
நீங்்கள் பெற்றோரோ்கத் நீங்்கள் பெற்றோரோ்கத் 
தயோரோ?தயோரோ?
புதிய பெற்றோர்்களுக்்கோன 
குறிப்பு்களும் ஆ்�ோசனனயும் 
ஆதரவும் 

#ReadyforParenthood
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ஒரு புதிய பெற்றோரோனதறகு ஒரு புதிய பெற்றோரோனதறகு 
வோழ்த்து்கள் வோழ்த்து்கள் 

ஒரு புதிய பெற்றோரோவது 
வோழ்க்ன்கனய்ய மோறறக்கூடியதோகும்.  
இது மகிழ்ச்சியும் உறசோ்கமும் 
அளிப்ெ்தோடு, ்சோர்வனையச் 
பசய்யக்கூடியதோ்கவும் மி்கவும் 
சவோ�ோனதோ்கவும் இருக்்க�ோம்.

எங்்கள் #ReadyforParenthood 
பிரச்சோரம் புதிய பெற்றோர்்களுக்கும் 
ெரோமரிப்ெோளர்்களுக்கும் ஆதரவளிப்ெனத 
்�ோக்்கமோ்கக் ப்கோண்டுள்ளது. உங்்கள் 
புதிய குழந்னதக்கு உதவுவதற்கோன 
நினறய த்கவல்்களும் ஆதரவும் உள்ளன, 
என்வ உங்்களுக்கு என்ன உதவி 
்தனவப்ெட்ைோலும் ்்களுங்்கள்.

#ReadyforParenthood



புதிதோ்கப் பிறந்த குழந்்தத்களின் புதிதோ்கப் பிறந்த குழந்்தத்களின் 
ெரோமரிப்புெரோமரிப்பு

உங்்கள் பிள்னள குனறமோதத்தில் பிறந்திருந்தோல் 
(37 வோரங்்களுக்கு முன்) அல்�து சு்கவீனமோ்க 
இருந்தோல், அது சிசு சிகிச்னசப் பிரிவில் 
னவத்துக் ்கவனிக்்கப்ெை ்வண்டும்.  ஒரு 

குழந்னத சிசு சிகிச்னசப் 
பிரிவில் இருப்ெது 
்கவன�யளிக்்கக் 
கூடியதோ்க 
இருக்்க�ோம், ஆனோல் 
நீங்்கள் உங்்களுக்குத் 

்தனவயோன 
எல்�ோத் 
த்கவல்்கனளயும் 
ஆதரனவயும் 
பெறுவீர்்கள்.

நீங்்கள் அப்்ெோதும் உங்்கள் குழந்னதயின் 
ெரோமரிப்பில் ஈடுெடுத்தப்ெடுவதுைன் அதறக்கு 
உணவளிக்்கவும், ்கழுவவும், அதன் ன�ப்புத் 
துணினய மோறறவும், அதனன  
னவத்திருக்்கவும்  
உங்்களுக்கு  
ஆதரவளிக்்கப்ெடும்.  
இது உங்்களுக்கு  
ஒருவருக்ப்கோருவர்  
பினணப்னெ  
ஏறெடுத்திக்ப்கோள்ள  
உதவும்.



இ்தைப்புஇ்தைப்பு

உங்்கள் புதிய குழந்னதயுைன் பினணப்னெ ஏறெடுத்திக் 
ப்கோள்ளச் சிறிது ்கோ�ம் ஆ்க�ோம். அதனன ்தோ்�ோடு 
்தோல் ்சரப் பிடித்திருப்ெதன் மூ�ம் நீங்்கள் அதனனப் 
ெறறி அறியத் பதோைங்்க�ோம். 
உங்்கள் குழந்னத எனத 
விரும்புகிறது 
என்ெனதக் 
்கவனிப்ெதும் 
அதறகு 
உணவூட்டும் 
்ெோது அல்�து 
அதறகு உனை மோறறும் 
்ெோது அதனுைன் 
்ெச ்�ரத்னதச் 
பச�விடுவதும் 
அதனுைன் 
பினணப்னெ 
ஏறெடுத்துவதற்கோன 
சிறந்த 
பதோைக்்கமோகும்.

உங்்கள் குழந்னதனயப் பிடித்திருப்ெது, ்கண்்ணோடு 
்கண் ்�ோக்குவது, அதனுைன் ்ெசுவது ஆகியனவ 
உங்்கள் குழந்னத ெோது்கோப்ெோ்கவும் பதோைர்பில் 
இருப்ெதோ்கவும் உணர உதவுவதுைன் அது உங்்கள் 
உறனவக் ்கட்டிபயழுப்ெ உதவும். 
உங்்கள் குழந்னத உங்்களுைன் இருப்ெனத 
விரும்புகிறது!



குழந்னதக்கு உணவூட்டுதல் குழந்னதக்கு உணவூட்டுதல் 

தோய்ப்ெோல் ப்கோடுப்ெதில் தோய்க்கும் ்சய்க்கும் ெ� 
�ன்னம்கள் உள்ளன. தோய்ப்ெோல் ப்கோடுப்ெதில் 

உங்்களுக்கு ஆதரவு ்தனவப்ெட்ைோல், 
உங்்களது பசவிலியிைம் அல்�து 
சு்கோதோரப் ெோர்னவயோளரிைம் ்்களுங்்கள் 

அல்�து உங்்கள் உள்ளூர் 
தோய்ப்ெோலூட்ைல் 
ஆதரவுக் குழுனவத் 

பதோைர்பு 
ப்கோள்ளுங்்கள். 

உங்்கள் குழந்னதக்கு கிட்ைத்தட்ை ஆறு மோதங்்கள்  
ஆகியிருந்து, அது தனது தன�னய நின� நிறுத்தி  
்கண்்கனளயும் ன்க்கனளயும் வோனயயும் 
ஒருங்கினணக்்கத் பதோைங்கியிருந்தோல், 
அது அவறறுக்கு திை உணவு்கனள 
அறிமு்கப்ெடுத்துவதற்கோன ்�ரமோ்க இருக்்க�ோம். 
மி்க அவசரப்ெைோமல் அந்தச் பசயன� நிதோனமோ்கச்  
பசய்வது  
முக்கியமோகும்.  
உங்்கள் சு்கோதோரப்  
ெோர்னவயோளரிைம்  
உனரயோடுங்்கள்.



ெோது்கோப்ெோன தூக்்கம்

உங்்கள் குழந்னத தூங்குவதற்கோன ஆ்கவும் ெோது்கோப்ெோன 
வழி ஒரு ்கட்டிலில், பதோட்டிலில் அல்�து ்மோசஸ் 
கூனையில் ஒரு உறுதியோன, சமதளமோன பமத்னதயில்  
அதனன மல்�ோக்்கப் ெடுக்்க னவப்ெதோகும்.  
திடீர் குழந்னத மரண  
்�ோய்க்குறினய (SIDS)  
ஏறெடுத்துகின்ற  
மிதமிஞ்சி  
பவப்ெ்மறறுவனதத்  
தவிருங்்கள்.

சி� பெற்றோர்்கள் தங்்கள் குழந்னதயுைன் ஒரு 
ெடுக்ன்கனயப் ெகிர்ந்து ப்கோள்வனதத் பதரிவு 
பசய்கிறோர்்கள். இனதப் ெோது்கோப்ெோ்கச் பசய்வது 
எப்ெடிபயனத் பதரிந்து ப்கோள்வது முக்கியம்.  
Lullaby Trust இைமிருந்து ெோது்கோப்ெோன தூக்்கம் 
பதோைர்ெோன வல்லு�ர்்களின் ஆ்�ோசனனனயப் 
பெறறு அனதப் பின்ெறறுங்்கள். 



குழந்்தத அழுதல் குழந்்தத அழுதல் 

எல்�ோக் குழந்னத்களு்ம அழுகின்றன, சி� குழந்னத்கள் 
மறறவறனற விை அதி்கமோ்க அழுகின்றன. அழுன்க 
என்ெது குழந்னதக்கு நீங்்கள் ்தனவப்ெடுகிறீர்்கள் 
என்ெனத அது உங்்களுக்குக் கூறும் வழியோகும். 
அவறறுக்குப் ெசியோ்க, ்சோர்வோ்க, மி்கவும் பவப்ெமோ்க 
அல்�து குளிரோ்க இருக்்க�ோம், அல்�து ன�ப்புத் 
துணினய மோறற ்வண்டியிருக்்க�ோம் 
அல்�து ஒரு அரவனணப்பு 

்தனவப்ெை�ோம்.

நீங்்கள் எவ்வளவு மன அழுத்தத்தில் அல்�து 
உளச்்சோர்வில் இருந்தோலும், நீங்்கள் ஒரு்ெோதும் உங்்கள் 
குழந்னதனயக் குலுக்்கக் கூைோது. உங்்களுக்கு உதவி 
அல்�து ஆதரவு ்தனவப்ெட்ைோல் யோரோவது ஒருவருைன் 
்ெசுங்்கள். நீங்்கள் உங்்கள் குழந்னத சு்கவீனமோ்க 
இருப்ெதோ்கக் ்கவன�ப்ெட்ைோல், உங்்கள் பெோது 
மருத்துவரிைம் உனரயோடுங்்கள் அல்�து NHS 111 ஐ 
அனழயுங்்கள்.



்ெறு்கோல உளநலம்்ெறு்கோல உளநலம்

ஒரு குழந்னதனயப் பெறபறடுப்ெது என்ெது வோழ்க்ன்கயின் 
ஒரு பெரிய நி்கழ்வோகும் மறறும் அந்தக் ்கோ�்கட்ைத்தில் 

ெ�விதமோன  
உணர்ச்சி்கனள அனுெவிப்ெது இயல்ெோனது. 

நீங்்கள்  
ஊக்்கமிழந்ததோ்க அல்�து 
மனச்்சோர்வுள்ளதோ்க உணர்ந்தோல், 
உங்்கள் குடும்ெத்தினரிைம், 
�ண்ெர்்களிைம், பசவிலியிைம், 
சு்கோதோரப் ெோர்னவயோளரிைம் 
அல்�து பெோது மருத்துவரிைம் 

உனரயோடுங்்கள்.  
உங்்களுக்்கோ்க ்�ரம் 
ஒதுக்குங்்கள், நீங்்கள் 
்களிப்ெனையும் 
விையங்்கனளத்  
பதோைர்ந்து பசய்யுங்்கள்.

நீங்்கள் உங்்கள் வோழ்க்ன்கத் 
துனண ம்கப்்ெறறுக்குப் 

பிந்திய மன அழுத்தத்தோல் 
ெோதிக்்கப்ெட்டிருப்ெதோ்கக் ்கருதினோல், 

அவருக்குத் ்தனவயோன உதவினயயும் சிகிச்னசனயயும் பெற 
அவனர ஊக்குவியுங்்கள். 
நீங்்கள் உங்்கள் குழந்னதனய ்கவனித்துக் ப்கோள்ளல், வீட்டு 
்வன�்கள் ்ெோன்ற �னைமுனறயோன விையங்்கனளச்  
பசய்தல் ்ெோன்றவறறின் மூ�ம் அவருக்கு உதவ முடியும்.
வோழ்க்ன்கத் துனண்கள் மனக்்கவன� அல்�து மன  
அழுத்தம் அனைவது பெோதுவோனது, என்வ நீங்்கள் 
மனச்்சோர்வோ்க  
உணர்ந்தோல்  
உதவி  
்்கோருங்்கள்.



�ோம் �மது பிள்னள்களுக்கு அளிக்கும் 
சூழல்்கள் அவர்்களுனைய அனுெவங்்கனள 
வடிவனமக்்க உதவுகின்றன. சு்கோதோரமோ்க 
உண்ணவும் வழக்்கமோன உைறெயிறசி்கனளச் 
பசய்யவும் முயலுங்்கள், இது உங்்கள் 
பிள்னள்களிைம் சு்கோதோரமோன �ைத்னத்கனள 
ஊக்குவிக்கும்.

சு்கோதோரமோன  சு்கோதோரமோன  
     வோழ்க்்த்க     வோழ்க்்த்க

உைற பசயறெோடு ஆறறல் மட்ைங்்கனள அதி்கரிப்ெதுைன் 
நீங்்கள் �ன்றோ்க இருப்ெதோ்க உணர உதவுகிறது. 
இதற்கோ்க நீங்்கள் ஒரு உைறெயிறசிக் கூைத்தில் 
்சர ்வண்டியதில்ன�. தள்ளுவண்டினய அல்�து 
சில்லுவண்டினய ்கனை்களுக்கு அல்�து பூங்்கோவில் 
தள்ளிக் ப்கோண்டு பசல்வது சுறுசுறுப்ெோ்க இருப்ெதற்கோன 
ஒரு சிறந்த வழி ஆகும். சி� பூங்்கோக்்களில் நீங்்கள் 
ெயன்ெடுத்துவதற்கோ்க  
இ�வச ெசுனம  
உைறெயிறசிக்  
கூைங்்களும் உள்ளன.



இடுப்பென்புச் சு்கோதோரம்இடுப்பென்புச் சு்கோதோரம்

ம்கப்்ெறறுக்குப் பிறகு உங்்கள் ்யோனியிலிருந்து 
குருதி ஒழுகும். முதலில் அது அதி்கமோ்க 
இருக்கும், அனத �ன்கு உறிஞ்சக்கூடிய துப்புரவுத் 
துவோய்்கள் உங்்களுக்குத் ்தனவப்ெை�ோம். 
உங்்களுக்கு னதயல் ்ெோைப்ெட்டிருந்தோல், 
அவறனறத் தூய்னமயோ்கவும் உ�ர்வோ்கவும் 
னவத்துக் ப்கோள்ளுங்்கள். உங்்களுக்கு அவறனறப் 
ெறறிய ்கவன�்கள் இருந்தோல் உங்்கள்  
பசவியிைம், சு்கோதோரப்  
ெோர்னவயோளரிைம் அல்�து  
பெோது மருத்துவரிைம்  
அனதப் ெறறிச் பசோல்லுங்்கள்.

ஒரு குழந்னதனயப் பெறற பிறகு நீங்்கள் 
சிரித்தோல், இருமினோல் அல்�து திடீபரன 
�்கர்ந்தோல் சிறிதளவு சிறுநீர் ்கசிவது 
பெோதுவோ்க நி்கழக் கூடியதோகும். 
இடுப்பென்புப் ெயிறசி்கள் 
இது பதோைர்பில் 
உதவ�ோம். உங்்களுக்கு 
இடுப்பு வலி அல்�து 
சிறுநீர்க் ்கசிவு 
இருந்தோல், 
இதறகு 
நிவோரணம் 
பெற 
இயன்முனறச் 
சிகிச்னசக்கு ஒரு 
ெரிந்துனரனயச் 
பசய்யுமோறு 
கூறுங்்கள்.



பு்த்கபிடித்த்தல நிறுத்துதல்பு்த்கபிடித்த்தல நிறுத்துதல்

புன்கபிடிப்ெது உங்்கள் குழந்னத பிறந்த 
பின்னரும் கூை அதன் சு்கோதோரத்துக்குப் ெோதிப்பு 
ஏறெடுத்த�ோம். மறறவர்்கள் புன்கபிடித்து பவளி 
விடும் புன்கனயச் சுவோசிப்ெதனோல் திடீர் குழந்னத 
மரண ்�ோய்க்குறி (SIDS) ஏறெடுவதற்கோன 
வோய்ப்பு்கள் அதி்கரித்து உங்்களது குழந்னத அதன் 
முத�ோம் வயதி்�்ய நுனரயீரல் பிரச்சினன்களோல் 
அல்�து ்�ோய்த்பதோறறு்களோல் மருத்துவமனனயில் 
அனுமதிக்்கப்ெடுவதறகு அதி்க வோய்ப்புள்ளது. 

புன்கபிடிப்ெனத நிறுத்துவது ்கடினமோனதோ்க 
இருக்்க�ோம், ஆனோல் தோமதமோனோலும் கூை 
முயன்றோல் அனத நிறுத்திவிை முடியும். உங்்கள் 
பசவிலியிைம், சு்கோதோரப் ெோர்னவயோளரிைம் 
அல்�து பெோது மருத்துவரிைம் உனரயோடுங்்கள் 
அல்�து உங்்கள் உள்ளூர் புன்கபிடித்தல் 
தடுப்புச் ்சனவனயத் பதோைர்பு ப்கோள்ளுங்்கள்.



சு்கோதோரமோன உறவு்கள்சு்கோதோரமோன உறவு்கள்

குழந்னதப் பிறப்பு பெரும்ெோலும் உறவு்களில் 
அழுத்தத்னத ஏறெடுத்துகிறது. உங்்களுக்கு 
முடியுமோன ்ெோது ஒருவருக்ப்கோருவர் பதோைர்பு 
ப்கோள்ள ்�ரம்  
ஒதுக்குங்்கள்.  
ஒருவனரபயோருவர்  
்கவனித்துக்  
ப்கோள்வதோ்கவும்,  
்சர்த்துக்  
ப்கோள்வதோ்கவும்  
உணரச் பசய்ய  
சின்னச் சின்ன  
விையங்்கனளச்  
பசய்யுங்்கள்.

உங்்களுக்கு உதவி அல்�து ஆதரவு 
்தனவப்ெட்ைோல் எவருை்னனும் 
உனரயோடுங்்கள். நீங்்கள் ஓர் உறவு ஆ்�ோச்கனர 
நீங்்கள் பதோைர்பு ப்கோள்ள ஏரோளமோன வழி்கள் 
உள்ளன, அவர்்களிற சி�ர் இ�வசமோ்கச் ்சனவ 
வழங்குகிறோர்்கள். ம்கப்்ெறறின் பின்னர் குடும்ெ 
முரண்ெோடும் துஷ்பிர்யோ்கமும் ்மோசமனையக் 
கூடும். நீங்்கள்  
உைனடி  
ஆெத்திலிருந்தோல்  
உதவி ்்கோருங்்கள்  
அல்�து 999 ஐ  
அனழயுங்்கள்.



்கருத்த்தையும் ்கர்ப்ெங்்களுக்கு ்கருத்த்தையும் ்கர்ப்ெங்்களுக்கு 
இ்தை்ய இ்தைபவளி விடுவதும்இ்தை்ய இ்தைபவளி விடுவதும்

ம்கப்்ெறறின் பின்னர் மூன்று வோரம் எனும் 
சிறிய ்கோ�த்தினுள் நீங்்கள் தோய்ப்ெோல் ப்கோடுத்துக் 
ப்கோண்டிருந்தோலும், உங்்கள் மோதவிைோய் மீண்டும் 
பதோைங்கியிரோமல் இருந்தோலும் கூை நீங்்கள் 
்கருத்தரிக்்க�ோம். 

நீங்்கள் மீண்டும் ்கருத்தரிக்்க 
விரும்ெோவிட்ைோ்�யன்றி, முதன் முனற உட்ெை 
ம்கப்்ெறறின் பின்னர் நீங்்கள் உைலுறவு ப்கோள்ளும் 
ஒவ்பவோரு முனறயும் ஏதோவது ஒரு ்கருத்தனை 
முனறனயப் ெயன்ெடுத்துவது முக்கியமோகும். ்மலும் 
த்கவல்்களுக்்கோ்க உங்்கள் பெோது மருத்துவரிைம் 
உனரயோடுங்்கள் அல்�து உங்்கள் உள்ளூர் குடும்ெக் 
்கட்டுப்ெோட்டுச் சிகிச்னசய்கத்னதத் பதோைர்பு 
ப்கோள்ளுங்்கள்.



தடுப்பூசி்கள்தடுப்பூசி்கள்

ன்கக்குழந்னதப் ெருவ குழந்னதப் ெருவத் 
தடுப்பூசி்கள் உங்்கள் குழந்னத பிறந்ததிலிருந்து 
பதோைங்கி உங்்கள் பெோது மருத்துவரோல் 

இ�வசமோ்க வழங்்கப்ெடுகின்றன. ்�ோய் 
ெரவுவனதத் தடுப்ெதன் மூ�ம் 

உங்்கள் குழந்னதனயப் 
ெோது்கோப்ெது 
மட்டுமல்�ோமல், 

மறறக் குழந்னத்கனளயும் 
பிள்னள்கனளயும் 

கூை நீங்்கள் 
ெோது்கோக்கிறீர்்கள்.

தடுப்பூசி ்ெோைப்ெட்்ைோர் ்கடுனமயோ்கச் 
சு்கவீனமுறும் வோய்ப்பு மி்கக் குனறவோனதோ்க 
இருக்கிறது, ்�ோய்்களுக்கு எதிரோ்க தடுப்பூசி 
வழங்்கப்ெடும் ்ெோது நீங்்கள் அனதப் பெற 
்வண்டும். 



ெயனுள்ள பதோடுப்பு்கள் ெயனுள்ள பதோடுப்பு்கள் 
இந்த சிற்றட்டில் இைம்பெறறுள்ள தன�ப்பு்களில் ஏ்தனும் 
ஒன்னறப் ெறறி அதி்க த்கவல்்கனள அறிந்துப்கோள்ள ெ� 
ெயனுள்ள ஆதோரங்்கள் இங்கு ப்கோடுக்்கப்ெட்டுள்ளன. 
புதிதோ்கப் பிறந்த குழந்்தத்களின் ெரோமரிப்பு
• bliss.org.uk
• tommys.org/premature-birth 
• nhs.uk (premature babies எனத் ்தைவும்)
இ்தைப்பு
• unicef.org.uk/babyfriendly
• bbc.co.uk/tiny-happy-people/bonding 
• nhs.uk/start4life/baby (குழந்னதயின்  �்கர்வு்கள் 
என்ெனத கிளிக் பசய்யவும்)
குழந்்ததக்கு உைவூட்டுதல்
• unicef.org.uk/babyfriendly
• nhs.uk (breastfeeding எனத் ்தைவும்) 
• nhs.uk/start4life/baby (உங்்கள் குழந்னதக்கு 
உணவளித்தல் என்ெனத கிளிக் பசய்யவும்)
ெோது்கோப்ெோன தூக்்கம்
• lullabytrust.org.uk/safer-sleep-advice
• unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources
• nhs.uk (SIDS எனத் ்தைவும்) 
குழந்்தத அழுதல் 
• iconcope.org
• cry-sis.org.uk 
• nhs.uk (crying baby எனத் ்தைவும்) 
்ெறு்கோல உளநலம் 
• tommys.org (postnatal depression எனத் ்தைவும்)
• mind.org.uk (perinatal எனத் ்தைவும்)
• nct.org.uk (perinatal depression எனத் ்தைவும்)

சு்கோதோரமோன வோழ்க்்த்க 
• nhs.uk/healthier-families
• nhs.uk/live-well
• nhs.uk (keeping fit எனத் ்தைவும்) 
இடுப்பென்புச் சு்கோதோரம் 
• nct.org.uk (pelvic floor எனத் ்தைவும்)
• nhs.uk (post pregnancy எனத் ்தைவும்)
• squeezyapp.com
பு்த்கபிடித்த்தல நிறுத்துதல் 
• nhs.uk/better-health/quit-smoking
• nhs.uk (breast feeding and smoking எனத் ்தைவும்)
• lullabytrust.org.uk/smoking 
சு்கோதோரமோன உறவு்கள் 
• respectphoneline.org.uk
• relate.org.uk  
• nationalDAhelpline.org.uk
்கருத்த்தையும் ்கர்ப்ெங்்களுக்கு இ்தை்ய இ்தைபவளி 
விடுவதும் 
• nhs.uk (contraception after baby எனத் ்தைவும்)
• nhs.uk (planning baby எனத் ்தைவும்)
• nhs.uk (planning another pregnancy எனத் ்தைவும்)
தடுப்பூசி்கள் 
• nhs.uk (pregnancy and covid எனத் ்தைவும்)
• nhs.uk/conditions/vaccinations
• nhs.uk/conditions/vaccinations/mmr-vaccine

இந்தப் பிரச்சோரத்னதப் ெறறி ்மலும் த்கவல்்களுக்கும் 
அதி்க வளங்்கனளப் ெோர்க்்கவும் இங்கு பசல்லுங்்கள்:
southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood



நீங்்கள் பெற்றோரோ்கத் நீங்்கள் பெற்றோரோ்கத் 
தயோரோ?தயோரோ?

்மலும் த்கவல்்களுக்்கோ்கச் பசல்லுங்்கள்:
southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood

நீங்்கள் பதரிவு பசய்யும் சமூ்க ஊை்க அன�வரினசயில் 
பெற்றோரோதல் பதோைர்ெோன கூடுத�ோன சிறு 
குறிப்பு்கனளயும் உதவிக் குறிப்பு்கனளயும் அறிந்து 
ப்கோள்ள, #ReadyforParenthood இல் ்தடுங்்கள்.
பின்வரும் உள்ளூர் தோய்னம மறறும் ்ெறு்கோ� 
அனமப்பு்கள் (LMNS) உள்ளிட்ை ெல்்வறு 
ெங்குதோரர்்களின் ஆதரவுைன் உங்்களுக்கு 
வழங்கு்வோர் NHS பதன்கிழக்கு பிரோந்திய தோய்னமக் 
குழு:
• Buckinghamshire, Oxfordshire and Berkshire West LMNS
• Frimley Health LMNS
• Southampton, Hampshire, Isle of Wight  

and Portsmouth LMNS
• Kent and Medway LMNS
• Surrey Heartlands LMNS
• Sussex LMNS

எங்்கள் துனணப் பிரச்சோரத்திலும் கூை நீங்்கள் 
ஆர்வம் ்கோட்ை�ோம்: 
நீங்்கள் ்கருத்தரிக்்கத் தயோரோ்க இருக்கிறீர்்களோ?
்மலும் த்கவல்்களுக்்கோ்கச் பசல்லுங்்கள்: 
southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforpregnancy

நீங்்கள் ்கருத்தரிக்்கத் நீங்்கள் ்கருத்தரிக்்கத் 
தயோரோ்க இருக்கிறீர்்களோ?தயோரோ்க இருக்கிறீர்்களோ?

#ReadyforParenthood

Looking after your body

An easy way to improve your health is 
to take regular exercise to boost 
fertility levels. 
If you do it together, 
it can be more fun 
and make it easier 
to stick to. 

Eating a healthy diet will help you to 
maintain a healthy weight, and ensure 
your baby grows and develops well. 
Aim to eat five or more different types  
of fruit and vegetables every day, as 
well as protein such as lean meat, 
beans, or tofu.

#ReadyforPregnancy

Are you ready for pregnancy?

#ReadyforPregnancy

How to prepare for a pregnancy and to be in the best shape possible for the health of you and your baby
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