
காக்கக வலிப்பு என்றால் என்ன? 
 

காக்கக வலிப்பு என்பது மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் உடல் 
வலிப்புககைத் ததாற்றுவிக்கும் ஒரு நரம்பியல் ரீதியான 
நிகலகமயாகும். மூகையில் ஒரு குறுகிய தநரத்தில் 
நிகழும் மின்முகைக் குழப்பம் ஒன்ைின் விகைவாக 
ஒருவரின் உணர்வு, விழிப்பு நிகல அல்லது நடத்கதயில் 
ஏற்படும் ஒரு மாற்ைம் உடல் வலிப்பு எனப்படும். 
ஒருவருக்கு இரண்டு அல்லது அதனிலும் கூடிய தடகவகள் 
உடல்வலிப்புகள் ததான்ைிய பின்னதர அவருக்கு 
காக்ககவலிப்பு இருப்பதாக தநாய் அகடயாைம் 
காணப்படுகிைது. 

காக்கக வலிப்பு ந ாய் 100 மனிதர்களில் 1  பகைப் 
பாதிக்கும் ஒன்றாக உள்ளது.  

 

எல்லாவித இனச்சார்புப் பின்னணிககைக் ககாண்ட 
மனிதர்களும் காக்கக வலிப்பினால் பாதிக்கப்படுகின்ைனர்.  
காக்கக வலிப்பு கபரும்பாலும் பிள்கைகைிலும் 
முதியவர்கைிலும் ததான்றுகிைது என்ைாலும் அது ஒரு 
நபரின் வாழ்க்ககயில் எந்தக் கட்டத்திலும் ஏற்படக்கூடும். 

உடல் நடுக்கம் உடடய உடல் வலிப்புகள் 

இவற்றின் அறிகுறிகளில் பின்வருவன அடங்கலாம்: 

 சுயநிடனவு (consciousness )  இழத்தல் 

 உடல் இறுக்கநிடல அடடதல், தடைநார் இழுப்புகள் 

 ஆழமற்ற அவைர மூச்சைடுப்பு 

மலக்குடல் அல்லது ைிறுநீர்ப்டப கட்டுப்பாடு இழத்தல் 
 

இந்த நிடல வழக்கமாக 1-3 நிமிடங்களுக்கு நீடிக்கும். அதன் பின் 

ைம்பந்தப்பட்ட நபர் மனக்குழப்பத்துடன் அல்லது இருக்கும் இடம் 

மறந்தவராகக் காணப்படலாம். 

நீங்கள் எப்படி உதவ முடியும்: 

1.   அடமதியாக இருங்கள். உடல் வலிப்பு தனது வழியில் நடடசபறட்டும். 

ைம்பந்தப்பட்ட     நபாின்  அடைவுகடளக் கட்டுப்படுத்த வவண்டாம். 
 

2.   உடல் வலிப்பு நிகழும் வநரத்டதக் கணித்துக் சகாள்ளுங்கள். 
 

3.   ைம்பந்தப்பட்ட நபருக்குக் காயம் எதுவும் ஏற்படாதவாறு அவடரப் 

பாதுகாருங்கள். அவைியம் என்றால் அவடர சமதுவாகக் கீழிறக்கி நிலத்தில் 

படுக்க டவயுங்கள். அவரது அடைவுக்குத் தடடயாக உள்ள சபாருட்கள் 

யாவற்டறயும் தூர அகற்றிவிடுங்கள். அவரது தடலக்குக் கீவழ சமதுடமயான 

எதடனயும் டவத்துவிடுங்கள். 
  

4.   அவரது கழுத்டதச் சுற்றி இறுக்கமாக உள்ள எடதயும் தளர்த்தி விடுங்கள்.  
 

5.   அவரது வாயினுள் எதடனயும் டவக்க வவண்டாம். ைம்பந்தப்பட்ட நபர் தமது 

நாக்கிடன (கடிக்கக் கூடும் என்ற வபாதிலும்) விழுங்க மாட்டார். 
  

6.   ைம்பந்தப்பட்ட நபாிடன அவரது பக்கவாட்டில் 

படுக்கும் விதத்தில் சமதுவாக உருட்டி விடுங்கள். 

இலகுவாக அவர் சுவாைிப்பதற்கு இது அனுமதிக்கிறது. 
  

7.   உடல் வலிப்பு நின்ற பின்பு ைம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு 

ஓய்வு வதடவப்படுகிறது. அவர் குழப்பமான 

மனநிடலயில் இருக்கலாம். தான் இருக்கும் இடம் பற்றிய நிடனவு அவருக்குத் 

திரும்பும் வடரயில் அவருடன் கூடவவ இருந்து சகாள்ளுங்கள்.  

உடல் வலிப்புகளுக்கான முதலுதவி  
உடல் நடுக்கம் இல்லாத உடல் வலிப்புகள்  

இவற்றின் அறிகுறிகளில் பின்வருவன அடங்கலாம்: 

 விழிப்புணர்வு (awareness )  இழத்தல், சவறுடமயான குற்றுப் பார்டவ 

 திரும்பத் திரும்பச் சைய்யும் அடைவுகள், உதடுகடள ஒட்டிப் பிாித்தல் 

 அங்கும் இங்குமாக வநாக்கமற்று நடத்தல் மற்றும் இருக்கும் இடம் 

மறத்தல் 

இந்த நிடல வழக்கமாக 1-3 நிமிடங்களுக்கு நீடிக்கும். அதன்பின் 

ைம்பந்தப்பட்ட நபர் மனக்குழப்பத்துடன் காணப்படலாம். 

நீங்கள் எப்படி உதவமுடியும்: 
1.   ைம்பந்தப்பட்ட நபருடன் இருந்து சகாள்ளுங்கள். உடல் வலிப்பின் வபாக்கிடன 

நிறுத்துவதற்கு முயற்ைிக்க வவண்டாம். அதடனத் தன் வழியில் நிகழுவதற்கு 

விடுங்கள். ைம்பந்தப்பட்ட நபர் தனது சையல்கள் பற்றி அறியாத நிடலயில் 

இருப்பார். நீங்கள் சைால்வடத அவர் வகட்க முடியாது வபாகலாம். 
 

2.   ஆபத்து விடளவிக்கக் கூடிய சபாருட்கடள அவருக்கு எட்டாத தூரத்துக்கு 

அகற்றிவிடுங்கள். 
 

3.   ைம்பந்தப்பட்ட நபாின் அடைவுகடளக் கட்டுப்படுத்த வவண்டாம்.  
 

4.   அவடர அபாயங்களில் இருந்து சமதுவாகத் திடை திருப்புங்கள் 

அல்லது ஆபத்துக் காரணிகடள அணுகும் பாடதடயத் தடட 

சைய்யுங்கள்.   
 

5.   உடல் வலிப்பு நின்ற பின்பு ைம்பந்தப்பட்ட நபர் குழப்பமான 

மனநிடலயில் இருக்கலாம் என்பதால் அவருக்கு சமன்டமயான 

முடறயில் மனவுறுதி ஊட்டுங்கள். முழுடமயாக அவருக்கு 

விழிப்புணர்வு திரும்புகின்ற வடரயில் அவருடன் கூடவவ இருங்கள். 

எப்சபாழுது 911 சதாடலவபைி இலக்கத்டத அடழப்பது: 
 

•  உடல் நடுக்கம் உடடய உடல் வலிப்பு ஒன்று 5 நிமிடங்களுக்குக் கூடுதலாக 

நீடிக்கும் என்றால் 
 

•  உடல் வலிப்பு நின்ற பின்பு சுயநிடனவு அல்லது ஒழுங்கான மூச்சைடுப்பு திரும்பி 

வரவில்டல என்றால்  
 

•  முழுதாகவவ உடல் வலிப்பில் இருந்து மீளுவதற்கு இடடயில் வநரம் 

அனுமதிக்காமல் உடல் வலிப்புகள் மீண்டும் மீண்டும் சதாடர்ந்து வருகின்றன 

என்றால் 
 

•  இதுவவ அவருக்கு முதல் தடடவயாக நிகழும் உடல் வலிப்பு அல்லது 

ைம்பந்தப்பட்ட நபருக்குக் காயம் ஏற்பட்டுவிட்டது அல்லது அவர் கர்ப்பம் தாித்து 

இருக்கிறார் அல்லது அவருக்கு நீாிழிவு வநாய் உண்டு என்றால் 
 

•  உடல் வலிப்பு அவருக்குத் தண்ணீாில் இருக்கும் சபாழுது நிகழ்ந்து விடுகிறது 

என்றால்  



காக்கக வலிப்பு பற்றிய விகைவுக் கருத்துக்கள் 
 

1. காக்கக வலிப்பு என்பது ஒருவருக்கு உடல் வலிப்புககை 
உண்டாக்கும் ஒரு மருத்துவ நிகலயாகும் 

 

2. உடல் வலிப்பு (seizure) என்பது கவறுகமயான குற்றுப் 
பார்கவ கதாடக்கம் உடல் நடுக்கம் வகரயில் பல 
வடிவங்கைில் ததான்ைலாம் 

 

3. காக்கக வலிப்பு எவகரயும் எந்த வயதிலும் பாதிக்கலாம் 
 

4. காக்கக வலிப்பு கதாற்றும் இயல்பு ககாண்டது அல்ல 
 

5. காக்கக வலிப்பு உகடயவர்களுக்கு ஆதரவும் 
புரிந்துணர்வும் காட்டப்படும் கபாழுது அது அவர்கைது 
வாழ்க்கக அனுபவத்கத உயர்த்த உதவுகிைது 

காக்கக வலிப்பு ரைாரறான்நைா (Epilepsy To-

ronto) அகமப்பு 
 

காக்கக வலிப்பு தநாயிகனக் ககாண்டுள்ை யாவரும் 
மற்றும் அவர்களுகடய குடும்பத்தினரும் 
சுதயச்கசயான முகையில் ஓர் உத்தமமான 
வாழ்க்ககத் தரத்திகன அனுபவிப்பகத ஊக்குவிக்கும் 
பணியில்  காக்கக வலிப்பு கராகைான்தரா (Epilepsy To-

ronto) அகமப்பு அர்ப்பணிப்புடன் ஈடுபட்டு வருகிைது. 

 ாம் வழங்கும் நேகவகள்: 
 

• தகவல் மற்றும் கல்வி அைிவு 
 

• ஆதலாசகன மற்றும் ஆதார உதவிக் குழுக்கள் 
 

• தவகல வாய்ப்புச் தசகவகள் 
 

• சமூக கவைிக்கைப் பணி மற்றும் ஆதரிப்பு 
விரிவாக்கம் 

காக்கக வலிப்பு ரைாரறான்நைா அகமப்பு  
(Epilepsy Toronto) 

468 குவனீ் வதீி கிழக்கு, அகைத்கதாகுதி 210 
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கதாகலதபசி: 416.964.9095 கதாகலநகல்: 416.964.2492 
மின்னஞ்சல்: info@epilepsytoronto.org இகணயத்தைம்: www.epilepsytoronto.org 

காக்கக வலிப்பு    

அது பற்றிக் ககதப்நபாம் 

www.epilepsytoronto.org 

 

facebook.com/epilepsytoronto @epilepsytoronto 

United Way Member Agency 

Charitable No. 107306912RR0001 

காக்டக வலிப்பு பற்றிய வமலதிக தகவல் உங்களுக்குத் வதடவ என்றால் அதற்கு 

உங்களுக்கு உதவ நாம் இங்கு இருக்கிவறாம். சதாடலவபைியில் எங்கடள அடழத்து 

நீஙகள் வபசும் சமாழி எதுசவன்று கூறுங்கள். அல்லது   ‘சதன் ஆைிய சபண்களின் 

நிடலயம் (ைவுத் ஏைியன் வுசமன்ஸ் சைன்டர்)’ என்ற அடமப்பிடன அடழயுங்கள் 

(சதாடலவபைி இலக்கம்: 416-437-2276). எம்முடன் நீங்கள் சதாடர்பு சகாள்வதற்கு 

அவர்கள் உதவுவார்கள்.  
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