
NSW பாடசாலை தடுப்பு  
மருந்தளிப்புத் திட்டம்

மானிட பப்பபிலோ�ாமா வைரஸ் (HPV) மற்றும் தொ�ாண்வட அழற்்சசி - ஏர்ப்பு ைலி - கக்குைான் இருமல் (dTpa) �டுப்பு மருந்துகவை 

பாட்சாவ�வை அடிப்பவடைாகக் தொகாண்ட ஒரு �டுப்பு மருந்�ைிப்புத் �ிடடத்�ின்படி 7 ஆம் ஆண்டிலுள்ை மாணைர்களுக்கு ைழங்குை�ற்கு 

பாட்சாவ�களுடன் இவணந்து ‘NSW சுகா�ாரம்’ தொ்சைற்படுகிறது. இந்� �டுப்பூ்சசிகவை லோ�்சசிை சுகா�ார மற்றும் மருத்துை ஆராய்்ச்சசி 

கவுன்்சசில் (NHMRC) பரிந்துவரக்கிறது மற்றும் லோ�்சசிை லோ�ாய்த்�டுப்பு �ிட்டத்�ின் கீழ் இ�ற்கு �ி�ியு�ைபி அைிக்கப்படுகிறது.

• �டுப்பூ்சசிகள் மற்றும் அவை �டுக்கும் லோ�ாய்கள் பற்றசிை 
�கைல்கள் தொபற்லோறாருக்கான இத்�கைல் ஏட்டில் 
உள்ைடக்கப்பட்டுள்ைன. 

• உங்கள் பபிள்வைக்கு �டுப்பு மருந்து ைழங்கப்படுை�ற்கு 
ஒவதொைாரு �டுப்பு மருந்�ிற்குமான ஒப்பு�ல் இவணக்கப்பட்டுள்ை 
ஒப்பு�ல் படிைத்�ில் அல்�து இவணைைழிைபில் nswhealth.
service-now.com/school. என்ற ைவ�ப்பக்கத்�ில் 
தொபற்லோறார் / பாதுகாை�ரால் ைழங்கப்பட லோைண்டும். உங்கள் 
குழந்வ� ஆண்டு 7 - இல் இருக்கும்லோபாது இணக்கப்படிைத்வ�ப் 
பூரணப்படுத்�ி அ�ில் வகதொைாப்பமிட்டுத் �ிருப்பபி அனுப்பபினால் 
மட்டுலோம �டுப்பு மருந்துகள் பாட்சாவ�ைபில் இ�ை்சமாக 
ைழங்கப்படும். 

• பக்கம் 2-ல் உள்ை ஆலோ�ா்சவனவைப் பபின்பற்றசி எந்� லோ�ரத்�ிலும் 
ஒப்பு�வ� மீைப்தொபற�ாம். 

•  உங்கள் பபிள்வைக்கு ஒரு குறசிப்பபிட்ட லோ�ாய்க்குத் �டுப்புமருந்து 
தொகாடுப்பவ� நீங்கள் ைபிரும்பைபில்வ� எனில் அ�ற்கு எ�ிலோர 
நீங்கள் வகதொைாப்பமிட லோைண்டாம்.

•    நீங்கள் ைழங்கும் �கைல் எப்படி லோ்சகரிக்கப்பட்டுப் 
பைன்படுத்�ப்படுகிறது என்பவ� ைபிைக்கும் ஒரு இரக்சசிைப் 

பாதுகாப்பு அறசிக்வகயும் பக்கம் 4- இல் லோ்சர்க்கப்பட்டுள்ைது.

இவணைைழிைபில் ஒப்பு�ல் அைித்�ல் பற்றசிை லோம��ிகத் 
�கைல்கள்: 

NSW Health Tamil பெற்� ்றற்ோருக� கோன தகவல�  ஏடு 

மேலதிக தகவல்களுக்கு, உங்கள் உள்ளூர் பொ�ொது சுகொதொர அலகுடன் 1300 066 055 - இல் பொதொடர்பு 
பொகொள்்ளவும் அல்லது தரிசிக்க: www.health.nsw.gov.au/immunisation.

http://nswhealth.service-now.com/school
http://nswhealth.service-now.com/school
www.health.nsw.gov.au/immunisation


அடிக்்கடிக் க்கட்்கப்்படும் க்கள்்வவி்கள்
கே. தடுப்பு மருந்துேள் எவ்்வவாறு 
செயற்்படுேின்்றன ?
�டுப்பு மருந்துகள் ்சசி� தொ�ாற்றுக்கவை எ�ிர்ப்ப�ற்கு 
லோ�ாய்த்�டுப்பு்ச ்சக்�ிவைத் தூண்டிைபிடுை�ன் 
மூ�ம் தொ்சைற்படுகின்றன. �டுப்பு மருந்து தொபற்ற 
ஒருைர் இத்தொ�ாற்றுகளுடன் தொ�ாடர்புதொகாள்ை 
லோ�ர்ந்�ால் அைர்களுவடை லோ�ாய்த்�டுப்பு்ச ்சக்�ி 
ஊக்கமான முவறைபில் எ�ிர்ைபிவனைாற்றசி அந்� 
லோ�ாய் ைைர்ைவ�த் �டுக்கின்றது அல்�து அ�ன் 
தீைபிரத்வ�ப் தொபரிதும் குவறக்கின்றது.

கே. தடுப்புமருந்துேள் எந்தளவு 
பாதுோப்பானவை ?
அவுஸ்�ிலோரலிைாைபில் பைன்படுத்�ப்படும் 
�டுப்புமருந்துகள் பாதுகாப்பானவை. அவை 
‘்சசிகி்சவ்ச மருந்துகள் �ிர்ைாக’ த்�ினால் 
(Therapeutic Goods Administration) (TGA) 
அனும�ிக்கப்படும் முன் தீைபிரமான பாதுகாப்புப் 
பரிலோ்சா�வனகளுக்கு உட்படலோைண்டும். இ�ற்கு 
லோம�ாக இத்�டுப்புமருந்துகள் பைன்பாட்டிற்கு 
ைந்�தும் அைற்றசின் பாதுகாப்புத் �ன்வமவை TGA 
கண்காணிக்கிறது.

கே. தடுப்புமருந்துேளின் ்பக்ே்விளளவுேள் 
யவாள்வ ?

பக்கைபிவைவுகள் தொபாதுைாக மி�மானவை. 
தொபாதுைாக ஊ்சசிலோபாட்ட இடங்கைில் ைலி, வீக்கம், 
லோ�ால் ்சசிைத்�ல் என்பன காணப்படும். தீைபிரமான 

பக்க ைபிவைவுகள் மிகவும் அரிது. HPV �டுப்பூ்சசி 

ைழங்கப்பட்டவ�த் தொ�ாடர்ந்� �ாட்கைில் NSW 
தொபற்லோறார்களுடன் தொ�ாடர்புதொகாள்ைப்பட்டலோபாது 

9% மாணைர்கள் லோ�்சான பக்க ைபிவைவுகவை 
அனுபைபித்��ாகவும், அலோ� லோ�ரத்�ில் 0.4% லோபருக்கு 
மட்டுலோம மருத்துை உ�ைபி லோ�வைப்பட்ட�ாகவும் 
அைர்கள் கூறசினர். பக்க ைபிவைவுகள் பற்றசிை லோம��ிக 
�கைல்கள், �டுப்பு மருந்து பற்றசிை ‘நுகர்லோைாருக்கான 
மருந்துகள் குறசித்� �கைல்கள்’ (Consumer 
Medicine Information – CMI) - இன் பபின்ைரும் 
ைவ�த்�ைத்�ில் கிவடக்கும் www.health.nsw.gov.
au/schoolvaccination. 

�டுப்பு மருந்�ைிக்கப்பட்ட�ன் பபின்பு ஏற்படக் 
கூடுமான பக்க ைபிவைவுகள் பற்றசி கரி்சவனப் படும் 
தொபற்லோறார்கள் �மது GP - வைத் தொ�ாடர்புதொகாள்ைவும். 
அைர் உள்ளூர்ப்பகு�ி தொபாது்ச சுகா�ார அ�கிற்கு ஒரு 
அறசிக்வகவை அனுப்ப லோைண்டும்.  

கே. அன்பிலக்ஸிஸ் என்்றவால் என்ன ?
அனபபி�க்கஸிஸ் என்பது ஒரு தீைபிரமான 
ஒவைாவம எ�ிர்ைபிவனைாகும். உடனடிைான 
பரிகாரம் இல்�ாைபிட்டால் மைக்கமும் 
மரணமும் ்சம்பைபிக்கமுடியும். ஏதாவது தடுப்பு 
மருந்்ததற்்றலின் பின் இது மிக அரிதாக 
ஏற்படுகின்்றது. பாட்சாவ� லோ�ாய்த்�டுப்புத் 
�ா�ிகள் அனபபி�க்ஸிஸ் ்சசிகி்சவ்சைபில் முழுப் பைபிற்்சசி 
தொபற்றைர்கைாைர். எந்�தொைாரு மாணைருக்கும் 
அனாபபி�ாக்ஸிஸ் ஏற்பட்ட ைர�ாறு இருக்குமாைபின் 
அைர் குறசித்� �டுப்பூ்சசிவைப் தொபறக்கூடாது.

கே. எனது ்பிள்ளளக்கு ஆஸ்த்துமவா 
க�வாயிற்ேவாே உ்றிஞ்ெியின் மூலம் 
கேவார்ட்டிகெவான் (cortisone) அல்லது 
்பிரட்னிகெவான் (prednisone) எடுப்்ப்வரவாயின் 
அ்வருக்கு என்ன �டக்கும் ?

ஆஸ்த்மா லோ�ாய் உள்ை ஒருைருக்கு அைர் எந்� 
மருந்து பாைபிப்பைராைபினும் பாதுகாப்பான முவறைபில் 
�டுப்புமருந்து தொகாடுக்க முடியும்.

கே. ேருத்தரித்த அல்லது 
ேருத்தரித்திருக்ேக்கூடும் என்று 
�ிளனக்கும் ஒரு மவாண்விக்கு தடுப்புமருந்து 
சேவாடுக்ேலவாமவா ?

இல்வ�. கருத்�ரித்� அல்�து 
கருத்�ரித்�ிருக்கக்கூடும் என்று �ிவனக்கும் எந்� 
ஒரு மாணைபிக்கும் �டுப்புமருந்து தொகாடுக்கக் 
கூடாது. �டுப்புமருந்து தொகாடுக்கும் �ாைில் 
மாணைபிகைிடம் அைர்கள் கருவுற்றுள்ைார்கைா 
அல்�து கருவுற்றசிருக்கும் ைாய்ப்பு உண்டா 
என்று மருந்லோ�ற்றும் �ா�ி லோகட்பார். மாணைபி ஆம் 
என்று ப�ில் தொ்சான்னால் அைருக்கு மருந்லோ�ற்றப் 
படமாட்டாது. 

அதுபற்றசி தொபற்லோறார் / பாதுகாை�ருடன் உடனடிைாகக் 
க�ந்துவரைாடும்படி அைர் தூண்டப்படுைார். 
அைருக்கு ஆலோ�ா்சவனயும் உ�ைபியும் ைழிகாட்டு�லும் 
�ரக்கூடிை மருத்துை லோ்சவைைபின் தொ�ாடர்பு 
ைபிபரங்களும் அைருக்குக் தொகாடுக்கப்படும்.

கே. என் இணக்ேத்ளத �வான் மீளப்ச்ப்ற 
முடியுமவா ?

எந்� லோ�ரத்�ிலும் ஒப்பு�ல் மீைப்தொபறப்பட�ாம்: 

•  இவணைைழிைபில் ஒப்பு�ல் ைழங்கப்பட்டிருந்�ால், 
�ைவுதொ்சய்து nswhealth.service-now.com/
school என்ற ைவ�ப்பக்கத்�ிற்கு்ச தொ்சன்று, உங்கள் 
குழந்வ�க்கான ஒப்பு�வ� �ிரும்பப் தொபறுை�ற்கான 
அறசிவுறுத்�ல்கவைப் பபின்பற்றவும்

•  ஒப்பு�ல் படிைம் மூ�மாக ஒப்பு�ல் 
அைிக்கப்பட்டிருந்�ால், ஒப்பு�வ�த் �ிரும்பப் 
தொபறுை�ற்கான எழுத்துபூர்ை அறசிைபிப்வபப் 
பாட்சாவ�க்கு ைழங்கவும் அல்�து ஒப்பு�வ�த் 
�ிரும்பப் தொபற பாட்சாவ�யுடன் தொ�ாவ�லோப்சசிைபில் 
தொ�ாடர்பு தொகாள்ைவும்

கே. எனது ்பிள்ளள ச்பரிய்வனவாகும் 
்வளர ேவாத்திருப்்பளத �வான் ்விரும்்பினவால் 
என்ன்வவாகும் ?

உங்கள் குழந்வ� ஆண்டு 7-இல் இருக்கும்லோபாது 
அ்சல் ஒப்பு�ல் படிைத்வ� �ிருப்பபி அனுப்பபிைபிருந்�ால் 
மட்டுலோம இத்�டுப்பு மருந்துகள் பாட்சாவ�ைபில் 
ைழங்கப்படும்.  உங்கள் குழந்வ� ைைதுைரும் ைவர 
காத்�ிருக்க ைபிரும்பபினால், நீங்கள் அ�ற்கான 
ஏற்பாடுகவை உங்கள் GP - உடன் அல்�து 
லோ�ாய்த்�டுப்பு மருந்�ைிக்கும் ‘பார்ம்சசிஸ்ட்’ உடன்.
தொ்சய்துதொகாள்ை லோைண்டிைபிருக்கும். லோமலும் அ�ற்காக 
தொ்ச�வுகளும் இருக்கக் கூடும் என்பவ�க் கைனத்�ில் 
தொகாள்ளுங்கள்.

கே. ்பவாடெவாளலயில் தடுப்பு மருந்து 
ஏற்று்வளத எனது ்பிள்ளள த்வ்ற்விட்டவால் 
என்ன செய்யலவாம் ?

ஆண்டு 7 பாட்சாவ� ைருடத்�ில் அடுத்துைரும் 
பாட்சாவ� மருத்துைக் ‘கிைினிக்ஸ்’ இன் லோபாது 
உங்கள் பபிள்வைக்கு �டுப்புமருந்லோ�ற்றுை�ற்கான 
்சக� முற்்சசியும் லோமற்தொகாள்ைப்படும். இது ்சாத்�ிைப் 
படா�லோபாது �ைறைபிட்ட �டுப்புமருந்துகவைப் 
தொபறும் ஏற்பாடுகள் பற்றசி உங்களுக்கு ஆலோ�ா்சவன 
ைழங்கப்படும். 

இல்வ�தொைனில், உங்கள் உள்ளூர் GP மற்றும் 
லோ�ாய்த்�டுப்பு மருந்�ைிக்கும் ‘பார்ம்சசிஸ்ட்’ மூ�ம் 

இ�ை்ச மாற்றீட்டுத் �டுப்பூ்சசி கிவடக்கும். GP மற்றும் 
லோ�ாய்த்�டுப்பு மருந்�ைிக்கும் ‘பார்ம்சசிஸ்ட்’கள் 
ஆலோ�ா்சவனக் கட்டணத்வ� அல்�து �ிர்ைாகக் 
கட்டணத்வ� ைசூலிக்க�ாம் என்பவ� �ிவனைபில் 
தொகாள்ைவும்.

உடல் மற்றும்/அல்லது அ்றிவுெவார் 
குள்ற்பவாடுேள் உள்ள மவாண்வர்ேளுக்குப் 
்பவாடெவாளலயில் தடுப்பூெி ்வழங்ேப்்படுமவா?
உடல் மற்றும்/அல்�து அறசிவு்சார் குவறபாடுகள் 
உள்ை தொபரும்பா�ான மாணைர்களுக்குப் 
பாட்சாவ�ைபில் �டுப்பூ்சசி ைழங்கப்பட�ாம். 
இருப்பபினும், ்சசி� மாணைர்களுக்குப் பாட்சாவ�ைபில் 
‘கிைினிக்’ இடம்தொபறும் �ாைில் கூடு�ல் ஆ�ரவு�ைபி 

லோ�வைப்பட�ாம் அல்�து உன்னிப்பான 
கண்காணிப்பபின் கீழ் �டுப்பூ்சசிகவை ைழங்கும் ்சசிறப்பு 

லோ�ாய்த்�டுப்பு ‘கிைினிக்’ இற்கு அைர்கள் பரிந்துவர 
தொ்சய்ைப்பட�ாம்.

உங்கள் பபிள்வைக்குக் கூடு�ல் ஆ�ரவு�ைபி அல்�து 
பரிந்துவர லோ�வை என நீங்கள் �ம்பபினால், அது பற்றசி 
லோமலும் க�ந்துவரைாட உங்கள் உள்ளூர் தொபாது 
சுகா�ார பபிரிவுடன் (PHU) 1300 066 055 -இல் 

தொ�ாடர்பு தொகாள்ைவும். 

கே. தடுப்பூெிேள் ்பற்்றிய ்பதிக்வட்டிளன 
�வான் எவ்்வவாறு ச்பற்றுக் சேவாள்்வது ?

உங்கள் பபிள்வைைபின் �டுப்பூ்சசிகவைப் பற்றசிை 

�கைல்கள் ‘ஆஸ்�ிலோரலிை லோ�ாய்த்�டுப்பு ப�ிலோைடு’ 
(AIR)-இல் ப�ிலோைற்றப்படும். அ�ன் மூ�ம் 
உங்கள் பபிள்வைைபின் �ற்லோபாவ�ை லோ�ாய்த்�டுப்பு 
ைர�ாற்றுடன் அது இவணக்கப்படும்.

தொபற்லோறார்கள் �ங்கள் குழந்வ� 14 ைைவ� அவடயும் 

ைவர எந்� லோ�ரத்�ிலும் �ங்கள் குழந்வ�ைபின் ‘AIR 
லோ�ாய்த்�டுப்பு ைர�ாற்று அறசிக்வக’ைபின் �கவ�க் 

லோகார�ாம், லோமலும் 14 மற்றும் அ�ற்கு லோமற்பட்ட 
ைைதுவடை மாணைர்கள் �ங்கள் லோ�ாய்த்�டுப்பு 
ைர�ாற்று அறசிக்வகவை பபின்ைருமாறு லோகார�ாம்:

•  தொமடிதொகைர்’ ஆன்வ�ன் கணக்வகப் பைன்படுத்�ி 
myGov https://my.gov.au/ என்ற ைவ�த்�ைத்�ில்

•  ‘தொமடிதொகைர் எக்ஸ்பபிரஸ் பபிைஸ்’ (Medicare Express 
Plus) என்ற தொ்சைலி (App)-வைப் பைன்படுத்�ி 
www.humanservices.gov.au/individuals/
subjects/express-plus-mobile-apps

•  உங்கள் பபிரலோ�்ச தொபாது்ச சுகா�ாரப் பபிரிைபினவரn 
1800 653 809 -இல் தொ�ாடர்புதொகாள்ை�ன் மூ�ம் 

HPV தடுப்பு மருந்து பபரும் பபண் 

பிள்்ளளைக்ளளை பபாறுத்தளைவில் - இணக்கப் 
படிைத்�ில் ஒப்பம் இடுை�ன் மூ�ம் உங்கள் 
பபிள்வைைபின் �கைல்கவைத் ‘லோ�்சசிை 
கர்ப்பப்வப ைாய்ப் புற்றுலோ�ாய் லோ்சா�வன’ப் 
ப�ிலோைட்டுடன் எ�ிர்கா�த்�ில் இவணப்ப�ற்காக 
தொைைிப்படுத்துை�ற்கு நீங்கள் உடன்படுகிறீர்கள்.

்பவாடெவாளல க�வாய்த்தடுப்பூெி ்பற்்றிய கமலதிே 
தே்வல்ேளள �வான் எங்கு ச்ப்றலவாம் ?
லோம��ிக �கைல்கள்:

• NSW சுகா�ரத்�ின் பபின்ைரும் ைவ�த்��த்�ில் 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• உங்கள் பபிரலோ�்ச தொபாது்ச சுகா�ாரப் பபிரிைபினவர 
1300 066 055-இல் தொ�ாடர்புதொகாள்ை�ன் மூ�ம்
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மானிட பப்பபிலோ�ாமா வைரஸ் (HPV)
இது என்ன க�வாய்? இந்த க�வாய் எவ்்வவாறு 
்பரவுேின்்றது?
மானிட பப்பபிலோ�ாமா வைரஸ் (HPV) என்பது ஆண்கவையும் 
தொபண்கவையும் �ாக்கும் ஒரு தொபாதுைான வைரஸின் 
தொபைராகும். இந்� வைரஸ் உள்ை ஒருைருடன் பாலுறைபில் 
ஈடுபடும்லோபாது பாலுறுப்புகள் தொ�ாடர்புபடுை�ன் மூ�ம் 
HPV பரவுகிறது. இந்� வைரஸ் ்சருமத்�ிலுள்ை நுண்ணிை 
தொைடிப்புகள் ஊடாகப் பைணிக்கின்றது. குரு�ி அல்�து 
லோைறு உடல் �ிரைங்கள் ஊடாக அது பரவுை�ில்வ�. 
ஆணுவறகவைப் தொபாறுத்�ைைபில் அவை ்சக� பாலுறுப்புப் 
பகு�ிகவையும் மவறக்காது என்ப�ால் அவை ஓரைவு 
பாதுகாப்வபலோை �ருகின்றது.

அ�ிக பாலிைல் தொ்சைற்பாடு உவடைைர்களுக்கு 
அைர்கைின் ைாழ்க்வகைபில் ்சசி� லோைவைகைில் அைர்கைது 
பாலுறுப்பபில் HPV தொ�ாற்று ஏற்படும். உடல் இைல்பாகலோை 
இத்தொ�ாற்வற நீக்கிைபிடினும் அது பற்றசிை அறசிகுறசிகள் 
ஏதும் இல்�ாைபிடினும், இந்� வைரஸ் பபின்ைருைன உட்பட 
பாரதூரமான லோ�ாய்கவை ்சசி�லோைவை ஏற்படுத்�க் கூடும்: 

• கிட்டத்�ட்ட எல்�ா கர்ப்பப்வப ைாய்ப் புற்றுலோ�ாய்களும்

• 90% ம�ைாய்ப் புற்றுலோ�ாய்கள் 

• 65% லோைானி புற்றுலோ�ாய்கள்

•  60% ைாய்த்தொ�ாண்வடப் புற்றுலோ�ாய்கள் (தொ�ாண்வடைபின் 
பபின்புறத்�ில் ஏற்படும் புற்றுலோ�ாய்கள்)

• 50% லோைானிப்புறப் புற்றுலோ�ாய்கள்

• 35% ஆண்குறசிப் புற்றுலோ�ாய்கள்

• கிட்டத்�ட்ட எல்�ா பாலுறுப்பு மருக்களும்

ஆண்களுக்குத் �டுப்புமருந்லோ�ற்றுைது ஆண்களுக்குரிை 
புற்றுலோ�ாய்கவையும் பாலுறுப்பு மருக்கவையும் �டுப்பலோ�ாடு, 
முக்கிைமாக கர்ப்பப்வப ைாய்ப் புற்று லோ�ாைபிலிருந்து 
தொபண்கவைப் பாதுகாக்க உ�வுகின்றது.

எந்தத் தடுப்பு மருந்து 
்பயன்்படுத்தப்்படுேி்றது?
9 ைவகைான HPV (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 மற்றும் 
58) களுக்கு எ�ிரான �டுப்வப அைிக்கக் கூடிை HPV �டுப்பு 
மருந்து.

எத்தளன HPV அளள்வேள் (doses) என் 
குழந்ளதக்கு கதள்வ?
�ற்லோபாவ�ை ஆஸ்�ிலோரலிை ைழிகாட்டு�ல்கள் ஆறு மா� 
இவடதொைைிைபில் இரண்டு அைவைகள் HPV �டுப்பூ்சசிவை 
பரிந்துவரக்கின்றன. HPV �டுப்பூ்சசிைபின் ஒரு அைவை 
லோபாதுமான பாதுகாப்வப அைிக்க முடியும் என்று 
்சர்ைலோ�்ச ்சான்றுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. �ற்லோபாவ�ை 
ஆஸ்�ிலோரலிைப் பரிந்துவரகள் இரண்டு அைவைகைில் 
இருந்து ஒரு அைவை HPV �டுப்பூ்சசிைாக மாறசினால், NSW 
Health துவறைபினர் உங்களுடன் தொ�ாடர்பு தொகாள்ைர் 

* மு��ாம் அல்�து இரண்டாம் �ிவ� லோ�ாதொை�ிர்ப்புத் 
�ன்வம குவறபாடுவடைைர்கதொைன ைவரைறுக்கப்பட்ட 
கணி்சமான அைவு ப�வீனமான லோ�ாதொை�ிர்ப்புத் 
�ன்வமவைக் தொகாண்ட மாணைர்கள் 3 அைவைகள் என்ற 
�ிட்டமிடப்பட்ட முவறைபின்படி HPV �டுப்பு மருந்�ிவன 
�மது GP - இடம் தொபற்றுக்தொகாள்ை லோைண்டுதொமனப் 
பரிந்துவரக்கப்படுகிறது (B லிம்லோபாவ்சட் லோ�ாதொை�ிர்ப்பு 
ைஸ்து மற்றும் T லிம்லோபாவ்சட் முழுவமைான அல்�து 
பகு�ிைான குவறபாடுகள் உள்ைைர்கள்) ; HIV தொ�ாற்று 
உள்ைைர்கள்; ைபினைப் புற்று உள்ைைர்கள்; உடலுறுப்பு 
மாற்றம் தொ்சய்துள்லோைார் அல்�து ைபிலோ்சட லோ�ாதொை�ிர்ப்பு்ச 
்சசிகி்சவ்சைபில் (significant immunosuppressive 
therapy) உள்லோைார் (ஆஸ்ப்பபிலோ�னிைா அல்�து 
வைலோபாஸ்லோபலினிைா �ைபிர்ந்�).

யவாருக்குத் தடுப்பு மருந்தளிக்ேப்்பட 
க்வண்டும்?
ஆண்டு 7-இல் உள்ை ்சக� மாணைர்களும் 2 அைவைகள் 
HPV �டுப்பு மருந்�ிவனப் தொபற லோைண்டும் ¬– (கணி்சமான 
அைவு ப�வீனமான லோ�ாதொை�ிர்ப்புத் �ன்வமவைக் 
தொகாண்டைர்கள் �ைபிர; இைர்கள் இந்� அவனத்து 3 
அைவைகவையும் தொபற்றுக்தொகாள்ை �மது GP - யுடன் ஏற்பாடு 

தொ்சய்துதொகாள்ை லோைண்டும் லோமலோ� பார்க்க). 
தடுப்பு ேருந்த்ளிக்கப்�ட்ட பொ�ண்களுக்கு வழக்கேொன 
கர்ப்�ப்்ப� வொய்ப் �ரிமசொத்பன (இது முன்பு என 
‘பொ�ப் ஸ்ேியர்ஸ்’ அ்பழக்கப்�ட்டது) அவசியேொகும், 
ஏபொனனில் கர்ப்�ப்்ப� வொய்ப் புற்்பறைத் மதொற்றுவிக்கும் 
சகலவித HPV யிலிருந்தும் HPV தடுப்பு ேருந்மதற்றைம் 
�ொதுகொப்�தில்்பல. 25 வயதிற்கு மேற்�ட்ட எப்ம�ொதும் 
அதிக �ொலியல் பொசயற்�ொடு உ்படய பொ�ண்கள், 
அவர்க்ளின் HPV தடுப்பு ேருந்த்ளிப்�ின் தன்்பே 
எத்த்பகயதொயினும், ஐந்தொண்டுக்பொகொரு மு்பறை 
கர்ப்�ப்்ப� வொய்ப் �ரிமசொத்பன்பயச் பொசய்துபொகொள்்ள 
மவண்டும்.

யவாருக்குத் தடுப்புமருந்து 
சேவாடுக்ேப்்படக் கூடவாது ?
HPV �டுப்புமருந்து பபின்ைருலோைாருக்குக் தொகாடுக்கப்படக் 
கூடாது:

•  கர்ப்பம் �ரித்துள்ை அல்�து �ரித்�ிருக்கக் கூடுமான 
தொபண்கள்

•  முன்னர் �டுப்புமருந்து தொகாடுக்கப்பட்ட பபின்னர் 
அனபபி�க்ஸிஸ் ஒவைாவமக்கு ஆைானைர்கள்

•  தொ�ா�ிைம் காரணமாக அனபபி�க்ஸிஸ் ஒவைாவமக்கு 
ஆைாகக் கூடிைைர்கள் 

• ஏ�ாைது �டுப்புமருந்துக் கூறுகைால் அனபபி�க்ஸிஸ் 
ஒவைாவமக்கு ஆைானைர்கள் (கீலோழ பார்க்க) 

தடுப்புமருந்துேள் என்ன 
கெர்க்ளேேளளக் சேவாண்டுள்ளன ?
�டுப்பூ்சசி லோைவ� தொ்சய்ை உ�வுை�ற்கு அல்�து ஒரு 
லோபணிைாக்ச தொ்சைல்படுை�ற்காக �டுப்பூ்சசிைபில் மிக்ச 
்சசிறசிை அைைபில் லோ்சர்க்வககள் உள்ைன. தொ�ா�ிைம் (yeast), 
அலுமினிைம் துவணயூக்கி, லோ்சாடிைம் குலோைாவரடு, 
L-ைசிஸ்டிடின், பாலி்சார்லோபட் மற்றும் லோ்சாடிைம் லோபாலோரட் 
ஆகிைவை இ�ில் அடங்கும்.

இத்தடுப்பு மருந்து எந்தளவு 
்பயனளிக்ேக் கூடியது ?
தொபண்கைில் 90 வீ�மான கருப்வபைாய்ப் புற்று 
லோ�ாய்கவை ஏற்படுத்�க் கூடிை அ�ி-ஆபத்�ான HPV 
ைவககளுக்தொக�ிரான �டுப்வப இது அைிக்கிறது, அத்துடன் 
ஆண்கைில் புற்று லோ�ாய்கவை ஏற்படுத்�க்கூடிை லோம��ிக 
HPV ைவககளுக்தொக�ிரான �டுப்வபயும் இது அைிக்கிறது. 
இந்� �டுப்பூ்சசி இைம் ைை�ிலோ�லோை தொகாடுக்கப்படும்லோபாதும் 
மற்றும் பாலிைல் ரீ�ிைாக சுறுசுறுப்பவடை�ற்கு முன்பு 
ஒருைருக்கு ைழங்கப்படும் லோபாதும் ்சசிறந்� பாதுகாப்வப 
ைழங்குகிறது.

�டுப்பூ்சசி தொகாடுக்கப்பட்டு 10 ஆண்டுகளுக்கு பபின்பும் 
இன்னும் 100% இற்குக் கிட்டிை பாதுகாப்வப இத்�டுப்பூ்சசி 
அைிக்கிறது என்று ்சமீபத்�ிை ஆராய்்ச்சசி காட்டுகிறது. 
கர்ப்பப்வப ைாய்ப் புற்றுலோ�ாய் தொபாதுைாக 10 
ஆண்டுகள் அல்�து அ�ற்கு லோமற்பட்ட கா�ப்பகு�ிைபில் 
உருைாகுை�னால், கர்ப்பப்வப ைாய்ப் புற்றுலோ�ாவைக் 
குவறப்ப�ில் �டுப்பூ்சசிைபின் பங்கு இன்னும் ்சசி� கா�ம் 
ைவரத் தொ�ைிைாகத் தொ�ரிைாது. இருப்பபினும், கிட்டத்�ட்ட 
75% கர்ப்பப்வப ைாய்ப் புற்றுலோ�ாய்க்குக் காரணமான HPV 
ைவககைில் 77% குவறவு ஏற்பட்டுள்ைது.

தொ�ாண்வட அழற்்சசி லோ�ாய் – ஏர்ப்பு 
ைலி –தொபர்்ட்டஸ்ஸிஸ் (dTpa)
இது என்ன க�வாய்? இந்த க�வாய் எவ்்வவாறு 
்பரவுேின்்றது?
பொதொண்்பட அழற்சி ம�ொய் தொ�ாடுை�னால் பரவும் 
உைபிராபத்து ைபிவைைபிக்கக்கூடிை ஒரு கிருமித் தொ�ாற்றாகும். 
இது தீைபிரமான சுைா்சப் பபிர்ச்சசிவன, மாரவடப்பு, �ரம்பு 
லோ்ச�ம்  ஆகிைைற்றசிற்குக் காரணமாகின்றது. தொ�ாற்றுக்கு 
ஆைான ஒருைர் இருமிை அல்�து தும்மிை பபின்னர் 
அக்கிருமிவை்ச சுைா்சசிப்ப�ன் மூ�மும் அல்�து தொ�ாற்றுக்கு 
ஆைான ஒருைரின் ைாய், மூக்கு தொ�ாண்வட அல்�து 
்சருமம் ஆகிைைற்றசிலிருந்து தொைைிலோைறசிை க்சசிவுகளுடன் 
ஒருைருக்கு தொ�ருங்கிை தொ�ாடர்பு ஏற்படுை�ன் மூ�மும் 
டிப்தீரிைாத் தொ�ாற்றுக்கு ஆைாக முடியும். 

ஏர்ப்பு வலி - �ரம்புமண்ட�த்வ�ப் பா�ிக்கும் தொபரும்பாலும் 
உைபிராபத்�ான ஒரு தீைபிர லோ�ாைாகும். இந்லோ�ாைால் 
பீடிக்கப்பட்டைர் கடுவமைான ைலி�ரும் �வ்சைபிறுக்கம், 
�டுக்கம், �ாவட இறுக்கம் லோபான்றைற்றால் பா�ிக்கப்படுைார். 
இன்வறை �வீன �ிைபிர ்சசிகி்சவ்சைபின் பபின்னும் 10ல் ஒருைர் 
இறக்க லோ�ர்கின்றது. ஏர்ப்பு ைலி மண்ணில் காணப்படும் 
கிருமிகைால் ஏற்படுகின்றது. ்சசிறசிை அல்�து பாரிை 
காைங்கைின் பபின்னர் (்சசி�லோைவை ்சருமத்�ில் ஏற்படும் 
கைனிக்கப்படா� ்சசிறசிை ்சசிராய்ப்புகள் மண், புழு�ி அல்�து 
எரு மு�லிைைற்றால் தொ�ாற்றுக்கு ஆைா�ல்) இது ஏற்பட�ாம்.    

பொ�ர்ட்டஸ்ஸிஸ் (கக்குைான் இருமல்) என்பது தீைபிரமாகத் 
தொ�ாற்றக்கூடிை பக்ரீரிைா லோ�ாைாகும். இது தொ�ாடர்்ச்சசிைான 
இருமவ� எற்படுத்துகின்றது. ப�ின்ம ைை�ினரும் 
ைைர்ந்லோ�ாரும் 3 மா�ங்கள் ைவர எரி்ச்சலூட்டும் இரும�ால் 
பா�ிக்கப்படுகின்றனர். தீைபிரமான தொ�ாடர் இரும�ானது 
ைாந்�ி, மார்தொபலும்பு முறசிவு, ்சசிறசிை இரத்�க் குழாய்கைில் 
தொைடிப்பு, குடலிறக்கம் ஆகிைைற்வற ஏற்படுத்��ாம். 
தொ�ாற்றசிற்குற்பட்ட லோ�ாைாைிைபிடமிருந்து கக்குைான் 
இருமவ�ப் தொபறும் 6 மா�ங்களுக்குக் குவறைான 
குழந்வ�கைில் சுமார் 125ல் ஒன்று �ிலோமானிைா அல்�து 
மூவை்ச ்சசிவ�ைபினால் இறக்க லோ�ர்கிறது. இருமல் அல்�து 
தும்மலினால் ்சசி�றும் துைிகைினால் கக்குைான் இருமல் 
பபிறருக்குப் பரவுகின்றது. கக்குைான் இருமல் தொ�ாற்றுக்கு்ச 
்சசிகி்சவ்ச தொபறா� ஒருைர் இருமல் தொ�ாடங்கி 3 ைாரங்கள் 
ைவர அவ�ப் பபிறருக்குப் பரப்ப�ாம். 
எந்தத் தடுப்பு மருந்து 
்பயன்்படுத்தப்்படுேி்றது?
தொ�ாண்வட அழற்்சசி லோ�ாய், ஏர்ப்பு ைலி மற்றும் கக்குைான் 
இருமலுக்கு எ�ிரான பாதுகாப்வப அைிக்க ஒரு லோைவை 
அைைாக ஒரு க�வைைான தொ�ாண்வட அழற்்சசி லோ�ாய்-ஏர்ப்பு 
ைலி-மற்றும் கக்குைான் இருமல் �டுப்பு மருந்து (dTpa) 
ைழங்கப்படும். குழந்வ� பருைத்�ில் தொகாடுக்கப்பட்ட 
முந்வ�ை தொ�ாண்வட அழற்்சசி லோ�ாய்-ஏர்ப்பு ைலி- கக்குைான் 
இருமல் �டுப்பூ்சசிகளுக்குப் பபிறகு இந்� தொ்சைலூக்கித் �டுப்பு 
மருந்�ிவன ்சசிறுைர்களுக்கு லோ�ாய் எ�ிர்ப்பு ்சக்�ிவைத் 
�க்கவைத்துக்தொகாள்ை�ற்காக ைழங்க லோைண்டிைது 
அை்சசிைம். கடந்� கா�த்�ில் தொ�ாண்வட அழற்்சசி - ஏர்ப்பு 
ைலி  �டுப்பு மருந்து (ADT) தொபற்ற மாணைர்கள் கக்குைான் 
இருமலுக்தொக�ிராகவும் �ம்வமப் பாதுகாத்துக் தொகாள்ை dTpa 
�டுப்பு மருந்வ�ப் தொபற்றுக் தொகாள்ை�ாம்.

யவாருக்குத் தடுப்பு மருந்தளிக்ேப்்பட 
க்வண்டும்?
ஆண்டு 7-இல் உள்ை எல்�ா மாணைர்களும் ஒரு �டவை 
dTpa தொ்சைலூக்கித் �டுப்பு மருந்�ிவனப் தொபற லோைண்டும்.

யவாருக்குத் தடுப்புமருந்து 
சேவாடுக்ேப்்படக் கூடவாது ?
dTpa  �டுப்புமருந்வ�ப் பபின்ைருலோைாருக்குக் 
தொகாடுக்கக்கூடாது: 

•  முன்னர் இத்�டுப்புமருந்து தொகாடுக்கப்பட்ட பபின்னர் 
அனபபி�க்ஸிஸ் ஒவைாவமக்கு ஆைானைர்கள்

•  ஏ�ாைது �டுப்புமருந்துக் கூறுகைால் அனபபி�க்ஸிஸ் 
ஒவைாவமக்கு ஆைானைர்கள் (கீலோழ பார்க்க) 

தடுப்புமருந்துேள் என்ன கெர்க்ளேேளளக் 
சேவாண்டுள்ளன ?
�டுப்புமருந்�ில் பபின்ைருைன உள்ைடங்கியுள்ைன: 
அலுமினிைம் வைட்தொறாக்வ்சட், லோபாஸ்லோபட், ்சசிறசி�ைவு 
லோபாமல்டிவைட், தொபாலிலோ்சாலோபட் 80 மற்றும் கிவை்சசின், 
லோமலும் உற்பத்�ிைபின் லோபாது இத்�டுப்பூ்சசி, மாட்டிவற்ச்சசி 
�ிணநீர் புர�ம் (bovine) இலிருந்து தொபறப்பட்ட 
தொபாருட்கலோைாடு தொ�ாடர்புபட்டுள்ைது.

இத்தடுப்பு மருந்து எந்தளவு 
்பயனளிக்ேக் கூடியது ?
இத்�டுப்பு மருந்து தொ�ாண்வட அழற்்சசி லோ�ாய் மற்றும் 
ஏர்ப்பு ைலிவைத் �டுப்ப�ில் காத்�ிரமான பாதுகாப்வப 
ைழங்குகின்றது அத்துடன் கக்குைான் இருமவ�த் �டுப்ப�ில் 
சுமார் 80% காத்�ிரமானது. 



தகவல் பொதுகொப்பு பிரகடனம் 
எேது கடப்�ொடுகள்
அந்�ரங்கப் பாதுகாப்பு்ச ்சட்டத்�ிற்லோகற்ப உங்கள் 
�னிப்பட்ட �கைல்கவைப் பைன்படுத்துை�ில் �ாம் 
உறு�ிைாயுள்லோைாம்.

உங்கவைப் பற்றசியும் உங்கள் பபிள்வைவைப் 
பற்றசியுமான �னிப்பட்ட �கைல்கவை �ாம் 
எவைாறு, எ�ற்காக லோ்சகரிக்கின்லோறாம்; உங்கைது 
�கைல்கவை நீங்கள் எவைாறு அணுக�ாம்; 
NSW தொபாது சுகா�ார லோ்சவைைபில் உங்கள் 
�கைல்கள் எவைாறு பைன்படுத்�ப்படும் மற்றும் 
பபிற அவமப்புகளுக்கு தொைைிப்படுத்�ப்படும் 
என்பைற்வற இக் கூற்று ைபிைக்குகிறது. 
உங்கைதும் உங்கள் பபிள்வைைபினதும் �னிப்பட்ட 
�கைல்கள் மற்றும் உங்கள் பபிள்வைைபின் �டுப்பு 
மருந்லோ�ற்றம் ்சம்பந்�மான �னிப்பட்ட ஆலோராக்கிை 
�கைல்கவையும் உங்கள் �னிப்பட்ட �கைல்கள் 
உள்ைடக்கி இருக்கும்.

மசகரிப்பு 

உங்கள் பபிள்வைக்குத் �குந்� லோ�ாய்த்�டுப்பு்ச 
லோ்சவைவை ைழங்குை�ற்கு ஏதுைாகலோை �னிப்பட்ட 
ைபிபரங்கள் லோ்சகரிக்கப்படுகின்றன. 

உங்கள் பபிள்வைைபின் �டுப்பு மருந்லோ�ற்றத்துக்கும் 
லோ�ாய்த் �டுப்லோபற்பு லோ்சவைகவை �ிரிைகிக்கவும் 
லோ�வைைான, தொபாருத்�மான, அத்�ிைாை்சசிை 
�கைல்கள் மட்டுலோம லோ்சகரிக்கப்படுகின்றன.

முடிந்�ைவுக்கு உங்கைிடமும் உங்கள் 
பபிள்வைைபிடமும் இருந்து லோ�ரடிைாக �கைல்கள் 
�ிரட்டப்படுகின்றன. உங்கள் பபிள்வைைபின் பள்ைிக் 
கூடத்�ிலிருந்தும் உங்கள் பபிள்வைக்கு ்சசிகி்சவ்ச 
ைழங்கிை வைத்�ிை �ிபுணர்கைிடமிருந்தும் 
�கைல்கள் லோ்சகரிக்கப்பட�ாம். அை்சரத் 
லோ�வைைபின் லோபாது உங்கள் பபிள்வை பற்றசிை 
�கைல்கள் குடும்ப உறுப்பபினர், �ண்பர், 
கைனிப்பாைர் அல்�து உங்கள் பபிள்வைவை 
�ன்கு பராமரிக்க உ�ைக் கூடிை மற்தொறாருைரிடம் 
இருந்தும் தொபறப்பட�ாம்.  

மசகரிக்கப்�ட்ட தகவல்க்ளின் 
�ொதுகொப்பு
�னிப்பட்ட ைபிபரங்கள் பல்லோைறு முவறகைில் 
பாதுகாத்து வைக்கப்பட�ாம். தொபாதுைாக, 
�கைல்கள் அ்ச்சசிடப்பட்ட �ாள்கைாகவும் / அல்�து 
இ�த்�ிரனிைல் மருத்துைப் ப�ிவுகைாகவும் 
மிகப் பாதுகாப்பான கணணித் �ரவுகைாகலோைா 
லோபணப்படும். உங்கைது �னிப்பட்ட �கைல்கள் 
தொ�ாவ�ந்து ைபிடா�ிருக்கவும் ்சட்டைபிலோரா�மான 
ைபி�த்�ில் அணுகப்படு�ல் மற்றும் 
பைன்படுத்�ப்படு�வ�ப் �டுக்கும் ைபி�த்�ிலும் 
அைற்வற ்சக� ைடிைங்கைிலும் பாதுகாப்பாக 
கைஞ்்சசிைப்படுத்துைது தொ�ாடர்பாக  கண்டிப்பான 
்சட்ட ைபி�ிகவையும் �டத்வ�க் தொகாள்வககவையும் 

�ாங்கள் பபின்பற்றுகிலோறாம்.

�யன்�டுத்தலும் பொவ்ளிப்�டுத்தலும்
உங்களுக்குப் தொபாருத்�மான கைனிப்பும் 
்சசிகி்சவ்சயும் ைழங்கப்படுை�ற்காக உங்கைது 
அல்�து உங்கள் குழந்வ�ைபினது �னிப்பட்ட 
�கைல்கள் NSW தொபாது சுகா�ார லோ்சவைைால் 
பைன்படுத்�ப்பட�ாம் அல்�து சுகா�ார 
லோ்சவைக்கு தொைைிைபில் தொைைிப்படுத்�ப்பட�ாம். 
உ�ாரணமாக, உங்களுவடை �கைல் உங்கள் 
GP - இற்கு, உங்கள் பபிள்வைைபின் GP - இற்கு, 
மற்தொறாரு ்சசிகி்சவ்சைைிக்கும் சுகா�ார லோ்சவைக்கு 
அல்�து மருத்துைமவனக்கு, NSW ஆம்பு�ன்ஸ் 
லோ்சவைக்கு, பரிந்துவரக்காக ஒரு �ிபுணருக்கு 
தொைைிப்படுத்�ப்பட�ாம்.அல்�து லோ�ாைபிைல் 
லோ்சா�வனகளுக்காகப் பைன்படுத்��ாம் அல்�து 
NSW சுகா�ார லோ்சவைகைின் தொ்சைல்முவறகள் 
மற்றும் எமது லோ�ாைாைிகைின் ்சசிகி்சவ்ச, 
�ி�ிைைிப்பு, �ிட்டமிடல், பாதுகாப்பு, மற்றும் 
�ர லோமம்பாட்டு �டைடிக்வககவை உள்ைடக்கிை 
தொ்சைற்பாடு தொ�ாடர்பான லோ�ாக்கங்களுக்காகவும் 
�னிப்பட்ட �கைல்கள் பைன்படுத்�ப்பட�ாம் 
அல்�து தொைைிப்படுத்�ப்பட�ாம்.  

குறசிப்பபிடத்�க்க லோ�ாய்கவைப் பற்றசி புகார் 
தொ�ரிைபிக்கும் ்சட்டங்களுக்கு இவைபாக 
மா�ி� மற்றும் காமன்தொைல்த் அர்ச முகைர் 
�ிறுைனங்களுக்கும், �கைல்கள் மற்றும் லோ�ாய்த் 
�டுப்புப் புள்ைிைபிைரங்கவை ைழங்குை�ற்காக 
‘தொமடிலோகை’ருக்கும் �னிப்பட்ட �கைல்கள் 
தொைைிப்படுத்�ப்படலோைண்டிைது கட்டாைம். 
HPV �டுப்பு மருந்�ைிப்புத் �ரவுகள், உங்கள் 
குழந்வ�ைபின் ஏற்கனலோையுள்ை �டுப்பு மருந்�ைிப்பு 
ைர�ாற்றுடன் லோ்சர்க்கப்படுை�ற்காகவும் 
‘AIR �டுப்பாற்றல் ஏற்படுத்�ல் ைர�ாற்று 
அறசிக்வக’ைபில் உள்ைடக்கப்படுை�ற்காகவும் 
‘ஆஸ்�ிலோரலிை லோ�ாய்த்�டுப்புப் ப�ிலோைட்டில்’ (AIR) 
ப�ிலோைற்றப்படும். தொபண் மாணைர்கள் தொ�ாடர்பான 
�ரவுகளும் எ�ிர்கா�த்�ில் லோ�்சசிை கர்ப்பப்வபப் 
புற்று லோ்சா�வனத் �ிட்டப் ப�ிலோைட்டிற்கும் �ரப்படும்.  

ைாடிக்வகைாைர் �ிருப்�ி ஆய்வுகள் மற்றும் 
�டுப்பு மருந்லோ�ற்றல் பாதுகாப்வபக் 
கண்காணித்�ல் தொ�ாடர்பாக உங்கவைத் 
தொ�ாடர்புதொகாள்ைவும் உங்கள் �னிப்பட்ட �கைவ� 
�ாங்கள் பைன்படுத்��ாம். இந்� ஆய்வுகைில் 
பங்லோகற்பது சுை ைபிருப்பபின்பாற்பட்ட�ாகும் லோமலும் 
பங்லோகற்காவம உங்களுக்கு ைழங்கப்படும் 

சுகா�ாரக் கைனிப்வபப் பா�ிக்காது.
உங்க்ப்ளப் �ற்றைிய தகவல்க்ப்ள 
நீங்கள் பொ�றைல்
�மது பராமரிப்பபில் பாதுகாக்கப்படும் உங்கைதும் 
உங்கள் பபிள்வைைபினதும் ைபிபரங்கவைப் 
பார்வைைபிடவும் தொபற்றுக் தொகாள்ைவும் நீங்கள் 
உரித்துவடைைர் ஆவீர்கள். உங்கைது �னிப்பட்ட 
ைபிபரங்கள் அல்�து மருத்துைப் ப�ிவுகைின் 
பபிர�ிகள் லோைண்டுதொமன நீங்கள் லோகட்டால், 
உங்கைிடம் கட்டணம் அறைபிடப்பட�ாம். 

மேலதிக தகவல்களுக்கொகவும் 
எம்்பேத் பொதொடர்பு பொகொள்்ளவும்

உங்கள் �னிப்பட்ட �கைல்கள் எவைாறு 
�ிர்ைகிக்கப்படுகிறன என்பவ�ப் பற்றசிை 
லோம��ிகத் �கைல்களுக்கு, �ைவுதொ்சய்து ‘சுகா�ார 
�கைலுக்கான NSW சுகா�ார அந்�ரங்கப் 
பாதுகாப்புக் வகலோைட்’வடப் பார்க்கவும்  
health.nsw.gov.au/patients/privacy
உங்கைது ைபிபரங்கைின் இரக்சசிைத் �ன்வம 
்சம்பந்�மாக ைபினா அல்�து முவறப்பாடு 
உள்ை�ாைபின் �ைவு தொ்சய்து 1300 066 055 
இ�க்கத்�ில் உங்கள் உள்ளூர் சுகா�ார லோ்சவை 
அ�வகத் தொ�ாடர்பு தொகாள்ைவும். 
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NSW பாடசாலை தடுப்பு மருந்தளிப்புத் திட்டம்

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் அனைத்துப் ெகுதிகனையும் நீல அல்லது கருப்பு னைப் ்ெனையோல் தடித்த 
எழுத்தில் பூரணப் ெடுத்த ்வண்டும். 

குடும்ெப் பெயர்

இல்னல
ஆம். அ்ெோரிஜிைல் ஆம். ்�ோரஸ் நீரினண

 தீவுவோசி

ஆம். அ்ெோரிஜிைல் ைறறும் 
ப�ோரஸ் தீவு வோசி இரண்டும்

இட்� பெயர் / கள்

ெிறந்த திகதி

ெோ�சோனலயின் பெயர்

பைடிபகயர் இலக்கம்

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும் (உ.ம். JACK SMITH)

வீட்டு முகவரி (உ.ம். 5 SMITH LANE)

புறநகர்
அஞ்சல் 
குறியீடு

னகத் பதோனல்ெசி எண் ைிகப் பெோருத்தைோை ைோறறு பதோனல்ெசி எண்

பைடிபகயர் அட்ன�யில் உைது 
ெிள்னையின் பெயருக்கு எதிரோகக் 
குறிக்கப்ெட்டுள்ை எண்

ெோல்
 ஆண் பெண் உறுதியறற/இன்�ர்பசக்ஸ்/

குறிப்ெி�ப்ெ�ோதது/ /

மாணவரின் விபரங்கள்

பூர்வகுடியினர் தகுநிலை

உங்கள் விபரங்கள் - பபற்்றார் அல்ைது சட்டபூர்வ பாதுகாவைர்

2 0

சம்மதம்
HPV தடுப்பு மருந்து மற்றும் dTpa தடுப்புமருந்துகளின் ெயன்ெோடுகள் ைறறும் சோத்தியைோை 
ெக்க வினைவுகள் ெறறி வழங்கப்ெட்� தகவல்கனையும் எவ்்வனையிலும் எைது இணக்கத்்தத 
நான் திரும்்பப் ப்பற முடியும் என்ற குறிப்னெயும் நோன் வோசித்து விைங்கிக்பகோண்்�ன். 

இரகசிய ெோதுகோப்பு அறிக்னகயின் ெிரதிபயோன்று எைக்கு வழங்கப்ெட்�து அத்து�ன் எைதும் /
அல்லது எைது ெிள்னையிைது தைிப்ெட்� தகவல்கள் (உ�ல்நலத் தகவல்கள் உட்ெ�) அறிக்னகயில் 
குறிப்ெி�ப்ெட்டுள்ைவோறு சில குறிப்ெிட்� சந்தர்ப்ெங்கைில் பவைிப்ெடுத்தப்ெ�லோம் என்றும் நோன் 
விைங்கியுள்்ைன்.

நோன் அறிந்த ைட்டில் எைது ெிள்னையின் நினல என்ைபவைில்:

1. எனது ெிள்னைக்கு எந்த தடுப்பு ைருந்துக்கும் எதிர் வினையோக கடுனையோை ஒவ்வோனை (anaphy-
lactic reaction) வந்தது கின�யோது.

2. பெற்றோருக்கோை தகவல் ெடிவத்தில் தடுப்பு ைருந்து வழங்கப்ெ�க் கூ�ோது எைக் குறிக்கப்ெட்டுள்ை
எந்த ஒவ்வோனை நினலனையும் எைது ெிள்னையி�ம் கின�யோது.

3. கர்ப்ெைோக இல்னல.

நான் (இன்்றறைய திகதி) அன்று 

எனது பிள்்றளை பபறுவதற்கு நான் விரும்புகின்றை ஒவபவாரு தடுப்பு 
மருந்திற்கும்  கீழே ்றகபயாப்பமிடுகின்ழறைன்.

HPV தடுப்புமருந்து.  
பெயர் பசோல்லப்ெட்டுள்ை எைது 
ெிள்னைக்கு 2 ்வனை ைருந்தைவுகள் 
பெற நோன் இணக்கைைிக்கின்்றன்.

பதாண்லட அழற்சசி நோநாய் –  
ஏர்ப்பு வலி – கக்குவான் 
இருமல் (dTpa) தடுப்புமருந்து.   
பெயர் பசோல்லப்ெட்டுள்ை எைது 
ெிள்னைக்கு ஒரு ்வனை ைருந்தைவு 
பெற நோன் இணக்கைைிக்கின்்றன்.

பபற்நோ்றார் / பாதுகாவைர் லகபயாப்பம்

பபற்நோ்றார் / பாதுகாவைர் லகபயாப்பம்

அடுத்த பக்கம் பார்க்கவும் 
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தடுப்புமருந்துப் பதிநோவடு

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும்

மாணவரின் பபயர் (உ.ம். JACK SMITH)

தடுப்புமருந்து புயம் வக்சசின் பதாகுதி இைக்கம் அளவு மருந்தின் திகதி (DD/MM/YY) தடுப்பூசசி ஏற்்றசிய நோநரம் தாதியின் லகபயாப்பம் 

தாதியின் கு்றசிப்புகள்

HPV   
மருந்தினளவு 1

HPV   
மருந்தினளவு 2

dTpa

இ�து

வலது

இ�து

வலது

இ�து

வலது

220725-2-22

/

/

/

/

/

/

:

:

:

அலுவைக பாவலனக்கு மட்டும்

 (24ைணி ்நரை்)
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