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இன்னும் பிறக்காத உங்ள் குழந்த்ை ்கக்குவான் 
இருமலிலிருந்து முதல் நகாளிலிருந்த நீங்ள்  

இப்பகாது பகாது்காக் முடியும். 

■ கருவுற்றிருக்கும் ப�ோது கக்குவோன் இருமல் தடுப்பு 
மருநதளிப்�து �ோதுகோப்�ோனதுடன் அது தோய், பேய் 
ஆகிய இருவருக்கும் �யனளிக்கக் கூடியததன 

ஆய்வுகள் கோட்டுகின்்றன.  

■ கருவுற்றிருக்கும் ப�ோது தடுப்பு மருநதளிப்�தன் மூலம் 
(28 ஆம் வோரத்தில் விரும்�த்தக்கது) உஙகள் உடல் 
உற்�த்தி தேய்யும் ப�ோதயதிர்ப்புப் த�ோருளோனது 
குழந்தக்கு அது பி்றக்கு முன்ப� கடத்தப்�டுகி்றது. 
இநப�ோதயதிர்ப்புப் த�ோருட்கள் உஙகள் குழந்த்ய, 

அது பி்றநது 6 வோரஙகள் ஆகும்ப�ோது தனக்குரிய 

தடுப்பு மருநதுக்ளப் த�றும் வ்ரயில் �ோதுகோக்கும்.  

■ கக்குவோன் இருமல் என்�து தீவிரமோகத் ததோற்்றக்கூடிய 
ஒரு �க்ரீரியோ ப�ோயோகும். இது ததோடர்ச்சியோன கடும் 

இரும்ல எற்�டுத்துகி்றது. எவரும் இநப�ோயோல் 
�ோதிக்கப்�டக் கூடும், ஆனோல் சிறு குழந்தகளில், 
குறிப்�ோக தடுப்பு மருநதளிக்கப்�ட முடியோதளவு 
சிறிய குழந்தகளில் இதன் �ோதிப்பு மிகவும் 
கடு்மயோக இருக்கும் (இது உயிரோ�த்்த 

ஏற்�டுத்தவும் கூடும்).

■ உஙகள் குழந்த்யத் ததோடக்கூடிய உஙகள் குடும்� 
அஙகத்தவர்களும் கக்குவோன் இருமலிலிருநது 
�ோதுகோக்கப்�ட்டிருப்�்த நீஙகள் உறுதிப்�டுத்திக் 
தகோள்வது முக்கியமோகும். ஏ்னய பிள்்ளகளும் 
தமக்குரிய தடுப்பு மருநதுக்ளப் பூரணமோகப் 

த�ற்றிருப்�்த உறுதிப்�டுத்திக்தகோள்ளவும். கடநத 
10 வருடஙகளில் கக்குவோன் இருமல் தடுப்பு 
மருந்தப் த�ற்றிரோத �ரோமரிப்�ோளர்கள் மற்றும் 
குடும்� உறுப்பினர்கள் உஙகள் குழந்த்யத் 
ததோடுவதற்கு கு்்றநதது இரண்டு வோரஙகளுக்கு 
முன்�ோக கக்குவோன் இருமல் தடுப்பு மருந்தப் 

த�ற்றுக்தகோள்ளும்�டி அவர்க்ளக் பகட்கவும்.  

■ நீஙகள் கர்ப்�ம் தரிக்க திட்டமிட்டிருநதோல் அல்லது 

ஏற்கனபவ கருவுற்றிருநதோல் உஙகள் GP யுடன், 
அப�ோரிஜினல் மருத்துவ பே்வ அல்லது ஏ்னய 
பே்வ வழஙகு�ரிடம் நீஙகள் கருவுற்றிருக்கும்ப�ோது 
ப�ோட்டுக்தகோள்ள பவண்டிய தடுப்பூசிகள் யோ்வ 
என்�்தப் �ற்றிப் ப�ேவும். 

ெடுப்பு மருந்து பரிந்துரை்கள்

்ககுவகான் 
இருமல் 

மூன்்றோம் மும்மோதத்திலுள்ள கர்ப்பிணிப் த�ண்கள் (28 ஆம் வோரத்தில் விரும்�த்தக்கது)  

சளிச்சுரம் கர்ப்� கோலத்தின் எக்கோல கட்டத்திலுமுள்ள த�ண்கள், குறிப்�ோக ேளிச்சுரப் �ருவ கோலத்தின் 
ப�ோது இரண்டோம் அல்லது மூன்்றோம் மும்மோத கர்ப்�த்தில் இருக்கக் கூடியவர்கள்
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உங்கள் குழந்ரெயின் பிறப்பிற்குப் பின்பு
‘Save the Date to Vaccinate’ எனும் ‘்பகான் 
அப்ஸை’ஐத் தரவிரக்ம் சசய்

‘Save the Date to Vaccinate’ phone ‘ப�ோன் அப்ஸ்’ உஙகள் 
பிரத்திபயகமோன தடுப்புமருநதளிப்புக் கோல அட்டவ்ண்யத் 
தருவதுடன் உஙகள் குழந்தக்கோன தடுப்புமருநதளிப்பு �ோள் 
வரும்ப�ோது அத்ன உஙகளுக்கு நி்னவூட்டும். அத்துடன் �ல்பவறு 
கோதணோளிகள் உட்�ட �யனுள்ள தடுப்புமருநதளிப்புத் தகவல்க்ளயும் 

த�்ற ‘Save the Date to Vaccinate’ இன் இணயத்தளம்  
www.immunisation.health.nsw.gov.au இற்குச் தேல்லவும்.   

ஒவதவோரு வருடமும் த�ரிய மருத்துவம்னகளில், 
கர்ப்� கோலத்தில் தடுப்பு மருநது அளிக்கப்�டோமல் 

பி்றக்கும் 50 குழந்தகள் கக்குவோன் இருமலோல் 

�ோதிக்கப்�டுகின்்றன - அவற்றில் 40 குழந்தக்ள 
ப�ோயின் கோரணமோக மருத்துவம்னயில் 
அனுமதிக்கப்�ட பவண்டியிருக்கி்றது.

்கரப்ப ்காலத்தில் ெடுப்பு மருந்து எவவளவு தூைம் பலனளிக்கும்?

கர்ப்ப காலத்தில் தடு்பபு மருந்து 
அளிக்்கப்பப்்ாெபபாது கக்குவான் 
இருமலின் ்பாதி்பபு

கர்ப்ப காலத்தில் தடு்பபு மருந்து 
அளிக்்கப்பட்பபாது கக்குவான் 
இருமலின் ்பாதி்பபு

மருத்துவம்னகளில் பிரேவத்திற்கோக 
அனுமதிக்கப்�ட்டுள்ள ேகல த�ண்களுக்கும் 

கர்ப்� கோலத்தில் தடுப்புமருநதளிக்கப்�ட்டோல் 
4 குழந்தகளுக்கு மட்டுபம கக்குவோன் இருமல் 
ஏற்�டும்.
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