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எனது பிரத்தியேக உடல்நலப் 
பதியேடு (Blue Book) 
உங்கள் குழந்தைக்ககான 
தைடுபபுமருநதைளிபபு்கள் ச்பகாது 
மருத்துவர்/தைகாதியினகால் 
்பதிவு செய்யப்ப்ட, ஒவசவகாரு 
ெநதிபபின்்பகாதும உங்கள் 
குழந்தையின ‘Blue Book’ 
இ்ன எடுத்து வருவது 
்கட்டகா்யமகாகும.

யேலதிக தகேல 

NSW சுகாதாரம்  
health.nsw.gov.au/immunisation

ஆஸ்திரரலிய அரசின் சுகாதாரத் 
திணைககளம்    
health.gov.au/health-topics/immunisation

MumBubVax
mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine

NSW ஹெப்பணைடிஸ் B தகவல் ஏடு  
health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/
Pages/Hepatitis_B.aspx 

ஆஸ்திரரலிய தடுபபுமருநதளிபபு 
்பதிரவடு  
servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
medicare/australian-immunisation-register 

கல்லீரல் வீககம்  
(ஹெப்படைடிஸ் B)  
தடுபபுமருநதளிததல்

NSW Health

உஙகள் புதிதாய்ப் பிறநத 
குழந்தககாக

தடுப்புேருநதளிப்பதறகான 
தினத்்தக குறித்து ்ேத்துக 
ககாள்்ளவும்
குழந்தை்கள் முனகூடடி்்ய ்பகாது்ககாக்கப்ப்டவும 
்பகாரதூரமகான ்�காய்களுககு அவர்்கள் உட்படும 
ஆ்பத்்தைத் தைவிர்க்கவும தைடுபபுமருநது்கள் உரி்ய 
்ககாலத்தில் ச்ககாடுக்கப்படுவ்தை உறுதிப்படுத்துவது 
முககி்யமகாகும. 

உங்கள் 
குழந்தையின 
அடுத்தை தைடுபபூசி 
எப்்பகாது என்ப்தை 
அறி்ய NSW 
தைடுபபுமருநதைளிபபு 
அட்டவ்ை்்ய 
health.nsw.
gov.au/
vaccinate எனும 
வ்லத்தைளத்தில் 
்பகார்க்கவும.

Tamil

உரிய காலத்தில் தடுப்புமருந்தளிப்பதத 
பாரதூரமான தநாய்களுக்ககதிராக 
உங்கள் பிள்ளளக்குக் கிளைக்கும் சிறந்த 
பாதகாப்பாகும்.  

உங்கள் குழந்தையின்  
ைடுப்பூசி எப்்போது என்று 
சரிபோர்ை்துக் ககோள்ளவும்

ைடுப்புமருந்ைளிப்பைற்கோன  
ைினை்தைக் குறிை்து  
தவை்துக் ககோள்ளவும்
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கெப்ப்டடிஸ் B (Hepatitis B)
செப்ப்்டடிஸ் B ்வரஸ் ஈரலரிபபு மற்றும 
புற்று்�காய ்்பகான்ற நீடித்தை ஈரல் ்�காயி்ன ஏற்்படுத்தைக 
கூடும. செப்ப்்டடிஸ் B சதைகாற்றிற்கு உட்பட்ட 
குழந்தை்கள் வகாழக்்க முழுதும நீடித்தை ்�காயத் 
தைகாக்கத்திற்கு உட்படுவதைற்கு 90 வீதைம வகாயபபுள்ளது.

செப்ப்்டடிஸ் B மி்கவும சதைகாற்்றக கூடி்யதும 
பினவரும வழி்களில் இலகுவகா்கப ்பரவக கூடி்யதுமகாகும:

•  சதைகாற்றிற்கு உட்பட்ட தைகாய பிரெவத்தின்்பகாது 
குழந்தைககு அ்தைக ்க்டத்துதைல்

•  ஊசி மற்றும ெவரக்கத்தி ்்பகான்ற அசுத்தைமகான 
ச்பகாருட்கள் மூலம ஏற்்படும ்தைகால் ்ககா்யங்கள்

•  சதைகாற்றிற்கு உட்பட்ட ஒருவரின இரத்தைம மற்றும தி்றநதை 
்ககா்யத்து்டன ்�ரடி்யகா்க சதைகா்டர்பு்ப்டல், உ.ம: உரகாயவு்கள் 
மற்றும சவடடு்கள்

•  சதைகாற்றிற்கு உட்பட்ட ஒருவரு்டன உ்டலு்றவு ச்ககாள்ளல். 

கரப்பத்தினயபாது பரிய�ாதித்தல
ெ்கல ச்பண்களும வழக்கமகான ்கர்ப்பப 
்பரி்ெகாதை்னயின்்பகாது செப்ப்்டடிஸ் B சதைகாற்று 
உள்ளதைகா என ்பரீடசிக்கப்ப்ட ்வணடும. ்ெகாதை்னயில் 
்�காய இருப்பது சதைரி்ய வநதைகால், சதைகாற்றிலிருநதும 
நீடித்தை ஈரல் ்�காயிலிருநதும ்பகாது்ககாக்கப்ப்ட 
குழந்தைககு சிகிச்ெ்யளிக்கப்ப்ட ்வணடும. 
தைகாயிற்கும சிகிச்ெ ்பரிநது்ரக்கப்ப்டலகாம. 

தடுத்தல
1980 ்களின ஆரம்பத்திலிருந்தை ஆஸ்தி்ரலி்யகாவில் 
செப்ப்்டடிஸ் B தைடுபபுமருநது ்ப்யன்படுத்தைப்படடு 
வருகின்றது, அத்து்டன தைடுபபுமருநதைளித்தைல்தைகான 
இந்�கா்்யத் தைவிர்ப்பதைற்்ககான சி்றநதை வழி்யகாகும.

புதிதாய்ப் பிறநத குழந்தகளுககான 
கெப்ப்டடிஸ் B தடுப்புேருநது
புதிதைகாயப பி்றநதை ெ்கல குழந்தை்களுககும 
செப்ப்்டடிஸ் B தைடுபபுமருநது பினவரும 
்�காக்கங்களுக்ககா்க பி்றபபின்்பகாது வழங்கப்படுகி்றது: 

•  ் �காயுற்்ற தைகாயிலிருநது குழந்தைககுப ்பரவுவ்தைத் 
தைவிர்ப்பதைற்்ககா்க. சில்்பகாது தைனககு ்�காயிருப்ப்தை 
ஒரு தைகாய அறி்யகாமலிருக்கவும கூடும, அத்து்டன

•  குழந்தை பி்றநதை ஆரம்ப மகாதைங்களில் தைகாம 
இருககும அ்தை வீடடில் வசிககும சதைகாற்றிற்கு 
உட்பட்டவர்்களி்டமிருநது அல்லது ்�காயிருக்கக 
கூடுமகான ்வறு எவரி்டமிருநதும இநதை ்�காய 
்பரவுவ்தைத் தைவிர்ப்பதைற்்ககா்க.

கெப்ப்டடிஸ் B தடுப்புேருநதளிப்பு 
கால அடடே்ை
பி்றபபின்்பகாது அல்லது பி்றநது 7 �காட்களில் உங்கள் 
குழந்தைககு செப்ப்்டடிஸ் B தைடுபபுமருநதின 
ஒர் அள்வ (dose) ச்ககாடுக்கப்ப்ட்வணடும எனறு 
்பரிநதை்ரக்கப்படுகி்றது. அதை்ன்யடுத்து இனனும 
மூனறு அள்வ்கள் (dose) செப்ப்்டடிஸ் B 
தைடுபபுமருநது 6 வகாரத்திலும 4 மகாதைங்களிலும மற்றும 6 
மகாதைங்களிலும ச்ககாடுக்கப்ப்ட ்வணடும.

கெப்ப்டடிஸ் B தடுப்புேருநதுப் 
பாதுகாப்பு
செப்ப்்டடிஸ் B தைடுபபுமருநது ்பகாது்ககாப்பகானது்டன 
புதிதைகாயப பி்றநதை குழந்தை்களகால் தைகாஙகிகச்ககாள்ளக 
கூடி்யதுமகாகும என விரிவகான அனு்பவங்கள் 
்ககாடடுகின்றன. மி்கப ச்பகாதுவகான ்பக்கவி்ளவு்கள் 
சிறி்ய்வ்யகாகும, இதில் ஊசி ஏற்்றப்பட்ட இ்டத்தில் 
ஏற்்படும செநநி்றம மற்றும வீக்கம என்பன 
உள்ள்டஙகும. செப்ப்்டடிஸ் B தைடுபபுமருநது 
தைகாயப்பகாலூடடுவதைற்கு இ்்டயூ்றகா்க இருக்ககாது. 

கெப்ப்டடிஸ் B உள்்ள 
தாய்ோரகளுககுப் பிறநத 
குழந்தகளுககான சிகிச்�
பி்றபபின்்பகாது ஒரு அள்வ (dose) செப்ப்்டடிஸ் 
B தைடுபபுமருநது ச்ககாடுக்கப்படுவது்டன ்மலதி்க 
்பகாது்ககாபபிற்்ககா்க, செப்ப்்டடிஸ் B சதைகாற்று உள்ள 
தைகாயிற்குப பி்றநதை குழந்தைககு, பி்றநதை 12 மணி 
்�ரத்திற்குள் ‘செப்ப்்டடிஸ் B immunoglobulin’ 
என்ற மருநதும ச்ககாடுக்கப்படும. நீண்ட்ககால 
்பகாது்ககாபபிற்்ககா்க முழு்ம்யகான செப்ப்்டடிஸ் 
B தைடுபபுமருநதுத் சதைகா்டர்்களும ச்ககாடுக்கப்ப்ட 
்வணடி்யது ்கட்டகா்யமகாகும. 

கெப்ப்டடிஸ் B உள்்ள 
தாய்ோரகளுககுப் பிறநத 
குழந்தகளுககான கூடுதல 
பரிய�ாத்னகள்
செப்ப்்டடிஸ் B சதைகாற்றுள்ள தைகாயிற்குப பி்றநதை 
குழந்தைககு செப்ப்்டடிஸ் B தைடுபபுமருநதுத் 
சதைகா்டர்்கள் பூரைப்படுத்தைப்பட்ட 3 மகாதைங்களில், 
அககுழந்தை ்பகாது்ககாக்கப்படடுள்ளதைகா என்ப்தைக 
்கண்டறி்ய ஒரு இரத்தைப ்பரி்ெகாதை்ன செய்யப்ப்ட 
்வணடும. உங்களுககும உங்கள் மருத்துவருககும 
‘NSW சு்ககாதைகாரத்திலிருநது’ இது ்பற்றி்ய நி்னவூட்டல் 
்கடிதைம ஒனறு அனுப்பப்படும. 


