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நீங்கள் ஒரு ஆணுடன் உடலுறவு கொகொள்ளும்்்பபோொது, 
கரப்்ோபோம்டடவடைை் ைடுக்க போல்்பவறு கருை்ைடட முடறகடளப்ோ 
போயன்போடுை்ைலொம்். கருை்ைடட முடறடயப்ோ போயன்போடுை்ைவும்், 
உங்களுக்குச ்சிறப்ோபோொகச ்கொசயற்போடும்் முடறடயை் ்பைரவ்ு 
கொசய்யவும்் உங்களுக்கு உரிடம் உண்்டு. 

உங்களுக்கு ஏன் கருை்ைடட 
்பைடவ?
கொபோண்் உறுப்ோபுக்குள் ஆண்்குறிடயச ்கொசலுை்தும்் முடறயில் 
நீங்கள் ஒரு ஆணுடன் உடலுறவு கொகொள்ளும்்்பபோொது, அவரது 
விந்ைணு உங்கள் முடட்டடயக் கருவுறச ்கொசய்யலொம்், இது 
கரப்்ோபோை்டை ஏற்போடுை்தும்். நீங்கள் கரப்்ோபோம்ொக விரும்்போவில்டல 
என்றொல், நீங்கள் கருை்ைடட முடறடயப்ோ போயன்போடுை்ைலொம்். 

கருை்ைடட வடககள்
எந்ைகொவொரு கருை்ைடட முடறயும்் 100% கொசயலூக்கமுடடயது 
அல்ல. ஒவ்கொவொரு வழிமுடறயும்் அைற்கொன நன்டம்கடளயும்், 
தீடம்கடளயும்் கொகொண்்டுள்ளது. ஒரு கருை்ைடட முடறடயை் 
்பைரந்்கொைடுக்கும்்்பபோொது கருை்தில் கொகொள்ள ்பவண்்டிய விடயங்கள் 
என்று போல உள்ளன. எடுை்துக்கொட்டொக, அைன் கொசயல்திறன், 
கொசலவு, அது எவ்வளவு எளிைொகப்ோ போயன்போடுை்ைப்ோபோடக்கூடியது, 
அல்லது உங்கள் வொழ்க்டகயின் நிடல ்பபோொன்றடவ. 

மிகவும்் கொசயலூக்கமுள்ள கருை்ைடட முடறகள் கீ்பழ 
போட்டியலிடப்ோபோட்டுள்ளன. 

நீண்டகொைமொகச் தொசயற்ேடும் மீளக்கூடிய கரு�்�லட 

(Long-acting reversible contraception - LARCs)
LARC-கள் மிகவும்் கொசயலூக்கமுள்ள கருை்ைடட முடறகள் 
ஆகும்். இன்கொனொரு நன்டம் என்னகொவன்றொல், நீங்கள் ஒவ்கொவொரு 
நொளும்் அல்லது ஒவ்கொவொரு முடற உடலுறவு கொகொள்ளும்்்பபோொதும்் 
கருை்ைடட போற்றி சிந்திக்க ்பவண்்டிய கட்டொயமில்டல.  

LARCகளுக்குள் பின்வருபோடவ அடங்கும்்:

• ஹொர்்பம்ொன் (இயக்குநீர்) ரீதியொன உள்டவப்ோபுக் கருவி 

(Implanon®)

– உங்கள் ்பம்ல் டகயின் ்பைொலிற்கு அடியில் ஒரு சிறிய 
கருவிடய ஒரு ம்ருை்துவர ்அல்லது ைொதி உள்்பள 
டவப்ோபோொர் 

– உள்்பள டவக்கப்ோபோடும்் கருவியொனது 
புகொரொகொெஸ்்்படொகொென் ஹொர்்பம்ொடன கொவளியிடுகிறது, 
இது கருமுடட்ட கொவளியிடப்ோபோடுவடைை் ைடுக்கிறது 
ம்ற்றும்் விந்ைணுக்கள் கருப்ோடபோயில் நுடழவடைை் 
ைடுக்க உங்கள் கருப்ோடபோயின் வொயிலில் உள்ள 
சளிடய அடர்ை்தியொக்குகிறது

– உள்்பள டவக்கப்ோபோடும்் கருவியொனது மூன்று 
ஆண்்டுகளுக்கு நீடிக்கும்்

– உள்்பள டவக்கப்ோபோடும்் ஹொர்்பம்ொன் கருவிகள் 99.7% 
முைல் 99.95% வடர கொசயல்திறன் கொகொண்்டடவயொக 
இருக்கும்்

• ஹொர்்பம்ொன் ஊசி (Depo Provera)

– ஒவ்கொவொரு 12 வொரங்களுக்கும்் ஒரு ைடடவ, ஒரு ம்ருை்துவர ்
அல்லது ைொதி உங்களுக்கு புகொரொகொெஸ்்்படொகொென் 
ஹொர்்பம்ொன் ஊசி ஒன்டறப்ோ ்பபோொடுவொர்

– புகொரொகொெஸ்்்படொகொென் கருமுடட்ட கொவளியிடப்ோபோடுவடைை் 
ைடுக்கிறது (கருப்ோடபோயிலிருந்து முடட்ட 
கொவளியிடப்ோபோடும்்்பபோொது) ம்ற்றும்் உங்கள் கருப்ோடபோ 
வொயிலில் உள்ள சளிடய கொகட்டியொக ஆக்குகிறது 

– ஹொர்்பம்ொன் ஊசிகள் 96% முைல் 99.8% வடர 
கொசயல்திறன் கொகொண்்டடவ

• கருப்ோடபோயின் உள்்பள டவக்கப்ோபோடும்் சொைனம்் (intrauterine 
device - IUD)

– ஒரு ம்ருை்துவர ்அல்லது ைொதி, உங்கள் ்பயொனி வழியொக 
உங்கள் கருப்ோடபோயில் IUD (ஒரு சிறிய T-வடிவிலொன 
சொைனம்்) ஒன்டறச் கொசருகுவொர் 

– இந்ை IUD கருவியொனது, விந்ைணு முடட்டடயச ்
கொசன்றடடவடைை் ைடுக்கிறது 

– ஹொர்்பம்ொன் IUDகள் (Mirena® அல்லது Kyleena®) 
ஐந்து ஆண்்டுகளுக்கு நீடிக்கும்் 

– கொசப்ோபு IUDகள் 5 முைல் 10 ஆண்்டுகள் வடர நீடிக்கும்் 

– IUDகள் 99.5% முைல் 99.9% வடர கொசயல்திறன் 
கொகொண்்டடவ (ஹொர்்பம்ொன் IUDகள் கொசப்ோபு IUDகடள 
விட சற்று அதிக கொசயல்திறன் கொகொண்்டடவ).

Contraception
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ஆகஸ்ட் 2022-இல் புதுப்்பிக்கப்்ப்டட்து
இந்த விவரதத்ாள், தகவல் அளிப்பதற்்கும் கற்்பிப்பதற்்குமமன 
வடிவமமக்கப்பட்ட்ுள்ளது. இது, குறிப்பிட்ட்் மருதத்ுவ 
ஆலோலாசமனமைத ்தருவதற்்லோகா அல்லது உங்கள் மருதத்ுவர ்
மகாடுக்கும் அறிவுமரக்குப் பதிலாகப் பைன்படுதத்லோவா அல்ல.

Jean Hailes for Women’s Health, ஆஸ்்திலோரலிை அரசின் 
ஆதரமவ நன்றியுட்ன் ஏற்்றுக்மகாள்கிற்து.
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மபண்களின் ஆலோராக்கிைம் குறிதத்ு, 
பரந்த மற்்றும் அமனதம்தயும் 
உளள்ட்கக்ிை ஒரு அணுகுமுமற்மை 
Jean Hailes லோமற்்மகாள்கிற்து. அமனதத்ுப் 
மபண்கள், சிறுமிகள் மற்்றும் பல்லோவறு 
பாலினங்கமளக் மகாண்ட் மக்கமளயும் 
குறிக்க, 'மபண்கள்' மற்்றும் 'சிறுமிகள்' என்ற் 
மசாற்்கள் இந்த ஆதாரவளம் முழுவதும் 
பைன்படுதத்ப்படுகின்ற்ன.

போல்கொபோொருள் அங்கொடிகள் உட்போட போல சில்லடற விற்போடன 
நிடலயங்களிலிருந்து நீங்கள் ஆணுடறகடள வொங்கலொம்். 

நிரந்�ரக் கரு�்�லட
கொபோண்்களுக்கொன நிரந்ைரக் கருை்ைடட என்போது, கரப்்ோபோை்டைை் 
ைடுக்க கருமுடட்ட (ஃபோ்பலொபியன்) குழொய்கடள மூடும்் 
அறுடவ சிகிச்டசடய உள்ளடக்கியது. இது, குழொய்ப்ோ பிடண்ப்ோபு 
(tubal ligation) அல்லது 'உங்கள் குழொய்கள் கட்டப்ோபோடுைல்' 
என்று அடழக்கப்ோபோடுகிறது. நீங்கள் எதிரக்ொலை்தில் கரப்்ோபோம்ொக 
விரும்்போவில்டல என்றொல் ம்டட்ு்பம் இந்ை அறுடவ சிகிசட்சடயக் 
கருை்தில் கொகொள்ள ்பவண்்டும்். 

விந்ைணுக்குழொய் அறுடவ சிகிசட்ச (vasectomy) என்று 
அடழக்கப்ோபோடும்் நிரந்ைரக் கருை்ைடட முடறடய ஆண்்களும்் 
்பம்ற்கொகொள்ளலொம்். 

நிரந்ைரக் கருை்ைடடயொனது 99%-க்கும்் ்பம்ல் கொசயல்திறன் 
கொகொண்்டது.

அவசரகொைக் கரு�்�லட
அவசரகொலக் கருை்ைடடயொனது, 'morning after' ம்ொை்திடர 
என்றும்் அடழக்கப்ோபோடுகிறது. நீங்கள் கருை்ைடட ம்ொை்திடரடய 
உடக்ொகொள்ள ம்றந்துவிடட்ொ்பலொ, போொதுகொப்ோபோற்ற உடலுறவு 
கொகொண்்டொ்பலொ, அல்லது உடலுறவின்்பபோொது ஆணுடற 
கிழிந்துவிடட்து என்றொ்பலொ நீங்கள் இடைப்ோ போயன்போடுை்ைலொம்். 
இந்ை ம்ொை்திடர, கருமுடட்ட கொவளியிடப்ோபோடுவடைை் ைடுக்கிறது 
அல்லது ைொம்ைப்ோபோடுை்துகிறது - ஆனொல் இது எல்லொ ்பநரங்களிலும்் 
கரப்்ோபோை்டைை் ைடுப்ோபோதில்டல. இது 85% கொசயல்திறன் கொகொண்்டது, 
அை்துடன் உடலுறவுக்குப்ோ பின்னரொன 24 ம்ண்ி்பநரை்திற்குள் இடை 
உடக்ொகொண்்டொல் இது மிகவும்் கொசயல்திறன் கொகொண்்டைொக இருக்கும்். 
அவசரகொலக் கருை்ைடட ம்ொை்திடர, ம்ருந்துசச்ீடட்ு இல்லொம்்பல்பய 
ஒரு ம்ருைத்ுவர ்அல்லது ம்ருநை்ொளரிடம் ்இருநத்ு கிடடகக்ும்். 

எப்ோ்பபோொது உங்கள் 
ம்ருை்துவடரப்ோ போொரக்்க 
்பவண்்டும்்
எந்ைக் கருை்ைடட முடறடயப்ோ போயன்போடுை்ை்பவண்்டும்் 
என்று உங்களுக்குச ்சரியொகை் கொைரியொவிட்டொல், உங்கள் 
ம்ருை்துவடரப்ோ போொரக்்கவும்். ஒவ்கொவொரு கருை்ைடட 
வழிமுடறயின் நன்டம்கள் ம்ற்றும்் தீடம்கடள அவரக்ளொல் 
உங்களுக்கு விளக்க முடியும்், என்பவ நீங்கள் ைகவலறிந்து 
ஒரு முடிடவ எடுக்கலொம்். 

LARCகள், ்பயொனி வடளயங்கள் ம்ற்றும்் கருை்ைடட 
ம்ொை்திடர ்பபோொன்ற சில கருை்ைடட வழிமுடறகள் 
ம்ருை்துவரொல் கட்டொயம்் போரிந்துடரக்கப்ோபோட ்பவண்்டும்்.

நீங்கள் போொலியல் ரீதியொக ஈடுபோடுபோவரொக இருந்ைொல், உங்கள் 
ம்ருை்துவர ்அல்லது போொலியல் சுகொைொரை் ைொதியிடம்் கொசன்று 
வழக்கம்ொன போொலியல் சுகொைொரப்ோ போரி்பசொைடனகடள 
்பம்ற்கொகொள்வதும்் முக்கியம்் ஆகும்்.

்பம்லும்் ைகவல்களுக்கு பின்வரும்் இடண்ப்ோடபோப்ோ 
போொர்டவயிடவும்்: 

www.jeanhailes.org.au/health-a-z/sex-
sexual-health/contraception

மொ�்திலர (வொய்வழியொன கரு�்�லட)

கரப்்ோபோம்் ைரிப்ோபோடைை் ைடுக்க, ஒவ்கொவொரு நொளும்் ஒ்பர ்பநரை்தில் 
ம்ொை்திடர ஒன்டற நீங்கள் உடக்ொகொள்ள ்பவண்்டும்். 

இந்ை ம்ொை்திடர 93% முைல் 99.5% வடர கொசயல்திறன் கொகொண்்டைொகும்்.

வொய்வழியொன கருை்ைடட முடறகளில் இரண்்டு பிரைொன 
வடககள் உள்ளன: 

• ஈஸ்்டக்ொரொஜின் ம்ற்றும்் பு்பரொகொெஸ்்ட்டி்பரொன் 
ஹொர்்பம்ொன்கள் இரண்்டும்் ஒன்றொகக் கலந்திருக்கும்் 
வொய்வழியொன கருை்ைடட ம்ொை்திடர

• புகொரொகொெஸ்்ட்டி்பரொன் ம்டட்ும்் உள்ள ம்ொை்திடர (சிறிய 
ம்ொை்திடர).  

பயொனி வலளயம் (vaginal ring)

இரண்்டு ஹொர்்பம்ொன்களும்் ஒன்றொகக் கலந்திருக்கும்் 
வொய்வழியொன கருை்ைடட ம்ொை்திடரயில் உள்ள அ்பை 
ஹொர்்பம்ொன்கள் ்பயொனி வடளயை்திலும்் உள்ளன. ஒவ்கொவொரு 
ம்ொைமும்் உங்கள் ்பயொனியின் உடப்ோகுதியில் ஒரு புதிய 
வடளயை்டை டவை்து, கரப்்ோபோை்டைை் ைடுக்க மூன்று வொரங்களுக்கு 
அடை அங்்பக்பய டவைத்ிருகக்்பவண்ட்ும்.்  ்பயொனி வடளயஙக்ள் 
93% முைல் 99.5% வடர கொசயல்திறன் கொகொண்்டடவ.

ஆணுலறகள் மற்றும் இலட�்திலரகள் (�லட 
வழிமுலறகள்)
விந்ைணுக்கள் முடட்டடயச ்கொசன்றடடவடைை் ைடுப்ோபோைன் 
மூலம்் கருை்ைடட வழிமுடறகள் கொசயற்போடுகின்றன. 

உைொரண்ை்திற்கு:

• ஆணுடற

– இரப்ோபோரிலிருந்து அல்லது கொசயற்டகயொன முடறயில் 
கொசய்யப்ோபோட்ட, விடறப்ோபோொன ஆண்்குறியின்்பம்ல் 
அண்ியும்் கொம்ல்லிய உடற 

– ஆணுடறகள் 88% முைல் 98% வடர கொசயல்திறன் 
கொகொண்்டடவ

• கொபோண்்ணுடற

– ைளரவ்ொன முடறயில் ்பயொனிக்குள் கொபோொருந்ைக்கூடிய ஒரு 
உடற

– கொபோண்்ணுடறகள் 79% முைல் 95% வடர கொசயல்திறன் 
கொகொண்்டடவ

• இடடை்திடர

– விந்ைணு முடட்டடயச ்கொசன்றடடவடைை் ைடுக்க, 
உடலுறவுக்கு முன் ஒரு கொம்ன்டம்யொன சிலிகொன் கொைொப்ோபி 
்பபோொன்ற கருவி ஒன்று ்பயொனியினுள் டவக்கப்ோபோடும்்

– இடடை்திடரகள் 82% முைல் 86% வடர கொசயல்திறன் 
கொகொண்்டடவ.

போொலியல் ரீதியொகப்ோ போரவும்் 
்பநொய்ை்கொைொற்றுகளுக்கு (STIs) 
எதிரொன போொதுகொப்ோபு 
கொபோரும்்போொலொன கருை்ைடட முடறகள், STI-களில் 
இருந்து உங்கடளப்ோ போொதுகொப்ோபோதில்டல. ஆணுடறகள் 
ம்டட்ு்பம் STI போொதுகொப்ோடபோ வழங்கும்் ஒ்பர கருை்ைடட 
வடிவம்ொகும்். ஆணுடறகள் பிற கருை்ைடட முடறகளுடன் 
போயன்போடுை்ைப்ோபோடலொம்். ம்ருந்ைகங்கள் ம்ற்றும்் 
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