
கர்ப்பம்
வயது வந்்தோருக்கோன தடுப்ப ுமருந்தள ிப்ப ுப் 
பத ிவுப் படிவம்
வயது வந� ்தோருக� கோன தடுப� புமருந� தளிப� பு பதிவுப�  படிவம�  இங� கு 
கிடைக� கும� : www.health.nsw.gov.au/recordvaccines இது 
உங� கள�  தடுப� புமருந� தளிப� புகடளக�  கண� கோனிக� க உதவும� .

்மலதி௧ த௧வல்  
NSW சுகோதோரம் 
www.health.nsw.gov.au/immunisation

ஆஸ்த ி் ரலிய ்நோய்த்தடுப்புப் பதிவு 
https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/
medicare/australian-immunisation-register

ஆஸ்த ி் ரலிய அரச ின் சுகோதோரத் 
திணைக்களம் 
https://beta.health.gov.au/health-topics/immunisation                 

மகப்்பற்றிற்கு முந்திய NSW கக்குவோன்  
இருமல் தடுப்பு மருந்தளிப்புத் திட்டம்
www.health.nsw.gov.au/protectnewborns

முன� கூை� டிய கருத� தரிப� பு 
முதல�  பிறப� பு வடரயோன 
போதுகோப� பு மற� றும�  
தடுப� பூசி
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NSW ்நோய்த்தடுப்ப ுக் கோல அட்டவணை
தற� ்போததய NSW ்ேோய� த� தடுப� புக�  கோல அட� டவதைதயப�  போர� க� க 
NSW சுகோதோரத� தின�  பின� வரும�  வதலத� தளத� திற� குச�  சசல� க:
www.health.nsw.gov.au/schedule             

தடுப்பூச ி ்போட ்வை்டிய த ிகத ிணயக் குறித்து 
ணவயுங்கள்
சரியோன ்ேரத� தில�  தடுப� பூசி என� பது உங� கள�  குழே� ததயில�  
கடுதமயோன ்ேோய� களுக� கு எதிரோன சிறே� த போதுகோப� போகும� . 
‘தடுப� பூசி ்போட ்வை� டிய திகதிதயக�  குறித� து தவயுங� கள� ’ என� ற 
தகத� சதோதல்பசி பயன� போடு உங� கள�  குழே� ததக� கோன 
தடுப� புமருே� துகள�  உரிய கோலத� தில�  வழங� கப� படுவதத உறுதிப� படுத� த 
உதவலோம� .

பயன� போட� தடப�  பதிவிறக� கம�  சசய� ய ‘தடுப� பூசி ்போட ்வை� டிய 
திகதிதயக�  குறித� து தவயுங� கள� ’என� ற வதலத� தளத� ததப�  
போர� தவயிடுவ்தோடு உங� கள�  குடும� பத� தின�  பரிே� துதரக� கப� பட� ட 
்ேோய� த� தடுப� பு அட� டவதைகதளயும�  தயோரியுங� கள� :  
www.health.nsw.gov.au/immunisation

எனது ப ிரத்த ி்யக உடல்நலப் 
பத ி்வடு (Blue Book) 
உங� கள�  குழே� ததக� கோன 
தடுப� புமருே� தளிப� புகள�  மருத� துவர� /
தோதியினோல�  பதிவு சசய� யப� பட ஒவ� சவோரு 
சே� திப� பின� ்போதும�  உங� கள�  குழே� ததயின�  
‘Blue Book’ - இதன எடுத� து வருவது 
கட� டோயமோகும� .

Tamil



குழே� ததக� கு ேீங� கள�  தோய� ப� போலூட� டிக�  சகோை� டிருே� தோலம�  பிரசவத� தத 
அடுத� து உடனடியோக வழதமயோன தடுப� புமருே� துகதள ேீங� கள�  
சபறுவது போதுகோப� போனதோகும� . கர� ப� பக�  கோலத� தில�  கக� குவோன�  இருமல�  
தடுப� புமருே� தத ேீங� கள�  சபறோதிருே� தோல�  மருத� துவமதனயிலிருே� து 
ேீங� கள�  சசல� வதற� கு முன� பதோக அததனப�  சபற� றுக� சகோள� ள ்வை� டும� .

குழே� தத பிரசவித� ததயடுத� து உங� கள�  குழே� ததக� குரிய முதல�  
தடுப� புமருே� தோகிய ‘செபதடடிஸ�  B’ உட்ன ்போடப� பட ்வை� டும�  
என� று விதே� துதரக� கப� படுகிறது. அடுத� து ்போடப� பட ்வை� டிய 
தடுப� புமருே� துகள�  உங� கள�  குழே� ததக� கு 6 வோரங� கள�  ஆகும� ்போது 
சகோடுக� கப� பட ்வை� டும� .

‘செபதடடிஸ�  B’ சதோற� றுள� ள தோய� மோருக� குப�  பிறே� த குழே� ததகளுக� கு 
‘செபதடடிஸ�  B’ தடுப� புமருே� தளித� தல� கள�  பூரைப� படுத� தப� பட� ட 3 
மோதங� களுக� குப�  பிறகு அக� குழே� ததகள�  போதுகோப� பு சபற� றுள� ளனோரோ 
என� பதத உறுதிப� படுத� த ஓர�  இரத� தப�  பரி்சோததன ்மற� சகோள� ளப� பட 
்வை� டும� . உங� களுக� கும�  உங� கள�  மருத� துவருக� கும�  ‘NSW 
சுகோதோர’த� திலிருே� து இது பற� றிய ேிதனவூட� டல�  கடிதம�  ஒன� று 
அனுப� பப� படும� .

ஹெபணடடிஸ் B (கல்லீரல் வீக்கம்)

பிரசவத� தின�  ்போது குழந� டதக� கும�  இந� த ்நோய�  கைத� தப� பைலோம�  என� பதோல�  
‘ஹெபடைடிஸ�   B’ (கல� லரீல�  வகீ� கம� ) ஹதோற� று உள� ளதோ என சகல 
கர� ப� பிணிப�  ஹபண� களும�  பரிசீலிக� கப� படுவர� . உங� களுக� கு இந� ்நோய�  
இருந� தோல� , நீங� கள�  ஒரு சிறப� பு மருத� துவடரப�  போர� க� க 
்வண� டியிருக� கலோம�  மற� றும�  உங� கள�  குழந� டத பிறந� த 12 மணி 
்நரத� திற� குள�  இரண� டு ஊசி மருந� துகடளப�  ஹபற ்வண� டியிருக� கும� .
இச� சிகிச� டசயளிக� கப� பைோவிை� ைோல�  உங� கள�  குழந� டதக� கு நீடித� த 
‘ஹெபடைடிஸ�   B’ ஹதோற� று ஏற� பை� டு, ஈரல�  சிடதவு அல� லது ஈரல�  
புற� று்நோய�  ்போன� ற போரதுூரமோன ்நோய� களுக� கு இை� டுச�  ஹசல� லக� கூடும� .

கக்குவோன் இருமல் (pertussis)
கக� குவோன�  இருமல�  தடுப� பூசி ஹபோதுவோக கர� ப� பிணிப�  ஹபண� களுக� கு 
ஒவ� ஹவோரு கர� ப� பத� தின�  28 வோரங� களில�  (20-32 வோரங� களுக� கு இடையில�  
எப� ்போது ்வண� டுமோனோலும�  ஹகோடுக� கப� பைலோம� ) ்போைப� படும� , ்மலும�  
முன� கூை� டிய பிரசவ ஆபத� து அதிக அளவில�  இருப� பதோக அடையோளம�  
கோணப� பை� ை ஹபண� களுக� கு (20 வோரங� களிலிருந� து) கூடிய விடரவில�  
்போைப� பை ்வண� டும� . ்நோஹயதிர� ப� புப�  ஹபோருை� கள�  கருப� டபயிலுள� ள 
உங� கள�  குழந� டதக� குக�  கைத� தப� படுவதோல�  இது உங� களுக� கும�  உங� கள�  
குழந� டதக� கும�  போதுகோப� டப அளிக� கும� . கருத� தரித� திருக� கும�  ்வடளயில�  
கக� குவோன�  இருமலுக� ஹகதிரோன தடுப� புமருந� தளிப� பது தோய� க� கும�  
குழந� டதக� கும�  போதுகோப� போன்த.

உங� கள�  துடணவர� , உங� கள�  குழந� டதயின�  தோத� தோ, போை� டி மற� றும�  ்வறு 
எந� த ஹநருங� கிய வயதுவந� த பரோமரிப� போளர� களுக� கும�  கைந� த 10 
ஆண� டுகளில�  கக� குவோன�  இருமல�  தடுப� பூசி ்போைப� பைவில� டல என� றோல� , 
உங� கள�  குழந� டத பிறப� பதற� கு குடறந� தது இரண� டு வோரங� களுக� கு 
முன� ்ப தடுப� பூசி ்போடுமோறு அவர� கடளக�  ்கை� டுக�  ஹகோள� ள ்வண� டும� .

சளிச்சுரம் Flu (influenza)
கர� ப� பக�  கோலத� தில�  சளிச� சுரம�  ஏற� படுவதோனது குடறப� பிரசவம�  மற� றும�  பிற 
சிக� கல� கல� களுைன�  போரதுூரமோனதோக விடளவுகடள ஏற� படுத� தலோம� . 
கர� ப� பக�  கோலத� தில�  சளிச� சுரத�  தடுப� பு மருந� து போதுகோப� போனதும�  
பயனளிக� கக� கூடியதுமோகும�  ்மலும�  இது சகல கர� ப� பிணிப�  ஹபண� களுக� கும�  
மிகவும�  பரிந� துடரக� கப� படுதிறது. கர� ப� பிணிப�  ஹபண� களுக� கு சளிச� சுர 
தடுப� பு மருந� து இலவசமோகும� , ்மலும�  அது உங� கள�  குழந� டதக� கு 
கருப� டபயிலும�  பிறந� த ஆரம� ப மோதங� களிலும�  போதுகோப� டப அளிக� கிறது. 

ேீங� கள�  கர� ப� பிைியோகும�  முன� பு உங� கள�  ்ேோய�  எதிர� ப� புத�  தன� தம 
குழே� ததக� கும�  கடத� தப� படும�  என� பதோல�  ேடப� புக�  கோலம�  வதரக� கும�  
உங� களுக� கு அதனத� துத�  தடுப� பு மருே� துகளும�  வழங� கப� பட� டிருக� க 
்வை� டியது அவசியமோகும� . குழே� ததக� குரிய தடுப� பூசிகள�  
்போடப� டுவதற� கு முே� திய சில வோரங� களுக� கு இதன�  மூலம�  
அக� குழே� ததக� கு போதுகோப� புக�  கிதடக� கிறது. சில ்ேோய� கள�  உங� கள�  
கர� ப� பத� ததப�  போதிக� கக�  கூடும�  என்வ ேீங� கள�  கர� ப� பிைியோகும�  முன� பு 
போதுகோப� புப�  சபற� றுக� சகோள� வது சிறே� தோகும� . ேீங� கள�  போதுகோப� புப�  
சபற� றுள� ளரீ� களோ இல� தலயோ என� பதத ஒரு எளிய இரத� தப�  
பரி்சோததன கோட� ட முடியும� .

தட்டம்ணம, அம்ணமக்கட்டு மற்றும் ரூஹபல்லோ (MMR)
கர� ப� ப கோலத� தில�  உங� களுக� கு தட� டம� தம, அம� தமக� கட� டு அல� லது  
ரூசபல� லோ ஏற� பட� டோல�  உங� களுக� கு கருச� சிததவு, முன� கூட� டிய பிரசவம�  
அல� லது உங� கள�  குழே� தத கடுதமயோன பிறப� பு குதறபோடுகளுடன�  
பிறக� கக� கூடும� . ேீங� கள�  போதுகோக� கப� படவில� தல என� றோல� , ேீங� கள�  
தடுப� பூசி ்போட ்வை� டும� . தடுப்பூசி ்போடப்பட்டதிலிருந்து 28 
நோட்களுக்கு நீங்கள் கர்ப்பமணடயோக் கூடோது என� பது முக� கியம� . 

நீங்கள் கருத்தரிப்பதற்கு முன்பு பிரசவத்தின் பின்புகர்ப்ப காலத்தின்்பாது

உங� கள�  தடுப� பூசிகடளப�  புதுப� பித� த 
நிடலயில�  டவத� திருப� பது 
முக� கியம� , ஏஹனனில�  உங� கள�  
்நோய�  எதிர� ப� பு சக� தி உங� கள�  
குழந� டதக� கும�  கைத� தப� படும� .

ச ின்னமுத்து (தட்டம்ணம)
கர� ப� ப கோலத� தில�  சின� னமுத� து 
ஏற� பட� டோல�  கடுதமயோன பிறப� புக�  
குதறபோடுகதள ஏற� படுத� தும� . ேீங� கள�  
போதுகோக� கப� படோவிட� டோல�  தடுப� பூசி 
்போட ்வை� டும� . தடுப்பூசி 
்போடப்பட்டணதத் ஹதோடர்ந்து 
நீங்கள் 28 நோட்களுக்கு 
கர்ப்பமணடவணதக் கட்டோயம் 
தவிர்க்க ்வை்டும். 


