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NIDAS: 15 

കുട്ടികളിലെ കകൾവിക്കുറവുും അതിനു കാരണമാക്കുന്ന  അണുബാധകള ും 

 
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 

1. കുട്ടികളിലെ കകൾവിക്കുറവ് മരുന്ന് നൽകി മാറ്റിലെടുക്കാൻ സാധിക്കുകമാ? 

                               

              എെലാ കകൾവിക്കുറവു  മരുന്നിെെലട മാറ്റിലെടുക്കാൻ സാധയമെല. 

ബാഹ്യകര്ണ്ണത്തിലികൊ മധയകര്ണ്ണത്തിലികൊ ടാാകുന്ന ശ്നങ്നളൾ മരുന്നുകൾ 

ലകാകാാ സര്ണ്ജറി ലകാകാാ രരു നരിധി വലരകൊ നെര്ണ്ണമാകൊ 

മാറ്റിലെടുക്കാൻ സാധിക്കു . 

 

    2.    ജനിച്ച് രന്ന് രാു ദിവസത്തിലിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞിലെ കകൾവി നരിക ാധിക്കുന്ന   

          കുഞ്ഞിന് കദാഷ  ലെയ്യുകമാ? 

              ഇെല. കനരലത്തില  നരിക ാധിക്കുന്നതുലകാാ് കുഞ്ഞിന്  കുഴപ്പലമാന്നു    

           വരികെിെല. 

 

3. കുഞ്ഞിന് സ്കശ്കീനി ഗ് ര.എ.ഇ (OAE) ലടസ്റ്റിൽ കനാര്ണ്മൽ റിസൾട്ട്   

       കിട്ടിെതുലകാാ് 100 %  ടറപ്പാെു  കകൾവി തകരാറിെല എന്നു കരുതാകമാ? 

 

               ഏകകദ   90 % ടറപ്പാെു  കുഞ്ഞിന് കകൾവിക്കുറവിെല  എകന്ന   

             നറൊനാകെ. 

 

    4.     കുഞ്ഞുളൾ   കിടന്നുലകാാ് നാെുകുടിക്കുന്നതുലകാാ് കദാഷമുകാാ? 

 

വാെു  മെക്കു  തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന െെകസ്റ്റഷയൻ ടയെബ് കുട്ടികളിൽ 

ലെറുതു  വളലര കനര്ണ്ത്തിലതു  നിവര്ണ്ന്നതു ളനീള  കുറഞ്ഞതു  ആണ്. 

അതുലകാാുതലന്ന കിടന്നുലകാാ് നാല് കുടിക്കുന്ന  െെകസ്റ്റഷയൻ ടയെബ് നാല്  

തളി നിൽക്കാനു   അ  കാരണ  ലെവിെിൽ നഴുപ്പുവരാൻ സാധയത 

കെടുതൊണ്. 

 

5. എന്ത് ലകാാാണ് െിെ കുട്ടികൾ വായ് തുറന്നു വച്ച് ടറളുന്ന ? 

 

                 മെക്കിെെലട    വാസ  വെിക്കുന്നതിന് തടസ്സ  ടലാങ്കിൽ  കുട്ടികൾ  

              വാെ തുറന്ന് ടറളു . അ  ശ്കകമണ ലെവിെിെു  നഴുപ്പിനു കാരണമാകാ . 
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   6.       ലെവിക്കാെ  നിറെുന്ന  എന്തുലകാാാണ്? 

 

ലെവിക്കാെ  ലെവിെുലട സ രക്ഷണത്തിലിനുകവാിൊണ് ടാാകുന്ന . 

അ  തനിലെ നുറത്തിലു കനാകുകെു  ലെയ്യു . നകക്ഷ െിെര്ണ്ക്ക് കെടുതൊെി   

ടാാകുകെു  െിെര്ണ്ക്ക് അ  ലെവിെിൽ തലന്ന കട്ടനിടിച്ചിരിക്കാനു  

സാധയതെുാ്. അളലനലെങ്കിൽ ക ാക്ടറുലട  സഹ്ാെകത്തിലാലട ലെവിക്കാെ  

എടുത്തിലു മാകറ്റാിവരു . 

 

   7.      െിെ കുട്ടികൾക്ക് മെലക്കാെിപ്പുാാകുകപാൾ അ  ലെവിെിെെലടെു   

              രെിക്കുന്നലതന്തുലകാാ്? 

 

               രരിക്കൽ ലെവിെിൽ നഴുപ്പുവന്നു ലനാട്ടിലൊെിച്ചാൽ  രിൊെി  

െികിൽസിച്ചിെല എങ്കിൽ കര്ണ്ണനടത്തിലിലെ ദവാര  ടണളാലതെിരിക്കാ . 

ഇളലന കര്ണ്ണനടത്തിലിലെ ദവാര   സ്ഥിരമാെുള്ള കുട്ടികളിൊണ്    

മെലക്കാെിപ്പുാാകുകപാൾ  അ   ലെവിെിെെലടെു   രെിക്കുന്ന . 

 

 8.        രാശ്തിെിൽ ലെവികവദന വന്നു കുഞ്ഞു കരഞ്ഞാൽ എണ െെടാക്കി  

            രഴിക്കാകമാ? 

              നാടിെല. കവദനെുലട കാരണ  കലാത്തിലി െികിൽസിക്കുക. 

            താൽകാെിക  മനത്തിലിനാെി കവദന സ ഹ്ാരികൾ ടനകൊഗിക്കാ . 

 

10.       കുളിക്കുകപാൾ ലെവിക്കുള്ളിൽ ലവള്ള  രഴിച്ചുകഴുകകമാ? 

 

              ഇെല. അ  ലെവിെിൽ അണുബാധെുാാകാൻ  കാരണമാകു . 

 

11.        വാക്സികനഷനുകൾ എടുക്കുന്ന  നെലതാകണാ? 

 

               മ പ് സ്ക, മീസിൽസ്ക മുതൊെ അണുബാധകൾ കുഞ്ഞുളൾക്ക് 

നിടിലനട്ടാൽ കകൾവിക്കുറവ് ടാാകാൻ  സാധയതെുാ്. അതുലകാാ് 

വാക്സികനഷനുകൾ   എടുക്കുന്നതാണ് നെല . റുബെല   വാക്സികനഷൻ   

എടുത്തിലിട്ടുള്ള അമ്മമാര്ണ്ക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുളൾക്ക് റുബെല അണുബാധ 

ലകാാുള്ള  കകൾവിക്കുറവുാാകുകെിെല. 
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12. ലെവിെിൽ ടാാകുന്ന എെലാ അണുബാധെു  കകൾവിക്കുറവിന്                              

        കാരണമാകുകമാ? 

ലെവിെിൽ ടാാകുന്ന എെലാ അണുബാധെു  സ്ഥിരമാെ 

കകൾവിക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നിെല, എന്നാൽ താ കാെികമാെ 

കകൾവിക്കുറവ് ടാാകാൻ സാധയതെുാ്. 

 

13. ലെവിെിലെ അണുബാധ കാരണ  ഏതു ശ്നാെത്തിലിെു  കകൾവിക്കുറവ്    

   ടാാകുകമാ? 

               ടവ്വ്, ലെവിെിലെ അണുബാധ ഏതു ശ്നാെത്തിലിെു  കകൾവിക്കുറവ്   

        ടാാക്കാ . 

 

14. ലെവിെിൽ അണുബാധ ടാാകാതിരിക്കാൻ എലന്തങ്കിെു  മുൻകരുതൽ  

        എടുകക്കാതുകാാ? 

 ലെവിക്കക  തനിലെ വൃത്തിലിൊക്കാൻ ശ് മിക്കരു . വൃത്തിലിെിെലാത്തില 

കസഫ്റ്റ്റിനിൻ, ബഡ്സസ്ക എന്നിവ ലെവി വൃത്തിലിൊക്കാൻ ടനകൊഗിച്ചാൽ 

അതിൽനിന്ന് അണുബാധ/മുറിവ് ടാാകാൻ സാധയതെുാ്. 

 ലെവിക്കകത്തില് ലവള്ള  കനാകാലത സെക്ഷിക്കണ . 

 മധയകര്ണ്ണത്തിലിൽ അണുബാധ വരാതിരിക്കാൻ ജെകദാഷ , അെര്ണ്ജി,മെക്കടപ്പ്, 

കെര്ണ്ക്ക വെി, വാെ തുറന്ന് ടറളുക എന്നിവലെെലാ   രിൊെി 

െികിത്സിക്കണ . 

 

15. ലെവിെുലട അകത്തില് എലന്തങ്കിെു  വസ്കതുക്കൾ ഇരുന്നാൽ അ  അണുബാധയ്ക്ക്  

        കാരണമാകുകമാ? 

                   തീര്ണ്ച്ചൊെു . ലെവിക്കകത്തില് എലന്തങ്കിെു  വസ്കതുക്കൾ കുഞ്ഞുളൾ 

വച്ചാൽ ടടലന/എശ്തെു  ലനലട്ടന്ന് അ  എടുത്തില് മാറ്റണ . എന്നാൽ അതിനാെി 

സവന്തമാെി ശ് മിക്കരു . രരു ഇ. എൻ. ടി. ക ാക്ടലറ /ആ ുനശ്തിലെ 

സമീനിക്കുക. 

 

17. ലെവിെിൽ നിന്നു  ലെവിക്കാെ  ഇെര്ണ്ബഡ്സ അതുകനാെുളള മലറ്റലന്തങ്കിെു   

        ടനകൊഗിച്ച് സവന്തമാെി എടുത്തിലുകളെുന്നതിൽ ലതറ്റുകാാ? 

                    ലെവിക്കാെ  വളലര ശ് ദ്ധിച്ച് എടുത്തില് കളകൊതാണ്. രിൊെ 

വിധ  ലെവിക്കാെ  എടുത്തിലിലെലങ്കിൽ അ  കെടുതൽ ടള്ളികെക്ക് കനാകാൻ 

സാധയതെുാ്. 
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കെടുതൽ വിവരളൾക്ക് ബന്ധലപ്പകടാവര്ണ് 

 

  1.   ക ാ. നദ്മജ. 

                 ഇ.ൻ.ടി കൺസൾറ്റൻറ്                                              0471-3066633 

      നിഷ്, തിരുവനന്തനുര . 

 

6.     രജിത  എൽ 

   കസാഷയൽ വര്ണ്ക്കര്ണ്                                                       0471-3066638                                                     

        നിഷ്, തിരുവനന്തനുര . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


