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சூழலின் செல்வாக்கு 
• கருத்தரிப்பு முதல் குழந்தத பிறந்து மரணிக்கும் 

வதரயிலான உயிர்களின் வளர்ச்சியிலும் 
விருத்தியிலும் சசல்வாக்குச் சசலுத்தும் சபௌதிக, 
சமூக, உள உலகங்களின் கூட்டே சூழலாகும். 

 
• ‘வுட்வர்த்’ என்பவரின் கருத்துப்படி, மனிதன் தம் 

வாழ்வில் முதன்முதலில் சந்திக்கும் சூழல் தாயின் 
கருவதறயாகும். 

 
• மனித விருத்தியில் சசல்வாக்குச் சசலுத்தும் சூழல் 

தாக்கத்தத இரண்ோகப் பிரித்து ட ாக்கலாம். 
1. அகச் சூழல் 
2. புறச் சூழல் 
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அகச் சூழல் 
• அகச் சூழல் என்பது தாயின் கருவதறயாகும். 

எனடவ தனியாள் விருத்தியில் பிறப்புக்கு முந்திய  
சூழல் முக்கியத்துவம் சபறுகின்றது. 
 

• அவ்வாறான அகச் சூழல் காரணிகள் 
– தாயின் வயது 
– தாயின் டபாசாக்கு 
– தாய் அருந்தும் மருந்து வதககள் 
– தாயின் பாதகமான பழக்கங்கள் 
– தாய் கதிரியக்கத்துக்கு ஆளாதல் 
– தாதயப் படீிக்கும் ட ாய்கள் 
– தாய் எதிர்ட ாக்கும் உளச ருக்கடிகள் 
– தாய் எதிர்ட ாக்கும் அதிர்ச்சிகள் 
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1. தாயின் வயது 
• வயது 23க்கு குதறந்த 29க்கு அதிகரித்த 

தாய்மார்களுக்கு சிசுமரண வதீம் உயர்வாக 
இருப்பதாக அறியப்படுகிறது. 

 
• அத்டதாடு இத்தாய்மார்களுக்கு பிறக்கும் 

குழந்ததகள் சபரும்பாலும் மூதள வளர்ச்சி 
குதறந்தவர்களாக இருப்பதாகவும் 
அறியப்படுகிறது.  
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2. தாயின் ப ாொக்கு 
 

• கருச்சிததவு, குழந்தத இறந்து பிறத்தல் 
டபான்றவற்றுக்கு பிரதான காரணம் 
தாயின் டபாசாக்கு குதறடவ என 
ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. 
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3. தாய் அருந்தும் மருந்து வகககள் 
 
 • பாதிப்தப ஏற்படுத்தும் மருந்து 

வதககதள தாய் அருந்துவதால் 
கருவிலுள்ள முதளயம் பாதிப்பதேயும். 

• உ+ம் 
– ச ன ா ிட்ப ான் 
– லிப்ரியம் 
– வலியம் டபான்ற பாதிப்தப ஏற்படுத்தும் 

மருந்துகள் 
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4. தாயின்  ாதகமான  ழக்கங்கள்  
 

• தாய் புதகப்பிடித்தல், மதுபானம் 
அருந்துதல், டபாததப்பாவதன டபான்றன 
குழந்தததய பாதிக்கும்  
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5. தாகயப்  ீடிக்கும் ப ாய்கள் 

• கர்ப்ப காலத்தில் தாய் டேர்மன் சின்ன 
முத்து, டபான்ற ட ாய்களுக்கு ஆளாதலால் 
குழந்ததயும் பாதிப்பதேயும்.  
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புறச் சூழல் 
• மனிதனின் புறச்சூழலிதன சபௌதிக, சமூக, 

உளச் சூழல் என வகுக்கலாம். 
 

– ச ௌதிகச் சூழல் 
• உணவு,  ீர், வளி, கால ிகல, வாழும் சூழல் 
என் ன இதில ங்கும். 
 

– ெமூகச் சூழல் 
• குடும் ம்,  ா ொகல, ெமவயதினர் என் ன 
இதில ங்கும். 
 

– உளச் சூழல் 
• மனத் தூண் ல்கள் அதற்கான துலங்கள்கள் 
இதில ங்கும். 
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Thank You 
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