தயச, கரெ்்ெெ்யெயை சுற்றியுள்ள 

இடங்கள்  எல்லோ  இடத்யதயும் இந்த கிருமிகள் ெற்றிக்பகோள்ளும். 

குழந்யதெ்பெரின்பெோது ஏற்ெடும் ரதத்ெ்பெோக்கு அதிகமோக இருந்தோபலோ, 

அல்லது குழந்யதபிறக்க மிகஅதிகமோன பநரம் எடுத்து பிறக்க தோமதம் 

ஆனோபலோ அல்லது நீரக்ூடம் உயடந்து பவகு பநரம் ஆனோபலோ இந்த 

பதோற்றுபநோை் தோக்கம் ஏற்ெட வோை்ெ்புகள் அதிகம். கிருமிகளின் பவகம் 

அதிகமோகும்பெோது தோயின் எல்லோ  உறுெ்புகயளயும் ெோதித்து சீழ் பிடித்து 

உயிருக்பக ஆெத்யத வியளவிக்கும் நியல ஏற்ெடலோம். எனபவ அயத தடுெ்ெது 

மிக மிக முக்கிைம். குழந்யதெ்பெறின்பெோது ஏற்ெடும் தோயின் உயிரிழெ்பிற்கு 

இந்த பதோற்றுபநோை் தோக்கம்  ஓர ்முக்கிை கோரணம் . 

 

இ ்த ப ாய்பூசசச்ிதாக்கல் யாருக்கு ஏற்ேடும்? 

 

கரெ்்ெகோலத்தில் மிகவும் ெலஹீனமோக இருந்தோலும் ரதத்பசோயக இருந்தோலும், 

பவகு பநரம் அதோவது அளவுக்கு அதிகமோன பநரம் பிரசவ வலி இருந்து, குழந்யத 

பிறக்க தோமதம் ஆனோலும், நீரக்ூடம் உயடந்து ெல நோட்கள் ஆனோலும் 

பதோற்றுபநோை் ஏற்ெடும் வோை்ெ்பு அதிகமோகும். குழந்யத பிறக்கும்பெோது, 

சுகோதோரம் இல்லோத முயறகயள யகைோளுவது மற்பறோரு முக்கிை கோரணம் . 
 

ப ாய்பூசசச்ிப ாய் தாக்கல் ஏற்ேட்டுள்ளது என்று ஒரு தாய் 

எே்ேடி அறியமுடியும்? 
 
தோை்க்கு ெல அறிகுறிகள் பதரியும் . முதன் முதலோக கோை்சச்ல் ஏற்ெடும், 

அடிவயிற்றில் வலி உண்டோகும், அத்துடன் ரதத்ெ்பெோக்குடன் துரந்ோற்றமும் 

ஏற்ெடும். உடல் வலி, தயல வலி,  பநஞ்சில் ெடெடெ்பு பெோன்ற அறிகுறிகள் 

ஏற்ெடும். ெசி இறுக்கோது, ெலஹீனம் உடல் நலமில்லோத உணரவ்ு ஏற்ெடும்.. இந்த 

அறிகுறிகள் குழந்யத பிறந்ததிலிருந்து 3-4 வோரம் வயர எெ்பெோது 

பவண்டுமோனோலும் ஏற்ெடலோம். எெ்பெோது ஏற்ெட்டோலும் இயவ பதோற்றுபநோை் 

தோக்கலின்  அறிகுறிகள் என்ெயத நியனவில் பகோள்ளபவண்டும்.இந்த 

அறிகுறிகள் இருந்தோலும்,  சிறு சந்பதகம் இருந்தோலும், நீரக்்கசிவு 
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ஏற்ெடுவதுபெோல் சந்பதகம் ஏற்ெட்டோலும்  உடபன மருத்துவயர 

அணுகபவண்டும். இந்த விைோதியை உடனுக்குடன் மருந்துபகோடுத்து 

நியலயமயை கட்டுெ்ெடுத்துவது மிக அவசிைம். அெ்ெடி உடபன சிகிசய்ச 

ஆரம்பித்தோல் வியரவில் குணெ்ெடுத்த முடியும்.  
 

காலம் தாழ்த்துவதின் அோயம் என்ன ? 
 

பநோை் தோக்குவயத உடபன சிகிசய்ச அளிக்கோவிடில் ெல பிரசச்யனகள் 

உண்டோகும். முக்கிைமோக, பநோை் ெல இடங்களுக்கு ெரவும். கரெ்்ெெ்யெ 

சுருங்கோமல் பெரிதோக இருெ்ெதுடன் பதோட்டோல் வலிக்கவும் பசை்யும் . முக்கிை 

உறுெ்புகள் ெோதிக்கெ்ெட்டு பநோை் குணெ்ெடுத்தும் முைற்சிகள் கடினமோகும். 

மருந்துகளுக்கு பநோை்ெ்பூசச்ிகள் கட்டுெ்ெடோமல் பெோகும். பதோடரந்்து நியலயம 

பமோசமோகி முக்கிை உறுெ்புகள் பவயல பசை்ை இைலோமல் வலுவிழக்கும் . இயத 

ஆங்கிலத்தில் “பசெ்டிக் ஷோக்” என்று கூறுவோரக்ள் . இந்த நியலயம ஏற்ெட்டோல் 

தோயின் உயியர கோெ்ெோற்ற இைலோமல் பெோகும்.  
 

இ ்த ப ாய்தாக்கல் ஏற்ேடாமல் இருக்க ஓரு தாய் என்ன 

சசய்யபவண்டும் ? 
 

இந்த அறிகுறிகயள கவனமோக ெோரத்்துக்பகோள்ளபவண்டும் . ரதத்ெ்பெோக்கின் 

மோற்று துணியை அடிக்கடி மோற்றிக்பகோள்ளபவண்டும். பவோவ்பவோருமுயற 

சிறுநீர ்கழியும் பெோதும், மலம் கழிக்கும்பெோதும் பவந்நீர ்ஊற்றி சுத்தமோக 

கழுவிக்பகோள்ளபவண்டும்.  
 

பெோதுமோன அளவு நீரோகோரம் ( தண்ணீர ், ெழரசம், நீரப்மோர,் ெோல் ) 

எடுத்துக்பகோள்ளபவண்டும். குழந்யத பிறந்தவுடன் தண்ணீர ்அதிகம் குடிதத்ோல் 

சீழ் பிடிக்கும் என்ெது வதந்தி. கட்டோைம் அது உண்யம அல்ல.  நீரோகோரம் 

அதிகமோக  எடுத்துபகோண்டோல் , குழந்யதக்கு ெோலும் அதிகம் சுரக்கும் 

பதோற்றுபநோை் தோக்கலும் வரோமல் ெோதுகோக்கும். சத்துள்ள உணவும் சுத்தமோன 

கோற்றும் மிக அவசிைம்.  

 
ஓரு தோை் குழந்யத  பிறந்தபின் அதிகபநரம் ெடுத்திருெ்ெது நல்லதல்ல. தோை் 

அயசைோமல் ெடுக்கபவண்டும் இல்யலபைனில் கருெ்யெக்குள் கோத்து 

புகுந்துபகோள்ளும் என்ெது மிகெ்பெரிை வதந்தி. இெ்ெடி அயசைோமல் 

இருெ்ெதோல், ரத்தக்குழோயில் ரத்தக்கட்டு ஏற்ெட்டு, தோயின் உயிருக்கு மிகுந்த 

ஆெதய்த ஏற்ெடுத்தும். எதிரெ்ோரோத விதமோக தோயின் உயிர ்பிரிை இது ஓரு 

முக்கிைகோரணம்.  
 

இ ்த வியாதியய தடுக்க மருத்துவர்கள் என்ன முயற்சிகள் 

எடுே்ோர்கள்? 
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இந்த பநோை் வரோமல் இருக்க, ெல தடுக்கு முயறகயள யகைோளுவோரக்ள். உள் 

ெரிபசோதயன பசை்ை யகக்கு சுத்தமோன யகயுயற அணிவோரக்ள். சந்பதகம் 

இருந்தோல், ெல ரத்த ெரிபசோதயனகள் பசை்து 

பதோற்றுபநோை்களின்  அறிகுறிகயள ெரிபசோதித்து பதயவைோன தடுெ்பு 

மருந்துகயள உடனடிைோக ஊசிவழிைோக ரதத்த்தில் பசலுத்துவோரக்ள். 

உங்களுக்கு நீரக்்கசிவு ஏற்ெட்டு பநரம் அதிகமோனோலும் குழந்யத பிறக்க 

தோமதம் ஏற்ெட்டோலும், அறுயவ சிகிசய்ச பசை்ைபவண்டி இருந்தோலும், 

முன்எசச்ரிக்யகைோக தடுெ்பு மருந்யத ஆரம்பித்துவிடுவோரக்ள். விைோதியை 

வரோமல் தடுெ்ெதும் அறிகுறிகள் இருந்தோல் உடனடி மருத்துவம் துவங்குவதும் 

தோன் இந்த பநோயினோல் வரும் ஆெத்துகயள தவிரக்்க உதவும் முயறகள். 
 

குழ ்யத பிற ்தபின் காய்சச்ல் வர பவறு காரணங்கள் உண்டா ? 
 

ெல பவறு கோரணங்கள் உள்ளன. சுலெமோன கோரணம் உடலுக்கு பதயவைோன நீர ்

உணவு ெதத்ோமல் உடல் கோை்ந்துபெோவது. அதனோலதோன் நீர ்உணவு அதிகம் 

எடுத்துக்பகோள்ளபவண்டும்.  
 

ெோல் பகோடுக்கும் தோை்க்கு ெோல் கட்டினோலும் கோை்சச்ல் வரலோம். குழந்யதக்கு 

ெோல் பகோடுத்பதோ அல்லது, ெோல் அதிகம் இருந்தோல் ெோயல 

பவளிெ்ெடுத்தினபலோ கோை்சச்ல் குயறைலோம். குயறைோமல் பதோடரந்்து 

கோை்சச்ல் இருந்தோல், மோரெ்கத்தில் பதோற்றுபநோை் தோக்கியிருக்கலோம் . அல்லது, 

சிறுநீரகத்தில் பதோற்றுபநோை் தோக்கியிருக்கலோம். அறுயவ சிகிசய்ச 

பசை்திருந்தோபலோ அல்லது குழந்யத பிறந்த இடத்தில் யதைல் 

பெோட்டிருந்தோபலோ, அதன் வழி பதோற்றுபநோை் ெரவியிருக்கலோம்.  
 

கோரணம் எதுவோக இருந்தோலும், கோை்சச்ல், வலி, துரந்ோற்றம் ெலஹீனம் அல்லது 

உடல் நலமில்லோத உணரவ்ு பெோன்ற அறிகுறிகள் இருந்தோல் கோலதோமதம் 

இல்லோமல் உடனடிைோக மருத்துவயர அணுகுவது மிக மிக முக்கிைம்.  
 


