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கருக்கலைப்்புச ்சசய்வது என்ப்து, உங்கள் கரப்்்ப்த்லத 
முடிவுக்குக் சகொண்்டுவர நீங்கள் விரும்்புகிறீரக்ள் 
என்ப்லதக் குறிக்கிறது. எை்ைொ கரப்்்ப்ங்களும்் 
திட்டமிடப்்ப்ட்டலவ அை்ை. அலனத்துவிதம்ொன வயதுகள் 
ம்ற்றும்் பின்னண்ிகளிை் இருந்துவரும்் சப்ண்்களுக்கு 
திட்டமிடப்்ப்டொத கரப்்்ப்ம்் நிகழ்்கிறது. ஆஸ்்திரரலியொவிை் 
ஏறக்குலறய ப்ொதி கரப்்்ப்ங்கள் திட்டமிடப்்ப்டொதலவயொக 
இருக்கின்றன. தங்கள் குழ்ந்லதலயப்் சப்ற்சறடுப்்ப்லதச ்
சிை சப்ண்்கள் சதரிவு சசய்கிறொரக்ள், ம்ற்றவரக்ள் 
கருக்கலைப்்புச ்சசய்து தங்கள் கரப்்்ப்த்லத முடிவுக்குக் 
சகொண்்டுவருவலதத் சதரிவு சசய்கிறொரக்ள். 

கருக்கலைப்்பு என்றொை் என்ன?
கருக்கலைப்்பு என்ப்து கரப்்்ப்த்லத முடிவுக்குக் சகொண்்டுவரும்் 
ஒரு ப்ொதுகொப்்ப்ொன ம்ருத்துவச ்சசயை்முலறயொகும்். இது, 
'முடிவுறச ்சசய்தை் (termination)' அை்ைது 'கரப்்்ப்த்லத முடித்தை்' 
என்றும்் குறிப்்பிடப்்ப்டைொம்். திடட்மிடப்்ப்டொத கரப்்்ப்ங்களிை் 
மூன்றிை் ஒரு ப்ங்கு முடிவுக்குக் சகொண்்டுவரப்்ப்டுகிறது என 
ம்திப்்பிடப்்ப்டட்ுள்ளது.

ஆஸ்்திரரலியொவிை் கருக்கலைப்்பு 
சட்டபூரவ்ம்ொனதொ?
ப்திவுசசய்யப்்ப்ட்ட ம்ருத்துவ நிபுண்ர ்ஒருவரொை் 
ரம்ற்சகொள்ளப்்ப்ட்டொை் ம்டட்ுரம் ஆஸ்்திரரலியொவிை் 
கருக்கலைப்்பு சட்டப்்பூரவ்ம்ொனது. ஆனொை், கருக்கலைப்்புச ்
சட்டங்கள் ம்ொநிைங்கள் ம்ற்றும்் பிரரதசங்களுக்கு 
இலடயிை் ரவறுப்டுகின்றன. சப்ண்்கள் எப்்ப்டி, எப்்ரப்ொது 
கருக்கலைப்்லப் அணுகைொம்் என்ப்வற்லறப்் ப்ற்றி ப்ை்ரவறு 
சட்டங்கள் உள்ளன. 

கருக்கலைப்்புக்கொன கொரண்ங்கள்
கருக்கலைப்்பு என்ப்து ஒருவரின் தனிப்்ப்ட்ட விருப்்ப்ம்். 
இது ஒரு கடினம்ொன முடிவொக இருக்கைொம்். நீங்கள் 
கருக்கலைப்்புச ்சசய்துசகொள்வலதத் சதரிவு 
சசய்வதற்கு ப்ை கொரண்ங்கள் இருக்கைொம்். கொரண்ம்் 
எதுவொக இருந்தொலும்், உங்கள் கரப்்்ப்த்லத முடிவுக்குக் 
சகொண்்டுவருவது உங்கள் விருப்்ப்ம்்.

கருக்கலைப்்பு வலககள்
கருக்கலைப்்பிை் இரண்்டு வலககள் உள்ளன: ம்ருத்துவக் 
கருக்கலைப்்பு ம்ற்றும்் அறுலவ சிகிசல்சக் கருக்கலைப்்பு. 
இரண்்டுரம் ப்ொதுகொப்்ப்ொனலவ ம்ற்றும்் சசயை்திறன் 
சகொண்்டலவ.

மரு�்ததுவக்த கருக்தகலைே்தபு
ம்ருத்துவக் கருக்கலைப்்பு என்ப்து, கருசச்ிலதலவ 
ஏற்ப்டுத்தும்் ம்ொத்திலரகலள நீங்கள் உடச்கொள்வதொகும்். 
இது, ஒன்ப்து வொரங்கள் வலரயொன கரப்்்ப்கொைத்திை் 
ரம்ற்சகொள்ளப்்ப்டைொம்். 

நீங்த கள்த  எல� எதிர்தேொர்தக்தகைொம்த
நீங்கள் ம்ருத்துவக் கருக்கலைப்்லப்ச ்சசய்கிறீரக்ள் 
என்றொை், உங்களுக்கு ப்ை ம்ண்ிரநரம்் கடுலம்யொன 
வயிற்றுத் தலசப்்பிடிப்்பு இருக்கும்், ஆனொை் கருசச்ிலதவு 
ஏற்ப்ட்டவுடன் வலி குலறய ஆரம்்பிக்கும்். உங்களுக்கு 
உதவும்் வலகயிை் வலுவொன வலிநிவொரண் ம்ருந்துகலள 
உங்கள் ம்ருத்துவரொை் ப்ரிந்துலரக்க முடியும்். நீங்கள் 
வீட்டிரைரய இலத நிரவ்கிக்கக்கூடியதொக இருக்கும்். 

அறுலவ சிகிச்தலசக்த கருக்தகலைே்தபு
நீங்கள் ஒன்ப்து வொரங்களுக்கு ரம்ை் கரப்்்ப்ம்ொக இருந்தொை், 
அை்ைது ம்ருத்துவக் கருக்கலைப்்லப்ச ்சசய்துசகொள்ள 
விரும்்ப்விை்லை என்றொை், அதற்குப்் ப்திைொக அறுலவ 
சிகிசல்ச மூைம்் கருக்கலைப்்புச ்சசய்துசகொள்வலத நீங்கள் 
சதரிவு சசய்யைொம்். 

அறுலவ சிகிசல்சக் கருக்கலைப்்பு, சப்ொதுவொக ஒரர நொளிை் 
சசய்யப்்ப்டுகிறது.

நீங்த கள்த  எல� எதிர்தேொர்தக்தகைொம்த
உங்களுக்கு தொேொதுவொன மயக்தகமருந்தது சகொடுக்கப்்ப்டட்ு 
அறுலவ சிகிசல்ச மூைம்் கருக்கலைப்்புச ்சசய்யப்்ப்ட்டொை் 
(நீங்கள் தூக்கத்திை் இருக்கும்்ரப்ொது), கருக்கலைப்்பின்ரப்ொது 
நீங்கள் எந்தவித வலிலயயும்் அனுப்விக்க ம்ொட்டீரக்ள். 
ஆனொை், அதன்பின்னர ்சிை நொடக்ளுக்கு வயிற்றுத் 
தலசப்்பிடிப்்பு இருக்கைொம்். 

உங்களுக்கு குறிப்்பிட்ட ஒரு இடத்லத ம்டட்ும்் 
உணர்தவிழக்தகச்த தொசய்த யும்த  மருந்தது சகொடுக்கப்்ப்டட்ு 
அறுலவ சிகிசல்ச மூைம்் கருக்கலைப்்புச ்சசய்யப்்ப்ட்டொை், 
கருக்கலைப்்பின்ரப்ொது நீங்கள் இரைசொன அை்ைது வலுவொன 
வயிற்றுத் தலசப்்பிடிப்்பு வலிலய அனுப்விக்கக்கூடும்். 
அடுத்த சிை நொடக்ளுக்கு, ம்ொதவிடொயின்ரப்ொது 
ஏற்ப்டுவலதப்் ரப்ொன்ற வயிற்றுத் தலசப்்பிடிப்்பு ம்ற்றும்் 
வலி இருப்்ப்தும்் இயை்ப்ொனது.
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செப்டம்பர் 2022-இல் புதுப்பிக்கப்பட்டது

இந்த விவரத்தாள், தகவல் அளிப்பதற்்கும் 
கற்்பிப்பதற்்குமமன வடிவமமக்கப்பட்ட்ுள்ளது. 
இது, குறிப்பிட்்ட் மருத்துவ ஆலோலாசமனமைத் 
தருவதற்்லோகா அல்லது உங்கள் மருத்துவர ்மகாடுக்கும் 
அறிவுமரக்குப் பதிலாகப் பைன்படுத்தலோவா அல்ல.

Jean Hailes for Women’s Health, ஆஸ்்திலோரலிை அரசின் 
ஆதரமவ நன்றியுட்ன் ஏற்்றுக்மகாள்கிற்து.
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மபண்களின் ஆலோராக்கிைம் குறித்து, 
பரந்த மற்்றும் அமனத்மதயும் 
உள்ளட்க்கிை ஒரு அணுகுமுமற்மை 
Jean Hailes லோமற்்மகாள்கிற்து. 
அமனத்துப் மபண்கள், சிறுமிகள் 
மற்்றும் பல்லோவறு பாலினங்கமளக் 
மகாண்ட் மக்கமளயும் குறிக்க, 
'மபண்கள்' மற்்றும் 'சிறுமிகள்' 
என்ற் மசாற்்கள் இந்த ஆதாரவளம் 
முழுவதும் பைன்படுத்தப்படுகின்ற்ன.

ஏதும்் இை்ைொம்லும்் இருக்கைொம்். உங்கள் ம்ருத்துவரொை் 
உங்களுக்கு ரம்லும்் தகவை்கலள வழ்ங்க முடியும்்.

கருக்கலைப்்லப்ச ்சசய்துசகொள்ள 
உங்களுக்கு ப்ரிந்துலர ஒன்று 
ரதலவயொ?
சட்டபூரவ்ம்ொகத் ரதலவப்்ப்டுவதொை் ரம்ற்கு 
ஆஸ்்திரரலியொலவத் தவிர ம்ற்ற இடங்களிை் 
கருக்கலைப்்புக்கு முன்ப்திவு சசய்ய உங்கள் ம்ருத்துவரின் 
ப்ரிந்துலர ரதலவயிை்லை.

கருக்கலைப்்பு சசய்வதற்கு 
முன் உங்களுக்கு ஆரைொசலன 
ரதலவயொ?
நீங்கள் ஆரைொசலன சப்றரவண்்டிய அவசியமிை்லை, ஆனொை் 
நீங்கள் யொரிடம்ொவது ரப்ச விரும்்பினொை் அை்ைது உங்களுக்கு 
கூடுதை் தகவை் ரதலவப்்ப்டட்ொை் ஆரைொசலன கிலடக்கும்்.

ரம்லும்் தகவை்
கருக்கலைப்்புப்் ப்ற்றிய கூடுதை் தகவலை நீங்கள் 
பின்வரும்ொறு சப்றைொம்்: 

• உங்கள் ம்ருத்துவரிடமிருந்து

• உங்கள் ப்குதியிை் உள்ள குடும்்ப்க் கடட்ுப்்ப்ொடட்ு 
அை்ைது ப்ொலியை் சுகொதொர அலம்ப்்பு ஒன்றிடமிருந்து

• உள்ளூர ்ம்களிர ்சுகொதொர லம்யம்் ஒன்றிடமிருந்து

• உங்கள் உள்ளூரிலுள்ள ப்ழ்ங்குடியின ம்ற்றும்் 
சடொரஸ்் ஸ்்டச்ரய்ட் தீவு ம்க்களுக்கொன ம்ருத்துவ 
ரசலவ ஒன்றிடமிருந்து

பின்வரும்் நம்்ப்கம்ொன ம்ற்றும்் புகழ்்சப்ற்ற 
வலைத்தளங்கலளயும்் நீங்கள் ப்ொரல்வயிடைொம்்:

MSI Australia (முன்னர ்Marie Stopes Australia)

1800MyOptions (விக்ரடொரியொ)

Children by Choice (குயின்ஸ்்ைொந்து)

Pregnancy Choices Helpline (நியூ சவுத் ரவை்ஸ்்)

Pregnancy Advisory Centre (சதன் ஆஸ்்திரரலியொ)

ரம்லும்் தகவை்களுக்கு பின்வரும்் 
இலண்ப்்லப்ப்் ப்ொரல்வயிடவும்்: 

jeanhailes.org.au/health-a-z/sex-sexual-
health/abortion

வலிலயப்் ரப்ொக்க, நீங்கள் பின்வருப்வற்லறச ்சசய்யைொம்்:

• சவப்்ப்ப்் சப்ொதிகலள (heat packs) ப்யன்ப்டுத்தைொம்்

• வலி நிவொரண் ம்ருந்துகலள எடுத்துக் சகொள்ளைொம்் 

• உங்கள் அடிவயிற்லற ரதய்த்து (ம்சொஜ் சசய்து) விடைொம்்

• ஓய்சவடுக்கைொம்்.

உங்களுக்குக் கடுலம்யொன வலி அை்ைது வலி நிவொரண் 
ம்ருந்துகளொை் குண்ப்்ப்டுத்த முடியொத வலி இருந்தொை், 
உங்கள் ம்ருத்துவரிடம்் ரப்சுங்கள்.

நீங்கள் எப்்ரப்ொது சொதொரண் 
சசயற்ப்ொடுகளுக்கு மீண்்டும்் 
திரும்்ப்ைொம்்?
நீங்கள் உடை் ரீதியொகவும்் உண்ரச்ச்ி ரீதியொகவும்் 
நன்றொக உண்ரும்் ப்டச்த்திை், கருக்கலைப்்புச ்சசய்த 
ம்றுநொரள நீங்கள் இயை்ப்ொன சசயற்ப்ொடுகளுக்குத் 
திரும்்ப்ைொம்். ஆனொை், அடுத்த ஓரிரு வொரங்களுக்கு, நீங்கள் 
பின்வருப்வற்லறத் தவிரக்்க ரவண்்டும்்:

• கனம்ொனவற்லறத் தூக்குதை், உடை் ரீதியொன ரவலை 

ம்ற்றும்் கடுலம்யொன சசயற்ப்ொடுகள் 

• உடலுறவு சகொள்ளுதை், ம்ொதவிடொய்க்கொன 

ப்ஞ்்சுத்தக்லககலள (tampons) ப்யன்ப்டுத்துதை், 

அத்துடன் உங்கள் ரயொனியிை் எலதரயனும்் சசருகுதை்

• குளியை் சதொடட்ியிை் குளித்தை் அை்ைது நீந்தச ்சசை்லுதை்.

கருக்கலைப்்பு ஒன்றிற்கு எவ்வளவு 
சசைவொகும்்?
கருக்கலைப்்புக்கொன சசைவு பின்வருப்வற்லறப்் சப்ொறுத்தது:

• கருக்கலைப்்பு வலக 

• உங்கள் கரப்்்ப்த்தின் நிலை

• நீங்கள் கருக்கலைப்்புச ்சசய்துசகொள்ளும்் இடம்் (எ.கொ. 

சப்ொது அை்ைது தனியொர ்ம்ருத்துவம்லன)

• நீங்கள் Medicare-க்கு தகுதியுலடயவரொ என்ப்து

• உங்களிடம்் தனிப்்ப்ட்ட சுகொதொரக் கொப்்பீடு இருக்கிறதொ 
என்ப்து

• நீங்கள் ஒரு ம்ருத்துவ நிலையத்திற்குப்் ப்யண்ிக்க 
ரவண்்டும்ொ என்ப்து.

உங்களிடம்் Medicare அடல்ட இருந்தொை், ம்ற்றும்் நீங்கள் 
தனியொர ்ம்ருத்துவ நிலையம்் ஒன்றிற்குச ்சசன்றொை்:

• ம்ருத்துவக் கருக்கலைப்்புக்கு $100 முதை் $500 வலர 
சசைவொகக்கூடும்்

• அறுலவ சிகிசல்சக் கருக்கலைப்்புக்கு $400 முதை் $600 
வலர சசைவொகக்கூடும்்.

சிை ம்ருத்துவ நிலையங்களிை் அை்ைது சப்ொது 
ம்ருத்துவம்லனகளிை் குலறந்த கட்டண்ங்கள் இருக்கைொம்் 
அை்ைது நீங்கள் தகுதியுலடயவரொக இருந்தொை் கட்டண்ம்் 
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