
குய்யம் என்றால் என்ன? 

குய்யம் பெண் பி்ப்புறுப்பின பெளிப்பு் ெகுதி ஆகும். 

இது அடிக்கடி ய்யறானி எனறு தெ்றா்க ்கருதப் ெடுகி்து, எனினும் குய்யம்,  ய்யறானி 
ெழி உடலு்வு மற்றும் ம்கப்யெறின பெறாழுது உெய்யறாகிக்கப் ெடும் ஒரு துளை. 

குய்யம் ெறாரக்க எவெறாறு இருககும்?

குய்யத்தில் உள்ளடங்கி்யவை:

• பெண்குறியின் சிறி்ய உதடுகள (ய்யோனி
• பெண்குறியின் பெரி்ய உதடுகள(பெண்குறியின்

சிறி்ய உதடுகவ்ள சுற்றி உள்ள மயிர் பகோண்ட
யதோல்)

• ய்யோனிக் கோம்பு (உடலுறவின் பெோழுது சுகமோக
உணர உதவும்)

• ய்யோனிக் கோம்பு உவற (ய்யோனிக் கோம்பின்
யமல் உள்ள யதோல் மடிப்பு)

• சிறுநீர் ைடிகுழோய(மூத்திரத் துவ்ள)
• ய்யோனி (உடலுறவு மற்றும் மகப்யெறின்

பெோழுது உெய்யோகிக்கப் ெடும் ஒரு துவ்ள)

தமிழ் | Tamil 

"என் குய்யம் சோதோரணமோக உள்ளதோ?" என்று  நீங்கள எப்யெோதோைது ய்யோசித்து இருக்கிறீர்க்ளோ. 
மற்ற எநத ஒரு உடல் ெகுதிவ்ய யெோலயை, குய்யம் ைடிைம், அ்ளவு, நிறங்கள ஆகி்யைற்றில் 
யைறுெடுகிறது, ைழக்கமோக ஒவபைோரு ெக்கத்திலும் சமமற்றதோக இருக்கிறது. ெல்யைறு ைவக்யோன 
பெண்குறியின் உதடுகவ்ள ெற்றி யமலும் அறி்ய, பெண்குறி உதடுகள நூலகத்வத  
www.labialibrary.org.au ஐ ெோர்வையிடவும்.
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குய்யத்தின எரிச்சல் எத்னறால் ஏற்ெடலறாம்?
குய்யம் இைற்றோல் எளிதில் எரிசசல் அவட்யலோம் (புண் / அரிப்பு / உலர்தல்):

• அதிகமோக கழுவுைது அல்லது ஏற்றதல்லோத யசோப்பு, டோல்கம் ெவுடர்,
அல்லது ைோசவனப்பெோருடகவ்ள ெ்யன்ெடுத்துைதனோல்

• உடலுறவின் யெோது யெோதுமோன உரோயவு (இ்யற்வக திரைங்கள)
ய்யோனியிலிருநது ைரோதலோல்

• திரஷ் அல்லது ெோலி்யல் ரீதி்யோக ெரவும் ய�ோயத்பதோற்றுக்க்ளோல்
• உங்கள மோதவிடோய கோலத்தில் அல்லது மோதவிடோப்யோழிவு ய�ரத்தில்

ஹோர்யமோன்களின் மோற்றங்கள.

யமலும் விெரங்களுககு:
• உங்கள மருத்துைவர அல்லது �ர்வஸை

அணுகவும்
• Family Planning Victoria’s clinic

(விக்யடோரி்யோ குடும்ெக் கடடுப்ெோடு
மருத்துைமவனவ்ய)  பதோடர்பு
பகோளளுங்கள

• www.labialibrary.org.au ஐப் ெோர்க்கவும்
• குய்யம்  மற்றும் ய்யோனி எரிசசல் ெற்றி்ய

Jean Hailes’ website ைவலத்த்ளத்வத
ெோர்வையிடவும்

• Melbourne Sexual Health   Centre’s
website ஐ பிறப்புறுப்பு யதோல் ெரோமரிப்பு 
ஆயலோசவனக்கோக ெோர்வையிடவும் 

கூற்று: Multicultural Centre for Women’s Health. [மகளிர் �லனுக்கோன ெல கலோசசோர வம்யத்தின்] ஆயலோசவன மற்றும் ஒப்புதலுடன் இநதத் தகைல் த்யோரிக்கப்ெடடுள்ளது. துறவுவர: இநத தகைல் இதழ் பெோதுைோன தகைல்கவ்ள 

மடடுயம அளிக்கிறது. தனிப்ெடட சூழ்நிவலகவ்ளப் பெோறுத்து, இதுயெோன்ற பெோதுத் தகைலின் பெோருத்தமோனது �ெர் �ெருக்கு மோறுெடும். உங்கள தனிப்ெடட சூழ்நிவலகளுக்கு குறிப்பிடட மருத்துை அல்லது சடட ஆயலோசவனவ்ய நீங்கள 

பெற யைண்டும். ெதிப்புரிவம © இநதக் தகைல் இதழின் தகைல்களின் ெதிப்புரிவம Family Planning Victoria க்கு (அல்லது, சில சநதர்ப்ெங்களில், மூன்றோம் தரப்பினருக்கு) பசோநதமோனது மற்றும் ெதிப்புரிவம சடடம் 1968 க்கு உடெடடது. 

நீங்கள இலோெ ய�ோக்கமற்ற கல்வி நிறுைனமோக இருநதோல், தகைல்களுக்கோன துறவுவரவ்ய நீங்கள யசர்த்துக் பகோண்டோல், எங்கள ெதிப்புரிவமக் பகோண்ட தகைல்கவ்ள உங்கள மோணைர்களுக்கு அளிக்கும் பெோருடடு,  இனப்பெருக்கம் 

பசய்யயைோ அல்லது ெகிர்நதுக் பகோள்ளயைோ அனுமதிக்கியறோம். எங்கள ஒப்புதல் ெடிைத்வத நீங்கள பூர்த்தி பசயது சமர்ப்ெதின் மூலம் எங்களுவட்ய எநதபைோரு உள்ளடக்கத்தின் இனப்பெருக்கம் அல்லது தகைல்பதோடர்பு பசய்ய எங்கள 

முன் ஒப்புதல் பெறுைது யதவை.

குய்யத்தின ஆயரறாககி்யத்ளத யமம்ெடுத்த நறான என்ன ப்சய்ய 
முடியும்?

• தண்ணீர் அல்லது பெோருத்தமோன
யசோப்பில்லோத பெோருடகவ்ள
உெய்யோகிப்ெதன் மூலம்

• உடலுறவின் யெோது யெோதுமோன உரோயவு
(இ்யற்வக திரைங்கள) ய்யோனியிலிருநது
ைரோதலோல்

• நீங்கள உடலுறவின் யெோது மசகுகள (லூப்
என்றும் அவழக்கப்ெடும்) ெ்யன்ெடுத்தலோம்.
நீங்கள ஆணுவறயுடன் அவத ெ்யன்ெடுத்த
முடியுமோ என்ெவத அறி்ய த்யோரிப்பு விைரச
சீடவடப் ெோருங்கள.

• எநதபைோரு ய�ோயத்பதோற்றிற்கும்
ெரியசோதித்து சிகிசவச பெறவும்

Lube

இது பெறாதுெறா்ன த்கெல் மட்டுயம.  
உங்கள் மருத்துெர அல்லது நரஸிடம். அறிவுள் யமலும் அறிவுறுத்தல்்களுககு யெ்சவும்.

மசகு
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https://www.fpv.org.au/contact
https://www.fpv.org.au/contact
http://www.labialibrary.org.au
https://jeanhailes.org.au/health-a-z/vulva-vagina-ovaries-uterus/vulva-vaginal-irritation
https://www.mshc.org.au/SexualHealthInformation/SexualHealthFactSheets/GenitalSkinCare/tabid/260/Default.aspx#.WqsFDehuZaQ
https://www.mshc.org.au/SexualHealthInformation/SexualHealthFactSheets/GenitalSkinCare/tabid/260/Default.aspx#.WqsFDehuZaQ

