
‘மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் (மெனிங்்ககா்்ககா்கல்)  
ACWY’ தடுப்பு ெருந்தைித்தல்

கே. மூளைக்ேகாய்்ச்்சல் க�காய் என்்பது என்்ன ?

மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் (meningococcal) நோ�காய் என்்பது ஒரு 
அரிதகான ஆனகால் ்பகாரதூரமகான தொதகாற்றுநோ�காய், இது 
வழளமயகா்க மூளை்ச்்சவ்வு (meningitis) வீக்்கத்ததிற்கும் 
(முது்கந்தண்டு வடம் மற்றும் மூளையின் அ்க உளை வீக்்கம்) 
மற்றும் / அல்்லது குருததிநுண்ணுயிர் �்ச்நோ்சற்ைலுக்கும் 
(இரத்தம் �ஞ்்சகாதல்) இட்டு்ச் தொ்சல்லும். மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் 
நோ�காயின் அைிகுைி்கள் குைிப்்பிடத்தக்்களவயகா்க 
இல்்லகாமலிருக்்க்லகாம் எனினும் ததிடீதொரன ஏற்்படும் 
்ககாய்்ச்்சல், தள்லவலி, ்கழுத்து விளைப்பு, மூட்டு வலி, 
்சிவப்பு-ஊதகா �திைப்புள்ைி்களை அல்்லது ்சிரகாய்ப்பு்களைக் 
தொ்ககாண்ட நோதகால்தடிப்பு, ்பிர்ககா்சமகான ஒைியில் 
்பிடித்தமின்ளம, குமட்டல் மற்றும் வகாந்ததி என்்பன அவற்ைில் 
உள்ைடங்்க்லகாம். தகுந்த நோ�காதொயததிர்ப்பு்ச் (antibiotic) 
்சி்கதி்ச்ள்ச வழங்்கப்்படினும், 10 ்சதவீதம் வளரயி்லகான 
தொதகாற்றுக்்கள் உயிரகா்பத்ளத ஏற்்படுத்தக்கூடியன, அத்துடன் 
உயிர் ்பிளழப்நோ்பகார் நீண்ட ்ககா்லக் நோ்ககாைகாறு்களுக்கு 
உட்்படக்கூடும். 

கே. மூளைக்ேகாய்்ச்்சல் க�காய் எவ்்வகாறு ்பரவுேிறது ?

மூக்்கதினதும் தொதகாண்ளடயினதும் ்பிற்்பகுததியிலிருந்து வரும் 
உமிழ் நீர் மூ்லமகா்க மக்்களுக்்கதிளடயில் மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் 
நுண்ணுயிர்த் தொதகாற்று ்பரவு்கதிைது. தொ்பகாதுவகா்க இந்த 
நுண்ணுயிளர்ச் சுமந்ததிருக்கும் ஒருவருடன், அத்தள்கயவர் 
தொ்பகாதுவகா்க �ல்்ல ஆநோரகாக்்கதியத்துடன் இருக்்கவும் கூடும், 
மி்க தொ�ருக்்கமகானதும் நீண்டதுமகான தொதகாடர்்பில் இருக்கும் 
ஒருவருக்கு நோ�காய்க்்கதிருமி ்ககாவு்கதின்ைது. ‘தொ�ருக்்கமகானதும் 
நீண்டதுமகான தொதகாடர்புக்கு’ உதகாரணமகா்க ஒநோர வீட்டில் 
குடியிருப்்பளதயும் அல்்லது அந்தரங்்கமகான (ஆழமகான) 
முத்தத்ததில் ஈடு்படுவளதயும் கூை்லகாம். மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் 
நுண்ணுயிர்்கள் ஒருவரிலிருந்து இன்தொனகாருவருக்கு 
இ்லகுவகா்கப் ்பரவுவததில்ள்ல அத்துடன் அளவ மனித 
்சரீரத்ததிற்கு தொவைிநோய அவ்வைவகா்க உயிநோரகாடு இருக்்ககாது.

கே. தடுப்பு மருந்துேள் எவ்்வகாறு 
ச்சயற்்படுேின்ற்ன ?

தடுப்பு மருந்து ்சி்ல தொதகாற்றுக்்களை எததிர்ப்்பதற்கு 
நோ�காய்த்தடுப்பு்ச் ்சக்ததிளயத் தூண்டிவிடுவதன் மூ்லம் 
தொ்சயற்்படு்கதின்ைது. தடுப்பு மருந்து தொ்பற்ை ஒருவர் 
இத்தொதகாற்று்களுடன் தொதகாடர்புதொ்ககாள்ை நோ�ர்ந்தகால் 
அவர்்களுளடய நோ�காய்த்தடுப்பு்ச் ்சக்ததி ஊக்்கமகான 
முளையில் எததிர்விளனயகாற்ைி அந்த நோ�காய் வைர்வளதத் 
தடுக்்கதின்ைது அல்்லது அதன் தீவிரத்ளதப் தொ்பரிதும் 
குளைக்்கதின்ைது.

கே. ‘மூளைக்ேகாய்்ச்்சல் ACWY’ தடுப்பு மருந்து 
எந்தைவுக்கு ச்சயலூக்ேமுள்ைள்வ ?

ஒரு முளை வழங்்கப்்படும் ‘மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் ACWY’ தடுப்பு 
மருந்துக் கூட்டு, இந்த �கான்கு வள்கயகான மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் 
நோ�காய்்களுக்குதொமததிரகான ்பகாது்ககாப்ள்ப வழங்குவததில் 
மி்கவும் தொ்சயலூக்்கம் உள்ைளவ. Type B வள்கயினகால் 
நோதகாற்றுவிக்்கப்்படும் மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் நோ�காயிற்கு 
இத்தடுப்பு மருந்து ்பகாது்ககாப்்பைிக்்ககாது.   

கே. இத்திட்்டத்தில் யகாருக்குத் தடுப்பு மருந்து 
அைிக்ேப்்ப்ட க்வண்டும் ? 

இளட�திள்லப் ்பகாட்சகாள்ல்கைில் 10 ஆம் வகுப்பு்கைில் 
உள்ை ்ச்க்ல மகாணவர்்களுக்கும் மற்றும் துரித 
ஆங்்கதி்ல வகுப்பு �திள்லயங்்களுக்கு்ச் தொ்சல்லும் 15 - 19 
வயதுளடயவர்்களுக்கும் மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் நுண்ணுயிர்த் 
தொதகாகுததி்கைகா்கதிய A, C, W மற்றும் Y - இற்தொ்கததிரகா்க தடுப்பு 
மருந்தைிக்்கப்்பட நோவண்டும்.

்பகாட்சகாள்லயி்லகான தடுப்பு மருந்துதைிப்புத் 
ததிட்டத்ததின் கீழ் ‘நோத்சிய சு்ககாதகார மற்றும் 
மருத்துவ ஆரகாய்்ச்்சிக் ்கவுன்ஸில்’ 
இனகால் ்பததின்ம வயததினருக்்ககா்கப் 
்பரிந்துளரக்்கப்்பட்டுள்ை தடுப்பு மருந்து்களை 
�தி.்ச.நோவ. சு்ககாதகாரம் வழங்கு்கதிைது. 
ள்கதொயகாப்்பமிடப்்பட்ட தொ்பற்நோைகார்/்பகாது்ககாவ்லர் 
இணக்்கம் வழங்்கப்்படுவது அவ்சியம்.  

உங்கள் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கககள்
• இத்த்கவல் ஏட்ளட ்கவனமகா்க வகா்சிக்்கவும்.

• உங்்கள் ்பிள்ளைக்கு ‘மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் ACWY’ 
நோ�காயிற்தொ்கததிரகான தடுப்பு மருந்து வழங்்கப்்பட 
நீங்்கள் விரும்புவதகாயின் ‘இணக்்கப் ்படிவத்ளதப்’ 
பூரணப்்படுத்ததிக் ள்கதொயகாப்்பமிட்டு அப்்படிவத்ளத 
உங்்கள் ்பிள்ளை ஊடகா்க ்பகாட்சகாள்லக்கு 
அனுப்்பவும். 

• உங்்கள் ்பிள்ளைக்கு ‘மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் 
ACWY’ நோ�காயிற்தொ்கததிரகான தடுப்பு 
மருந்து வழங்்கப்்படுவளத நீங்்கள் 
விரும்புவதில்்லலையகாயின் இணக்்கப் ்படிவத்ளத 
�திரப்்பநோவகா அதளனக் ள்கயைிக்்கநோவகா வவண்்டடாம்.  
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கே. யகாருக்குத் தடுப்புமருந்து சேகாடுக்ேப்்ப்டக் 
கூ்டகாது ? 

்பின்வரும் ்சந்தர்ப்்பங்்கைில் ்கடும் ஒவ்வகாளம (anaphylaxis) 
ஏற்்பட்டுள்ைவர்்களுக்கு ‘மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் ACWY’ தடுப்பு 
மருந்தைிக்்கப்்படுதல் கூடகாது:

• முன்தொ்பகாருமுளை மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் தடுப்பு 
மருந்தைிக்்கப்்பட்டளதத் தொதகாடர்ந்து ்கடும் ஒவ்வகாளம 
ஏற்்பட்டுள்ைவர்்களுக்கு 

• ஏதகாவதொதகாரு தடுப்பு மருந்துக் கூறு அைிக்்கப்்பட்டளதத் 
தொதகாடர்ந்து ்கடும் ஒவ்வகாளம ஏற்்பட்டுள்ைவர்்களுக்கு  
(கீநோழ ்பட்டியலிடப்்பட்டுள்ைது)

தொதகாண்ளட அழற்்சி நோடகாக்நோ்சகாயிட் (diphtheria toxoid) 
இற்ைிற்கு கூருணர்வு உள்ைவர்்களுக்கும் ‘மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் 
ACWY’ தடுப்பு மருந்து அைிக்்கப்்படல் கூடகாது.

கே. அ்ன்பிலக்ஸிஸ் என்றகால் என்்ன ?

அன்பி்லக்்கஸிஸ் என்்பது ஒரு தீவிரமகான ஒவ்வகாளம 
எததிர்விளனயகாகும். உடனடியகான ்பரி்ககாரம் இல்்லகாவிட்டகால் 
மயக்்கமும் மரணமும் ்சம்்பவிக்்கமுடியும். 

ஏதாவது தடுப்பு மருந்்ததற்்றலின் பின் இது மிக 
அரிதாக ஏற்படுகின்்றது. ்பகாட்சகாள்ல நோ�காய்த்தடுப்புத் 
தகாததி்கள் அன்பி்லக்ஸிஸ் ்சி்கதி்ச்ள்சயில் முழுப் ்பயிற்்சி 
தொ்பற்ைவர்்கைகாவர்.

கே. எ்னது ்பிள்ளைக்கு ஏற்ே்னக்வ 
‘மூளைக்ேகாய்்ச்்சல் ACWY’ தடுப்பு மருந்து 
்வழங்ேப்்பட்்டதில்ளலயகா ?

2018 ஜூள்ல முதல் 12 மகாத வயளதயுளடய ்சிறுவர்்களுக்கு 
‘மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் ACWY’ தடுப்பு மருந்து ‘நோத்சிய தடுப்பு 
மருந்தைிப்புத் ததிட்ட’த்ததில் உள்ைடக்்கப்்பட்டுள்ைது. உங்்கள் 
்பிள்ளை ஏற்்கனநோவ ‘மூளைக்்ககாய்்ச்்சல்-C’ தடுப்பு மருந்ளதப் 
தொ்பற்ைிருக்்க்லகாம். அது ‘மூளைக்்ககாய்்ச்்சல்-C’ யிலிருந்து 
மட்டுநோம ்பகாது்ககாப்்பைிக்கும்.

குைிப்்பிட்ட ்சி்ல மருத்துவ �திள்லளம்களைக் தொ்ககாண்ட 
(மண்ணீரல் இல்்லகாளம அல்்லது நோ�காதொயததிர்ப்புத் ததிைன் 
குளை்பகாடுளடநோயகார்) குளைந்தைவு எண்ணிக்ள்கயி்லகான 
மகாணவர்்களுக்கு ஏற்்கனநோவ இத்தடுப்பு மருந்து 
தொ்ககாடுக்்கப்்பட்டிருக்்க்லகாம். அவ்வகாைிருப்்பின், உங்்கள் GP - 
யுடநோனகா, அல்்லது உங்்கள் ்பிள்ளை ஒரு தொ்சயலூக்்கதிளயப் 
(booster) தொ்பை நோவண்டியிருப்்பின் ஒரு ்சிைப்பு 
மருத்துவருடநோனகா ்க்லந்துளரயகாடவும்.  

கே. எ்னது ்பிள்ளை ஏற்ே்னக்வ ‘மூளைக்ேகாய்்ச்்சல் 
C’ தடுப்பு மருந்ளதப் ச்பற்றுள்ைது. 
மூளைக்ேகாய்்ச்்சல் ACWY’ தடுப்பு மருந்ளதப் 
ச்பறு்வது ்பகாதுேகாப்்பகா்னதகா ?

அநோ�்கமகான ்பிள்ளை்கள் குழந்ளத்கைகா்க இருந்த நோ்பகாது 
‘மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் C’ தடுப்பு மருந்ளதப் தொ்பற்ைிருப்்பகார்்கள். 

்சி்ல �காடு்கைில் விடள்லப் ்பருவ தொ்சயலூக்்கதி 
்பரிந்துளரக்்கப்்படு்கதிைது. நோமலும் இந்த ACWY’ தடுப்பு 
மருந்து ‘மூளைக்்ககாய்்ச்்சல்-C’ யிற்தொ்கததிரகா்கவும் 

அவ்வகாநோை A, W மற்றும் Y வள்க்களுக்தொ்கததிரகா்கவும் ஒரு 
முளை வழங்்கப்்படும் தொ்சயலூக்்கதிளயயும் வழங்கும். 
்சி்ல ்சிறுவர்்கள் 2015 - 2018 இல் ‘No Jab, No Pay’ என்ை 
(ஏற்்கனநோவ தவைியவர்்களுக்குக்்ககா்க மீண்டும் தடுப்பு 
மருந்து வழங்்கப்்படும்) ததிட்டத்ததின் ்படி ஒரு முளை 
வழங்்கப்்படும் தடுப்பு மருந்ளதப் தொ்பற்ைிருப்்பகார்்கள். 
ஒரு முளை வழங்்கப்்படும் ‘மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் ACWY’ 
தடுப்பு மருந்ளத இப்நோ்பகாது தொ்பற்றுக்தொ்ககாள்வது 
்பகாது்ககாப்்பகானது.  ்ச்க்ல வள்கயகான மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் 
நோ�காய்்களுக்குதொமததிரகான ்சிைந்த ்பகாது்ககாப்ள்பப் தொ்பை 4 
வகார இளடதொவைியில் இந்தத் தடுப்பு மருந்து அைவு்களைப் 
தொ்பற்றுக்தொ்ககாள்வது விரும்்பத்தக்்கதகாகும். 

கே. இந்தத் தடுப்பு மருந்தின் அ்வ்சியத்திற்ேகா்ன 
ஏள்னய ேகாரணங்ேள் யகாள்வ ?

‘ஹஜ்’ உட்்பட மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் நோ�காயின் ்பகாததிப்புக்கு 
உள்ைகாக்்கக்கூடிய ஆ்பத்து அததி்கம் உள்ை ்பிரயகாணங்்கைில் 
ஈடு்பட ததிட்டமிட்டுள்ைவர்்களுக்கும் இத்தடுப்பு மருந்து 
்பரிந்துளரக்்கப்்படு்கதிைது. நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுகூட 
ஊழியர்்கள் நோ்பகான்ை ்சி்ல குைிப்்பிட்ட தொதகாழிலில் 
ஈடு்படுநோவகாருக்கும் மற்றும் மண்ணீரல் இல்்லகாளம நோ்பகான்ை 
்சி்ல மருத்துவ �திள்லளம்கள் உள்நோைகாருக்கும் இத்தடுப்பு 
மருந்து ்பரிந்துளரக்்கப்்படு்கதிைது.

கே. ‘மூளைக்ேகாய்்ச்்சல் ACWY’ தடுப்புமருந்து 
என்்ன க்சர்க்ளேேளைக் சேகாண்டுள்ைது ?

இத்தடுப்பு மருந்து (ட்நோரகாநோமடநோமகால் (trometamol), 
்கரும்பு்ச்்சக்்களர (sucrose) மற்றும் உவர்மப் ்பகா்சி்கம் 
(sodium chloride) நோ்சர்க்ள்க்களைக் தொ்ககாண்டிருக்்க்லகாம்.  
தடுப்புமருந்து தொ்சயற்்படுவதற்கு உதவியகா்க அல்்லது ஒரு 
நோ்பணியகா்க்ச் தொ்சயற்்படுவதற்்ககா்க இ்ச்நோ்சர்க்ள்க்கள் மி்க்ச் 
்சிைிய அைவில் உள்ைடக்்கப்்படு்கதின்ைன.

கே. தடுப்புமருந்துேள் எந்தைவு ்பகாதுேகாப்்பகா்னள்வ ?

அவுஸ்ததிநோரலியகாவில் ்பயன்்படுத்தப்்படும் தடுப்புமருந்து்கள் 
்பகாது்ககாப்்பகானளவ. அளவ ‘்சி்கதி்ச்ள்ச மருந்து்கள் 
�திர்வகா்க’ த்ததினகால் (Therapeutic Goods Administration) 
(TGA) அனுமததிக்்கப்்படும் முன் தீவிரமகான ்பகாது்ககாப்புப் 
்பரிநோ்சகாதளன்களுக்கு உட்்படநோவண்டும். இதற்கு நோம்லகா்க 
இத்தடுப்புமருந்து்கள் ்பயன்்பகாட்டிற்கு வந்ததும் அவற்ைின் 
்பகாது்ககாப்புத் தன்ளமளய TGA ்கண்்ககாணிக்்கதிைது.

கே. ‘மூளைக்ேகாய்்ச்்சல் ACWY’ தடுப்புமருந்தின் 
்பக்ே்விளைவுேள் யகாள்வ ?

்பக்்கவிளைவு்கள் தொ்பகாதுவகா்க மிதமகானளவ. தொ்பகாதுவகா்க 
்ககாய்்ச்்சல், தள்லவலி, தள்ல்ச்சுற்ைல் அல்்லது வலி, ஊ்சி 
நோ்பகாடும் இடத்ததில் வீக்்கம் மற்றும் ்சிவத்தல் ஆ்கதியளவ 
அவற்ைில் அடங்கும். ஊ்சி நோ்பகாடப்்பட்ட இடத்ததில் ஏற்்படும் 
எததிர்விளன்கள் தொ்பகாதுவகா்க 2-3 �காட்்களுக்குள் தீர்ந்துவிடும். 
தீவிரமகான ்பக்்க விளைவு்கள் மி்க அரிது. ்பக்்க விளைவு்கள் 
்பற்ைிய நோம்லததி்க த்கவல்்கள் www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination என்ை வள்லத்தைத்ததில் தடுப்பு மருந்து 
்பற்ைிய ‘நு்கர்நோவகார் மருந்து த்கவல்’ இல் ்கதிளடக்கும். 
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தடுப்பு மருந்தைிக்்கப்்பட்டதன் ்பின்பு ஏற்்படக் கூடுமகான ்பக்்க 
விளைவு்கள் ்பற்ைி ்கரி்சளனப் ்படும் தொ்பற்நோைகார்்கள் தமது GP 
- ளயத் தொதகாடர்புதொ்ககாள்ைவும். அவர் உள்ளூர்ப்்பகுததி தொ்பகாது்ச் 
சு்ககாதகார அ்ல்கதிற்கு ஒரு அைிக்ள்களய அனுப்்ப நோவண்டும்.

கே. ேருத்தரித்த அல்லது ேருத்தரித்திருக்ேக்கூடும் 
என்று �ிள்னக்கும் ஒரு மகாண்விக்கு தடுப்புமருந்து 
சேகாடுக்ேலகாமகா ? 

இல்ள்ல. ்கருத்தரித்த அல்்லது ்கருத்தரித்ததிருக்்கக்கூடும் 
என்று �திளனக்கும் எந்த ஒரு மகாணவிக்கும் தடுப்புமருந்து 
தொ்ககாடுக்்கக் கூடகாது. தடுப்புமருந்து தொ்ககாடுக்கும் �காைில் 
மகாணவி்கைிடம் அவர்்கள் ்கருவுற்றுள்ைகார்்கைகா 
அல்்லது ்கருவுற்ைிருக்கும் வகாய்ப்பு உண்டகா என்று 
மருந்நோதற்றும் தகாததி நோ்கட்்பகார். மகாணவி ஆம் என்று ்பததில் 
தொ்சகான்னகால் அவருக்கு மருந்நோதற்ைப் ்படமகாட்டகாது. 
அது்பற்ைி தொ்பற்நோைகார் / ்பகாது்ககாவ்லருடன் உடனடியகா்கக் 
்க்லந்துளரயகாடும்்படி அவர் தூண்டப்்படுவகார். அவருக்கு 
ஆநோ்லகா்சளனயும் உதவியும் வழி்ககாட்டுதலும் தரக்கூடிய 
மருத்துவ நோ்சளவயின் தொதகாடர்பு வி்பரங்்களும் அவருக்குக் 
தொ்ககாடுக்்கப்்படும்.

கே. எ்னது ்பிள்ளைக்கு ஆஸ்த்துமகா க�காயிற்ேகாே 
உறிஞ்்சியின் மூலம் கேகார்ட்டிக்சகான் (cortisone) 
அல்லது ்பிரட்்னிக்சகான் (prednisone) 
எடுப்்ப்வரகாயின் அ்வருக்கு என்்ன �்டக்கும் ?

ஆஸ்த்துமகா உள்ை ஒருவருக்கு அவர் எந்த மருந்து 
்பகாவிப்்பவரகாயினும் ்பகாது்ககாப்்பகான முளையில் 
‘மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் ACWY’ தடுப்புமருந்து தொ்ககாடுக்்கக்்கப்்பட 
முடியும்.

கே. தடுப்பு மருந்தைிக்ே யகாசரல்லகாம் 
இணக்ேமைிக்ே முடியும் மற்றும் இணக்ேத்திள்ன 
மீைப்ச்பற முடியுமகா ?

ஒப்புதள்ல எந்த நோ�ரத்ததிலும் மீைப்தொ்பை்லகாம். ஒன்ைில் 
்பகாட்சகாள்லக்கு எழுத்து மூ்லம் அைிவிப்்பதகான் மூ்லம் 
அல்்லது தொதகாள்லநோ்ப்சியின் மூ்லம் ஒப்புதள்ல 
மீைப்தொ்பை்லகாம். இளணயவழியில் ஒப்புதள்ல 
மீைப்தொ்பைள்ல ்பின்வரும் இளணப்்பில் ்ககாண்லகாம்: 
nswhealth.service-now.com/school.  

கே. தடுப்பு மருந்கதற்றத்துக்கு தகாதிமகார்ேள் 
்வருளே தரும் தி்னத்தில் எ்னது ்பிள்ளை 
்பகா்ட்சகாளலக்கு ்வரகாளமயகால் அல்லது சுேயீ்னம் 
ேகாரணமகாே தடுப்பு மருந்கதற்றத்ளதத் த்வற 
்விட்டிருந்தகால் �கான் என்்ன ச்சய்்வது ?

்பகாட்சகாள்ல வருடத்ததில் உங்்கள் ்பிள்ளைக்கு 
தடுப்புமருந்நோதற்றுவதற்்ககான ்ச்க்ல முற்்சியும் 
நோமற்தொ்ககாள்ைப்்படும். இது ்சகாத்ததியப்்படகாதநோ்பகாது தவைவிட்ட 
தடுப்புமருந்து்களைப் தொ்பறும் ஏற்்பகாடு்களைப் ்பற்ைி 
தொ்பற்நோைகார் / ்பகாது்ககாவ்லருக்கு ஆநோ்லகா்சளன வழங்்கப்்படும்.

இல்ள்லதொயனில், உங்்கள் உள்ளூர் GP மற்றும் 
நோ�காய்த்தடுப்பு மருந்தைிக்கும் ‘்பகார்ம்சிஸ்ட்’ மூ்லம் இ்லவ்ச 

மகாற்றீட்டுத் தடுப்பூ்சி ்கதிளடக்கும். GP மற்றும் நோ�காய்த்தடுப்பு 
மருந்தைிக்கும் ‘்பகார்ம்சிஸ்ட்’்கள் ஆநோ்லகா்சளனக் ்கட்டணத்ளத 
அல்்லது �திர்வகா்கக் ்கட்டணத்ளத வசூலிக்்க்லகாம் என்்பளத 
�திளனவில் தொ்ககாள்ைவும். 

கே. தடுப்பூ்சிேள் ்பற்றிய ்பதிக்வட்டிள்ன �கான் 
எவ்்வகாறு ச்பற்றுக் சேகாள்்வது ?

உங்்கள் ்பிள்ளையின் தடுப்பூ்சி்களைப் ்பற்ைிய த்கவல்்கள் 
‘ஆஸ்ததிநோரலிய நோ�காய்த்தடுப்பு ்பததிநோவடு’ (AIR)-இல் 
்பததிநோவற்ைப்்படும். அதன் மூ்லம் உங்்கள் ்பிள்ளையின் 
தற்நோ்பகாளதய நோ�காய்த்தடுப்பு வர்லகாற்றுடன் அது 
இளணக்்கப்்படும்.

தொ்பற்நோைகார்்கள் தங்்கள் குழந்ளத 14 வயளத அளடயும் வளர 
எந்த நோ�ரத்ததிலும் தங்்கள் குழந்ளதயின் ‘AIR நோ�காய்த்தடுப்பு 
வர்லகாற்று அைிக்ள்க’யின் �்கள்லக் நோ்ககார்லகாம், நோமலும் 14 
மற்றும் அதற்கு நோமற்்பட்ட வயதுளடய மகாணவர்்கள் தங்்கள் 
நோ�காய்த்தடுப்பு வர்லகாற்று அைிக்ள்களய ்பின்வருமகாறு 
நோ்ககார்லகாம்:

• ‘தொமடிதொ்கயர்’ ஆன்ள்லன் ்கணக்ள்கப் ்பயன்்படுத்ததி myGov 
my.gov.au/ என்ை வள்லத்தைத்ததில் 

• ‘தொமடிதொ்கயர் எக்ஸ்்பிரஸ் ்பிைஸ்’ (Medicare Express Plus) 
என்ை தொ்சயலி (App)-ளயப் ்பயன்்படுத்ததி -  
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/ 
express-plus-mobile-apps

•  ‘AIR தொ்பகாது வி்சகாரிப்பு இளண’ப்ள்ப 1800 653 809-இல் 
அளழப்்பதன் மூ்லம்.

கே. என் ்பிள்ளைளயப் ்பற்றிய தே்வல்ேளை  
என்்ன ச்சய்்வகார்ேள் ? 

இணக்்கப் ்படிவத்ததில் நீங்்கள் தொ்ககாடுக்கும் த்கவல்்கள், 
NSW மற்றும் தொ்ககாமன்தொவல்ததின்  ்சட்டவகாக்்கத்ததிலுள்ை 
இர்க்சியம் மற்றும் அந்தரங்்கப் ்பகாது்ககாப்பு்கள் 
்சட்டங்்களுக்கு உட்்பட்டளவ (இததில் உள்ைடக்்கப்்பட்டுள்ை 
அந்தரங்்கக் கூற்ைிளனப் ்பகார்க்்கவும்). உங்்கள் ்பிள்ளையின் 
ஏற்்கனநோவயுள்ை தடுப்புமருந்நோதற்ைல் வர்லகாற்றுடன் 
இத்த்கவல்்கள் இளணக்்கப்்படுவளத இயலுமகாக்குவதற்கும் 
MyGov இல் அவற்ளைப் ்பகார்ப்்பதற்கும் ‘�தியு ்சவுத் நோவல்ஸ் 
(NSW) சு்ககாதகார நோ�காய்த்தடுப்புப் ்பததிநோவ’ட்டில் அளவ 
்பததிவுதொ்சய்யப்்பட்டு ்பின்பு ‘ஆஸ்ததிநோரலிய நோ�காய்த்தடுப்புப் 
்பததிநோவ’ட்டில் (AIR) ்பததிநோவற்ைம் தொ்சய்யப்்படும். 

்பகா்ட்சகாளல க�காய்த்தடுப்பூ்சி ்பற்றிய கமலதிே 
தே்வல்ேளை �கான் எங்கு ச்பறலகாம் ?

நோம்லததி்க த்கவல்்கள்:

• NSW சு்ககாதரத்ததின் ்பின்வரும் வள்லத்த்லத்ததில் 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• உங்்கள் ்பிரநோத்ச தொ்பகாது்ச் சு்ககாதகாரப் ்பிரிவினளர 
1300 066 055-இல் தொதகாடர்புதொ்ககாள்வதன் மூ்லம்  

http://nswhealth.service-now.com/school
http://my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
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பிறந்்த ்திக்தி பால்

ஆண் பபண்
உறு்தியற்ற/

இன்்டர்பசெக்ஸ்/

குறிப்பி்டப்ப்டா்தது

வகுப்பு

2 0/ /

‘மூளைக்்ககாய்்ச்்சல் ACWY’ 
தடுப்பு மருந்தைிப்்பபிற்்ககான இணக்்கம்
பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும். நீல அல்லது ்கருப்பு மைப் ்ெமையோல் தடித்த எழுத்்தில் எழு்தவும்.

220726-2-22

1. மகாணவரின் வபி்பரங்்கள்

2. பூர்வகுடியபினர் தகுநிளல

குடும்பப் பபயர்

இட்்ட பபயர் / கள்

பா்டசொலையின் பபயர்

பெடிபகயர் இைக்கம்

ஆம். டோ்டாரஸ் 
 நீரிலை தீவுவாசெிஇல்லை ஆம். அடோபாரிஜினல்

ஆம். அடோபாரிஜினல் ெற்றும் 
ப்டாரஸ்  தீவு வாசெி இரண்டும்

மெடிமெயர் அட்்டடையில் உெது 
 பிள்்டளையின் மபயருக்கு எதிராெக் 
 குறிக்ெப்பட்டுள்ளை எண்

3. உங்்கள் வபி்பரங்்கள் - ப்பற்்றகார் அல்லது ்சட்்டபூர்வ ்பகாது்ககாவலர்
‘மூலைக்காய்்ச்செல் ACWY’ ்தடுப்பு ெருந்்தின் பிரடோயாசெனம் 

ெற்றும் ஏற்ப்டக் கூடுொன பக்க விலைவுகலைப் பற்றிய 

்தகவல்கலை நான் வாசெித்து விைங்கிக் பகாண்டோ்டன்.  

டோெடோை பபயர் குறிப்பி்டப்பட்டுள்ை எனது பிள்லைக்கு 

‘மூலைக்காய்்ச்செல் ACWY’ ்தடுப்பு ெருந்்தின் ஒரு டோ்டாஸ் 

அைலவலயப் பபறுவ்தற்கு இத்து்டன் செம்ெ்தம் வழங்குகிடோறன்.  

நான் அறிந்்த ெட்டில் எனது பிள்லையின் நிலை என்னபவனில்:

1. எனது பிள்லைக்கு எந்்த ்தடுப்பு ெருந்துக்கும் எ்திர் விலனயாக 
கடுலெயான ஒவ்வாலெ (anaphylactic reaction) வந்்தது கில்டயாது.

2. இ்தில் உள்ை்டக்கப்பட்டிருக்கும் ‘பபற்டோறாருக்கான ்தகவல்’ 
ஏட்டில் ்தடுப்பு ெருந்து வழங்கப்ப்டக் கூ்டாது என்ப்தற்காக்ச் 
பசொல்ைப்பட்டுள்ை எந்்த ஒவ்வாலெ நிலைலெயும் எனது 
பிள்லையி்டம் கில்டயாது.

3. கர்ப்பொக இல்லை.

பபற்டோறார்/பாதுகாவைர் நிரப்பவும்  (உ.ம் JOHN SMITH)

வீட்டு முகவரி  (உ.ம். 5 SMITH LANE)

புறநகர்

லகத் ப்தாலைடோபசெி எண்

பபற்டோறார் / பாதுகாவைர் லகபயாப்பம் ்திக்தி

ெிகப் பபாருத்்தொன ொற்று ப்தாலைடோபசெி எண்
(பிரடோ்தசெ குறியீட்டு்டன் உ்தா.உ.ம்.02)

அஞ்செல் 
குறியீடு

Tamil
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மூமைக்கோய்்ச்்சல் ACWY 
்தடுப்பு ைருந்்தைிப்புப் ெ்திவு

ப்பற்்்றகார்/்பகாது்ககாவலர்  
மூமைக்கோய்்ச்்சல் ACWY ்தடுப்பு ைருந்்தைிப்புப் ெ்திவு

மூமைக்கோய்்ச்்சல் ACWY ்தடுப்பு ைருந்்தைிப்புப் ெ்திவு

மகாணவரின் ப்பயர்  (உ.ம். JANE SMITH)

தகாதியபின் கு்றிப்பு்கள்

புயம்
்தடுப்பூசெி ஏற்றிய டோநரம்  
(24 ெைி டோநரம்)

்தா்தியின் லகபயாப்பம் ்திக்தி

:
வக்செின் ப்தாகு்தி இைக்கம்இ்டது

வைது

்தடுப்புைருந்்்தறறோ்த்தறகுக் கோரணம்

வராலெ

இைக்கெின்லெ

சுகயீனம்

லகபயாப்பெின்லெ

இைக்கம் ்திரும்பப்பபறப்பட்்டது 

டோவறு

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும்

அலுவலக ெோவமைக்கு ைட்டும்

மகாணவரின் ப்பயர் (உ.ம். JANE SMITH)

புயம்
்தடுப்பூசெி ஏற்றிய டோநரம்  
(24 ெைி டோநரம்)

்தா்தியின் லகபயாப்பம் ்திக்தி

:
வக்செின் ப்தாகு்தி இைக்கம்இ்டது

வைது

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும்

அலுவலக ெோவமைக்கு ைட்டும்

்தடுப்பூ்சி வழங்கிய ெின்ைர் 
ப்சய்ய  ் வண்டியது

ஊ்சி ப்சலுத்்தப்ெட்்ட இ்டத்்தில் 
ஓர் எ்திர்விமை ஏறெட்்டோல் 
என்ை ப்சய்வது

•  பிறிப்தாரு செந்்தர்ப்பத்்தில் உங்களுக்கு அவசெியப்படும் 
என்ப்தால் இந்்தப் ப்திலவப் டோபைிக் காக்கவும்.

•  உங்கள் குழந்ல்தயின் ்தடுப்பூசெிகள் பற்றிய 
்தகவல்கள் ்தானாகடோவ ‘ஆஸ்்திடோரலிய டோநாய்த்்தடுப்புப் 
ப்திடோவட்டில்’ (AIR) ப்தியப்படும். ்தடுப்பூசெித் டோ்த்தி 
குறித்து உங்கள் GP இ்டம் ப்தரிவித்துப் புதுப்பித்துக் 
பகாள்வ்தற்கான ப்தரிலவ நீங்கள் டோெற்பகாள்ைைாம்.

நீர் ்கவளலப்்படும் அைவுக்கு உமது ்பபிள்ளையபில் எதிர் வபிளனயகாற்்றளல  அவதகானித்தகால் 
உமது ்பகுதி ளவத்தியளர உ்ட்ன நகா்டவும்.

• ெிருதுத் ்தன்லெலயப் டோபாக்க ஊசெிடோயற்றிய 
இ்டத்்தில் குைிர்ந்்த ஈரத் துைிலய லவக்க.

• டோநாவு இருப்பின் பரசெி்டடோொல் உட்பகாள்ைவும்.

• அ்திகொக நீராகாரம் அருந்்தவும்.
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எமது கடப்்பபாடுகள்
அந்்தரங்்கப் பாது்காப்புச் 
சட்்டத்்ததிற்்க்கற்ப உங்்கள் ்தனிப்பட்்ட 
்த்கவல்்களைப் பயன்படுத்துவ்ததில் நாம் 
உறு்ததியாயுள்்கைாம்.

உங்்களைப் பற்்றறியும் உங்்கள் 
பிள்ளைளயப் பற்்றறியுமான ்தனிப்பட்்ட 
்த்கவல்்களை நாம் எவ்வாறு, எ்தற்்கா்க 
்கச்கரிக்்கதின்்க்றாம்; உங்்கைது 
்த்கவல்்களை நீங்்கள் எவ்வாறு 
அணு்கலாம்; NSW பொபாது சு்கா்தார 
்கசளவயில் உங்்கள் ்த்கவல்்கள் எவ்வாறு 
பயன்படுத்்தப்படும் மற்றும் பி்ற 
அளமப்பு்களுக்கு பொவைிப்படுத்்தப்படும் 
என்பவற்ள்ற இக் கூற்று விைக்கு்கதி்றது. 
உங்்கைதும் உங்்கள் பிள்ளையினதும் 
்தனிப்பட்்ட ்த்கவல்்கள் மற்றும் உங்்கள் 
பிள்ளையின் ்தடுப்பு மருந்்க்தற்்றம் 
சம்பந்்தமான ்தனிப்பட்்ட ஆ்கராக்்கதிய 
்த்கவல்்களையும் உங்்கள் ்தனிப்பட்்ட 
்த்கவல்்கள் உள்ை்டக்்கதி இருக்கும். 

சேகரிப்பு 
உங்்கள் பிள்ளைக்குத் ்தகுந்்த 
்கநாய்த்்தடுப்புச் ்கசளவளய 
வழங்குவ்தற்கு ஏதுவா்க்கவ ்தனிப்பட்்ட 
விபரங்்கள் ்கச்கரிக்்கப்படு்கதின்்றன. 

உங்்கள் பிள்ளையின் ்தடுப்பு 
மருந்்க்தற்்றத்துக்கும் ்கநாய்த் ்தடுப்்கபற்பு 
்கசளவ்களை நதிரிவ்கதிக்்கவும் ்க்தளவயான, 
பொபாருத்்தமான, அத்்ததியாவசறிய ்த்கவல்்கள் 
மட்டு்கம ்கச்கரிக்்கப்படு்கதின்்றன.

முடிந்்தைவுக்கு உங்்கைி்டமும் உங்்கள் 
பிள்ளையி்டமும் இருந்து ்கநரடியா்க 
்த்கவல்்கள் ்ததிரட்்டப்படு்கதின்்றன. உங்்கள் 
பிள்ளையின் பள்ைிக் கூ்டத்்ததிலிருந்தும் 
உங்்கள் பிள்ளைக்கு சறி்கதிச்ளச வழங்்கதிய 
ளவத்்ததிய நதிபுணர்்கைி்டமிருந்தும் 
்த்கவல்்கள் ்கச்கரிக்்கப்ப்டலாம். அவசரத் 
்க்தளவயின் ்கபாது உங்்கள் பிள்ளை 
பற்்றறிய ்த்கவல்்கள் குடும்ப உறுப்பினர், 
நண்பர், ்கவனிப்பாைர் அல்லது உங்்கள் 
பிள்ளைளய நன்கு பராமரிக்்க உ்தவக் 
கூடிய மற்பொ்றாருவரி்டம் இருந்தும் 
பொப்றப்ப்டலாம்.  

சேகரிக்கப்்பட்ட தகவல்களின் 
்பபாதுகபாப்பு
்தனிப்பட்்ட விபரங்்கள் பல்்கவறு 
முள்ற்கைில் பாது்காத்து ளவக்்கப்ப்டலாம். 
பொபாதுவா்க, ்த்கவல்்கள் அச்சறி்டப்பட்்ட 
்தாள்்கைா்கவும் / அல்லது இலத்்ததிரனியல் 
மருத்துவப் ப்ததிவு்கைா்கவும் 
மி்கப் பாது்காப்பான ்கணணித் 
்தரவு்கைா்க்கவா ்கபணப்படும். உங்்கைது 
்தனிப்பட்்ட ்த்கவல்்கள் பொ்தாளலந்து 
வி்டா்ததிருக்்கவும் சட்்டவி்கரா்தமான 
வி்தத்்ததில் அணு்கப்படு்தல் மற்றும் 
பயன்படுத்்தப்படு்தளலப் ்தடுக்கும் 
வி்தத்்ததிலும் அவற்ள்ற ச்கல 
வடிவங்்கைிலும் பாது்காப்பா்க 
்கைஞ்சறியப்படுத்துவது பொ்தா்டர்பா்க  
்கண்டிப்பான சட்்ட வி்ததி்களையும் 
ந்டத்ள்தக் பொ்காள்ள்க்களையும் நாங்்கள் 
பின்பற்று்கதி்க்றாம்.

தகவல் பாதுகாப்பு 
பிரகடனம் 
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்பயன்்படுத்தலும் 
வவளிப்்படுத்தலும்
உங்்களுக்குப் பொபாருத்்தமான ்கவனிப்பும் 
சறி்கதிச்ளசயும் வழங்்கப்படுவ்தற்்கா்க 
உங்்கைது அல்லது உங்்கள் 
குழந்ள்தயினது ்தனிப்பட்்ட ்த்கவல்்கள் 
NSW பொபாது சு்கா்தார ்கசளவயால் 
பயன்படுத்்தப்ப்டலாம் அல்லது 
சு்கா்தார ்கசளவக்கு பொவைியில் 
பொவைிப்படுத்்தப்ப்டலாம். உ்தாரணமா்க, 
உங்்களுள்டய ்த்கவல் உங்்கள் GP - 
இற்கு, உங்்கள் பிள்ளையின் GP - இற்கு, 
மற்பொ்றாரு சறி்கதிச்ளசயைிக்கும் சு்கா்தார 
்கசளவக்கு அல்லது மருத்துவமளனக்கு, 
NSW ஆம்புலன்ஸ் ்கசளவக்கு, 
பரிந்துளரக்்கா்க ஒரு நதிபுணருக்கு 
பொவைிப்படுத்்தப்ப்டலாம்.அல்லது 
்கநாயியல் ்கசா்தளன்களுக்்கா்கப் 
பயன்படுத்்தலாம் அல்லது NSW சு்கா்தார 
்கசளவ்கைின் பொசயல்முள்ற்கள் மற்றும் 
எமது ்கநாயாைி்கைின் சறி்கதிச்ளச, 
நதி்ததியைிப்பு, ்ததிட்்டமி்டல், பாது்காப்பு, 
மற்றும் ்தர ்கமம்பாட்டு ந்டவடிக்ள்க்களை 
உள்ை்டக்்கதிய பொசயற்பாடு பொ்தா்டர்பான 
்கநாக்்கங்்களுக்்கா்கவும் ்தனிப்பட்்ட 
்த்கவல்்கள்  பயன்படுத்்தப்ப்டலாம் 
அல்லது பொவைிப்படுத்்தப்ப்டலாம்.   

கு்றறிப்பி்டத்்தக்்க ்கநாய்்களைப் பற்்றறி 
பு்கார் பொ்தரிவிக்கும் சட்்டங்்களுக்கு 
இளயபா்க மாநதில மற்றும் ்காமன்பொவல்த் 
அரச மு்கவர் நதிறுவனங்்களுக்கும், 
்த்கவல்்கள் மற்றும் ்கநாய்த் ்தடுப்புப் 
புள்ைிவிவரங்்களை வழங்குவ்தற்்கா்க 
‘பொமடி்க்கய’ருக்கும் ்தனிப்பட்்ட ்த்கவல்்கள் 
பொவைிப்படுத்்தப்ப்ட்கவண்டியது ்கட்்டாயம்.  

வாடிக்ள்கயாைர் ்ததிருப்்ததி ஆய்வு்கள் 
மற்றும் ்தடுப்பு மருந்்க்தற்்றல் 
பாது்காப்ளபக் ்கண்்காணித்்தல் 
பொ்தா்டர்பா்க உங்்களைத் 
பொ்தா்டர்புபொ்காள்ைவும் உங்்கள் ்தனிப்பட்்ட 
்த்கவளல நாங்்கள் பயன்படுத்்தலாம். 
இந்்த ஆய்வு்கைில் பங்்க்கற்பது சுய 
விருப்பின்பாற்பட்்ட்தாகும் ்கமலும் 
பங்்க்கற்்காளம உங்்களுக்கு வழங்்கப்படும் 
சு்கா்தாரக் ்கவனிப்ளபப் பா்ததிக்்காது.

உங்களளப் ்பற்்றறிய 
தகவல்களள நீங்கள் வ்ப்றல்
நமது பராமரிப்பில் பாது்காக்்கப்படும் 
உங்்கைதும் உங்்கள் பிள்ளையினதும் 
விபரங்்களைப் பார்ளவயி்டவும் பொபற்றுக் 
பொ்காள்ைவும் நீங்்கள் உரித்துள்டயவர் 
ஆவீர்்கள். உங்்கைது ்தனிப்பட்்ட 
விபரங்்கள் அல்லது மருத்துவப் 
ப்ததிவு்கைின் பிர்ததி்கள் ்கவண்டுபொமன 
நீங்்கள் ்க்கட்்டால், உங்்கைி்டம் ்கட்்டணம் 
அ்றவி்டப்ப்டலாம். 

சமலதிக தகவல்களுக்கபாகவும் 
எம்ளமத் வதபாடர்பு வகபாள்ளவும்
உங்்கள் ்தனிப்பட்்ட ்த்கவல்்கள் எவ்வாறு 
நதிர்வ்கதிக்்கப்படு்கதி்றன என்பள்தப் பற்்றறிய 
்கமல்ததி்கத் ்த்கவல்்களுக்கு, ்தயவுபொசய்து 
‘சு்கா்தார ்த்கவலுக்்கான NSW சு்கா்தார 
அந்்தரங்்கப் பாது்காப்புக் ள்க்கயட்’ள்டப் 
பார்க்்கவும் www.health.nsw.gov.au/
patients/privacy

உங்்கைது விபரங்்கைின் இர்கசறியத் 
்தன்ளம சம்பந்்தமா்க வினா அல்லது 
முள்றப்பாடு உள்ை்தாயின் ்தயவு பொசய்து 
1300 066 055 இலக்்கத்்ததில் உங்்கள் 
உள்ளூர் சு்கா்தார ்கசளவ அலள்கத் 
பொ்தா்டர்பு பொ்காள்ைவும்.
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