
ஹியுமன் பப்பபிலோ�ோமோ வைரஸ் (HPV) 
தடுப்புமருந்து 

கே. HPV என்்பது என்்ன மற்றும் அது எவ்்வவாறு 
்பரவுேிறது ?
மானிட பப்பபிலோ�ாமா வைரஸ் (HPV) என்பது ஆண்்கவையும் 
பபண்்கவையும் தாக்கும் ஒரு பபாதுைான வைரஸின் பபயராகும். 
இந்த வைரஸ் உள்ை ஒருைருடன் பாலுறைபில் ஈடுபடும்லோபாது 
பாலுறுப்பு்கள் பதாடர்புபடுைதன் மூ�ம் HPV பரவு்கிறது. இந்த 
வைரஸ் சருமத்திலுள்ை நுண்்ணிய பைடிப்பு்கள் ஊடா்கப் 
பய்ணிக்்கின்றது. குருதி அல்�து லோைறு உடல் திரைங்்கள் ஊடா்க 
அது பரவுைதில்வ�. ஆணுவற்கவைப் பபாறுத்தைைபில் அவை 
ச்க� பாலுறுப்புப் பகுதி்கவையும் மவறக்்காது என்பதால் அவை 
ஓரைவு பாது்காப்வபலோய தரு்கின்றது.

அதி்க பாலியல் பசயற்பாடு உவடயைர்்களுக்கு அைர்்கைின் 
ைாழ்க்வ்கயபில் சி� லோைவை்கைில் அைர்்கைது பாலுறுப்பபில் 
HPV பதாற்று ஏற்படும். உடல் இயல்பா்கலோை இத்பதாற்வற 
நீக்்கிைபிடினும் அது பற்றிய அறிகுறி்கள் ஏதும் இல்�ாைபிடினும், 
இந்த வைரஸ் பபின்ைருைன உட்பட பாரதூரமான லோ�ாய்்கவை 
சி�லோைவை ஏற்படுத்தக் கூடும்: 

• ்கிட்டத்தட்ட எல்�ா ்கர்ப்பப்வப ைாய்ப் புற்றுலோ�ாய்்களும்

• 90% ம�ைாய்ப் புற்றுலோ�ாய்்கள் 

• 65% லோயானி புற்றுலோ�ாய்்கள்

• 60% ைாய்த்பதாண்வடப் புற்றுலோ�ாய்்கள் (பதாண்வடயபின் 
பபின்புறத்தில் ஏற்படும் புற்றுலோ�ாய்்கள்)

• 50% லோயானிப்புறப் புற்றுலோ�ாய்்கள்

• 35% ஆண்குறிப் புற்றுலோ�ாய்்கள்

• ்கிட்டத்தட்ட எல்�ா பாலுறுப்பு மருக்்களும்

ஆண்்களுக்குத் தடுப்புமருந்லோதற்றுைது ஆண்்களுக்குரிய 
புற்றுலோ�ாய்்கவையும் பாலுறுப்பு மருக்்கவையும் தடுப்பலோதாடு, 
முக்்கியமா்க ்கர்ப்பப்வப ைாய்ப் புற்று லோ�ாயபிலிருந்து 
பபண்்கவைப் பாது்காக்்க உதவு்கின்றது. 

கே. தடுப்பு மருந்துேள் எவ்்வவாறு 
செயற்்படுேின்ற்ன ?
தடுப்பு மருந்து சி� பதாற்றுக்்கவை எதிர்ப்பதற்கு லோ�ாய்த்தடுப்புச் 
சக்திவயத் தூண்டிைபிடுைதன் மூ�ம் பசயற்படு்கின்றது. தடுப்பு 
மருந்து பபற்ற ஒருைர் இத்பதாற்று்களுடன் பதாடர்புப்காள்ை 
லோ�ர்ந்தால் அைர்்களுவடய லோ�ாய்த்தடுப்புச் சக்தி ஊக்்கமான 
முவறயபில் எதிர்ைபிவனயாற்றி அந்த லோ�ாய் ைைர்ைவதத் 
தடுக்்கின்றது அல்�து அதன் தீைபிரத்வதப் பபரிதும் 
குவறக்்கின்றது.

கே. எந்தத் தடுப்பு மருந்து ்பயன்்படுத்தப்்படுேிறது ? 
9 ைவ்கயான HPV (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52  மற்றும் 58) ்களுக்கு 
எதிரான தடுப்வப அைிக்்கக் கூடிய HPV தடுப்பு மருந்து.

கே. எத்தன்ன HPV அளன்வேள் (doses) என் 
குழந்னதக்கு கதன்வ ?
தற்லோபாவதய ஆஸ்திலோரலிய ைழி்காட்டுதல்்கள் ஆறு மாத 
இவடபைைியபில் இரண்டு அைவை்கள் HPV தடுப்பூசிவய 
பரிந்துவரக்்கின்றன. HPV தடுப்பூசியபின் ஒரு அைவை 
லோபாதுமான பாது்காப்வப அைிக்்க முடியும் என்று சர்ைலோதச 
சான்று்கள் சுட்டிக்்காட்டு்கின்றன. தற்லோபாவதய ஆஸ்திலோரலியப் 
பரிந்துவர்கள் இரண்டு அைவை்கைில் இருந்து ஒரு அைவை HPV 
தடுப்பூசியா்க மாறினால், NSW Health துவறயபினர் உங்்களுடன் 
பதாடர்பு ப்காள்ைர்.

சி� பதின்ம ையதினருக்கு 3 அைவை்கள் என்ற அட்டைவ்ணயபில் 
HPV தடுப்பு மருந்து ைழங்்கப்பட லோமலும் பரிந்துவரக்்கப்படு்கிறது, 
அத்துடன் இரண்டாம் அைவை ைழங்்கப்பட்டு குவறந்தது 4 
மதங்்களுக்குப் பபின் மூன்றாம் அைவை ைழங்்கப்பட தமது GP 
யபிடம் ஏற்பாடு பசய்துப்காள்ை லோைண்டும். இதில் 15 அல்�து 
அதற்கு லோமற்பட்ட ையதாயபிருக்கும்லோபாது எந்தபைாரு HPV 
தடுப்பு மருந்தினதும் முதல் அைவைவயப் பபற்ற மா்ணைர்்கள் 
உள்ைடங்குைர். ்க்ணிசமான அைவு ப�வீனமான லோ�ாபயதிர்ப்புத் 
தன்வமவயக் ப்காண்ட மா்ணைர்்கள் 3-அைவை்கள் HPV 
தடுப்பு மருந்திவனத் தமது GP இடம் பபற்றுக் ப்காள்ளும்படி 
பரிந்துவரக்்கப்படு்கிறது. இைர்்கள் முத�ாம் அல்�து இரண்டாம் 
�ிவ� லோ�ாபயதிர்ப்புத் தன்வம குவறபாடுவடயைர்்கபைன 
ைவரயறுக்்கப்பட்டைர்்கள் (B லிம்லோபாவசட் லோ�ாபயதிர்ப்புப் 
பபாருள் மற்றும் T லிம்லோபாவசட் முழுவமயான அல்�து 
பகுதியான குவறபாடு்கள்); HIV பதாற்று உள்ைைர்்கள்; பரவும் 
புற்று உள்ைைர்்கள்; உடலுறுப்பு மாற்றம் பசய்துள்லோைார் 

பாடசாவ�யபி�ான தடுப்பு மருந்துதைிப்புத் 
திட்டத்தின் கீழ் ‘லோதசிய சு்காதார மற்றும் 
மருத்துை ஆராய்ச்சிக் ்கவுன்ஸில்’ 
இனால் பதின்ம ையதினருக்்கா்கப் 
பரிந்துவரக்்கப்பட்டுள்ை தடுப்பு மருந்து்கவை 
�ி.ச.லோை. சு்காதாரம் ைழங்கு்கிறது. 
வ்கபயாப்பமிடப்பட்ட பபற்லோறார்/பாது்காை�ர் 
இ்ணக்்கம் ைழங்்கப்படுைது அைசியம்.  

உங்கள் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கககள்
• இத்த்கைல் ஏட்வட ்கைனமா்க ைாசிக்்கவும்.

• உங்்கள் பபிள்வைக்கு ஹியுமன் பப்பபிலோ�ாமா 
வைரஸ் (HPV) தடுப்பு மருந்து ைழங்்கப்பட 
நீங்்கள் ைபிரும்புைதாயபின் ‘இ்ணக்்கப் படிைத்வதப்’ 
பூர்ணப்படுத்திக் வ்கபயாப்பமிட்டு அப்படிைத்வத 
உங்்கள் பபிள்வை ஊடா்க பாடசாவ�க்கு அனுப்பவும்.

•  உங்்கள் பபிள்வைக்கு HPV தடுப்பு மருந்து 
ைழங்்கப்படுைவத நீங்்கள் விரும்புவதில்்லலையாயபின் 
இ்ணக்்கப் படிைத்வத �ிரப்பலோைா அதவனக் 
வ்கயைிக்்கலோைா வவண்்டடாம். 
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Human papillomavirus (HPV) vaccine



அல்�து ைபிலோசட லோ�ாபயதிர்ப்புச் சி்கிச்வசயபில் (significant 
immunosuppressive therapy) உள்லோைார் (ஆஸ்ப்பபிலோ�னியா 
அல்�து வஹலோபாஸ்லோபலினியா தைபிர்ந்த). 

கே. யவாருக்கு க�வாய்த்தடுப்பு மருந்தளிக்ேப்்பட 
க்வண்டும் ?
12 இலிருந்து 15 இற்குக் கீழ்ப்பட்ட அவனத்து துரித ஆங்்கி� 
பமாழி ்கற்வ்க �ிவ�யங்்கைிலுள்ை மா்ணைர்்கள் HPV 
தடுப்புமருந்திற்்கான அட்டைவ்ணயபில் குறிப்பபிடப்பட்டுள்ை 
2 அைவை்கவைப் பபற லோைண்டும். 15 மற்றும் அதற்கு 
லோமற்பட்ட ையதுவடய மா்ணைர்்கள் மற்றும் குறிப்பபிடத்தக்்க 
அைவு ப�வீனமான லோ�ாபயதிர்ப்புத் தன்வமயுவடயைர்்கள் 
(“எத்தவன HPV அைவை்கள் (doses) என் குழந்வதக்கு லோதவை?” 
என்பதற்்கான பதிவ�ப் பார்க்்க) HPV தடுப்புமருந்திற்்கான 
அட்டைவ்ணயபில் குறிப்பபிடப்பட்டுள்ை 3 அைவை்கவைப் பபற 
லோைண்டும். லோம�தி்க ைபிபரங்்களுக்கு உங்்கள் பபாதுச் சு்காதாரப் 
பபிரிவை 1300 066 055 -இல் பதாடர்பு ப்காள்்க.

கே. யவாருக்குத் தடுப்புமருந்து சேவாடுக்ேப்்படக் 
கூடவாது ? 
HPV தடுப்புமருந்து பபின்ைருலோைாருக்குக் ப்காடுக்்கப்படக் கூடாது:

• ்கர்ப்பம் தரித்துள்ைஅல்�து தரித்திருக்்கக் கூடுமான பபண்்கள்

• முன்னர் தடுப்புமருந்து ப்காடுக்்கப்பட்ட பபின்னர் அனபபி�க்ஸிஸ் 
ஒவ்ைாவமக்கு ஆைானைர்்கள்

• ஏதாைது தடுப்புமருந்துக் கூறு்கைால் அனபபி�க்ஸிஸ் 
ஒவ்ைாவமக்கு ஆைானைர்்கள்  
(கீலோழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ைது)

• ப�ாதியம் ்கார்ணமா்க அனபபி�க்ஸிஸ் ஒவ்ைாவமக்கு ஆைா்கக் 
கூடியைர்்கள் 

கே. இத்தடுப்பு மருந்து எந்தளவு ்பய்னளிக்ேக் 
கூடியது ?
பபண்்கைில் 90 வீதமான ்கருப்வபைாய்ப் புற்று லோ�ாய்்கவை 
ஏற்படுத்தக் கூடிய அதி-ஆபத்தான HPV ைவ்க்களுக்ப்கதிரான 
தடுப்வப இது அைிக்்கிறது, அத்துடன் ஆண்்கைில் 
புற்று லோ�ாய்்கவை ஏற்படுத்தக்கூடிய லோம�தி்க HPV 
ைவ்க்களுக்ப்கதிரான தடுப்வபயும் இது அைிக்்கிறது. 

தடுப்பூசி ப்காடுக்்கப்பட்டு 10 ஆண்டு்களுக்கு பபின்பும் இன்னும் 
100% இற்குக் ்கிட்டிய பாது்காப்வப இத்தடுப்பூசி அைிக்்கிறது 
என்று சமீபத்திய ஆராய்ச்சி ்காட்டு்கிறது. ்கர்ப்பப்வப ைாய்ப் 
புற்றுலோ�ாய் பபாதுைா்க 10 ஆண்டு்கள் அல்�து அதற்கு லோமற்பட்ட 
்கா�ப்பகுதியபில் உருைாகுைதனால், ்கர்ப்பப்வப ைாய்ப் 
புற்றுலோ�ாவயக் குவறப்பதில் தடுப்பூசியபின் பங்கு இன்னும் சி� 
்கா�ம் ைவரத் பதைிைா்கத் பதரியாது. 

இருப்பபினும், ்கிட்டத்தட்ட 75% ்கர்ப்பப்வப ைாய்ப் புற்றுலோ�ாய்க்குக் 
்கார்ணமான HPV ைவ்க்கைில் 77% குவறவு ஏற்பட்டுள்ைது.

கே. என் ்பிள்னள ்வளரும்்வனர �வான் 
ேவாத்திருந்தவால் என்்ன ?
பபிள்வை்கள் பாலியல்ரீதியபில் பசயற்படுைதற்கு முந்திய பதின்ம 
ையது �ிவ�யபில் ப்காடுத்தால்தான் HPV தடுப்பு மருந்து 
பசயலூக்்கமுவடயதா்க இருக்கும். உங்்கள் பபிள்வை துரித 
ஆங்்கி� வமயத்தில் அல்�து 7 ஆம் ஆண்டில் இருக்கும்லோபாது 
அசல் ஒப்புதல் படிைத்வத திருப்பபி அனுப்பபியபிருந்தால் மட்டுலோம 

இத்தடுப்பு மருந்து பாடசாவ�யபில் ைழங்்கப்படும். உங்்கள் 
குழந்வத ையதுைரும் ைவர ்காத்திருக்்க ைபிரும்பபினால், நீங்்கள் 
உங்்கள் GP - உடன் ஏற்பாடு்கவை பசய்ய லோைண்டும்.

கே. HPV தடுப்பு மருந்துேள் என்்ன 
கெர்க்னேேனளக் சேவாண்டுள்ள்ன ?
தடுப்பு மருந்தில் பபின்ைருைன உள்ைடங்்கியுள்ைன: ப�ாதியம் 
(yeast), அலுமினியம் அட்்ஜஜுைன்ட், லோசாடியம் குலோைாவரட், 
L-ஹிஸ்டிவடன், பபாலிலோசாலோபட் மற்றும் லோசாடியம் லோபாலோரட் . 
தடுப்புமருந்து பசயற்படுைதற்கு உதைபியா்க அல்�து ஒரு 
லோப்ணியா்கச் பசயற்படு ைதற்்கா்க இச்லோசர்க்வ்க்கள் மி்கச் சிறிய 
அைைபில் உள்ைடக்்கப்படு்கின்றன.

கே. தடுப்புமருந்துேள் எந்தளவு ்பவாதுேவாப்்பவா்னன்வ ?
அவுஸ்திலோரலியாைபில் பயன்படுத்தப்படும் தடுப்புமருந்து்கள் 
பாது்காப்பானவை. அவை ‘சி்கிச்வச மருந்து்கள் 
�ிர்ைா்க’ த்தினால் (Therapeutic Goods Administration) 
(TGA) அனுமதிக்்கப்படும் முன் தீைபிரமான பாது்காப்புப் 
பரிலோசாதவன்களுக்கு உட்படலோைண்டும். இதற்கு லோம�ா்க 
இத்தடுப்புமருந்து்கள் பயன்பாட்டிற்கு ைந்ததும் அைற்றின் 
பாது்காப்புத் தன்வமவய TGA ்கண்்கா்ணிக்்கிறது.

கே. தடுப்புமருந்துேளின் ்பக்ே்வினளவுேள் 
யவான்வ ?
பக்்கைபிவைவு்கள் பபாதுைா்க மிதமானவை. பபாதுைா்க 
ஊசிலோபாட்ட இடங்்கைில் ைலி, வீக்்கம், லோதால் சிைத்தல் என்பன 
்கா்ணப்படும். தீைபிரமான பக்்க ைபிவைவு்கள் மி்கவும் அரிது. 
HPV தடுப்பூசி ைழங்்கப்பட்டவதத் பதாடர்ந்த �ாட்்கைில் 
NSW பபற்லோறார்்களுடன் பதாடர்புப்காள்ைப்பட்டலோபாது 9% 
மா்ணைர்்கள் லோ�சான பக்்க ைபிவைவு்கவை அனுபைபித்ததா்கவும், 
அலோத லோ�ரத்தில் 0.4% லோபருக்கு மட்டுலோம மருத்துை உதைபி 
லோதவைப்பட்டதா்கவும் அைர்்கள் கூறினர். பக்்க ைபிவைவு்கள் 
பற்றிய லோம�தி்க த்கைல்்கள், தடுப்பு மருந்து பற்றிய 
‘நு்கர்லோைாருக்்கான மருந்து்கள் குறித்த த்கைல்்கள்’ (Consumer 
Medicine Information – CMI) - இன் பபின்ைரும் ைவ�த்தைத்தில் 
்கிவடக்கும் www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination. என்ற 
ைவ�த்தைத்தில் தடுப்பு மருந்து பற்றிய ‘நு்கர்லோைார் மருந்து 
த்கைல்’ இல் ்கிவடக்கும். தடுப்பு மருந்தைிக்்கப்பட்டதன் பபின்பு 
ஏற்படக் கூடுமான பக்்க ைபிவைவு்கள் பற்றி ்கரிசவனப் படும் 
பபற்லோறார்்கள் தமது GP - வயத் பதாடர்புப்காள்ைவும். அைர் 
உள்ளூர்ப்பகுதி பபாதுச் சு்காதார அ�்கிற்கு ஒரு அறிக்வ்கவய 
அனுப்ப லோைண்டும்.

கே. அ்ன்பிலக்ஸிஸ் என்றவால் என்்ன ?
அனபபி�க்்கஸிஸ் என்பது ஒரு தீைபிரமான ஒவ்ைாவம 
எதிர்ைபிவனயாகும். உடனடியான பரி்காரம் இல்�ாைபிட்டால் 
மயக்்கமும் மர்ணமும் சம்பைபிக்்கமுடியும். ஏதடாவது தடுப்பு 
மருந்வதற்்றலின் பின் இது மிக அரிதடாக ஏற்படுகின்்றது. 
பாடசாவ� லோ�ாய்த்தடுப்புத் தாதி்கள் அனபபி�க்ஸிஸ் 
சி்கிச்வசயபில் முழுப் பயபிற்சி பபற்றைர்்கைாைர்.

கே. எ்னது மேளுக்கு ‘ச்பப் ஸ்மியர்ஸ்’ 
கெவாதன்னயும் அ்வெியமவா ?
ஆம். தடுப்பு மருந்தைிக்்கப்பட்ட பபண்்களுக்கு ைழக்்கமான 
்கர்ப்பப்வப ைாய்ப் பரிலோசாதவன (இது முன்பு என ‘பபப் 
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ஸ்மியர்ஸ்’ அவழக்்கப்பட்டது) அைசியமாகும், ஏபனனில் 
்கர்ப்பப்வப ைாய்ப் புற்வறத் லோதாற்றுைபிக்கும் ச்க�ைபித HPV 
யபிலிருந்தும் HPV தடுப்பு மருந்லோதற்றம் பாது்காப்பதில்வ�. 

25 ையதிற்கு லோமற்பட்ட எப்லோபாதும் அதி்க பாலியல் பசயற்பாடு 
உவடய பபண்்கள், அைர்்கைின் HPV தடுப்பு மருந்தைிப்பபின் 
தன்வம எத்தவ்கயதாயபினும், ஐந்தாண்டுக்ப்காரு முவற 
்கர்ப்பப்வப ைாய்ப் பரிலோசாதவனவயச் பசய்துப்காள்ை லோைண்டும்.

கே. எ்னது ்பிள்னளக்கு ஆஸ்த்துமவா க�வாயிற்ேவாே 
உறிஞ்ெியின் மூலம் கேவார்ட்டிகெவான் (cortisone) 
அல்லது ்பிரட்்னிகெவான் (prednisone) 
எடுப்்ப்வரவாயின் அ்வருக்கு என்்ன �டக்கும் ?
ஆஸ்த்மா லோ�ாய் உள்ை ஒருைருக்கு அைர் எந்த மருந்து 
பாைபிப்பைராயபினும் பாது்காப்பான முவறயபில் தடுப்புமருந்து 
ப்காடுக்்க முடியும்.

கே. தடுப்பு மருந்தளிக்ே யவாசரல்லவாம் 
இணக்ேமளிக்ே முடியும் மற்றும் இணக்ேத்தின்ன 
மீளப்ச்பற முடியுமவா ?
18 ையதிற்கு கீழ்ப்பட்ட மா்ணைர்்களுக்கு தடுப்பு 
மருந்தைிக்்கப்படுைதற்்கான இ்ணக்்கத்வத பபற்லோறார் /
பாது்காை�ர்்கள் மட்டுலோம அைிக்்க முடியும். 18 மற்றும் அதற்கு 
லோமற்பட்ட ையதுவடய மா்ணைர்்கள் தமக்குத் தடுப்பு மருந்தைிக்்கத் 
தாலோம இ்ணக்்கமைிக்்க�ாம், அத்தனுடன் இவ்ணக்்கப் படிைத்வதப் 
பூர்ணப் படுத்தி அதில் பபற்லோறார் / பாது்காை�ர்’ என்ற இடத்தில் 
வ்கபயாப்பமிட லோைண்டும். 

இ்ணக்்கத்வத எந்த லோ�ரத்திலும் மீைப்பபற�ாம். பாடசாவ�க்கு 
எழுத்துமூ�ம் அறிைபித்து அல்�து பதாவ�லோபசியபின் மூ�ம் 
இ்ணக்்கத்வத மீைப்பபற�ாம்.  

கே. ேருத்தரித்த அல்லது ேருத்தரித்திருக்ேக்கூடும் 
என்று �ின்னக்கும் ஒரு மவாண்விக்கு தடுப்புமருந்து 
சேவாடுக்ேலவாமவா ? 
இல்வ�. ்கருத்தரித்த அல்�து ்கருத்தரித்திருக்்கக்கூடும் என்று 
�ிவனக்கும் எந்த ஒரு மா்ணைபிக்கும் தடுப்புமருந்து ப்காடுக்்கக் 
கூடாது. தடுப்புமருந்து ப்காடுக்கும் �ாைில் மா்ணைபி்கைிடம் 
அைர்்கள் ்கருவுற்றுள்ைார்்கைா அல்�து ்கருவுற்றிருக்கும் ைாய்ப்பு 
உண்டா என்று மருந்லோதற்றும் தாதி லோ்கட்பார். மா்ணைபி ஆம் என்று 
பதில் பசான்னால் அைருக்கு மருந்லோதற்றப் படமாட்டாது. அதுபற்றி 
பபற்லோறார் / பாது்காை�ருடன் உடனடியா்கக் ்க�ந்துவரயாடும்படி 
அைர் தூண்டப்படுைார். அைருக்கு ஆலோ�ாசவனயும் உதைபியும் 
ைழி்காட்டுதலும் தரக்கூடிய மருத்துை லோசவையபின் பதாடர்பு 
ைபிபரங்்களும் அைருக்குக் ப்காடுக்்கப்படும்.

கே. தடுப்பு மருந்கதற்றத்துக்கு தவாதிமவார்ேள் 
்வருனே தரும் தி்னத்தில் எ்னது ்பிள்னள 
்பவாடெவானலக்கு ்வரவானமயவால் அல்லது சுேயீ்னம் 
ேவாரணமவாே தடுப்பு மருந்கதற்றத்னதத் த்வற 
்விட்டிருந்தவால் �வான் என்்ன செய்ய்வது ? 
உங்்கள் உள்ளூர் வைத்தியவர அணு்கி தடுப்பு மருந்லோதற்றம் 
பபற்றுக் ப்காள்ைதற்்கான ஏற்பாடு்கவைச் பசய்து ப்காள்்க.  

கே. தடுப்பூெிேள் ்பற்றிய ்பதிக்வட்டின்ன �வான் 
எவ்்வவாறு ச்பற்றுக் சேவாள்்வது ?
உங்்கள் பபிள்வையபின் தடுப்பூசி்கவைப் பற்றிய த்கைல்்கள் 
‘ஆஸ்திலோரலிய லோ�ாய்த்தடுப்பு பதிலோைடு’ (AIR)-இல் 
பதிலோைற்றப்படும். அதன் மூ�ம் உங்்கள் பபிள்வையபின் 
தற்லோபாவதய லோ�ாய்த்தடுப்பு ைர�ாற்றுடன் அது 
இவ்ணக்்கப்படும்.

பபற்லோறார்்கள் தங்்கள் குழந்வத 14 ையவத அவடயும் ைவர எந்த 
லோ�ரத்திலும் தங்்கள் குழந்வதயபின் ‘AIR லோ�ாய்த்தடுப்பு ைர�ாற்று 
அறிக்வ்க’யபின் �்கவ�க் லோ்கார�ாம், லோமலும் 14 மற்றும் அதற்கு 
லோமற்பட்ட ையதுவடய மா்ணைர்்கள் தங்்கள் லோ�ாய்த்தடுப்பு 
ைர�ாற்று அறிக்வ்கவய பபின்ைருமாறு லோ்கார�ாம்:

• ‘பமடிப்கயர்’ ஆன்வ�ன் ்க்ணக்வ்கப் பயன்படுத்தி myGov 
my.gov.au/ என்ற ைவ�த்தைத்தில் 

• ‘பமடிப்கயர் எக்ஸ்பபிரஸ் பபிைஸ்’ (Medicare Express Plus) என்ற 
பசயலி (App)-வயப் பயன்படுத்தி -  
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/ 
express-plus-mobile-apps

•  ‘AIR பபாது ைபிசாரிப்பு இவ்ண’ப்வப 1800 653 809-இல் 
அவழப்பதன் மூ�ம்.

கே. என் ்பிள்னளனயப் ்பற்றிய தே்வல்ேனள  
என்்ன செய்்வவார்ேள் ? 
இ்ணக்்கப் படிைத்தில் நீங்்கள் ப்காடுக்கும் த்கைல்்கள், NSW 
மற்றும் ப்காமன்பைல்தின்  சட்டைாக்்கத்திலுள்ை இர்கசியம் 
மற்றும் அந்தரங்்கப் பாது்காப்பு்கள் சட்டங்்களுக்கு உட்பட்டவை 
(இதில் உள்ைடக்்கப்பட்டுள்ை அந்தரங்்கக் கூற்றிவனப் 
பார்க்்கவும்). உங்்கள் பபிள்வையபின் ஏற்்கனலோையுள்ை 
தடுப்புமருந்லோதற்றல் ைர�ாற்றுடன் இத்த்கைல்்கள் 
இவ்ணக்்கப்படுைவத இயலுமாக்குைதற்கும் MyGov இல் 
அைற்வறப் பார்ப்பதற்கும் ‘�ியு சவுத் லோைல்ஸ் (NSW) சு்காதார 
லோ�ாய்த்தடுப்புப் பதிலோை’ட்டில் அவை பதிவுபசய்யப்பட்டு பபின்பு 
‘ஆஸ்திலோரலிய லோ�ாய்த்தடுப்புப் பதிலோை’ட்டில் (AIR) பதிலோைற்றம் 
பசய்யப்படும். 

HPV தடுப்பு மருந்து பபரும் பபண் பிள்்லளைக்லளை 
பபடாறுத்தளைவில் – இ்ணக்்கப் படிைத்தில் ஒப்பம் இடுைதன் 
மூ�ம் உங்்கள் பபிள்வையபின் த்கைல்்கவைத் ‘லோதசிய 
்கர்ப்பப்வப ைாய்ப் புற்றுலோ�ாய் லோசாதவன’ப் பதிலோைட்டுடன் 
எதிர்்கா�த்தில் இவ்ணப்பதற்்கா்க பைைிப்படுத்துைதற்கு நீங்்கள் 
உடன்படு்கிறீர்்கள்.

்பவாடெவானல க�வாய்த்தடுப்பூெி ்பற்றிய கமலதிே 
தே்வல்ேனள �வான் எங்கு ச்பறலவாம் ?
லோம�தி்க த்கைல்்கள்:

• NSW சு்காதரத்தின் பபின்ைரும் ைவ�த்த�த்தில் 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• உங்்கள் பபிரலோதச பபாதுச் சு்காதாரப் பபிரிைபினவர 1300 066 055-
இல் பதாடர்புப்காள்ைதன் மூ�ம் 

https://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

இல்்லலை ஆம். அபோபாரிஜினல்
ஆம். அபோபாரிஜினல் மற்றும் 
ப்டாரஸ்  தீவு வாசெி இரண்டும்

ஆம். போ்டாரஸ் 
 நீரி்லை தீவுவாசெி

/ / 2 0

HPV தடுப்பு மருந்தளிப்்பபிற்்ககான இணக்்கம்

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும். நீல அல்லது ்கருப்பு மைப் ்ெமையோல் தடித்த எழுத்்தில் எழு்தவும்.

220730-2-22

1. மகாணவரின் வபி்பரங்்கள்

2. பூர்வகுடியபினர் தகுநிலல

குடும்பப் பபயர்

இட்்ட பபயர் / கள்

பா்டசொ்லலையின் பபயர்

பமடிபகயர் இலைக்கம்
மெடிமெயர் அட்்டடையில் உெது 
 பிள்்டளையின் மபயருக்கு எதிராெக் 
 குறிக்ெப்பட்டுள்ளை எண்

3. உங்்கள் வபி்பரங்்கள் - ப்பற்்றகார் அல்லது சட்்டபூர்வ ்பகாது்ககாவலர்
HPV ்தடுப்பு மருந்்தின் பிரபோயாசெனம் மற்றும் ஏற்ப்டக் கூடுமான 
பக்க வி்லைவுகள் பற்றிய ்தகவல்க்லை நான் வாசெித்து 
விைங்கிக் பகாண்போ்டன்.

போமபோலை பபயர் குறிப்பி்டப்பட்டுள்ை எனது பிள்்லைக்கு HPV 
்தடுப்பு மருந்்தின் 2 அை்லவக்லைப் பபறுவ்தற்கு இத்து்டன் 
ஒப்பு்தல் வழங்குகிபோறன். அத்து்டன் எனது பிள்்லையின் 
உ்டல்நலைத் ்தகவல்கள் ‘போ்தசெிய கருவாய்ப் பரிபோசொ்த்லனத் ்திட்்டப் 
ப்திபோவ’ட்டு்டன் இ்லைக்கப்படுவ்தற்காக எ்திர்காலைத்்தில் 
ப்தரியப்படுத்்தப்ப்டவும் நான் உ்டன்படுகிபோறன். 

நான் அறிந்்த மட்டில் எனது பிள்்லையின் நி்லலை என்னபவனில்:

1. எனது பிள்்லைக்கு எந்்த ்தடுப்பு மருந்துக்கும் எ்திர் வி்லனயாக 
கடு்லமயான ஒவ்வா்லம (anaphylactic reaction) வந்்தது 
கி்ல்டயாது.

2. இ்தில் உள்ை்டக்கப்பட்டிருக்கும் ‘பபற்போறாருக்கான ்தகவல்’ 
ஏட்டில் ்தடுப்பு மருந்து வழங்கப்ப்டக் கூ்டாது என்ப்தற்காகச் 
பசொல்லைப்பட்டுள்ை எந்்த ஒவ்வா்லம நி்லலை்லமயும் எனது 
பிள்்லையி்டம் கி்ல்டயாது.

3. கர்ப்பமாக இல்்லலை.

பபற்போறார்/பாதுகாவலைர் பபயர் (உ.ம் JOHN SMITH)

வீட்டு முகவரி (உ.ம் 5 SMITH LANE)

புறநகர்

்லகத் ப்தா்லலைபோபசெி எண்

பபற்போறார் / பாதுகாவலைர் ்லகபயாப்பம் ்திக்தி

மிகப் பபாருத்்தமான மாற்று ப்தா்லலைபோபசெி எண்
(பிரபோ்தசெ குறியீட்டு்டன் உ்தா.உ 02)

அஞ்செல் 
குறியீடு

்தடுப்பூசி வழங்கிய ெின்ைர் 
பசய்ய  ் வண்டியது

ஊசி பசலுத்்தப்ெட்்ட இ்டத்்தில் 
ஓர் எ்திர்விமை ஏறெட்்டோல் 
என்ை பசய்வது• பிறிப்தாரு செந்்தர்ப்பத்்தில் உங்களுக்கு அவசெியப்படும் 

என்ப்தால் இந்்தப் ப்தி்லவப் போபைிக் காக்கவும்.

• உங்கள் குழந்்ல்தயின் ்தடுப்பூசெிகள் பற்றிய ்தகவல்கள் 

்தானாகபோவ ‘ஆஸ்்திபோரலிய போநாய்த்்தடுப்புப் ப்திபோவட்டில்’ 

(AIR) ப்தியப்படும். ்தடுப்பூசெித் போ்த்தி குறித்து உங்கள் GP
இ்டம் ப்தரிவித்துப் புதுப்பித்துக் பகாள்வ்தற்கான ப்தரி்லவ

நீங்கள் போமற்பகாள்ைலைாம்.

நீர் ்கவலலப்்படும் அளவுக்கு உமது ்பபிள்லளயபில் எதிர் வபிலனயகாற்்றலல  அவதகானித்தகால் 
உமது ்பகுதி லவத்தியலர உ்டனன நகா்டவும்.

• மிருதுத் ்தன்்லம்லயப் போபாக்க ஊசெிபோயற்றிய இ்டத்்தில் 

குைிர்ந்்த ஈரத் துைி்லய ்லவக்க.

• போநாவு இருப்பின் பரசெி்டபோமால் உட்பகாள்ைவும்.

• அ்திகமாக நீராகாரம் அருந்்தவும்.

்தடுப்பூசி வழங்கிய ெின்ைர் 
பசய்ய  ் வண்டியது

ஊசி பசலுத்்தப்ெட்்ட இ்டத்்தில் 
ஓர் எ்திர்விமை ஏறெட்்டோல் 
என்ை பசய்வது

• பிறிப்தாரு செந்்தர்ப்பத்்தில் உங்களுக்கு அவசெியப்படும் 

என்ப்தால் இந்்தப் ப்தி்லவப் போபைிக் காக்கவும்.

• உங்கள் குழந்்ல்தயின் ்தடுப்பூசெிகள் பற்றிய ்தகவல்கள் 

்தானாகபோவ ‘ஆஸ்்திபோரலிய போநாய்த்்தடுப்புப் ப்திபோவட்டில்’ 

(AIR) ப்தியப்படும். ்தடுப்பூசெித் போ்த்தி குறித்து உங்கள் GP
இ்டம் ப்தரிவித்துப் புதுப்பித்துக் பகாள்வ்தற்கான ப்தரி்லவ

நீங்கள் போமற்பகாள்ைலைாம்.

நீர் ்கவலலப்்படும் அளவுக்கு உமது ்பபிள்லளயபில் எதிர் வபிலனயகாற்்றலல  அவதகானித்தகால் 
உமது ்பகுதி லவத்தியலர உ்டனன நகா்டவும்.

• மிருதுத் ்தன்்லம்லயப் போபாக்க ஊசெிபோயற்றிய இ்டத்்தில் 

குைிர்ந்்த ஈரத் துைி்லய ்லவக்க.

• போநாவு இருப்பின் பரசெி்டபோமால் உட்பகாள்ைவும்.

• அ்திகமாக நீராகாரம் அருந்்தவும்.

Tamil

khjpu
p kl;L

Nk

rk;k
jg; 

gbt
j;i

j

Mq;f
pyj;jp

y; 

epug
;gTk

;



 

0

0

2

2

/

/

:

/

:

/

HPV ைருந்்தளிப்புப் ெ்திவு ப்பற்ன்றகார்/்பகாது்ககாவலர்  HPV ைருந்்தளிப்புப் ெ்திவு 

HPV ைருந்்தளிப்புப் ெ்திவு 

HPV ைருந்்தளிப்புப் ெ்திவு 

ைருந்்திைளவு 1

ைருந்்திைளவு 2

மகாணவரின் ப்பயர் (உ.ம். JANE SMITH)

மகாணவரின் ப்பயர் (உ.ம். JANE SMITH)

மகாணவரின் ப்பயர் (உ.ம். JANE SMITH)

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய போநரம்  
(24 மைி போநரம்)

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய போநரம்  
(24 மைி போநரம்)

்தா்தியின் ்லகபயாப்பம்

்தா்தியின் ்லகபயாப்பம்

்திக்தி

்திக்தி

வக்செின் ப்தாகு்தி இலைக்கம்

வக்செின் ப்தாகு்தி இலைக்கம்

இ்டது

வலைது

இ்டது

வலைது

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும்

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும்

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும்

அலுவலக ெோவமைக்கு ைட்டும்

அலுவலக ெோவமைக்கு ைட்டும்

ைருந்்திைளவு 1

ைருந்்திைளவு 2

தகாதியபின் கு்றிப்பு்கள்

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய போநரம்  
(24 மைி போநரம்)

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய போநரம்  
(24 மைி போநரம்)

்தா்தியின் ்லகபயாப்பம்

்தா்தியின் ்லகபயாப்பம்

்திக்தி

்திக்தி

வக்செின் ப்தாகு்தி இலைக்கம்

வக்செின் ப்தாகு்தி இலைக்கம்

இ்டது

வலைது

இ்டது

வலைது

்தடுப்புைருந்்்தறறோ்த்தறகுக் கோரணம்

வரா்லம

இைக்கமின்்லம

சுகயீனம்

்லகபயாப்பமின்்லம

இைக்கம் ்திரும்பப்பபறப்பட்்டது 

போவறு

அலுவலக ெோவமைக்கு ைட்டும்

புயம்

புயம்

புயம்
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NSW Health  Tamil பெற்� ்றற்ோருக� கோன தகவல�  ஏடு 

தொ�ொண்்டடை அழற்்சசி நோ�ொய் – ஏர்ப்பு வலி மற்றும் 
(dTpa) – கக்குவொன் இருமல் �டுப்புமருந்து

பாடசாலையிைான தடுப்பு மருந்துதளிப்புத் 
திட்டத்தின் கீழ் ‘ததசிய சுகாதார மற்றும் 
மருத்துவ ஆராய்்சசிக் கவுன்ஸில்’ 
இனால் பதின்ம வயதினருக்காகப் 
பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பு மருந்துகலள 
நி.ச.தவ. சுகாதாரம் வழங்குகிறது. 
லகயொயாப்பமிடப்பட்ட யொபற்தறார்/பாதுகாவைர் 
இணக்கம் வழங்கப்படுவது அவசியம்.  

உங� கள�  அடுத� த கட� ட நடவடிக� கககள�
• இத்தகவல் ஏட்லட கவனமாக வாசிக்கவும்.

• உங்கள் பிள்லளக்கு யொதாண்லட அழற்சி தநாய் 
- ஏர்ப்பு வலி மற்றும் கக்குவான் இருமல் தடுப்பு 
மருந்து வழங்கப்பட நீங்கள் விரும்புவதாயின் 
‘இணக்கப் படிவத்லதப்’ பூரணப்படுத்திக் 
லகயொயாப்பமிட்டு அப்படிவத்லத உங்கள் பிள்லள 
ஊடாக பாடசாலைக்கு அனுப்பவும்.

•  உங்கள் பிள்லளக்கு யொதாண்லட அழற்சி 
தநாய் - ஏர்ப்பு வலி மற்றும் கக்குவான் 
இருமல் தடுப்பு மருந்து வழங்கப்படுவலத 
நீங்கள் விரும்புவதில்்லலையாயின் இணக்கப் 
படிவத்லத நிரப்பதவா அதலனக் லகயளிக்கதவா 
வவண்்டடாம்.

கே. தொ�ொண்்டடை அழற்்சசி க�ொய் - ஏர்ப்பு வலி மற்றும் 
ேக்குவொன் இருமல் என்்பன என்ன ?

 தொ�ொண்்டடை அழற்்சசி நோ�ொய் எளிதில் பரவுகின்ற 
உயிராபத்து விலளவிக்கக்கூடிய ஒரு கிருமித் யொதாற்றாகும். 
இது தீவிரமான சுவாசப் பிர்சசிலன, மாரலடப்பு, நரம்பு 
தசதம்  ஆகியவற்றிற்குக் காரணமாகின்றது.

ஏர்ப்பு வலி எம்பது, நரம்புமண்டைத்லதப் பாதிக்கும் 
யொபரும்பாலும் உயிராபத்தான ஒரு தீவிர தநாயாகும். 
இந்தநாயால் பீடிக்கப்பட்டவர் கடுலமயான வலிதரும் 
தலசயிறுக்கம், நடுக்கம், தாலட இறுக்கம் தபான்றவற்றால் 
பாதிக்கப்படுவார். இதனால் ஏற்படும் சிக்கைான 
தகாளாறுகளில் நுலரயீரல் அழற்சி (நிதமானியா), எலும்பு 
முறிவுகள் (தலச பிடிப்புகளால்), சுவாச்ச யொசயலிழப்பு 
மற்றும் மாரலடப்பு ஆகியலவ அடங்கும்.

தொெர்்ட்டைஸ்ஸிஸ் (கக்குவான் இருமல்) என்பது தீவிரமாகத் 
யொதாற்றக்கூடிய பக்ரீரியா தநாயாகும். இது யொதாடர்்சசியான 
இருமலை எற்படுத்துகின்றது. பதின்ம வயதினரும் 
வளர்ந்ததாரும் 3 மாதங்கள் வலர எரி்சசலூட்டும் 
இருமைால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தீவிரமான யொதாடர் 
இருமைானது வாந்தி, மார்யொபலும்பு முறிவு, சிறிய இரத்தக் 
குழாய்களில் யொவடிப்பு, குடலிறக்கம் ஆகியவற்லற 
ஏற்படுத்தைாம். குழந்லதகளுக்கு ஏற்படும் சிக்கல்களில் 
நிதமானியா, வலிப்புத்தாக்கங்கள் மற்றும் மூலளப்பாதிப்பு 
(லைதபாக்சிக் என்யொசபதைாபதி) ஆகியலவ அடங்கும்.  

கே. தொ�ொண்்டடை அழற்்சசி க�ொய் - ஏர்ப்பு வலி மற்றும் 
ேக்குவொன் இருமல் எவ்வொறு ்பரவுேின்்றன ?

தொ�ொண்்டடை அழற்்சசி நோ�ொய் யொதாற்றுக்கு ஆளானவர்களின் 
வாய், மூக்கு, யொதாண்லட அல்ைது சருமம் ஆகியவற்றில் 
கிருமிகள் வாழ்கின்றன. யொதாற்றுக்கு ஆளான ஒருவர் 
இருமிய அல்ைது தும்மிய பின்னர் அக்காற்லற்ச 
சுவாசிப்பதன் மூைம் ஒருவர் யொதாண்லட அழற்சி தநாலயப் 
யொபறமுடியும். யொதாற்றுக்கு ஆளான ஒருவரின் வாய், 
மூக்கு யொதாண்லட அல்ைது சருமம் ஆகியவற்றிலிருந்து 
யொவளிதயறிய கழிவுகளுடன் ஒருவருக்கு யொநருங்கிய 
யொதாடர்பு ஏற்படுவதன் மூைமும் யொதாண்லட அழற்சி 
யொதாற்றுக்கு ஆளாக முடியும்.

ஏர்ப்பு வலி மண்ணில் காணப்படும் கிருமிகளால் 
ஏற்படுகின்றது. சிறிய காயங்களின் பின்னர் (சிைதவலள 
சருமத்தில் ஏற்படும் கவனிக்கப்படாத சிறிய சிராய்ப்புகள் 
மண், புழுதி அல்ைது எரு முதலியவற்றால் யொதாற்றுக்கு 
ஆளாதல்) சிறிய காயங்களின் அல்ைது பாரிய காயங்களின் 
பின்னர் இது ஏற்படைாம்.    

இருமல் அல்ைது தும்மலினால் சிதறும் துளிகளினால் 
கக்குவொன் இருமல் பிறருக்குப் பரவுகின்றது. கக்குவான் 
இருமல் யொதாற்றுக்கு்ச சிகி்சலச யொபறாத ஒருவர் இருமல் 
யொதாடங்கி 3 வாரங்கள் வலர அலதப் பிறருக்குப் 
பரப்பைாம். 

கே. �டுப்பு மருந்துேள் எவ்வொறு 
தொ்சயற்்படுேின்்றன ?

தடுப்பு மருந்து சிை யொதாற்றுக்கலள எதிர்ப்பதற்கு 
தநாய்த்தடுப்பு்ச சக்திலயத் தூண்டிவிடுவதன் மூைம் 
யொசயற்படுகின்றது. தடுப்பு மருந்து யொபற்ற ஒருவர் 
இத்யொதாற்றுகளுடன் யொதாடர்புயொகாள்ள தநர்ந்தால் 
அவர்களுலடய தநாய்த்தடுப்பு்ச சக்தி ஊக்கமான 
முலறயில் எதிர்விலனயாற்றி அந்த தநாய் வளர்வலதத் 
தடுக்கின்றது அல்ைது அதன் தீவிரத்லதப் யொபரிதும் 
குலறக்கின்றது.

Diphtheria, tetanus and pertussis (dTpa) vaccine

• உங்கள் ப ிள்ளளக்கு தொ�ொண்ளை அழற்ச ி 
நோ�ொய் - ஏர்ப்ப ு வல ி மற்றும் கக்குவொன் 
இருமல் �டுப்ப ு மரு�்து வழங்கப்பை �ீங்கள் 
வ ிரும்புவ�ொய ின் இணக்கப் படிவ�்� ில் 
✍ இ�்� அளையொளம் உள்ள பகு� ிளயப் 
பூரணப்படு�்� ிக் ளகதொயொப்பம ிை்டு 
அப்படிவ�்ள� உங்கள் ப ிள்ளள ஊைொக 
பொைசொளலக்கு அனுப்பவும்.

• உங்கள் ப ிள்ளளக்கு தொ�ொண்ளை அழற்ச ி 
நோ�ொய் - ஏர்ப்ப ு வல ி மற்றும் தொபர்ை்ைஸ்ஸ ிஸ் 
�டுப்ப ு மரு�்து வழங்கப்படுவள� �ீங்கள் 
விரும்ப ுவத ில்லலயொய ின் இணக்கப் 
படிவ�்ள� � ிரப்பநோவொ அ�ளனக் 
ளகயள ிக்கநோவொ வவண்டாம்.  



கே. இத்�டுப்பு மருந்து எந்�ளவு ்பயனளிக்ேக் 
கூடியது ? 

இத்தடுப்பு மருந்து யொதாண்லட அழற்சி தநாய் மற்றும் 
ஏர்ப்பு வலிலயத் தடுப்பதில் காத்திரமான பாதுகாப்லப 
வழங்குகின்றது அத்துடன் கக்குவான் இருமலைத் 
தடுப்பதில் சுமார் 80% காத்திரமானது. 

கே. எனது ்பிள்்டள ்பொதுேொக்ேப்்படை எத்�்டன 
அள்டவ �டுப்பு மருந்துேள் அவ்சசியம் ?

யொதாண்லட அழற்சி தநாய், ஏர்ப்பு வலி மற்றும் கக்குவான் 
இருமல் ஆகியவற்றிலிருந்து இளம் பருவத்தினலரப் 
பாதுகாப்பதற்கு ஒரு தடலவ dTpa தடுப்புமருந்து 
ததலவயானது.  

கே. யொருக்கு க�ொய்த்�டுப்பு மருந்�ளிக்ேப்்படை 
கவண்டும் ?

யொதாண்லட அழற்சி தநாய், ஏர்ப்பு வலி மற்றும் கக்குவான் 
இருமலுக்கு எதிரான பாதுகாப்லபப் யொபற சகை பதின்ம 
வயதினரும் ஒரு தவலள dTpa தடுப்பு மருந்லதப் யொபற 
தவண்டும். குழந்லத பருவத்தில் யொகாடுக்கப்பட்ட முந்லதய 
யொதாண்லட அழற்சி தநாய், ஏர்ப்பு வலி மற்றும் கக்குவான் 
இருமல் தடுப்பூசிகளுக்குப் பிறகு இந்த யொசயலூக்கித் 
தடுப்பு மருந்திலன பதின்ம வயதினருக்கு தநாய் எதிர்ப்பு 
சக்திலயத் தக்கலவத்துக்யொகாள்வதற்காக வழங்க 
தவண்டியது அவசியம். கடந்த காைத்தில் யொதாண்லட 
அழற்சி - ஏர்ப்பு வலி தடுப்பு மருந்து (ADT) யொபற்ற 
மாணவர்கள் கக்குவான் இருமலுக்யொகதிராகவும் தம்லமப் 
பாதுகாத்துக் யொகாள்ள dTpa தடுப்பு மருந்லதப் யொபற்றுக் 
யொகாள்ளைாம்.  

கே. யொருக்குத் �டுப்புமருந்து தொேொடுக்ேப்்படைக் 
கூடைொது ? 

dTpa தடுப்புமருந்லதப் பின்வருதவாருக்குக் 
யொகாடுக்கக்கூடாது: 

• முன்னர் இத்தடுப்புமருந்து யொகாடுக்கப்பட்ட பின்னர் 
அனபிைக்ஸிஸ் ஒவ்வாலமக்கு ஆளானவர்கள்

• ஏதாவது தடுப்புமருந்துக் கூறுகளால் 
அனபிைக்ஸிஸ் ஒவ்வாலமக்கு ஆளானவர்கள் (கீதழ 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது)

கே. என் ்பிள்்டள வளரும்வ்டர �ொன் 
ேொத்�ிருந்�ொல் என்ன ?

உங்கள் பிள்லள துரித ஆங்கிை லமயத்தில் அல்ைது 
7 ஆம் ஆண்டில் இருக்கும்தபாது லகயொயாப்பமிடப்பட்ட 
ஒப்புதல் படிவத்லத நீங்கள் திருப்பி அனுப்புவதன் மூைம் 
மட்டுதம டி.டி.பி.ஏ (dTpa) தடுப்பூசி பள்ளியில் வழங்கப்பட 
முடியும். உங்கள் குழந்லத வயதுவரும் வலர காத்திருக்க 
விரும்பினால், நீங்கள் உங்கள் GP - உடன் இதற்கான 
ஏற்பாடுகலள்ச யொசய்துயொகாள்ள தவண்டும்.

கே. �டுப்புமருந்துேள் எந்�ளவு ்பொதுேொப்்பொன்டவ ?

அவுஸ்திதரலியாவில் பயன்படுத்தப்படும் தடுப்புமருந்துகள் 
பாதுகாப்பானலவ. அலவ ‘சிகி்சலச மருந்துகள் 
நிர்வாக’ த்தினால் (Therapeutic Goods Administration) 
(TGA) அனுமதிக்கப்படும் முன் தீவிரமான பாதுகாப்புப் 
பரிதசாதலனகளுக்கு உட்படதவண்டும். இதற்கு தமைாக 
இத்தடுப்புமருந்துகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்ததும் அவற்றின் 
பாதுகாப்புத் தன்லமலய TGA கண்காணிக்கிறது.

கே. �டுப்புமருந்துேள் என்ன க்சர்க்்டேே்டளக் 
தொேொண்டுள்ளன ?

தடுப்புமருந்தில் பின்வருவன உள்ளடங்கியுள்ளன: 
அலுமினியம் லைட்யொறாக்லசட், தபாஸ்தபட், சிறிதளவு 
தபாமல்டிலைட், யொபாலிதசாதபட் 80 மற்றும் கிலளசின், 
தமலும் உற்பத்தியின் தபாது இத்தடுப்பூசி, மாட்டிலற்சசி 
நிணநீர் புரதம் (bovine) இலிருந்து யொபறப்பட்ட 
யொபாருட்கதளாடு யொதாடர்புபட்டுள்ளது.

கே. �டுப்புமருந்துேளின் ்பக்ேவி்டளவுேள் 
யொ்டவ ?

பக்கவிலளவுகள் யொபாதுவாக மிதமானலவ. வழலமயாக 
ஊசிதபாட்ட இடத்தில் ததால் சிவத்தல், வலி, வீக்கம் 
அல்ைது காய்்சசல் என்பன காணப்படும். தீவிரமான 
பக்க விலளவுகள் மிக அரிது. பக்க விலளவுகள் 
பற்றிய தமைதிக தகவல்கள் www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination என்ற வலைத்தளத்தில் தடுப்பு மருந்து 
பற்றிய ‘நுகர்தவார் மருந்து தகவல்’ இல் கிலடக்கும். தடுப்பு 
மருந்தளிக்கப்பட்டதன் பின்பு ஏற்படக் கூடுமான பக்க 
விலளவுகள் பற்றி கரிசலனப் படும் யொபற்தறார்கள் தமது GP 
- லயத் யொதாடர்புயொகாள்ளவும். அவர் உள்ளூர்ப்பகுதி யொபாது்ச 
சுகாதார அைகிற்கு ஒரு அறிக்லகலய அனுப்ப தவண்டும். 

கே. அன்பிலக்ஸிஸ் என்்றொல் என்ன ?

அனபிைக்கஸிஸ் என்பது ஒரு தீவிரமான ஒவ்வாலம 
எதிர்விலனயாகும். உடனடியான பரிகாரம் இல்ைாவிட்டால் 
மயக்கமும் மரணமும் சம்பவிக்கமுடியும். ஏ�ொவது �டுப்பு 
மருந்நோ�ற்்றலின் ெின் இது மிக அரி�ொக ஏற்ெடுகின்்றது. 
பாடசாலை தநாய்த்தடுப்புத் தாதிகள் அனபிைக்ஸிஸ் 
சிகி்சலசயில் முழுப் பயிற்சி யொபற்றவர்களாவர்.

கே. எனது ்பிள்்டள குழந்்ட�யொே இருந்� 
்சமயத்�ில் ்ப்டழய Triple Antigen அல்லது 
DTP �டுப்பு மருந்க�ற்்றம் வழங்ேப்்பட்டை க்பொது 
ேடு்டமயொன ்பக்ே வி்டளவுேள் ஏற்்பட்டிருந்�ொல் 
என்ன �டைக்கும்?  

முன்லனய தடுப்பு மருந்ததற்றத்திற்குப் பிறகு உடதன 
கடுலமயான ஒவ்வாலம அல்ைது அனபிைக்ஸிஸ் 
ஏற்பட்டிருந்தாைன்றி dTpa தடுப்பு மருந்ததற்றம் உங்கள் 
பிள்லளக்குப் பாதுகாப்பானதத.
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கே. எனது ்பிள்்டளக்கு ஆஸ்த்துமொ க�ொயிற்ேொே 
உ்றசிஞ்்சசியின் மூலம் கேொர்ட்டிக்சொன் (cortisone) 
அல்லது ்பிரட்னிக்சொன் (prednisone) 
எடுப்்பவரொயின் அவருக்கு என்ன �டைக்கும் ?

ஆஸ்த்மா தநாய் உள்ள ஒருவருக்கு அவர் எந்த மருந்து 
பாவிப்பவராயினும் பாதுகாப்பான முலறயில் dTpa 
தடுப்புமருந்து யொகாடுக்க முடியும். 

கே. �டுப்பு மருந்�ளிக்ே யொதொரல்லொம் 
இணக்ேமளிக்ே முடியும் மற்றும் இணக்ேத்�ி்டன 
மீளப்தொ்ப்ற முடியுமொ ?

18 வயதிற்கு கீழ்ப்பட்ட மாணவர்களுக்கு தடுப்பு 
மருந்தளிக்கப்படுவதற்கான இணக்கத்லத யொபற்தறார் /
பாதுகாவைர்கள் மட்டுதம அளிக்க முடியும். 18 மற்றும் 
அதற்கு தமற்பட்ட வயதுலடய மாணவர்கள் தமக்குத் தடுப்பு 
மருந்தளிக்கத் தாதம இணக்கமளிக்கைாம், அத்தனுடன் 
இலணக்கப் படிவத்லதப் பூரணப் படுத்தி அதில் 
யொபற்தறார் / பாதுகாவைர்’ என்ற இடத்தில் லகயொயாப்பமிட 
தவண்டும். இணக்கத்லத எந்த தநரத்திலும் மீளப்யொபறைாம். 
பாடசாலைக்கு எழுத்துமூைம் அறிவித்து அல்ைது 
யொதாலைதபசியின் மூைம் இணக்கத்லத மீளப்யொபறைாம்.  

கே. ேருத்�ரித்� அல்லது ேருத்�ரித்�ிருக்ேக்கூடும் 
என்று �ி்டனக்கும் ஒரு மொணவிக்கு �டுப்புமருந்து 
தொேொடுக்ேலொமொ ? 

இல்லை. கருத்தரித்த அல்ைது கருத்தரித்திருக்கக்கூடும் 
என்று நிலனக்கும் எந்த ஒரு மாணவிக்கும் தடுப்புமருந்து 
யொகாடுக்கக் கூடாது. தடுப்புமருந்து யொகாடுக்கும் நாளில் 
மாணவிகளிடம் அவர்கள் கருவுற்றுள்ளார்களா 
அல்ைது கருவுற்றிருக்கும் வாய்ப்பு உண்டா என்று 
மருந்ததற்றும் தாதி தகட்பார். மாணவி ஆம் என்று பதில் 
யொசான்னால் அவருக்கு மருந்ததற்றப் படமாட்டாது. 
அதுபற்றி யொபற்தறார் / பாதுகாவைருடன் உடனடியாகக் 
கைந்துலரயாடும்படி அவர் தூண்டப்படுவார். அவருக்கு 
ஆதைாசலனயும் உதவியும் வழிகாட்டுதலும் தரக்கூடிய 
மருத்துவ தசலவயின் யொதாடர்பு விபரங்களும் அவருக்குக் 
யொகாடுக்கப்படும்.

கே. �டுப்பு மருந்க�ற்்றத்துக்கு �ொ�ிமொர்ேள் 
வரு்டே �ரும் �ினத்�ில் எனது ்பிள்்டள 
்பொடை்சொ்டலக்கு வரொ்டமயொல் அல்லது சுேயீனம் 
ேொரணமொே �டுப்பு மருந்க�ற்்றத்்ட�த் �வ்ற 
விட்டிருந்�ொல் �ொன் என்ன தொ்சய்யவது ? 

உங்கள் உள்ளூர் லவத்தியலர அணுகி தடுப்பு 
மருந்ததற்றம் யொபற்றுக் யொகாள்வதற்கான ஏற்பாடுகலள்ச 
யொசய்து யொகாள்க.  

கே. �டுப்பூ்சசிேள் ்பற்்றசிய ்ப�ிகவட்டி்டன �ொன் 
எவ்வொறு தொ்பற்றுக் தொேொள்வது ?

உங்கள் பிள்லளயின் தடுப்பூசிகலளப் பற்றிய தகவல்கள் 
‘ஆஸ்திதரலிய தநாய்த்தடுப்பு பதிதவடு’ (AIR)-இல் 
பதிதவற்றப்படும். அதன் மூைம் உங்கள் பிள்லளயின் 
தற்தபாலதய தநாய்த்தடுப்பு வரைாற்றுடன் அது 
இலணக்கப்படும்.

யொபற்தறார்கள் தங்கள் குழந்லத 14 வயலத அலடயும் வலர 
எந்த தநரத்திலும் தங்கள் குழந்லதயின் ‘AIR தநாய்த்தடுப்பு 
வரைாற்று அறிக்லக’யின் நகலைக் தகாரைாம், தமலும் 14 
மற்றும் அதற்கு தமற்பட்ட வயதுலடய மாணவர்கள் தங்கள் 
தநாய்த்தடுப்பு வரைாற்று அறிக்லகலய பின்வருமாறு 
தகாரைாம்:

• ‘யொமடியொகயர்’ ஆன்லைன் கணக்லகப் பயன்படுத்தி myGov 
my.gov.au/ என்ற வலைத்தளத்தில் 

• ‘யொமடியொகயர் எக்ஸ்பிரஸ் பிளஸ்’ (Medicare Express Plus) 
என்ற யொசயலி (App)-லயப் பயன்படுத்தி -  
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/ 
express-plus-mobile-apps

•  ‘AIR யொபாது விசாரிப்பு இலண’ப்லப 1800 653 809-இல் 
அலழப்பதன் மூைம்.

கே. என் ்பிள்்டள்டயப் ்பற்்றசிய �ேவல்ே்டள  
என்ன தொ்சய்வொர்ேள் ? 

இணக்கப் படிவத்தில் நீங்கள் யொகாடுக்கும் தகவல்கள், 
NSW மற்றும் யொகாமன்யொவல்தின்  சட்டவாக்கத்திலுள்ள 
இரகசியம் மற்றும் அந்தரங்கப் பாதுகாப்புகள் 
சட்டங்களுக்கு உட்பட்டலவ (இதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள 
அந்தரங்கக் கூற்றிலனப் பார்க்கவும்). உங்கள் பிள்லளயின் 
ஏற்கனதவயுள்ள தடுப்புமருந்ததற்றல் வரைாற்றுடன் 
இத்தகவல்கள் இலணக்கப்படுவலத இயலுமாக்குவதற்கும் 
MyGov இல் அவற்லறப் பார்ப்பதற்கும் ‘நியு சவுத் தவல்ஸ் 
(NSW) சுகாதார தநாய்த்தடுப்புப் பதிதவ’ட்டில் அலவ 
பதிவுயொசய்யப்பட்டு பின்பு ‘ஆஸ்திதரலிய தநாய்த்தடுப்புப் 
பதிதவ’ட்டில் (AIR) பதிதவற்றம் யொசய்யப்படும். 

்பொடை்சொ்டல க�ொய்த்�டுப்பூ்சசி ்பற்்றசிய கமல�ிே 
�ேவல்ே்டள �ொன் எங்கு தொ்ப்றலொம் ?

தமைதிக தகவல்கள்:

• NSW சுகாதரத்தின் பின்வரும் வலைத்தைத்தில் 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• உங்கள் பிரததச யொபாது்ச சுகாதாரப் பிரிவினலர 
1300 066 055-இல் யொதாடர்புயொகாள்வதன் மூைம் 

September 2022 © NSW Ministry of Health. SHPN (HP NSW) 220728-1-22

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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2 0//
பிறந்்த ்திக்தி பால்

ஆண் பபண்
உறு்தியற்ற/

இன்்டர்பசெக்ஸ்/

குறிப்பி்டப்ப்டா்தது

வகுப்பு

தொ�ொண்்டடை அழற்்சசி நோ�ொய், ஏர்ப்பு வலி,  
தொெர்்ட்டைஸ்ஸிஸ்  (dTpa) மருந்�ளிப்ெபிற்்கொன இணக்்கம் 

1. மொணவரின் வபிெரங்்கள்

2. பூர்வகுடியபினர் �கு�ி்டை

3. உங்்கள் வபிெரங்்கள் - தொெற்்றொர் அல்ைது ்ச்ட்டைபூர்வ ெொது்கொவைர்

குடும்பப் பபயர்

இட்்ட பபயர் / கள்

ப்தாண்்ட்ட அழற்செி நோ�ாய், ஏர்ப்பு வலி மற்றும்  பபர்ட்்டஸ்ஸிஸ் 
(dTpa) ்தடுப்புமருந்்தின் பிரநோயாசெனம் மற்றும் ஏற்ப்டக் 

கூடுமான பக்க வி்டைவுகள் பற்றிய ்தகவல்க்டை �ான் 

வாசெித்து விைங்கிக் பகாண்நோ்டன். 

நோமநோே பபயர் குறிப்பி்டப்பட்டுள்ை எனது பிள்்டைக்கு 

ப்தாண்்ட்ட அழற்செி நோ�ாய், ஏர்ப்பு வலி மற்றும் பபர்ட்்டஸ்ஸிஸ் 
(dTpa) ்தடுப்பு மருந்்தின் ஒரு நோ்டாஸ் அை்டவ்டயப் 

பபறுவ்தற்கு இத்து்டன் செம்ம்தம் வழங்குகிநோறன். 

�ான் அறிந்்த மட்டில் எனது பிள்்டையின் �ி்டே என்னபவனில்:

1. எனது பிள்்டைக்கு எந்்த ்தடுப்பு மருந்துக்கும் எ்திர் வி்டனயாக 

கடு்டமயான ஒவ்வா்டம (anaphylactic reaction) வந்்தது கி்ட்டயாது.

2. இ்தில் உள்ை்டக்கப்பட்டிருக்கும் ‘பபற்நோறாருக்கான ்தகவல்’ 

ஏட்டில் ்தடுப்பு மருந்து வழங்கப்ப்டக் கூ்டாது என்ப்தற்காகச் 

பசொல்ேப்பட்டுள்ை எந்்த ஒவ்வா்டம �ி்டே்டமயும் எனது 

பிள்்டையி்டம் கி்ட்டயாது.

3. கர்ப்பமாக இல்்டே.

பபற்நோறார்/பாதுகாவேர் பபயர் (உ.ம்JOHN SMITH)

வீட்டு முகவரி(உ.ம் 5 SMITH LANE)

புற�கர்

்டகத் ப்தா்டேநோபசெி எண்

பபற்நோறார் / பாதுகாவேர் ்டகபயாப்பம் ்திக்தி

மிகப் பபாருத்்தமான மாற்று ப்தா்டேநோபசெி எண்
(பிரநோ்தசெ குறியீட்டு்டன் உ்தா.உ02)

அஞ்செல் 
குறியீடு

பா்டசொ்டேயின் பபயர்

பமடிபகயர் இேக்கம்
பமடிபகயர் அட்்ட்டயில் உமது 
 பிள்்டையின் பபயருக்கு எ்திராகக் 
 குறிக்கப்பட்டுள்ை எண்

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும். நீை அல்லது ்கருப்பு மைப் ்ெமையோல் �டித்� எழுத்்தில் எழு்தவும்.

220728-2-22

Tamil

இல்்டே ஆம். அநோபாரிஜினல்
ஆம். அநோபாரிஜினல் மற்றும் 
ப்டாரஸ்  தீவு வாசெி இரண்டும்

ஆம். நோ்டாரஸ் 
 நீரி்டை தீவுவாசெிkhjpu
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02 02/

dTpa ைருந்்தளிப்புப் ெ்திவு
தொெற்நோ்றொர்/ெொது்கொவைர் ப்தோண்மடை அழற்சசி ்நோய் , ஏர்ப்பு 
வலி  அல்லது பெர்்ட்டைஸ்ஸிஸ் (dTpa) ைருந்்தளிப்புப் ெ்திவு

dTpa ைருந்்தளிப்புப் ெ்திவு

மொணவரின் தொெயர் (உ.ம். JANE SMITH) மொணவரின் தொெயர் (உ.ம். JANE SMITH)

�ொ�ியபின் கு்றசிப்பு்கள்

புயம் புயம்
்தடுப்பூசெி ஏற்றிய நோ�ரம்   
(24 மைி நோ�ரம்)

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய நோ�ரம்   
(24 மைி நோ�ரம்)

்தா்தியின் ்டகபயாப்பம் ்தா்தியின் ்டகபயாப்பம்்திக்தி ்திக்தி

: :

/

வக்செின் ப்தாகு்தி இேக்கம் வக்செின் ப்தாகு்தி இேக்கம்இ்டது

வேது

இ்டது

வேது

்தடுப்புைருந்்்தறறோ்த்தறகுக் கோரணம்

வரா்டம

இைக்கமின்்டம

சுகயீனம்

்டகபயாப்பமின்்டம

இைக்கம் ்திரும்பப்பபறப்பட்்டது 

நோவறு

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும் பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும்

அலுவலக ெோவமைக்கு ை்ட்டும் அலுவலக ெோவமைக்கு ை்ட்டும்

்தடுப்பூ்சசி வழங்கிய ெின்ைர் 
ப்சய்ய  ் வண்டியது

ஊ்சசி ப்சலுத்்தப்ெ்ட்டை இடைத்்தில் 
ஓர் எ்திர்விமை ஏறெ்ட்டைோல் 
என்ை ப்சய்வது

•  பிறிப்தாரு செந்்தர்ப்பத்்தில் உங்களுக்கு 
அவசெியப்படும் என்ப்தால் இந்்தப் ப்தி்டவப் 
நோபைிக் காக்கவும்.

•  உங்கள் குழந்்ட்தயின் ்தடுப்பூசெிகள் பற்றிய 
்தகவல்கள் ்தானாகநோவ ‘ஆஸ்்திநோரலிய 
நோ�ாய்த்்தடுப்புப் ப்திநோவட்டில்’ (AIR) ப்தியப்படும். 
்தடுப்பூசெித் நோ்த்தி குறித்து உங்கள் GP இ்டம் 
ப்தரிவித்துப் புதுப்பித்துக் பகாள்வ்தற்கான 
ப்தரி்டவ நீங்கள் நோமற்பகாள்ைோம்.

நீர் ்கவ்டைப்ெடும் அளவுக்கு உமது ெபிள்்டளயபில் எ�ிர் வபி்டனயொற்்ற்டை  அவ�ொனித்�ொல் 
உமது ெகு�ி ்டவத்�ிய்டர உடைநோன �ொடைவும்.

• மிருதுத் ்தன்்டம்டயப் நோபாக்க ஊசெிநோயற்றிய 
இ்டத்்தில் குைிர்ந்்த ஈரத் துைி்டய ்டவக்க.

• நோ�ாவு இருப்பின் பரசெி்டநோமால் உட்பகாள்ைவும்.

• அ்திகமாக நீராகாரம் அருந்்தவும்.
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சின்்னமுத்து (சின்்னம்்மமை) தடுப்புமைருந்து

கே. சின்்னமுத்து (சின்்னம்்மமை) என்்பது என்்ன ? 

சின்்னம்்மமையா்னது தொ�ாடுவ�்னால் பரவும் ஒரு 
தொ�ாற்று நோ�ாயாகும். ‘வரிதொசல்்லா –தொசாஸ்்டர்  ்மவரஸ்’ 
இ�ற்குக் காரணமைாகும். தொபாதுவாக ஆநோராக்ககியமைா்ன 
குழந்்ம�க்மைப் தொபாறுத்�வ்மர இது ஒரு குறுககியகா்ல 
நோ�ாயாகும். மைி�மைா்ன காய்்ச்சல், மூக்கு ஒழுகு�ல், 
தொபாதுவா்ன ப்லவீ்னம், தொகாப்புைங்கள் என்ப்ன இ�ன் 
அறிகுறிகள். வைர்ந்நோ�ா்மரப் தொபாறுத்�வ்மர இது 
தீவிரமைா்னது. நோ�ாய்த்�டுப்பு ஆற்றல் இல்்லா�வர்க்மைப் 
தொபாறுத்�வ்மர இது தீவிரமைா்ன, உயிராபத்�ா்ன நோ�ாயாக 
மைாற்லாம். 4,000 நோபரில் ஒருவர் �கிடீர்த் �்மச இயக்க 
(கடு்மமையா்ன சிறுமூ்மை அட்்டாக்ஸியா) இழப்்மப 
எ�கிர்தொகாள்வர், 100,000 நோபரில் ஒருவருக்கு மூ்மை வீக்கம் 
(என்தொசபலிடிஸ்) ஏற்படும். கர்ப்பமுற்ற கா்லத்�கில் ஏற்படும் 
இத்தொ�ாற்று நோ�ால் வடு மைற்றும் மூட்டுக் கு்மறபாடுகள் 
உட்பட்்ட பிறவிக் நோகாைாறுக்மை குழந்்ம�யில் 
ஏற்படுத்�்லாம்.  

கே. சின்்னம்்மமை எவ்்வவாறு ்பரவுேிறது ?

நோ�ாயின் ஆரம்பத்�கில் சின்்னம்்மமை இருமைலின்மூ்லம் 
பரப்பப்படுககின்றது. நோ�ாயின் பிற்பகு�கியில் 
தொகாப்புைங்கைில் உள்ை �கிரவத்து்டன் நோ�ரடியாகத் 
தொ�ா்டர்புதொகாள்வ�ன் மூ்லம் அந்� ்மவரஸ் 
பரப்பப்படுககின்றது. முன்்னர் ஒருநோபாதும் சின்்னம்்மமைக்கு 
ஆைாகா�வர்க்மை அல்்லது நோ�ாய்த்�டுப்புப் 
தொபறா�வர்க்மைப் தொபாறுத்�வ்மர இத்தொ�ாற்று 
தொ�ாடு்மகயி்னால் வி்மரவாகப் பரவக்கூடியது. தொ�ாற்று 
ஏற்பட்்ட ஒரு அல்்லது இரு �ாட்களுக்குப் பிறகு நோ�ாலில் 
சிவப்பு அ்ம்டயாைங்கள் நோ�ான்றும்நோபாதும் (அ�ாவது 
மூக்கு வடியும் கட்்டத்�கில்) மைற்றும் ஐந்து �ாட்கள் வ்மரக்கும் 
(தொகாப்புைங்கள் காய்ந்து க்னமைா்ன நோமைல் நோ�ாலி்னால் 
அ்மவ மூ்டப்படும்நோபாதும்) இந்� நோ�ாய் மைற்றவர்களுக்குத் 
தொ�ாற்ற்லாம்.

கே. தடுப்பு மைருந்துேள் எவ்்வவாறு 
சசயற்்படுேின்ற்ன ?

�டுப்பு மைருந்து சி்ல தொ�ாற்றுக்க்மை எ�கிர்ப்ப�ற்கு 
நோ�ாய்த்�டுப்பு்ச் சக்�கி்மயத் தூண்டிவிடுவ�ன் மூ்லம் 
தொசயற்படுககின்றது. �டுப்பு மைருந்து தொபற்ற ஒருவர் 
இத்தொ�ாற்றுகளு்டன் தொ�ா்டர்புதொகாள்ை நோ�ர்ந்�ால் 
அவர்களு்ம்டய நோ�ாய்த்�டுப்பு்ச் சக்�கி ஊக்கமைா்ன 
மு்மறயில் எ�கிர்வி்ம்னயாற்றி அந்� நோ�ாய் வைர்வ்ம�த் 
�டுக்ககின்றது அல்்லது அ�ன் தீவிரத்்ம�ப் தொபரிதும் 
கு்மறக்ககின்றது.

கே. இத்தடுப்பு மைருந்து எந்தளவு ்பய்னளிக்ேக் 
கூடியது ?

ஒரு அை்மவ சின்்னம்்மமை �டுப்பு மைருந்�ைிப்ப�ா்னது 
80 - 85% சின்்னம்்மமை்மயத் �டுப்ப�கில் மைிகவும் 
காத்�கிரமைா்னது, நோமைலும் இந்� நோ�ாய் தீவிரமைாக இருந்�ால் 
இது மைிகவும் தொசயல்�கிறநோ்னாடு அ்ம� எ�கிர்க்கும். 

கே. யவாருக்கு க�வாய்த்தடுப்பு மைருந்தளிக்ேப்்பட 
க்வண்டும் ?

14 வயது வ்மரயுள்ை மைாணவர்கள் �ாம் ஏற்க்னநோவ 
சின்்னம்்மமை தடுப்பு மைருந்்மதப் பெற்்றிருந்ததாலன்்றி 
(தொபாதுவாக 18 மைா� வய�கில்) அல்லது சின்்னம்்மமை 
நோ�தாய் வந்ததிருந்ததால், அவர்களுக்கு ஒரு நோவ்மைக்கா்ன 
சின்்னம்்மமைத் �டுப்பு மைருந்து வழங்கப்ப்ட நோவண்டும். 
14 மைற்றும் அ�ற்கு நோமைற்பட்்ட வய்ம�யுமு்ம்டய 
மைாணவர்களுக்கு இரண்டு ‘நோவ்மை சின்்னம்்மமை �டுப்பு 
மைருந்து, கு்மறந்�து 1-2 மைா� இ்ம்டதொவைியில் அவர்கைது 
மைருத்துவர் மூ்லம் வழங்கப்ப்ட நோவண்டும். 

பா்டசா்ம்லயி்லா்ன �டுப்பு மைருந்து�ைிப்புத் 
�கிட்்டத்�கின் கீழ் ‘நோ�சிய சுகா�ார மைற்றும் 
மைருத்துவ ஆராய்்ச்சிக் கவுன்ஸில்’ 
இ்னால் ப�கின்மை வய�கி்னருக்காகப் 
பரிந்து்மரக்கப்பட்டுள்ை �டுப்பு மைருந்துக்மை 
�கி.ச.நோவ. சுகா�ாரம் வழங்குககிறது. 
்மகதொயாப்பமைி்டப்பட்்ட தொபற்நோறார்/பாதுகாவ்லர் 
இணக்கம் வழங்கப்படுவது அவசியம்.  

உங்கள் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கககள்
• இத்�கவல் ஏட்்ம்ட கவ்னமைாக வாசிக்கவும்.

• உங்கள் பிள்்மைக்கு சின்்னமுத்து �டுப்பு மைருந்து 
வழங்கப்ப்ட நீங்கள் விரும்புவ�ாயின் ‘இணக்கப் 
படிவத்்ம�ப்’ பூரணப்படுத்�கிக் ்மகதொயாப்பமைிட்டு 
அப்படிவத்்ம� உங்கள் பிள்்மை ஊ்டாக 
பா்டசா்ம்லக்கு அனுப்பவும்.

• உங்கள் பிள்்மைக்கு சின்்னமுத்து �டுப்பு 
மைருந்து வழங்கப்படுவ்ம� நீங்கள் 
விரும்புவ�கில்்ம்லயாயின் இணக்கப் படிவத்்ம� 
�கிரப்பநோவா அ�்ம்னக் ்மகயைிக்கநோவா நோவண்்டாம்.  
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கே. யவாருக்குத் தடுப்புமைருந்து சேவாடுக்ேப்்படக் 
கூடவாது ? 

சின்்னமுத்துத் �டுப்புமைருந்்ம�ப் பின்வருநோவாருக்குக் 
தொகாடுக்கக்கூ்டாது:

• முன்்னர் �டுப்புமைருந்து தொகாடுக்கப்பட்்ட பின்்னர் 
அ்னபி்லக்ஸிஸ் ஒவ்வா்மமைக்கு ஆைா்னவர்கள்

• ஏ�ாவது �டுப்புமைருந்துக் கூறுகைால் அ்னபி்லக்ஸிஸ் 
ஒவ்வா்மமைக்கு ஆைா்னவர்கள் (அடுத்� பக்கத்�கில் 
பட்டியலி்டப்பட்டுள்ை்ன)

• கர்ப்பிணிகள் (�டுப்புமைருந்து ஏற்றி 28 �ாட்கள்வ்மர 
கர்ப்பம் �விர்க்கப்ப்ட நோவண்டும்) 

• முந்�கிய 12 மைா�ங்களுள் இரத்� மைாற்று்ச் 
சிககி்ச்்மச தொபற்றவர்கள்/இம்முநோ்னா குநோைாபிலின் 
ஊசிமைருந்நோ�ற்றியவர்கள்

• க்டந்� 4 வாரங்களுக்குள் ஒரு உயிர்த் �டுப்புமைருந்து 
தொபற்றவர்கள் (உம். MMR (சின்்னம்்மமை, அம்்மமைக்கட்டு, 
ருதொபல்்லா), BCG (காசநோ�ாய்), அல்்லது மைஞ்சட் காய்்ச்சல்)

• நோ�ாய்த்�டுப்பு ஆற்றல் அற்றவர்கள். உ.ம்

 i.  HIV/AIDS உள்ைவர்கள் 

 ii. கீநோமைாதொ�ரபி, க�கிர்வீ்ச்சு சிககி்ச்்மச அல்்லது அ�கிக 
அைவு வாய்மு்லமைா்ன நோகாட்டிதொகாஸ்தொ்டநோறாயிட்ஸ் 
மைருந்து நோபான்ற அ�கிக அைவு நோ�ாய்த்�டுப்பு ஆற்றல் 
கு்மறவிற்கா்ன சிககி்ச்்மச தொபறுபவர்கள்

 iii.  �கிணநீர்க் கட்டிகள், இரத்�ப் புற்று அல்்லது வி்னயமைா்ன 
புற்றுகள் உட்ப்ட தீவிர நோ�ாய்த்�டுப்பாற்றல் கு்மறபாடு 
உள்ைவர்கள்.

கே. அ்ன்பிலக்ஸிஸ் என்றவால் என்்ன ?

அ்னபி்லக்கஸிஸ் என்பது ஒரு தீவிரமைா்ன ஒவ்வா்மமை 
எ�கிர்வி்ம்னயாகும். உ்ட்னடியா்ன பரிகாரம் இல்்லாவிட்்டால் 
மையக்கமும் மைரணமும் சம்பவிக்கமுடியும். ஏததாவது தடுப்பு 
மைருந்நோதற்்றலின் ெின் இது மைிக அரிததாக ஏற்ெடுகதின்்றது. 
பா்டசா்ம்ல நோ�ாய்த்�டுப்புத் �ா�கிகள் அ்னபி்லக்ஸிஸ் 
சிககி்ச்்மசயில் முழுப் பயிற்சி தொபற்றவர்கைாவர்.

கே. என்்னிடம் ்பதிவுேள் இல்லவாதிருந்தவால் அல்லது 
எ்னது ்பிள்்மளக்கு ஏற்ே்னக்வ சின்்னம்்மமை க�வாய் 
ஏற்்பட்டிருந்ததவா அல்லது ஒரு ‘சின்்னமுத்து’ 
தடுப்புமைருந்கதற்றம்’ ்வழங்ேப்்பட்டுள்ளவாதவா எ்ன 
எ்னக்கு ஞவா்பேம் இல்்மலயவாயின் �வான் என்்ன 
சசய்்வது ? 

க்டந்� கா்லத்�கில் சின்்னம்்மமை நோ�ாய் ஏற்பட்டிருந்�து பற்றி 
அறியா�கிருந்�ாலும் அல்்லது ஏற்க்னநோவ சின்்னம்்மமை’ 
�டுப்புமைருந்து வழங்கப்பட்்டதுபற்றி சான்றுகள் 
இல்்லா�கிருந்�ாலும் பிள்்மைகளுக்கும் வைர்ந்நோ�ாருக்கும் 
பாதுகாப்பா்ன வி�த்�கில் ‘சின்்னமுத்து’ �டுப்புமைருந்நோ�ற்றம்’ 
வழங்கப்ப்ட முடியும்.

கே. சின்்னம்்மமைத் தடுப்புமைருந்துேள் என்்ன 
கசர்க்்மேே்மளக் சேவாண்டுள்ள்ன  ?  

�டுப்பு மைருந்�கில் பின்வருவ்ன உள்ை்டங்ககியுள்ை்ன: 
சுக்நோராஸ், ்மைட்நோரா்ம்லஸ்ட் நோபார்்மசன் தொெ்லட்டின், 
யுரியா, தொமைாநோ்னாநோசாடியம் க்லுட்்டாநோமைட், MRC-5 
தொசல்கைின் எ்ச்சக் கூறுகள், சிறி�ைவு �கிநோயா்மமைசின் 
மைற்றும் கால்�்ம்டக் குரு�கிநீர் (bovine serum). �டுப்புமைருந்து 
தொசயற்படுவ�ற்கு உ�வியாக அல்்லது ஒரு நோபணியாக்ச் 
தொசயற்படுவ�ற்காக இ்ச்நோசர்க்்மககள் �டுப்புமைருந்�கில் 
மைிக்ச் சிறி�ைவு நோசர்க்கப்படுககின்ற்ன. உற்பத்�கியின் நோபாது 
இந்�த் �டுப்பூசி, மைாட்டி்மற்ச்சி �கிணநீர் புர�ம் (bovine) 
இலிருந்து தொபறப்பட்்ட தொபாருட்கநோைாடு தொ�ா்டர்புபட்டுள்ைது.       

கே. தடுப்புமைருந்துேள் எந்தளவு ்பவாதுேவாப்்பவா்ன்ம்வ ?

அவுஸ்�கிநோரலியாவில் பயன்படுத்�ப்படும் �டுப்புமைருந்துகள் 
பாதுகாப்பா்ன்மவ. அ்மவ ‘சிககி்ச்்மச மைருந்துகள் 
�கிர்வாக’ த்�கி்னால் (Therapeutic Goods Administration) 
(TGA) அனுமை�கிக்கப்படும் முன் தீவிரமைா்ன பாதுகாப்புப் 
பரிநோசா�்ம்னகளுக்கு உட்ப்டநோவண்டும். இ�ற்கு நோமை்லாக 
இத்�டுப்புமைருந்துகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்�தும் அவற்றின் 
பாதுகாப்புத் �ன்்மமை்மய TGA கண்காணிக்ககிறது.

கே. சின்்னம்்மமைத் தடுப்புமைருந்துேளின் 
்பக்ே்வி்மளவுேள் யவா்ம்வ ? 

பக்கவி்மைவுகள் தொபாதுவாக மைி�மைா்ன்மவ. வழ்மமையாக 
ஊசிநோபாட்்ட இ்டத்�கில் நோ�ால் சிவத்�ல், வலி, வீக்கம் 
அல்்லது காய்்ச்சல் என்ப்ன காணப்படும். தீவிரமைா்ன 
பக்க வி்மைவுகள் மைிக அரிது. பக்க வி்மைவுகள் 
பற்றிய நோமை்ல�கிக �கவல்கள் www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination என்ற வ்ம்லத்�ைத்�கில் �டுப்பு மைருந்து 
பற்றிய ‘நுகர்நோவார் மைருந்து �கவல்’ இல் ககி்ம்டக்கும். �டுப்பு 
மைருந்�ைிக்கப்பட்்ட�ன் பின்பு ஏற்ப்டக் கூடுமைா்ன பக்க 
வி்மைவுகள் பற்றி கரிச்ம்னப் படும் தொபற்நோறார்கள் �மைது GP 
- ்மயத் தொ�ா்டர்புதொகாள்ைவும். அவர் உள்ளூர்ப்பகு�கி தொபாது்ச் 
சுகா�ார அ்லககிற்கு ஒரு அறிக்்மக்மய அனுப்ப நோவண்டும். 

கே. ேருத்தரித்த அல்லது ேருத்தரித்திருக்ேக்கூடும் 
என்று �ி்ம்னக்கும் ஒரு மைவாண்விக்கு தடுப்புமைருந்து 
சேவாடுக்ேலவாமைவா ? 

இல்்ம்ல. கருத்�ரித்� அல்்லது கருத்�ரித்�கிருக்கக்கூடும் 
என்று �கி்ம்னக்கும் எந்� ஒரு மைாணவிக்கும் �டுப்புமைருந்து 
தொகாடுக்கக் கூ்டாது. �டுப்புமைருந்து தொகாடுக்கும் �ாைில் 
மைாணவிகைி்டம் அவர்கள் கருவுற்றுள்ைார்கைா 
அல்்லது கருவுற்றிருக்கும் வாய்ப்பு உண்்டா என்று 
மைருந்நோ�ற்றும் �ா�கி நோகட்பார். மைாணவி ஆம் என்று ப�கில் 
தொசான்்னால் அவருக்கு மைருந்நோ�ற்றப் ப்டமைாட்்டாது. 
அதுபற்றி தொபற்நோறார் / பாதுகாவ்லரு்டன் உ்ட்னடியாகக் 
க்லந்து்மரயாடும்படி அவர் தூண்்டப்படுவார். அவருக்கு 
ஆநோ்லாச்ம்னயும் உ�வியும் வழிகாட்டு�லும் �ரக்கூடிய 
மைருத்துவ நோச்மவயின் தொ�ா்டர்பு விபரங்களும் அவருக்குக் 
தொகாடுக்கப்படும்.
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சின்்னமுத்து தடுப்புமைருந்து ஏற்்றப்ெடும் மைதாணவிகள் 
அததிலிருந்து 28 �தாட்கள் வ்மர கருவு்றக் கூடதாது.

கே. எ்னது ்பிள்்மளக்கு ஆஸ்த்துமைவா க�வாயிற்ேவாே 
உறிஞ்சியின் மூலம் கேவார்ட்டிகசவான் (cortisone) 
அல்லது ்பிரட்்னிகசவான் (prednisone) 
எடுப்்ப்வரவாயின் அ்வருக்கு என்்ன �டக்கும் ?

ஆஸ்த்மைா நோ�ாய் உள்ை ஒருவருக்கு அவர் எந்� மைருந்து 
பாவிப்பவராயினும் பாதுகாப்பா்ன மு்மறயில் சின்்னம்்மமைத் 
�டுப்புமைருந்து தொகாடுக்க முடியும்.

கே. என் இணக்ேத்்மத �வான் மீளப்ச்பற முடியுமைவா?

இணக்கத்்ம� எந்� நோ�ரத்�கிலும் மீைப்தொபற்லாம். 
பா்டசா்ம்லக்கு எழுத்துமூ்லம் அறிவித்து அல்்லது 
தொ�ா்ம்லநோபசியின் மூ்லம் இணக்கத்்ம� மீைப்தொபற்லாம். 

கே. தடுப்பு மைருந்கதற்றத்துக்கு தவாதிமைவார்ேள் 
்வரு்மே தரும் தி்னத்தில் எ்னது ்பிள்்மள 
்பவாடசவா்மலக்கு ்வரவா்மமையவால் அல்லது சுேயீ்னம் 
ேவாரணமைவாே தடுப்பு மைருந்கதற்றத்்மதத் த்வற 
்விட்டிருந்தவால் �வான் என்்ன சசய்்வது ? 

உங்கள் உள்ளூர் ்மவத்�கிய்மர அணுககி �டுப்பு 
மைருந்நோ�ற்றம் தொபற்றுக் தொகாள்வ�ற்கா்ன ஏற்பாடுக்மை்ச் 
தொசய்து தொகாள்க.  

கே. தடுப்பூசிேள் ்பற்றிய ்பதிக்வட்டி்ம்ன �வான் 
எவ்்வவாறு ச்பற்றுக் சேவாள்்வது ?

உங்கள் பிள்்மையின் �டுப்பூசிக்மைப் பற்றிய �கவல்கள் 
‘ஆஸ்�கிநோரலிய நோ�ாய்த்�டுப்பு ப�கிநோவடு’ (AIR)-இல் 
ப�கிநோவற்றப்படும். அ�ன் மூ்லம் உங்கள் பிள்்மையின் 
�ற்நோபா்ம�ய நோ�ாய்த்�டுப்பு வர்லாற்று்டன் அது 
இ்மணக்கப்படும்.

தொபற்நோறார்கள் �ங்கள் குழந்்ம� 14 வய்ம� அ்ம்டயும் வ்மர 
எந்� நோ�ரத்�கிலும் �ங்கள் குழந்்ம�யின் ‘AIR நோ�ாய்த்�டுப்பு 
வர்லாற்று அறிக்்மக’யின் �க்ம்லக் நோகார்லாம், நோமைலும் 14 
மைற்றும் அ�ற்கு நோமைற்பட்்ட வயது்ம்டய மைாணவர்கள் �ங்கள் 
நோ�ாய்த்�டுப்பு வர்லாற்று அறிக்்மக்மய பின்வருமைாறு 
நோகார்லாம்:

• ‘தொமைடிதொகயர்’ ஆன்்ம்லன் கணக்்மகப் பயன்படுத்�கி myGov 
my.gov.au/ என்ற வ்ம்லத்�ைத்�கில் 

• ‘தொமைடிதொகயர் எக்ஸ்பிரஸ் பிைஸ்’ (Medicare Express Plus) 
என்ற தொசயலி (App)-்மயப் பயன்படுத்�கி -  
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/ 
express-plus-mobile-apps

•  ‘AIR தொபாது விசாரிப்பு இ்மண’ப்்மப 1800 653 809-இல் 
அ்மழப்ப�ன் மூ்லம்.

கே. என் ்பிள்்மள்மயப் ்பற்றிய தே்வல்ே்மள  
என்்ன சசய்்வவார்ேள் ? 

இணக்கப் படிவத்�கில் நீங்கள் தொகாடுக்கும் �கவல்கள், 
NSW மைற்றும் தொகாமைன்தொவல்�கின்  சட்்டவாக்கத்�கிலுள்ை 
இரகசியம் மைற்றும் அந்�ரங்கப் பாதுகாப்புகள் 
சட்்டங்களுக்கு உட்பட்்ட்மவ (இ�கில் உள்ை்டக்கப்பட்டுள்ை 
அந்�ரங்கக் கூற்றி்ம்னப் பார்க்கவும்). உங்கள் பிள்்மையின் 
ஏற்க்னநோவயுள்ை �டுப்புமைருந்நோ�ற்றல் வர்லாற்று்டன் 
இத்�கவல்கள் இ்மணக்கப்படுவ்ம� இயலுமைாக்குவ�ற்கும் 
MyGov இல் அவற்்மறப் பார்ப்ப�ற்கும் ‘�கியு சவுத் நோவல்ஸ் 
(NSW) சுகா�ார நோ�ாய்த்�டுப்புப் ப�கிநோவ’ட்டில் அ்மவ 
ப�கிவுதொசய்யப்பட்டு பின்பு ‘ஆஸ்�கிநோரலிய நோ�ாய்த்�டுப்புப் 
ப�கிநோவ’ட்டில் (AIR) ப�கிநோவற்றம் தொசய்யப்படும். 

்பவாடசவா்மல க�வாய்த்தடுப்பூசி ்பற்றிய கமைலதிே 
தே்வல்ே்மள �வான் எங்கு ச்பறலவாம் ?

நோமை்ல�கிக �கவல்கள்:

• NSW சுகா�ரத்�கின் பின்வரும் வ்ம்லத்�்லத்�கில் 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• உங்கள் பிரநோ�ச தொபாது்ச் சுகா�ாரப் பிரிவி்ன்மர 
1300 066 055-இல் தொ�ா்டர்புதொகாள்வ�ன் மூ்லம் 
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2 0//
பிறந்்த ்திக்தி பால்

ஆண் பபண்
உறு்தியற்ற/

இன்்டர்பசெக்ஸ்/

குறிப்பி்டப்ப்டா்தது

வகுப்பு

2 0/ /

இல்்லலை ஆம். அபோபாரிஜினல்
ஆம். அபோபாரிஜினல் மற்றும் 
ப்டாரஸ்  தீவு வாசெி இரண்டும்

ஆம். போ்டாரஸ் 
 நீரி்லை தீவுவாசெி

சின்்னமுத்து (சின்்னம்்மமை)
மைருந்்தளிப்்பபிற்்ககா்ன இணக்்கம்
பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும். நீல அல்லது ்கருப்பு மைப் ்ெமையோல் ்தடித்்த எழுத்்தில் எழு்தவும்.

220733-2-22

1. மைகாணவரின் வபி்பரங்்கள்

2. பூர்வகுடியபி்னர் ்தகுநி்மல

குடும்பப் பபயர்

இட்்ட பபயர் / கள்

பா்டசொ்லலையின் பபயர்

பமடிபகயர் இலைக்கம்
மெடிமெயர் அட்்டடையில் உெது 
 பிள்்டளையின் மபயருக்கு எதிராெக் 
 குறிக்ெப்பட்டுள்ளை எண்

3. உங்்கள் வபி்பரங்்கள் - ப்பற்்றகார் அல்லது சட்்டபூர்வ ்பகாது்ககாவலர்
செின்னமுத்து ்தடுப்புமருந்்தின் பிரபோயாசெனம் மற்றும் 
ஏற்ப்டக் கூடுமான பக்க வி்லைவுகள் பற்றிய ்தகவல்க்லை 
நான் வாசெித்து விைங்கிக் பகாண்போ்டன். 

போமபோலை பபயர் குறிப்பி்டப்பட்டுள்ை எனது பிள்்லைக்கு 
செின்னமுத்து ்தடுப்புமருந்்தி்லன ஒரு மு்லற பபறுவ்தற்கு 
இத்து்டன் செம்ம்தம் வழங்குகிபோறன்.

நான் அறிந்்த மட்டில் எனது பிள்்லையின் நி்லலை என்னபவனில்:

1. எனது பிள்்லைக்கு எந்்த ்தடுப்பு மருந்துக்கும் எ்திர் வி்லனயாக 
கடு்லமயான ஒவ்வா்லம (anaphylactic reaction) வந்்தது 
கி்ல்டயாது.

2. இ்தில் உள்ை்டக்கப்பட்டிருக்கும் ‘பபற்போறாருக்கான ்தகவல்’ 
ஏட்டில் ்தடுப்பு மருந்து வழங்கப்ப்டக் கூ்டாது என்ப்தற்காகச் 
பசொல்லைப்பட்டுள்ை எந்்த ஒவ்வா்லம நி்லலை்லமயும் எனது 
பிள்்லையி்டம் கி்ல்டயாது.

3. கர்ப்பமாக இல்்லலை.

பபற்போறார்/பாதுகாவலைர் பபயர் (உ.ம் JOHN SMITH)

வீட்டு முகவரி (உ.ம் 5 SMITH LANE)

புறநகர்

்லகத் ப்தா்லலைபோபசெி எண்

பபற்போறார் / பாதுகாவலைர் ்லகபயாப்பம் ்திக்தி

மிகப் பபாருத்்தமான மாற்று ப்தா்லலைபோபசெி எண்
(iபிரபோ்தசெ குறியீட்டு்டன் உ்தா.உ 02)

அஞ்செல் 
குறியீடு

Tamil

khjpu
p kl;L

Nk

rk;k
jg; 

gbt
j;i

j

Mq;f
pyj;jp

y; 

epug
;gTk

;



02/ 02

சின்ைமுத்து (சின்ைம்மை) 
்தடுப்புைருந்துப் ெ்திவு 

ப்பற்்்றகார்/்பகாது்ககாவலர்  
சின்ைமுத்து (சின்ைம்மை) ்தடுப்புைருந்துப் ெ்திவு

சின்ைமுத்து (சின்ைம்மை) ்தடுப்புைருந்துப் ெ்திவு 

மைகாணவரின் ப்பயர் (உ.ம். JANE SMITH)

்தகா்தியபின் கு்றிப்பு்கள்

புயம்
்தடுப்பூசெி ஏற்றிய போநரம்  
(24மைி போநரம்)

்தா்தியின் ்லகபயாப்பம் ்திக்தி

:
வக்செின் ப்தாகு்தி இலைக்கம்இ்டது

வலைது

்தடுப்புைருந்்்தறறோ்த்தறகுக் கோரணம்

வரா்லம

இைக்கமின்்லம

சுகயீனம்

்லகபயாப்பமின்்லம

இைக்கம் ்திரும்பப்பபறப்பட்்டது 

போவறு

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும்

அலுவலக ெோவமைக்கு ைட்டும்

மைகாணவரின் ப்பயர் (உ.ம். JANE SMITH)

புயம்
்தடுப்பூசெி ஏற்றிய போநரம்  
(24மைி போநரம்)

்தா்தியின் ்லகபயாப்பம் ்திக்தி

:

/

வக்செின் ப்தாகு்தி இலைக்கம்இ்டது

வலைது

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும்

அலுவலக ெோவமைக்கு ைட்டும்

்தடுப்பூசி வழங்கிய ெின்ைர் 
பசய்ய  ் வண்டியது

ஊசி பசலுத்்தப்ெட்்ட இ்டத்்தில் 
ஓர் எ்திர்விமை ஏறெட்்டோல் 
என்ை பசய்வது

•  பிறிப்தாரு செந்்தர்ப்பத்்தில் உங்களுக்கு 
அவசெியப்படும் என்ப்தால் இந்்தப் ப்தி்லவப் 
போபைிக் காக்கவும்.

•  உங்கள் குழந்்ல்தயின் ்தடுப்பூசெிகள் பற்றிய 
்தகவல்கள் ்தானாகபோவ ‘ஆஸ்்திபோரலிய 
போநாய்த்்தடுப்புப் ப்திபோவட்டில்’ (AIR) ப்தியப்படும். 
்தடுப்பூசெித் போ்த்தி குறித்து உங்கள் GP இ்டம் 
ப்தரிவித்துப் புதுப்பித்துக் பகாள்வ்தற்கான 
ப்தரி்லவ நீங்கள் போமற்பகாள்ைலைாம்.

நீர் ்கவ்மலப்்படும் அளவுக்கு உமைது ்பபிள்்மளயபில் எ்திர் வபி்ம்னயகாற்்ற்மல  அவ்தகா்னித்்தகால் 
உமைது ்பகு்தி ்மவத்்திய்மர உ்ட்்ன நகா்டவும்.

• மிருதுத் ்தன்்லம்லயப் போபாக்க ஊசெிபோயற்றிய 
இ்டத்்தில் குைிர்ந்்த ஈரத் துைி்லய ்லவக்க.

• போநாவு இருப்பின் பரசெி்டபோமால் உட்பகாள்ைவும்.

• அ்திகமாக நீராகாரம் அருந்்தவும்.
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ஹெப்்படைடிஸ் B தடுப்புமருந்து

கே. ஹெப்்படைடிஸ் B க�ோய் என்்பது என்்ன ?

ஹெப்்படைடிஸ் B என்்பது காய்்ச்்சல், மஞ்சள் காமாடை 
மற்றும் ஹ்பாதுவான சுகயீனம் போ்பான்்ற போ�ாய் அ்றிகு்றிகளத் 
போ�ாற்றுவிக்கும் ஒரு டவரஸ் போ�ாயாகும். இது ஈரல் ்சிட�வு 
மற்றும் ஈரல் புற்றுபோ�ாயிற்கு இட்டு்ச்ஹ்சல்ைக் கூடும். ்சிைர் 
ஹெப்்படைடிஸ் B போ�ாயிற்கு உட்்பட்டிருந்�ாலும் �மக்கு 
அத்ஹ�ாற்று ஏற்்பட்டிருப்்பட� அவர்கள் அ்றியா�ிருக்கவும் 
கூடும். �மக்குத் ஹ�ரியாமபோைபோய அவர்கள் அந்போ�ாடய 
்பி்றருக்குக் கை த்�வும் கூடும்.

கே. ஹெப்்படைடிஸ் B எவ்்வோறு ்பரவுேிறது ?

• போ�ாய்த்ஹ�ாற்றுள்ள �ாயிைமிருந்து ்பிர்சவத்�ின்போ்பாதும் 
�ாய்ப்்பாலூட்ைல் மூைமும் குழந்ட�க்குக் கைத்�ப்்பை 
முடியும்.

• ஒரு ்பிள்டளயிைமிருந்து இன்ஹனாரு ்பிள்டளக்கு, 
ஹ்பாதுவாக �ி்றந்� புண்கள், காயங்கடளத் ஹ�ாடுவ�ன் 
மூைம்

• ்பாதுகாப்்பற்்ற உைலு்றவு

• ஊ்சிக் குத்துக் காயம்

• போ�ாய்நுண்மங்கள் அழிக்கப்்பைா� கருவிகள் மூைம் 
்ப்ச்ட்ச குத்து�ல் மற்றும் அணிகைன்களுக்காக 
உைடைத்துடளத்�ல்

• ஊ்சிபோ்பாடும் கருவிகடளப் ்பகிர்ந்துஹகாள்ளல்

கே. தடுப்பு மருந்துேள் எவ்்வோறு 
ஹெயற்்படுேின்ற்ன ?

�டுப்பு மருந்து ்சிை ஹ�ாற்றுக்கடள எ�ிர்ப்்ப�ற்கு 
போ�ாய்த்�டுப்பு்ச் ்சக்�ிடயத் தூண்டிவிடுவ�ன் மூைம் 
ஹ்சயற்்படுகின்்றது. �டுப்பு மருந்து ஹ்பற்்ற ஒருவர் 
இத்ஹ�ாற்றுகளுைன் ஹ�ாைர்புஹகாள்ள போ�ர்ந்�ால் 
அவர்களுடைய போ�ாய்த்�டுப்பு்ச் ்சக்�ி ஊக்கமான 
முட்றயில் எ�ிர்விடனயாற்்றி அந்� போ�ாய் வளர்வட�த் 
�டுக்கின்்றது அல்ைது அ�ன் தீவிரத்ட�ப் ஹ்பரிதும் 
குட்றக்கின்்றது.

கே. இத்தடுப்பு மருந்து எந்தளவு ்பய்னளிக்ேக் 
கூடியது ?  
ஹெப்்படைடிஸ் B ஹ�ாற்றுவ�ிலிருந்து �டுப்்ப�ில் 
ஹெப்்படைடிஸ் B �டுப்பு மருந்து காத்�ிரமான ்பாதுகாப்ட்ப 
வழங்குகின்்றது. 

கே. இத் தடுப்பு மருந்து முடறயில் எத்தட்ன 
அளட்வேள் மருந்கதற்றங்ேள் கதட்வப்்படுேின்ற்ன ?

‘துரி� ஆங்கிைக் கல்வி’ �ிடையங்களில் ஹெப்்படைடிஸ் 
B �டுப்புமருந்து இரண்டு மருந்போ�ற்்றங்கள் என்்ற 
அடிப்்படையில், மு�ைாவது மருந்போ�ற்்றம் வழங்கப்்பட்டு 4-6 
மா�ங்களில் இரண்ைவது மருந்போ�ற்்றம் வழங்கப்்படும். 

கே. ஒரு ‘அளட்வ ஹெப்்படைடிஸ் B 
தடுப்புமருந்கதற்றம்’ மட்டும் ்வழங்ேப்்பட்ைோல் 
என் ்பிள்டள ஹெப்்படைடிஸ் B- யிற்ஹேதிரோ்ன 
்போதுேோப்ட்பப் ஹ்பறுமோ ? 

இல்டை. ஹெப்்படைடிஸ் B- யிற்ஹக�ிரான ்பாதுகாப்ட்பப் 
ஹ்ப்ற ்ப�ின்ம வய�ினருக்கு (11-15 இற்கு இடைப்்பட்ை 
வய�ினர்) 2 அளடவகள் வளர்ந்போ�ாருக்கான �டுப்பு 
மருந்போ�ற்்றம் அவ்சியம்.  

கே. யோருக்கு க�ோய்த்தடுப்பு மருந்தளிக்ேப்்பை 
க்வண்டும் ?

11 - 15 வயதுடைய ்சகை மாணவர்களுக்கும் �ாம் 
குழந்ட�களாக அல்ைது ்சிறுவர்களாக இருந்�போ்பாது 
ஒரு �டுப்பு மருந்போ�ற்்றத்ட�ப் ஹ்பற்்றிருந்�ாைன்்றி, 
2 வளர்்நந்்ததோருக்்கதோன ‘அளடவ்கள்’ ஹெப்்படைடிஸ் B 
�டுப்பு மருந்போ�ற்்றம் வழங்கப்்பை போவண்டும். 

்பாை்சாடையிைான �டுப்பு மருந்து�ளிப்புத் 
�ிட்ைத்�ின் கீழ் ‘போ�்சிய சுகா�ார மற்றும் 
மருத்துவ ஆராய்்ச்்சிக் கவுன்ஸில்’ 
இனால் ்ப�ின்ம வய�ினருக்காகப் 
்பரிந்துடரக்கப்்பட்டுள்ள �டுப்பு மருந்துகடள 
�ி.்ச.போவ. சுகா�ாரம் வழங்குகி்றது. 
டகஹயாப்்பமிைப்்பட்ை ஹ்பற்போ்றார்/்பாதுகாவைர் 
இணக்கம் வழங்கப்்படுவது அவ்சியம்.  

உங்கள் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கககள்
• இத்�கவல் ஏட்டை கவனமாக வா்சிக்கவும்.

• உங்கள் ்பிள்டளக்கு ஹெப்்படைடிஸ் B �டுப்பு 
மருந்து வழங்கப்்பை நீங்கள் விரும்புவ�ாயின் 
‘இணக்கப் ்படிவத்ட�ப்’ பூரணப்்படுத்�ிக் 
டகஹயாப்்பமிட்டு அப்்படிவத்ட� உங்கள் ்பிள்டள 
ஊைாக ்பாை்சாடைக்கு அனுப்்பவும்.

• உங்கள் ்பிள்டளக்கு ஹெப்்படைடிஸ் B 
�டுப்பு மருந்து வழங்கப்்படுவட� நீங்கள் 
விரும்புவதில்்லலையாயின் இணக்கப் ்படிவத்ட� 
�ிரப்்பபோவா அ�டனக் டகயளிக்கபோவா வவண்்டடாம். 

NSW Health  Tamil பெற்்்றற்ோருக்கோன தகவல் ஏடு 
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16 மற்றும் அ்தற்கு ந்மற்்பட்ை வயதுடைய மாணவர்கள் 
3 குழ்நட்த மருத்துவம் சதோர்்ந்த ‘அளடவ்கள்’ �டுப்பு 
மருந்போ�ற்்றத்ட�ப் ஹ்பற்றுக்ஹகாள்ள போவண்டும். மு�ல் 
2 அளடவகளும் ்பாை்சாடையில் வழங்கப்்பைக்கூடும், 
போமலும் அ�ன் ்பின்பு �டுப்பு மருந்�ளிப்்பட� GP மூைம் 
பூரணப்்படுத்துவ�ற்காக அவருக்கு ஒரு கடி�மும் 
வழங்கப்்படும்.

கே. யோருக்குத் தடுப்புமருந்து ஹேோடுக்ேப்்பைக் 
கூைோது ? 

ஹெப்்படைடிஸ் B �டுப்பு மருந்து ்பின்வருபோவாருக்கு 
வழங்கப்்பைக் கூைாது. 

• முன்னர் �டுப்புமருந்து ஹகாடுக்கப்்பட்ை ்பின்னர் 
அன்பிைக்ஸிஸ் ஒவ்வாடமக்கு ஆளானவர்கள்

• ஏ�ாவது �டுப்புமருந்துக் கூறுகளால் அன்பிைக்ஸிஸ் 
ஒவ்வாடமக்கு ஆளானவர்கள் 

• கர்ப்்பிணிகள்

கே. தடுப்புமருந்துேள் எந்தளவு ்போதுேோப்்போ்னட்வ ?

அவுஸ்�ிபோரலியாவில் ்பயன்்படுத்�ப்்படும் �டுப்புமருந்துகள் 
்பாதுகாப்்பானடவ. அடவ ‘்சிகி்ச்ட்ச மருந்துகள் 
�ிர்வாக’ த்�ினால் (Therapeutic Goods Administration) 
(TGA) அனும�ிக்கப்்படும் முன் தீவிரமான ்பாதுகாப்புப் 
்பரிபோ்சா�டனகளுக்கு உட்்பைபோவண்டும். இ�ற்கு போமைாக 
இத்�டுப்புமருந்துகள் ்பயன்்பாட்டிற்கு வந்�தும் அவற்்றின் 
்பாதுகாப்புத் �ன்டமடய TGA கண்காணிக்கி்றது.

கே. ஹெப்்படைடிஸ் B தடுப்புமருந்துேள் என்்ன 
கெர்க்டேேடளக் ஹேோண்டுள்ள்ன  ?

�டுப்புமருந்�ில் அது ஹ்சயற்்பை உ�வக்கூடிய அலுமினியம் 
ெய்ட்ஹராக்டஸைட்டும், ்சிைபோவடள ஹ�ா�ியம் (yeast) 
புபோராட்டீன்ககளும் உள்ளைங்கியிருக்கைாம், போமலும் 
உற்்பத்�ியின் போ்பாது இத்�டுப்பூ்சி, மாட்டிட்ற்ச்்சி �ிணநீர் 
புர�ம் (bovine) இலிருந்து ஹ்ப்றப்்பட்ை ஹ்பாருட்கபோளாடு 
ஹ�ாைர்பு்பட்டுள்ளது.

கே. ஹெப்்படைடிஸ் B தடுப்புமருந்துேளின் 
்பக்ே்விடளவுேள் யோட்வ ? 

்பக்கவிடளவுகள் ஹ்பாதுவாக மி�மானடவ. வழடமயாக 
ஊ்சிபோ்பாட்ை இைத்�ில் போ�ால் ்சிவத்�ல், வலி, வீக்கம் 
அல்ைது காய்்ச்்சல் என்்பன காணப்்படும். தீவிரமான 
்பக்க விடளவுகள் மிக அரிது. ்பக்க விடளவுகள் 
்பற்்றிய போமை�ிக �கவல்கள் www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination என்்ற வடைத்�ளத்�ில் �டுப்பு மருந்து 
்பற்்றிய ‘நுகர்போவார் மருந்து �கவல்’ இல் கிடைக்கும். �டுப்பு 
மருந்�ளிக்கப்்பட்ை�ன் ்பின்பு ஏற்்பைக் கூடுமான ்பக்க 
விடளவுகள் ்பற்்றி கரி்சடனப் ்படும் ஹ்பற்போ்றார்கள் �மது GP 
- டயத் ஹ�ாைர்புஹகாள்ளவும். அவர் உள்ளூர்ப்்பகு�ி ஹ்பாது்ச் 
சுகா�ார அைகிற்கு ஒரு அ்றிக்டகடய அனுப்்ப போவண்டும். 

கே. அ்ன்பிலக்ஸிஸ் என்றோல் என்்ன ?

அன்பிைக்கஸிஸ் என்்பது ஒரு தீவிரமான ஒவ்வாடம 
எ�ிர்விடனயாகும். உைனடியான ்பரிகாரம் இல்ைாவிட்ைால் 
மயக்கமும் மரணமும் ்சம்்பவிக்கமுடியும். ஏ்ததோவது ்தடுப்பு 
மரு்நந்்தற்்றலின் ்பின் இது மி்க அரி்ததோ்க ஏற்்படு்கின்்றது. 
்பாை்சாடை போ�ாய்த்�டுப்புத் �ா�ிகள் அன்பிைக்ஸிஸ் 
்சிகி்ச்ட்சயில் முழுப் ்பயிற்்சி ஹ்பற்்றவர்களாவர்.

கே. என்்னிைம் ்பதிவுேள் இல்லோதிருந்தோல் அல்லது 
எ்னது ்பிள்டளக்கு ஏற்ே்னக்வ ஒரு ‘ஹெப்்படைடிஸ் 
B தடுப்புமருந்கதற்றம்’ ்வழங்ேப்்பட்டுள்ளோதோ எ்ன 
எ்னக்கு ஞோ்பேம் இல்டலயோயின் �ோன் என்்ன 
ஹெய்்வது ?

மற்ஹ்றாரு ‘ஹெப்்படைடிஸ் B �டுப்புமருந்போ�ற்்ற’த்ட� 
உங்கள் ்பிள்டளக்கு வழங்குவபோ� ்பாதுகாப்்பான�ாகும்.

கே. எ்னது குழந்டதக்கு ‘Hib’ தடுப்பு மருந்கதற்றம் 
ஒன்று ்வழங்ேப்்பட்டுள்ளது. இது எ்னது 
்பிள்டளடய ‘ஹெப்்படைடிஸ் B’ யிலிருந்து 
்போதுேோக்குமோ  ?

இல்டை. ‘ஹெஹமாஃ்பிலியஸ் இன்ஃப்ளுஹவன்ஸைா 
B வடகத்’ ஹ�ாற்்றிலிருந்து மட்டுபோம Hib �டுப்பு 
மருந்போ�ற்்றம் ்பாதுகாப்்பளிக்கும். இது குழந்ட�களுக்கு 
6 வாரங்கள், 4 மா�ங்கள், 6 மா�ங்கள் மற்றும் 18 மா� 
வய�ில் வழங்கப்்படுகின்்றது. இது உங்கள் ்பிள்டளக்கு 
‘ஹெப்்படைடிஸ் B’- யிற்ஹக�ிரான ்பாதுகாப்ட்ப வழங்காது.

கே. ேருத்தரித்த அல்லது ேருத்தரித்திருக்ேக்கூடும் 
என்று �ிட்னக்கும் ஒரு மோண்விக்கு தடுப்புமருந்து 
ஹேோடுக்ேலோமோ ? 

இல்டை. கருத்�ரித்� அல்ைது கருத்�ரித்�ிருக்கக்கூடும் 
என்று �ிடனக்கும் எந்� ஒரு மாணவிக்கும் �டுப்புமருந்து 
ஹகாடுக்கக் கூைாது. �டுப்புமருந்து ஹகாடுக்கும் �ாளில் 
மாணவிகளிைம் அவர்கள் கருவுற்றுள்ளார்களா 
அல்ைது கருவுற்்றிருக்கும் வாய்ப்பு உண்ைா என்று 
மருந்போ�ற்றும் �ா�ி போகட்்பார். மாணவி ஆம் என்று ்ப�ில் 
ஹ்சான்னால் அவருக்கு மருந்போ�ற்்றப் ்பைமாட்ைாது. 
அது்பற்்றி ஹ்பற்போ்றார் / ்பாதுகாவைருைன் உைனடியாகக் 
கைந்துடரயாடும்்படி அவர் தூண்ைப்்படுவார். அவருக்கு 
ஆபோைா்சடனயும் உ�வியும் வழிகாட்டு�லும் �ரக்கூடிய 
மருத்துவ போ்சடவயின் ஹ�ாைர்பு வி்பரங்களும் அவருக்குக் 
ஹகாடுக்கப்்படும்.

கே. எ்னது ்பிள்டளக்கு ஆஸ்த்துமோ க�ோயிற்ேோே 
உறிஞ்ெியின் மூலம் கேோர்ட்டிகெோன் (cortisone) 
அல்லது ்பிரட்்னிகெோன் (prednisone) 
எடுப்்ப்வரோயின் அ்வருக்கு என்்ன �ைக்கும் ?

ஆஸ்த்மா போ�ாய் உள்ள ஒருவருக்கு அவர் எந்� 
மருந்து ்பாவிப்்பவராயினும் ்பாதுகாப்்பான முட்றயில் 
ஹெப்்படைடிஸ் B �டுப்புமருந்து ஹகாடுக்க முடியும்.
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கே. தடுப்பு மருந்தளிக்ே யோஹரல்லோம் 
இணக்ேமளிக்ே முடியும் மற்றும் இணக்ேத்திட்ன 
மீளப்ஹ்பற முடியுமோ ?

18 வய�ிற்கு கீழ்ப்்பட்ை மாணவர்களுக்கு �டுப்பு 
மருந்�ளிக்கப்்படுவ�ற்கான இணக்கத்ட� ஹ்பற்போ்றார் /
்பாதுகாவைர்கள் மட்டுபோம அளிக்க முடியும். 18 மற்றும் 
அ�ற்கு போமற்்பட்ை வயதுடைய மாணவர்கள் �மக்குத் �டுப்பு 
மருந்�ளிக்கத் �ாபோம இணக்கமளிக்கைாம், அத்�னுைன் 
இடணக்கப் ்படிவத்ட�ப் பூரணப் ்படுத்�ி அ�ில் 
ஹ்பற்போ்றார் / ்பாதுகாவைர்’ என்்ற இைத்�ில் டகஹயாப்்பமிை 
போவண்டும். இணக்கத்ட� எந்� போ�ரத்�ிலும் மீளப்ஹ்ப்றைாம். 
்பாை்சாடைக்கு எழுத்துமூைம் அ்றிவித்து அல்ைது 
ஹ�ாடைபோ்ப்சியின் மூைம் இணக்கத்ட� மீளப்ஹ்ப்றைாம்.  

கே. தடுப்பு மருந்கதற்றத்துக்கு தோதிமோர்ேள் 
்வருடே தரும் தி்னத்தில் எ்னது ்பிள்டள 
்போைெோடலக்கு ்வரோடமயோல் அல்லது சுேயீ்னம் 
ேோரணமோே தடுப்பு மருந்கதற்றத்டதத் த்வற 
்விட்டிருந்தோல் �ோன் என்்ன ஹெய்ய்வது ? 

உங்கள் உள்ளூர் டவத்�ியடர அணுகி �டுப்பு 
மருந்போ�ற்்றம் ஹ்பற்றுக் ஹகாள்வ�ற்கான ஏற்்பாடுகடள்ச் 
ஹ்சய்து ஹகாள்க.  

கே. தடுப்பூெிேள் ்பற்றிய ்பதிக்வட்டிட்ன �ோன் 
எவ்்வோறு ஹ்பற்றுக் ஹேோள்்வது ?

உங்கள் ்பிள்டளயின் �டுப்பூ்சிகடளப் ்பற்்றிய �கவல்கள் 
‘ஆஸ்�ிபோரலிய போ�ாய்த்�டுப்பு ்ப�ிபோவடு’ (AIR)-இல் 
்ப�ிபோவற்்றப்்படும். அ�ன் மூைம் உங்கள் ்பிள்டளயின் 
�ற்போ்பாட�ய போ�ாய்த்�டுப்பு வரைாற்றுைன் அது 
இடணக்கப்்படும்.

ஹ்பற்போ்றார்கள் �ங்கள் குழந்ட� 14 வயட� அடையும் வடர 
எந்� போ�ரத்�ிலும் �ங்கள் குழந்ட�யின் ‘AIR போ�ாய்த்�டுப்பு 
வரைாற்று அ்றிக்டக’யின் �கடைக் போகாரைாம், போமலும் 14 
மற்றும் அ�ற்கு போமற்்பட்ை வயதுடைய மாணவர்கள் �ங்கள் 
போ�ாய்த்�டுப்பு வரைாற்று அ்றிக்டகடய ்பின்வருமாறு 
போகாரைாம்:

• ‘ஹமடிஹகயர்’ ஆன்டைன் கணக்டகப் ்பயன்்படுத்�ி myGov 
my.gov.au/ என்்ற வடைத்�ளத்�ில் 

• ‘ஹமடிஹகயர் எக்ஸ்்பிரஸ் ்பிளஸ்’ (Medicare Express Plus) 
என்்ற ஹ்சயலி (App)-டயப் ்பயன்்படுத்�ி -  
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/ 
express-plus-mobile-apps

•  ‘AIR ஹ்பாது வி்சாரிப்பு இடண’ப்ட்ப 1800 653 809-இல் 
அடழப்்ப�ன் மூைம்.

கே. என் ்பிள்டளடயப் ்பற்றிய தே்வல்ேடள  
என்்ன ஹெய்்வோர்ேள் ? 

இணக்கப் ்படிவத்�ில் நீங்கள் ஹகாடுக்கும் �கவல்கள், 
NSW மற்றும் ஹகாமன்ஹவல்�ின்  ்சட்ைவாக்கத்�ிலுள்ள 
இரக்சியம் மற்றும் அந்�ரங்கப் ்பாதுகாப்புகள் 
்சட்ைங்களுக்கு உட்்பட்ைடவ (இ�ில் உள்ளைக்கப்்பட்டுள்ள 
அந்�ரங்கக் கூற்்றிடனப் ்பார்க்கவும்). உங்கள் ்பிள்டளயின் 
ஏற்கனபோவயுள்ள �டுப்புமருந்போ�ற்்றல் வரைாற்றுைன் 
இத்�கவல்கள் இடணக்கப்்படுவட� இயலுமாக்குவ�ற்கும் 
MyGov இல் அவற்ட்றப் ்பார்ப்்ப�ற்கும் ‘�ியு ்சவுத் போவல்ஸ் 
(NSW) சுகா�ார போ�ாய்த்�டுப்புப் ்ப�ிபோவ’ட்டில் அடவ 
்ப�ிவுஹ்சய்யப்்பட்டு ்பின்பு ‘ஆஸ்�ிபோரலிய போ�ாய்த்�டுப்புப் 
்ப�ிபோவ’ட்டில் (AIR) ்ப�ிபோவற்்றம் ஹ்சய்யப்்படும். 

்போைெோடல க�ோய்த்தடுப்பூெி ்பற்றிய கமலதிே 
தே்வல்ேடள �ோன் எங்கு ஹ்பறலோம் ?

போமை�ிக �கவல்கள்:

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

• உங்கள் ்பிரபோ�்ச ஹ்பாது்ச் சுகா�ாரப் ்பிரிவினடர 
1300 066 055-இல் ஹ�ாைர்புஹகாள்வ�ன் மூைம் 

https://my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
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இல்ணலை ஆம். அடோபாரிஜினல்
ஆம். அடோபாரிஜினல் மற்றும் 
ப்டாரஸ்  தீவு வாசெி இரண்டும்

ஹெப்்படைடிஸ் B
மருந்்தளிப்்பபிற்்ககான இணக்்கம் 
பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும். நீல அல்லது ்கருப்பு மைப் ்ெமையோல் ்தடித்்த எழுத்்தில் எழு்தவும்.

220729-2-22

்தடுப்பூசி வழங்கிய ெின்ைர் 
பசய்ய  ் வண்டியது

ஊசி பசலுத்்தப்ெட்்ட இ்டத்்தில் 
ஓர் எ்திர்விமை ஏறெட்்டோல் 
என்ை பசய்வது•  பிறிப்தாரு செந்்தர்ப்பத்்தில் உங்களுக்கு அவசெியப்படும் 

என்ப்தால் இந்்தப் ப்திணவப் டோபைிக் காக்கவும்.

•  உங்கள் குழந்ண்தயின் ்தடுப்பூசெிகள் பற்றிய ்தகவல்கள் 

்தானாகடோவ ‘ஆஸ்்திடோரலிய டோ�ாய்த்்தடுப்புப் ப்திடோவட்டில்’ 

(AIR) ப்தியப்படும். ்தடுப்பூசெித் டோ்த்தி குறித்து உங்கள் GP 

இ்டம் ப்தரிவித்துப் புதுப்பித்துக் பகாள்வ்தற்கான ப்தரிணவ 

நீங்கள் டோமற்பகாள்்ளலைாம்.

நீர் ்கவடலப்்படும் அளவுக்கு உமது ்பபிள்டளயபில் எ்திர் வபிடனயகாற்்றடல  அவ்தகானித்்தகால் 
உமது ்பகு்தி டவத்்தியடை உைனன நகாைவும்.

• மிருதுத் ்தன்ணமணயப் டோபாக்க ஊசெிடோயற்றிய இ்டத்்தில் 

கு்ளிர்ந்்த ஈரத் துைிணய ணவக்க.

• டோ�ாவு இருப்பின் பரசெி்டடோமால் உட்பகாள்்ளவும்.

• அ்திகமாக நீராகாரம் அருந்்தவும்.

1. மகாணவைின் வபி்பைங்்கள்

2. பூர்வகுடியபினர் ்தகுநிடல

குடும்பப் பபயர்

இட்்ட பபயர் / கள்

பா்டசொணலையின் பபயர்

பமடிபகயர் இலைக்கம்
மெடிமெயர் அட்்டடையில் உெது 
 பிள்்டளையின் மபயருக்கு எதிராெக் 
 குறிக்ெப்பட்டுள்ளை எண்

3. உங்்கள் வபி்பைங்்கள் - ஹ்பற்்றகார் அல்லது சட்ைபூர்வ ்பகாது்ககாவலர்

பெப்பண்டடிஸ் B ்தடுப்பு மருந்்தின் பிரடோயாசெனம் மற்றும் 
ஏற்ப்டக் கூடுமான பக்க விண்ளவுகள் பற்றிய ்தகவல்கண்ள 
�ான் வாசெித்து வி்ளங்கிக் பகாண்டோ்டன். 

டோமடோலை பபயர் குறிப்பி்டப்பட்டுள்்ள எனது பிள்ண்ளக்கு 
பெப்பண்டடிஸ் B ்தடுப்புமருந்்திணன 2 முணற 
பபறுவ்தற்கு இத்து்டன் செம்ம்தம் வழங்குகிடோறன். 

�ான் அறிந்்த மட்டில் எனது பிள்ண்ளயின் �ிணலை என்னபவனில்:

1. எனது பிள்ண்ளக்கு எந்்த ்தடுப்பு மருந்துக்கும் எ்திர் விணனயாக 
கடுணமயான ஒவ்வாணம (anaphylactic reaction) வந்்தது கிண்டயாது.

2. இ்தில் உள்்ள்டக்கப்பட்டிருக்கும் ‘பபற்டோறாருக்கான ்தகவல்’ 
ஏட்டில் ்தடுப்பு மருந்து வழங்கப்ப்டக் கூ்டாது என்ப்தற்காகச் 
பசொல்லைப்பட்டுள்்ள எந்்த ஒவ்வாணம �ிணலைணமயும் எனது 
பிள்ண்ளயி்டம் கிண்டயாது.

3. கர்ப்பமாக இல்ணலை.

பபற்டோறார்/பாதுகாவலைர் பபயர் (உ.ம்JOHN SMITH)

வீட்டு முகவரி(உ.ம்5 SMITH LANE)

புற�கர்

ணகத் ப்தாணலைடோபசெி எண்

பபற்டோறார் / பாதுகாவலைர் ணகபயாப்பம் ்திக்தி

மிகப் பபாருத்்தமான மாற்று ப்தாணலைடோபசெி எண்
(பிரடோ்தசெ குறியீட்டு்டன் உ்தா.உ02)

அஞ்செல் 
குறியீடு

Tamil

்தடுப்பூசி வழங்கிய ெின்ைர் 
பசய்ய  ் வண்டியது

ஊசி பசலுத்்தப்ெட்்ட இ்டத்்தில் 
ஓர் எ்திர்விமை ஏறெட்்டோல் 
என்ை பசய்வது•  பிறிப்தாரு செந்்தர்ப்பத்்தில் உங்களுக்கு அவசெியப்படும் 

என்ப்தால் இந்்தப் ப்திணவப் டோபைிக் காக்கவும்.

•  உங்கள் குழந்ண்தயின் ்தடுப்பூசெிகள் பற்றிய ்தகவல்கள் 

்தானாகடோவ ‘ஆஸ்்திடோரலிய டோ�ாய்த்்தடுப்புப் ப்திடோவட்டில்’ 

(AIR) ப்தியப்படும். ்தடுப்பூசெித் டோ்த்தி குறித்து உங்கள் GP 

இ்டம் ப்தரிவித்துப் புதுப்பித்துக் பகாள்வ்தற்கான ப்தரிணவ 

நீங்கள் டோமற்பகாள்்ளலைாம்.

நீர் ்கவடலப்்படும் அளவுக்கு உமது ்பபிள்டளயபில் எ்திர் வபிடனயகாற்்றடல  அவ்தகானித்்தகால் 
உமது ்பகு்தி டவத்்தியடை உைனன நகாைவும்.

• மிருதுத் ்தன்ணமணயப் டோபாக்க ஊசெிடோயற்றிய இ்டத்்தில் 

கு்ளிர்ந்்த ஈரத் துைிணய ணவக்க.

• டோ�ாவு இருப்பின் பரசெி்டடோமால் உட்பகாள்்ளவும்.

• அ்திகமாக நீராகாரம் அருந்்தவும்.
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பெப்ெம்டடிஸ் B 
்தடுப்புைருந்துப் ெ்திவு

ஹ்பற்ன்றகார்/்பகாது்ககாவலர் 
பெப்ெம்டடிஸ் B ்தடுப்புைருந்துப் ெ்திவு

பெப்ெம்டடிஸ் B ்தடுப்புைருந்துப் ெ்திவு ைருந்்திைளவு  1

ைருந்்திைளவு 2

மகாணவைின் ஹ்பயர் (உ.ம். JANE SMITH) மகாணவைின் ஹ்பயர் (உ.ம். JANE SMITH)

்தகா்தியபின் கு்றிப்பு்கள்

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய டோ�ரம்   
(24 மைி டோ�ரம்)

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய டோ�ரம்   
(24 மைி டோ�ரம்)

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய டோ�ரம்   
(24 மைி டோ�ரம்)

்தா்தியின் ணகபயாப்பம்

்தா்தியின் ணகபயாப்பம்

்தா்தியின் ணகபயாப்பம்
்திக்தி

்திக்தி

்திக்தி

வக்செின் ப்தாகு்தி இலைக்கம்

வக்செின் ப்தாகு்தி இலைக்கம்

வக்செின் ப்தாகு்தி இலைக்கம்
இ்டது

வலைது

இ்டது

வலைது

இ்டது

வலைது

்தடுப்புைருந்்்தறறோ்த்தறகுக் கோரணம்

வராணம

இைக்கமின்ணம

சுகயீனம்

ணகபயாப்பமின்ணம

இைக்கம் ்திரும்பப்பபறப்பட்்டது 

டோவறு

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும் பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும்

அலுவலக ெோவமைக்கு ைட்டும் அலுவலக ெோவமைக்கு ைட்டும்

ைருந்்திைளவு  1

ைருந்்திைளவு 2

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய டோ�ரம்   
(24 மைி டோ�ரம்)

்தா்தியின் ணகபயாப்பம் ்திக்தி

வக்செின் ப்தாகு்தி இலைக்கம்இ்டது

வலைது

அலுவலக ெோவமைக்கு ைட்டும்

மகாணவைின் ஹ்பயர் (உ.ம். JANE SMITH)

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும்

பெப்ெம்டடிஸ் B ்தடுப்புைருந்துப் ெ்திவு

புயம்

புயம்

புயம்

புயம் khjpu
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சின்்னமுத்து, அம்்மமைக்்கட்டு மைற்றும் 
ருபெல்்லலா (MMR) முக்கூட்டு தடுப்பூசி

கே. சின்்னமுத்து, அம்்மமைக்ேட்டு மைற்றும் ருபெல்்லலா 
என்ெ்மை யலா்மை ?  

காய்்ச்்சல், இருமல் மற்றும் தோ�ால் அரிப்பு தோ�ான்்றவற்்ற்றத் 
தோ�ாற்றுவிக்கும் கடு்றமயான தொ�ாற்று தோ�ாய்க் கிருமிதோய 
சின்்னமுத்து ஆகும். �ிதோமானியா, வயிற்றுப்தோ�ாக்கு 
மற்றும் �டுத்�ர காது தோ�ாய்த்தொ�ாற்றுகள் ஆகிய்றவ 
அடிக்கடி ஏற்�டும் ்சிக்கல்களில் அடங்கும். ஒவதொவாரு 1,000 
தோ�ரில் ஒருவருக்கு மூ்றள அழற்்சி ஏற்�டுகி்றது, தோமலும் 
இவர்களில் 10-15% இ்றப்�ர், மற்றும் �லருக்கு �ிரந்�ர 
மூ்றள்ச் �ா�ிப்பு ஏற்�டும்.

கழுத்து்ச் சுரப்�ிகளில் வீக்கமும் கடு்றமயான காய்்ச்்சலும் 
ஏற்�டுத்�க் கூடிய தொ�ாற்றுதோ�ாதோய அம்்மமைக்்கட்டு ஆகும். 
�ா�ிக்கப்�ட்டவர்களில் சுமார் 10 ்ச�வீ�மாதோனாருக்கு 
மூ்றள மற்றும் முதுதொகலும்புக்றள்ச் சுற்்றியுள்ள 
்சவவுகளில் வீக்கம் (மூ்றளக்காய்்ச்்சல் அ்றிகு்றிகள் 
மற்றும் தோ�ாய்க்கு்றிகள்) உருவாக்கும், அதோ� ்சமயம் 
15-30 ்ச�வீ�மான �ருவ வய்ற�த் �ாண்டிய ஆண் 
�ிள்்றளககளுக்கு வி்ற� வீக்கம் (ஓர்க்்றகட்டிஸ்) 
உருவாகும். கருத் �ரித்� மு�ல் மூன்று மா�ங்களில் 
ஏற்�டும் அம்்றமக்கட்டு காரணமாக �ானாகதோவ ஏற்�டும் 
கரு்ச் ்சி்ற�வும் �ிகழ வாய்ப்பு உண்டு.

காய்்ச்்சல், தோ�ால் அரிப்பு மற்றும் சுரப்�ிகளின் வீக்கம் 
ஆகியவற்்ற்றத் தோ�ாற்றுவிக்கும் ்றவரஸ் தொ�ாற்று தோ�ாய் 
ருபெல்்லலா (தோேர்மன் ்சின்னமுத்து) ஆகும். கர்ப்�ிணிகள் 
இ�னால் பீடிக்கப்�ட்டால், �ி்றக்கும் குழந்்ற�களில் 
இந்� தோ�ாய் மிகவும் கடு்றமயான கு்ற்ற�ாடுக்றளத் 
தோ�ாற்றுவிக்கும். கர்ப்�ம் �ரித்� மு�ல் 3 மா�த்�ினுள் 
இந்தோ�ாயிற்கு உட்�ட்ட 90 வீ�மான குழந்்ற�களுக்கு 
அ்றிவு்சார் இயலா்றம உட்�ட, தொ்சவிட்டுத் �ன்்றம, 
�ார்்றவயின்்றம மற்றும் �ாரிய இரு�ய தோ�ாய்கள் தோ�ான்்ற 
�ி்றவிக் கு்ற்ற�ாடுகள் இருக்கும். 

கே. சின்்னமுத்து, அம்்மமைக்ேட்டு, ருபெல்்லலா 
க�லாய்ேள் எவ்ைலாறு ெரவுேின்்ற்ன ?

இருமல், தும்மல் மூலமாக இந்� ்றவரஸ் கிருமிகள் 
�ரவுகின்்றன. மனி�ர்களில் காணப்�டும் தொ�ாற்று 
தோ�ாய்களில் மிக இலகுவாகப் �ரவக் கூடிய�ாகும் 
்சின்னமுத்து. இந்� தோ�ாயு்றடய ஒருவர் இருக்கும் அ்ற்றயில் 
இன்தொனாருவர் இருந்�ால் அவருக்கும் இது தொ�ாற்றும். 

கே. தடுப்பு மைருந்துேள் எவ்ைலாறு 
பசயற்ெடுேின்்ற்ன ?

�டுப்பு மருந்து ்சில தொ�ாற்றுக்க்றள எ�ிர்ப்��ற்கு 
தோ�ாய்த்�டுப்பு்ச் ்சக்�ி்றயத் தூண்டிவிடுவ�ன் மூலம் 
தொ்சயற்�டுகின்்றது. �டுப்பு மருந்து தொ�ற்்ற ஒருவர் 
இத்தொ�ாற்றுகளுடன் தொ�ாடர்புதொகாள்ள தோ�ர்ந்�ால் 
அவர்களு்றடய தோ�ாய்த்�டுப்பு்ச் ்சக்�ி ஊக்கமான 
மு்ற்றயில் எ�ிர்வி்றனயாற்்றி அந்� தோ�ாய் வளர்வ்ற�த் 
�டுக்கின்்றது அல்லது அ�ன் தீவிரத்்ற�ப் தொ�ரிதும் 
கு்ற்றக்கின்்றது.

கே. இத்தடுப்பு மைருந்து எந்தளவு ெய்னளிக்ேக் 
கூடியது ?

்சின்னமுத்து, அம்்றமக்கட்டு மற்றும் ருதொ�ல்லா (MMR) 
தொ�ாற்றுவ�ிலிருந்து �டுப்��ில் இந்� முக்கூட்டு �டுப்பு 
மருந்து காத்�ிரமான �ாதுகாப்்ற� வழங்குகி்றது. 

கே. யலாருக்கு க�லாய்த்தடுப்பு மைருந்தளிக்ேப்ெட 
கைண்டும் ?

ஏற்கனதோவ இரண்டு �டுப்பு மருந்தோ�ற்்றங்கள் 
வழங்கப்�ட்டிருந்�ாலன்்றி, ��ின்ம வய�ினருக்கு 
்சின்னமுத்து, அம்்றமக்கட்டு மற்றும் ருதொ�ல்லாவிலிருந்து 
முழு்றமயான �ாதுகாப்்ற�ப் தொ�்ற ்சின்னமுத்து, 
அம்்றமக்கட்டு மற்றும் ருதொ�ல்லா (MMR) விற்தொக�ிரான 
இரண்டு தோவ்றள �டுப்பு மருந்தோ�ற்்றங்கள் ்சி�ார்சு 
தொ்சய்யப்�டுகின்்றன.

�ாட்சா்றலயிலான �டுப்பு மருந்து�ளிப்புத் 
�ிட்டத்�ின் கீழ் ‘தோ�்சிய சுகா�ார மற்றும் 
மருத்துவ ஆராய்்ச்்சிக் கவுன்ஸில்’ 
இனால் ��ின்ம வய�ினருக்காகப் 
�ரிந்து்றரக்கப்�ட்டுள்ள �டுப்பு மருந்துக்றள 
�ி.்ச.தோவ. சுகா�ாரம் வழங்குகி்றது. 
்றகதொயாப்�மிடப்�ட்ட தொ�ற்தோ்றார்/�ாதுகாவலர் 
இணக்கம் வழங்கப்�டுவது அவ்சியம்.  

உங்கள் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கககள்
• இத்�கவல் ஏட்்றட கவனமாக வா்சிக்கவும்.

• உங்கள் �ிள்்றளக்கு ்சின்னமுத்து, அம்்றமக்கட்டு 
மற்றும் ருதொ�ல்லா �டுப்பு மருந்து வழங்கப்�ட 
நீங்கள் விரும்புவ�ாயின் ‘இணக்கப் �டிவத்்ற�ப்’ 
பூரணப்�டுத்�ிக் ்றகதொயாப்�மிட்டு அப்�டிவத்்ற� 
உங்கள் �ிள்்றள ஊடாக �ாட்சா்றலக்கு அனுப்�வும்.  

• உங்கள் �ிள்்றளக்கு ்சின்னமுத்து, 
அம்்றமக்கட்டு மற்றும் ருதொ�ல்லா �டுப்பு 
மருந்து வழங்கப்�டுவ்ற� நீங்கள் 
விரும்புவதில்்லலையாயின் இணக்கப் �டிவத்்ற� 
�ிரப்�தோவா அ�்றனக் ்றகயளிக்கதோவா வவண்்டடாம். 
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Measles, mumps and rubella (MMR) vaccine



கே. யலாருக்குத் தடுப்புமைருந்து பேலாடுக்ேப்ெடக் 
கூடலாது ? 

MMR �டுப்புமருந்து �ின்வருதோவாருக்குக் தொகாடுக்கப்�டக் 
கூடாது:

• முன்னர் முக்கூட்டு �டுப்பு மருந்து வழங்கப்�ட்ட தோ�ாது 
கடும் ஒவவா்றமக்கு (அன�ிலக்ஸிஸ்) உட்�ட்டவர்கள்

• �டுப்பு மருந்�ில் உள்ளடங்கியுள்ள கூறுகளில் 
ஏ�ாவது ஒன்்றால் (கீதோழ �ட்டியலிடப்�ட்டுள்ளது) கடும் 
அன�ிலக்ஸிஸ் ஒவவா்றம ஏற்�ட்டவர்கள் 

• கர்ப்�ிணிகள் (�டுப்பு மருந்தோ�ற்்றத்�ில் இருந்து 28 
�ாட்களுக்கு கர்ப்�மா�ல் �விர்க்கப்�ட தோவண்டும்) 

• கடந்� �ான்கு வாரங்களுக்குள் ்சின்னமுத்து (்சின்னம்்றம) 
பீசீேி (கா்ச தோ�ாய்) அல்லது மஞ்்சள் காய்்ச்்சல் 
தோ�ான்்றவற்்றிற்கான ஒரு ‘உயிர்த் �டுப்பு மருந்து’ 
தொ�ற்்றவர்.

• கடந்� வருடத்�ில் இரத்� மாற்று்ச் ்சிகி்ச்்ற்ச/
இம்முதோனாகுதோளா�ிலின் ஊ்சிமருந்தோ�ற்்றம் தொ�ற்்றவர்கள். 

• தோ�ாய் எ�ிர்ப்பு்ச் ்சக்�ி �ா�ிக்கப்�ட்டுள்ளவர் அ�ாவது:

 (i) எ்ச்.ஐ.வி / எய்ட்ஸ் உள்ளவர்கள்

 (ii)  அ�ிக அளவில் வாய்மூல கார்டிதோகாஸ்டிராயிடுகள் 
(corticosteroids) எடுப்�வர்கள்

 (iii)  அ�ியளவியிலான தோ�ாய் எ�ிர்ப்புக் கட்டுப்�ாட்டு்ச் 
்சிகி்ச்்ற்ச அல்லது தொ�ாதுவான க�ிர்வீ்ச்சு அல்லது 
எக்ஸ்-தோர ்சிகி்ச்்ற்ச தொ�று�வர் 

 (iv)  சுரப்�ிப் புற்று, லுதோகமியா எனப்�டும் இரத்�ப் 
புற்று மற்றும் தொ�ாட்்ஜகின் வியா�ி உட்�ட புற்று 
வி்றளவிக்கும் �ி்றலகளால் பீடிக்கப்�ட்டவர்கள்.

கே. MMR தடுப்புமைருந்துேள் என்்ன 
கசர்க்்மேே்மளக் பேலாண்டுள்ள்ன ?

MMR �டுப்பு மருந்�ில் �ின்வருவன உள்ளடங்கியுள்ளன: 
�ாலிலுள்ள ்சர்க்க்றர, �ிதோயாமய்்சின், தோ்சார்�ிதோடால் மற்றும் 
மனிடால். �டுப்புமருந்துகள் மு்ற்றயாக தொ்சயல்�டுவ�ற்காக 
அல்லது �ழு�்றடயா�ிருப்��ற்காக இந்� தோ்சர்க்்றககள் 
மிக்ச் ்சி்றிய அளவில் தோ்சர்க்கப்�ட்டுள்ளன. 

கே. தடுப்புமைருந்துேள் எந்தளவு ெலாதுேலாப்ெலா்ன்மை ?

அவுஸ்�ிதோரலியாவில் �யன்�டுத்�ப்�டும் �டுப்புமருந்துகள் 
�ாதுகாப்�ான்றவ. அ்றவ ‘்சிகி்ச்்ற்ச மருந்துகள் 
�ிர்வாக’ த்�ினால் (Therapeutic Goods Administration) 
(TGA) அனும�ிக்கப்�டும் முன் தீவிரமான �ாதுகாப்புப் 
�ரிதோ்சா�்றனகளுக்கு உட்�டதோவண்டும். இ�ற்கு தோமலாக 
இத்�டுப்புமருந்துகள் �யன்�ாட்டிற்கு வந்�தும் அவற்்றின் 
�ாதுகாப்புத் �ன்்றம்றய TGA கண்காணிக்கி்றது.

கே. MMR தடுப்புமைருந்துேளின் ெக்ேைி்மளவுேள் 
யலா்மை?  
முக்கூட்டு �டுப்பு மருந்துகள் �ாதுகாப்�ான்றவ, 
காத்�ிரமான்றவ மற்றும் ்சகிக்க இயலுமான்றவ. 
தொ�ாதுவான சுகயீனமும் காய்்ச்்சலுடன் ்சிலதோவ்றள 
தோ�ால் அரிப்பும் தொ�ாதுவான �க்க வி்றளவுகள் ஆகும் 
(இ்றவ தொ�ாற்்றக்கூடிய்றவ அல்ல, MMR �டுப்பு 
மருந்தோ�ற்்றத்துக்குப் �ி்றகு 5 மு�ல் 12 �ாட்களுள் இந்� 
�ி்றலகள் ஏற்�டலாம்). அன�ிலக்ஸிஸ் உட்�ட கடும் 
ஒவவா்றம (கீதோழயுள்ள வி�ரங்க்றளப் �ார்க்கவும்) 
உறுப்புகளில் வீக்கம் (lymphadenopathy) மூட்டு 
வலி (arthralgia) இரத்�க் க்சிவுக்கான ்சாத்�ியம் 
(thrombocytopenia) தோ�ான்்ற �ாரதூரமான �க்க வி்றளவுகள் 
எதுவும் ஏற்�டும் ்சாத்�ியம் மிக அரி�ானது. �க்க 
வி்றளவுகள் �ற்்றிய தோமல�ிக �கவல்கள் www.health.
nsw.gov.au/schoolvaccination என்்ற வ்றலத்�ளத்�ில் 
�டுப்பு மருந்து �ற்்றிய ‘நுகர்தோவார் மருந்து �கவல்’ இல் 
கி்றடக்கும். 

�டுப்பு மருந்�ளிக்கப்�ட்ட�ன் �ின்பு ஏற்�டக் கூடுமான �க்க 
வி்றளவுகள் �ற்்றி கரி்ச்றனப் �டும் தொ�ற்தோ்றார்கள் �மது GP 
- ்றயத் தொ�ாடர்புதொகாள்ளவும். அவர் உள்ளூர்ப்�கு�ி தொ�ாது்ச் 
சுகா�ார அலகிற்கு ஒரு அ்றிக்்றக்றய அனுப்� தோவண்டும்.

கே. அ்னெி்லக்ஸிஸ் என்்றலால் என்்ன ?

அன�ிலக்கஸிஸ் என்�து ஒரு தீவிரமான ஒவவா்றம 
எ�ிர்வி்றனயாகும். உடனடியான �ரிகாரம் இல்லாவிட்டால் 
மயக்கமும் மரணமும் ்சம்�விக்கமுடியும். ஏதடாவது தடுப்பு 
மருந்வதற்்றலின் பின் இது மிக அரிதடாக ஏற்படுகின்்றது. 
�ாட்சா்றல தோ�ாய்த்�டுப்புத் �ா�ிகள் அன�ிலக்ஸிஸ் 
்சிகி்ச்்ற்சயில் முழுப் �யிற்்சி தொ�ற்்றவர்களாவர்.

கே. ேருத்தரித்த அல்்லது ேருத்தரித்திருக்ேக்கூடும் 
என்று �ி்ம்னக்கும் ஒரு மைலாணைிக்கு தடுப்புமைருந்து 
பேலாடுக்ே்லலாமைலா ? 

இல்்றல. கருத்�ரித்� அல்லது கருத்�ரித்�ிருக்கக்கூடும் 
என்று �ி்றனக்கும் எந்� ஒரு மாணவிக்கும் �டுப்புமருந்து 
தொகாடுக்கக் கூடாது. �டுப்புமருந்து தொகாடுக்கும் �ாளில் 
மாணவிகளிடம் அவர்கள் கருவுற்றுள்ளார்களா 
அல்லது கருவுற்்றிருக்கும் வாய்ப்பு உண்டா என்று 
மருந்தோ�ற்றும் �ா�ி தோகட்�ார். மாணவி ஆம் என்று ��ில் 
தொ்சான்னால் அவருக்கு மருந்தோ�ற்்றப் �டமாட்டாது. 
அது�ற்்றி தொ�ற்தோ்றார் / �ாதுகாவலருடன் உடனடியாகக் 
கலந்து்றரயாடும்�டி அவர் தூண்டப்�டுவார். அவருக்கு 
ஆதோலா்ச்றனயும் உ�வியும் வழிகாட்டு�லும் �ரக்கூடிய 
மருத்துவ தோ்ச்றவயின் தொ�ாடர்பு வி�ரங்களும் அவருக்குக் 
தொகாடுக்கப்�டும்.

MMR தடுப்புமருந்து ஏற்்றப்படும் மடாணவிகள் 
அதிலிருந்து 28 நடாட்கள் வ்லர கருவு்றக் கூ்டடாது. 

NSW Health Measles, mumps and rubella (mmr) vaccine �க்கம ்2
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கே. எ்னது ெிள்்மளக்கு ஆஸ்த்துமைலா க�லாயிற்ேலாே 
உ்றிஞ்சியின் மூ்லம் கேலார்ட்டிகசலான் (cortisone) 
அல்்லது ெிரட்்னிகசலான் (prednisone) 
எடுப்ெைரலாயின் அைருக்கு என்்ன �டக்கும் ?

ஆஸ்த்மா தோ�ாய் உள்ள ஒருவருக்கு அவர் எந்� மருந்து 
�ாவிப்�வராயினும் �ாதுகாப்�ான மு்ற்றயில் MMR 
�டுப்புமருந்து தொகாடுக்க முடியும்.

கே. தடுப்பு மைருந்தளிக்ே யலாபரல்்லலாம் 
இணக்ேமைளிக்ே முடியும் மைற்றும் இணக்ேத்தி்ம்ன 
மீளப்பெ்ற முடியுமைலா ?

18 வய�ிற்கு கீழ்ப்�ட்ட மாணவர்களுக்கு �டுப்பு 
மருந்�ளிக்கப்�டுவ�ற்கான இணக்கத்்ற� தொ�ற்தோ்றார் /
�ாதுகாவலர்கள் மட்டுதோம அளிக்க முடியும். 18 மற்றும் 
அ�ற்கு தோமற்�ட்ட வயது்றடய மாணவர்கள் �மக்குத் �டுப்பு 
மருந்�ளிக்கத் �ாதோம இணக்கமளிக்கலாம், அத்�னுடன் 
இ்றணக்கப் �டிவத்்ற�ப் பூரணப் �டுத்�ி அ�ில் 
தொ�ற்தோ்றார் / �ாதுகாவலர்’ என்்ற இடத்�ில் ்றகதொயாப்�மிட 
தோவண்டும். இணக்கத்்ற� எந்� தோ�ரத்�ிலும் மீளப்தொ�்றலாம். 
�ாட்சா்றலக்கு எழுத்துமூலம் அ்றிவித்து அல்லது 
தொ�ா்றலதோ�்சியின் மூலம் இணக்கத்்ற� மீளப்தொ�்றலாம்.  

கே. தடுப்பூசிேள் ெற்்றிய ெதிகைட்டி்ம்ன �லான் 
எவ்ைலாறு பெற்றுக் பேலாள்ைது ?

உங்கள் �ிள்்றளயின் �டுப்பூ்சிக்றளப் �ற்்றிய �கவல்கள் 
‘ஆஸ்�ிதோரலிய தோ�ாய்த்�டுப்பு ��ிதோவடு’ (AIR)-இல் 
��ிதோவற்்றப்�டும். அ�ன் மூலம் உங்கள் �ிள்்றளயின் 
�ற்தோ�ா்ற�ய தோ�ாய்த்�டுப்பு வரலாற்றுடன் அது 
இ்றணக்கப்�டும்.

தொ�ற்தோ்றார்கள் �ங்கள் குழந்்ற� 14 வய்ற� அ்றடயும் வ்றர 
எந்� தோ�ரத்�ிலும் �ங்கள் குழந்்ற�யின் ‘AIR தோ�ாய்த்�டுப்பு 
வரலாற்று அ்றிக்்றக’யின் �க்றலக் தோகாரலாம், தோமலும் 14 
மற்றும் அ�ற்கு தோமற்�ட்ட வயது்றடய மாணவர்கள் �ங்கள் 
தோ�ாய்த்�டுப்பு வரலாற்று அ்றிக்்றக்றய �ின்வருமாறு 
தோகாரலாம்:

• ‘தொமடிதொகயர்’ ஆன்்றலன் கணக்்றகப் �யன்�டுத்�ி myGov 
my.gov.au/ என்்ற வ்றலத்�ளத்�ில் 

• ‘தொமடிதொகயர் எக்ஸ்�ிரஸ் �ிளஸ்’ (Medicare Express Plus) 
என்்ற தொ்சயலி (App)-்றயப் �யன்�டுத்�ி -  
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/ 
express-plus-mobile-apps

•  ‘AIR தொ�ாது வி்சாரிப்பு இ்றண’ப்்ற� 1800 653 809-இல் 
அ்றழப்��ன் மூலம்.

கே. தடுப்பு மைருந்கதற்்றத்துக்கு தலாதிமைலார்ேள் 
ைரு்மே தரும் தி்னத்தில் எ்னது ெிள்்மள 
ெலாடசலா்ம்லக்கு ைரலா்மமையலால் அல்்லது சுேயீ்னம் 
ேலாரணமைலாே தடுப்பு மைருந்கதற்்றத்்மதத் தை்ற 
ைிட்டிருந்தலால் �லான் என்்ன பசய்யைது ? 

உங்கள் உள்ளூர் ்றவத்�ிய்றர அணுகி �டுப்பு 
மருந்தோ�ற்்றம் தொ�ற்றுக் தொகாள்வ�ற்கான ஏற்�ாடுக்றள்ச் 
தொ்சய்து தொகாள்க.  

கே. என் ெிள்்மள்மயப் ெற்்றிய தேைல்ே்மள  
என்்ன பசய்ைலார்ேள் ? 

இணக்கப் �டிவத்�ில் நீங்கள் தொகாடுக்கும் �கவல்கள், 
NSW மற்றும் தொகாமன்தொவல்�ின்  ்சட்டவாக்கத்�ிலுள்ள 
இரக்சியம் மற்றும் அந்�ரங்கப் �ாதுகாப்புகள் 
்சட்டங்களுக்கு உட்�ட்ட்றவ (இ�ில் உள்ளடக்கப்�ட்டுள்ள 
அந்�ரங்கக் கூற்்றி்றனப் �ார்க்கவும்). உங்கள் �ிள்்றளயின் 
ஏற்கனதோவயுள்ள �டுப்புமருந்தோ�ற்்றல் வரலாற்றுடன் 
இத்�கவல்கள் இ்றணக்கப்�டுவ்ற� இயலுமாக்குவ�ற்கும் 
MyGov இல் அவற்்ற்றப் �ார்ப்��ற்கும் ‘�ியு ்சவுத் தோவல்ஸ் 
(NSW) சுகா�ார தோ�ாய்த்�டுப்புப் ��ிதோவ’ட்டில் அ்றவ 
��ிவுதொ்சய்யப்�ட்டு �ின்பு ‘ஆஸ்�ிதோரலிய தோ�ாய்த்�டுப்புப் 
��ிதோவ’ட்டில் (AIR) ��ிதோவற்்றம் தொ்சய்யப்�டும். 

ெலாடசலா்ம்ல க�லாய்த்தடுப்பூசி ெற்்றிய கமை்லதிே 
தேைல்ே்மள �லான் எங்கு பெ்ற்லலாம் ?

தோமல�ிக �கவல்கள்:

• NSW சுகா�ரத்�ின் �ின்வரும் வ்றலத்�லத்�ில் 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• உங்கள் �ிரதோ�்ச தொ�ாது்ச் சுகா�ாரப் �ிரிவின்றர 
1300 066 055-இல் தொ�ாடர்புதொகாள்வ�ன் மூலம் 

https://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


2 0//
பிறந்்த ்திக்தி பால்

ஆண் பபண்
உறு்தியற்ற/

இன்்டர்பசெக்ஸ்/

குறிப்பி்டப்ப்டா்தது

வகுப்பு

2 0/ /

சின்்னமுத்து, அம்்மமைக்்கட்டு, ருபெல்்லலா முக்கூட்டு
(MMR) தடுப்பு மைருந்தளிப்ெபிற்்கலா்ன இணக்்கம்

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும். நீ்ல அல்லது ்கருப்பு மைப் ்ெமையோல் தடித்த எழுத்்தில் எழு்தவும்.
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1. மைலாணவரின் வபிெரங்்கள்

2. பூர்வகுடியபி்னர் தகுநி்ம்ல

குடும்பப் பபயர்

இட்்ட பபயர் / கள்

பா்டசொலையின் பபயர்

பெடிபகயர் இைக்கம்
மெடிமெயர் அட்்டடையில் உெது 
 பிள்்டளையின் மபயருக்கு எதிராெக் 
 குறிக்ெப்பட்டுள்ளை எண்

3. உங்்கள் வபிெரங்்கள் - பெற்்றலார் அல்்லது சட்்டபூர்வ ெலாது்கலாவ்லர்
செின்்னமுத்து, அம்லெக்கட்டு, ருபபல்ைா முக்கூட்டுத் ்தடுப்பு 

ெருந்்தின் (MMR) பிரயோயாசெ்னம் ெற்றும் ஏற்ப்டக் கூடுொ்ன 

பக்க விலைவுகள் பற்றிய ்தகவல்கலை நான் வாசெித்து 

விைங்கிக் பகாண்யோ்டன். 

யோெயோை பபயர் குறிப்பிட்டுள்ை எ்னது பிள்லைக்கு முக்கூட்டு 

்தடுப்பு ெருந்்தில்ன (MMR) இரு முலற முலற பபறுவ்தற்கு 

இத்து்டன் செம்ெ்தம் வழங்குகியோறன்.

நான் அறிந்்த ெட்டில் எ்னது பிள்லையின் நிலை என்்னபவ்னில்:

1. எ்னது பிள்லைக்கு எந்்த ்தடுப்பு ெருந்துக்கும் எ்திர் வில்னயாக 
கடுலெயா்ன ஒவ்வாலெ (anaphylactic reaction) வந்்தது 
கில்டயாது.

2. இ்தில் உள்ை்டக்கப்பட்டிருக்கும் ‘பபற்யோறாருக்கா்ன ்தகவல்’ 
ஏட்டில் ்தடுப்பு ெருந்து வழங்கப்ப்டக் கூ்டாது என்ப்தற்காகச் 
பசொல்ைப்பட்டுள்ை எந்்த ஒவ்வாலெ நிலைலெயும் எ்னது 
பிள்லையி்டம் கில்டயாது.

3. கர்ப்பொக இல்லை.

பபற்யோறார்/பாதுகாவைர் பபயர் (உ.ம்JOHN SMITH)

வீட்டு முகவரி(உ.ம்5 SMITH LANE)

புறநகர்

லகத் ப்தாலையோபசெி எண்

பபற்யோறார் / பாதுகாவைர் லகபயாப்பம் ்திக்தி

ெிகப் பபாருத்்தொ்ன ொற்று ப்தாலையோபசெி எண்
(பிரயோ்தசெ குறியீட்டு்டன் உ்தா.உ02)

அஞ்செல் 
குறியீடு

Tamil

இல்லை ஆம். அயோபாரிஜி்னல்
ஆம். அயோபாரிஜி்னல் ெற்றும் 
ப்டாரஸ்  தீவு வாசெி இரண்டும்

்தடுப்பூசி வழங்கிய ெின்ைர் 
பசய்ய  ் வண்டியது

ஊசி பசலுத்்தப்ெட்்ட இ்டத்்தில் 
ஓர் எ்திர்விமை ஏறெட்்டோல் 
என்ை பசய்வது•  பிறிப்தாரு செந்்தர்ப்பத்்தில் உங்களுக்கு அவசெியப்படும் 

என்ப்தால் இந்்தப் ப்திலவப் யோபணிக் காக்கவும்.

•  உங்கள் குழந்ல்தயின் ்தடுப்பூசெிகள் பற்றிய ்தகவல்கள் 

்தா்னாகயோவ ‘ஆஸ்்தியோரலிய யோநாய்த்்தடுப்புப் ப்தியோவட்டில்’ 

(AIR) ப்தியப்படும். ்தடுப்பூசெித் யோ்த்தி குறித்து உங்கள் GP 

இ்டம் ப்தரிவித்துப் புதுப்பித்துக் பகாள்வ்தற்கா்ன ப்தரிலவ 

நீங்கள் யோெற்பகாள்ைைாம்.

நீர் ்கவ்ம்லப்ெடும் அளவுக்கு உமைது ெபிள்்மளயபில் எதிர் வபி்ம்னயலாற்்ற்ம்ல  அவதலா்னித்தலால் 
உமைது ெகுதி ்மவத்திய்மர உ்டன்ன நலா்டவும்.

• ெிருதுத் ்தன்லெலயப் யோபாக்க ஊசெியோயற்றிய இ்டத்்தில் 

குைிர்ந்்த ஈரத் துணிலய லவக்க.

• யோநாவு இருப்பின் பரசெி்டயோொல் உட்பகாள்ைவும்.

• அ்திகொக நீராகாரம் அருந்்தவும்.

்தடுப்பூசி வழங்கிய ெின்ைர் 
பசய்ய  ் வண்டியது

ஊசி பசலுத்்தப்ெட்்ட இ்டத்்தில் 
ஓர் எ்திர்விமை ஏறெட்்டோல் 
என்ை பசய்வது•  பிறிப்தாரு செந்்தர்ப்பத்்தில் உங்களுக்கு அவசெியப்படும் 

என்ப்தால் இந்்தப் ப்திலவப் யோபணிக் காக்கவும்.

•  உங்கள் குழந்ல்தயின் ்தடுப்பூசெிகள் பற்றிய ்தகவல்கள் 

்தா்னாகயோவ ‘ஆஸ்்தியோரலிய யோநாய்த்்தடுப்புப் ப்தியோவட்டில்’ 

(AIR) ப்தியப்படும். ்தடுப்பூசெித் யோ்த்தி குறித்து உங்கள் GP 

இ்டம் ப்தரிவித்துப் புதுப்பித்துக் பகாள்வ்தற்கா்ன ப்தரிலவ 

நீங்கள் யோெற்பகாள்ைைாம்.

நீர் ்கவ்ம்லப்ெடும் அளவுக்கு உமைது ெபிள்்மளயபில் எதிர் வபி்ம்னயலாற்்ற்ம்ல  அவதலா்னித்தலால் 
உமைது ெகுதி ்மவத்திய்மர உ்டன்ன நலா்டவும்.

• ெிருதுத் ்தன்லெலயப் யோபாக்க ஊசெியோயற்றிய இ்டத்்தில் 

குைிர்ந்்த ஈரத் துணிலய லவக்க.

• யோநாவு இருப்பின் பரசெி்டயோொல் உட்பகாள்ைவும்.

• அ்திகொக நீராகாரம் அருந்்தவும்.

ஆம். யோ்டாரஸ் 
 நீரிலண தீவுவாசெிkhjpu
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முக்கூட்டு வக்சி்ைறறப் ெ்திவு
பெற்ன்றலார்/ெலாது்கலாவ்லர் சின்ைமுத்து, அம்மைக்கட்டு, 
 ருபெல்லோ முக்கூட்டு ்தடுப்பூசி வழங்கிய ெ்திவு 

முக்கூட்டு வக்சி்ைறறப் ெ்திவு

முக்கூட்டு வக்சி்ைறறப் ெ்திவு

ைருந்்திைளவு 1

ைருந்்திைளவு 2

மைலாணவரின் பெயர் (உ.ம். JANE SMITH) மைலாணவரின் பெயர் (உ.ம். JANE SMITH)

மைலாணவரின் பெயர் (உ.ம். JANE SMITH)

புயம்

புயம்

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய யோநரம்   
(24 ெணி யோநரம்)

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய யோநரம்   
(24 ெணி யோநரம்)

்தா்தியின் லகபயாப்பம்

்தா்தியின் லகபயாப்பம்

்திக்தி

்திக்தி

:

:

வக்செின் ப்தாகு்தி இைக்கம்

வக்செின் ப்தாகு்தி இைக்கம்

இ்டது

வைது

இ்டது

வைது

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும் பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும்

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும்

அலுவலக ெோவமைக்கு ைட்டும்

அலுவலக ெோவமைக்கு ைட்டும்

ைருந்்திைளவு 1

ைருந்்திைளவு 2

தலாதியபின் கு்றிப்பு்கள்

புயம்

புயம்

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய யோநரம்   
(24 ெணி யோநரம்)

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய யோநரம்   
(24 ெணி யோநரம்)

்தா்தியின் லகபயாப்பம்

்தா்தியின் லகபயாப்பம்

்திக்தி

்திக்தி

வக்செின் ப்தாகு்தி இைக்கம்

வக்செின் ப்தாகு்தி இைக்கம்

இ்டது

வைது

இ்டது

வைது

்தடுப்புைருந்்்தறறோ்த்தறகுக் கோரணம்

வராலெ

இணக்கெின்லெ

சுகயீ்னம்

லகபயாப்பெின்லெ

இணக்கம் ்திரும்பப்பபறப்பட்்டது 

யோவறு

அலுவலக ெோவமைக்கு ைட்டும்
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போ�ோலிபோ�ோ தடுப்புமருந்து

கே. க�ோலிக�ோ (இளம்�பிள்்ளள வோதம்) என்�து 
என்்ன ? 

போ�ோலிபோ�ோ என்�து போ�ோலிபோ�ோவைரஸ் எனப்�டும் 
போ�ோய்்க்ககிருமி�ினோல் �ரப்�ப்�டும் ஒரு வைரஸ் தொ�ோற்று 
போ�ோ�ோகும், இது முட்ககுைோ�த்வ�யும் மரணத்வ�யும் 
ஏற்�டுத்�்க கூடி�து. போ�ோலிபோ�ோ தொ�ோற்்றறிற்கு உட்�ட்ட 
அபோ�்கரில் அ�ன் எவ்ைி� அ்றறிகு்றறி்களும் தொ�ன்�டோது. 
தொ�ோற்்றறிற்கு உட்�ட்ட சுமோர் 10 வீ�மோபோனோரில் ்கோய்்ச்்சல், 
�வைைலி, போ்சோம்�ல், குமட்டல் மற்றும் ைோந்�கி என்�ைற்வ்ற 
ஏற்�டுத்தும் ்சறி்றறி�ளவு உடல் �ைமின்வம ஏற்�டும். 
இைர்்களில் அ�கி்கமோபோனோர் முழுவம�ோ்க்க குணமவடயும் 
அபோ�போைவள, 2 வீ�மோபோனோர் மூவள�ின் உட்்கை்சத்�கில் 
ஏற்�டும் வீ்க்கத்�கினோல் போ�ோற்றுைி்க்கப்�டும் முது்ககில் 
அல்ைது ்கழுத்�கில் ஏற்�டும் ைிவ்றப்புடன் கூடி� 
்கடுவம�ோன �வ்ச போ�ோ�ிற்கு உட்�டுைர். தொ�ோற்்றறிற்கு 
உட்�ட்போடோரில் 1 வீ�த்�கிற்கும் குவ்றைோபோனோரில் தீைிர 
�வ்சத் �ளர்்ச்்சறி முட்ககு ைோ�ம் (acute flaccid paralysis) 
என்்றவை்க்கப்�டும் ்கடுவம�ோன �ைவீனம் ஏற்�டும். இது 
வ்க ்கோல்்கவளயும் �வை மற்றும் ்கழுத்துத் �வ்ச்கவளயும் 
சுைோ்சத்�கிற்குப் ��ன்�டும் �வ்ச்கவளயும் �ோ�கி்ககும்.     

கே. க�ோலிக�ோ எப்�டிப் �ரவுேிறது ? 

தொ�ோற்்றறிற்கு உட்�ட்ட ஒருைருடன் ஏற்�டும் தொ�ருங்்ககி� 
தொ�ோடர்பு மூைம் அத்�வ்க�ைரது ்சறி்றறி�ளவு மைம் 
அல்ைது எ்ச்்சறில் �டுை�ன் மூைம் (உ.மோ்க, ்கழுைப்�டோ� 
வ்க்கள்) போ�ோலிபோ�ோ �ரவு்ககி்றது. ைோய் அல்ைது மூ்க்ககின் 
ஊடோ்க போ�ோலிபோ�ோ வைரஸ் உடவை்ச் தொ்சன்்றவடைதுடன் 
குடலில் தொ�ோற்று ஆரம்�மோ்ககி்றது. �ின்பு அது இரத்� 
ஓட்டத்�கில் நுவைந்து �ரம்பு மண்டைம் உட்�ட ஏவன� 
உடற் �ோ்கங்்களு்ககும் தொ்சன்்றவட்ககி்றது. போ�ோய்்ககு்றறி்கள் 
தொ�ோடங்குை�ற்கு 10 �ோட்்களு்ககு முன்பும் தொ�ோடங்்ககி� 
10 �ோட்்களின் �ின்பும் தொ�ரும்�ோலும் இந்� போ�ோய் 
தொ�ோற்்ற்ககூடி��ோ�ிரு்ககும். 

கே. தடுப்பு மருந்துேள் எவ்வோறு 
செ�ற்�டுேின்ற்ன ?

�டுப்பு மருந்து ்சறிை தொ�ோற்று்க்கவள எ�கிர்ப்��ற்கு 
போ�ோய்த்�டுப்பு்ச் ்ச்க�கிவ�த் தூண்டிைிடுை�ன் மூைம் 
தொ்ச�ற்�டு்ககின்்றது. �டுப்பு மருந்து தொ�ற்்ற ஒருைர் 
இத்தொ�ோற்று்களுடன் தொ�ோடர்புதொ்கோள்ள போ�ர்ந்�ோல் 
அைர்்களுவட� போ�ோய்த்�டுப்பு்ச் ்ச்க�கி ஊ்க்கமோன 
முவ்ற�ில் எ�கிர்ைிவன�ோற்்றறி அந்� போ�ோய் ைளர்ைவ�த் 
�டு்க்ககின்்றது அல்ைது அ�ன் தீைிரத்வ�ப் தொ�ரிதும் 
குவ்ற்க்ககின்்றது.

கே. க�ோலிக�ோ தடுப்புமருந்து எந்தளவு 
��்னளிக்ேக்கூடி�து ?

ைரிவ்ச்க ்ககிரோமமோன ஆரம்� 3 போைவள போ�ோலிபோ�ோ �டுப்பு 
மருந்�ோனது குவ்றந்�து 99 வீ�ம் இந்போ�ோ�ிற்தொ்க�கிரோன 
�டுப்வ� ஏற்�டுத்�்ககூடி��ோகும்.

கே. �ோருக்கு க�ோய்்த்தடுப்பு மருந்தளிக்ேப்�ட 
கவண்டும் ?

ைரிவ்ச்க ்ககிரோமமோன ஆரம்� போ�ோலிபோ�ோ �டுப்பு மருந்வ� 
தொ�ற்்றறிரோ� மோணைர்்களு்ககு (குவ்றந்�து 4 ைோரங்்கள் 
இவடதொைளி�ில் 3 முவ்ற) �டுப்பு மருந்�ளி்க்கப்�ட 
போைண்டும். தொ�ரும்�ோைோன மோணைர்்கள் ஒரு முவ்ற�ோைது 
போ�ோலிபோ�ோ �டுப்பு மருந்து தொ�ற்்றறிருப்�ோர்்கள் என்��ோல், 
துரி� ஆங்்ககிை ைகுப்பு �கிவை�ங்்களில் 2 முவ்ற ைவர்ககும் 
அது ைைங்்கப்�டும். போ�வைப்�டின் மூன்்றோைது மருந்�ளிப்பு 
முவ்ற்க்கோ்க �மது உள்ளூர் வைத்�கி�ரிடம் தொ்சல்லுமோறு 
தொ�ற்போ்றோர்்களு்ககு ஆபோைோ்சவன ைைங்்கப்�டும். 

�ோட்சோவை�ிைோன �டுப்பு மருந்து�ளிப்புத் 
�கிட்டத்�கின் கீழ் ‘போ�்சறி� சு்கோ�ோர மற்றும் 
மருத்துை ஆரோய்்ச்்சறி்க ்கவுன்ஸில்’ 
இனோல் ��கின்ம ை��கினரு்க்கோ்கப் 
�ரிந்துவர்க்கப்�ட்டுள்ள �டுப்பு மருந்து்கவள 
�கி.்ச.போை. சு்கோ�ோரம் ைைங்கு்ககி்றது. 
வ்கதொ�ோப்�மிடப்�ட்ட தொ�ற்போ்றோர்/�ோது்கோைைர் 
இண்க்கம் ைைங்்கப்�டுைது அை்சறி�ம்.  

உங்கள் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கககள்
• இத்�்கைல் ஏட்வட ்கைனமோ்க ைோ்சறி்க்கவும்.

• உங்்கள் �ிள்வள்ககு போ�ோலிபோ�ோ �டுப்பு மருந்து 
ைைங்்கப்�ட நீங்்கள் ைிரும்புை�ோ�ின் ‘இண்க்கப் 
�டிைத்வ�ப்’ பூரணப்�டுத்�கி்க வ்கதொ�ோப்�மிட்டு 
அப்�டிைத்வ� உங்்கள் �ிள்வள ஊடோ்க 
�ோட்சோவை்ககு அனுப்�வும்.

• உங்்கள் �ிள்வள்ககு போ�ோலிபோ�ோ �டுப்பு 
மருந்து ைைங்்கப்�டுைவ� நீங்்கள் 
விரும்புவதில்்லலை�ோ�ின் இண்க்கப் �டிைத்வ� 
�கிரப்�போைோ அ�வன்க வ்க�ளி்க்கபோைோ வவண்்டடாம்.

NSW Health  Tamil பெற்்்றற்ோருக்கோன தகவல் ஏடு
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கே. �ோருக்கு்த் தடுப்புமருந்து சேோடுக்ேப்�டக் 
கூடோது ? 

போ�ோலிபோ�ோ �டுப்புமருந்வ�ப் �ின்ைருபோைோரு்ககு்க 
தொ்கோடு்க்க்ககூடோது:

• முன்னர் இத்�டுப்புமருந்து தொ்கோடு்க்கப்�ட்ட �ின்னர் 
அன�ிை்கஸிஸ் ஒவ்ைோவம்ககு ஆளோனைர்்கள்

• ஏ�ோைது �டுப்புமருந்து்க கூறு்களோல் அன�ிை்கஸிஸ் 
ஒவ்ைோவம்ககு ஆளோனைர்்கள் (அடுத்� �்க்கத்�கில் 
�ட்டி�லிடப்�ட்டுள்ளன)

கே. அ்ன�பிலக்ஸிஸ் என்றோல் என்்ன ?

அன�ிை்க்கஸிஸ் என்�து ஒரு தீைிரமோன ஒவ்ைோவம 
எ�கிர்ைிவன�ோகும். உடனடி�ோன �ரி்கோரம் இல்ைோைிட்டோல் 
ம�்க்கமும் மரணமும் ்சம்�ைி்க்கமுடியும். 

ஏதடாவது தடுப்பு மருந்வதற்்றலின் பின் இது மிக 
அரிதடாக ஏற்படுகின்்றது. �ோட்சோவை போ�ோய்த்�டுப்புத் 
�ோ�கி்கள் அன�ிை்கஸிஸ் ்சறி்ககி்ச்வ்ச�ில் முழுப் ��ிற்்சறி 
தொ�ற்்றைர்்களோைர்.

கே. எ்னது �பிள்்ளளக்கு ஏற்ே்னகவ க�ோலிக�ோ 
தடுப்பு மருந்து வழங்ேப்�ட்டதோ எ்ன எ்னக்கு 
�ி்ள்னவபில் இல்்ளலச�ன்றறிருந்தோல் அல்லது அது 
�ற்றறி� �திவும் இல்்ளலச�ன்றறிருந்தோல் என்்ன 
செய்வது ?

ஏற்்கனபோை போ�ோலிபோ�ோ �டுப்பு மருந்து ைைங்்கப்�ட்ட�ற்்கோன 
ஆ�ோரங்்கள் இல்ைோைிட்டோலும் �ோது்கோப்�ோன முவ்ற�ில் 
�ிள்வள்களு்ககும் ைளர்ந்போ�ோர்்ககும் போ�ோலிபோ�ோ �டுப்பு 
மருந்து ைைங்்கப்�ட முடியும்.

கே. க�ோலிக�ோ தடுப்புமருந்துேள் என்்ன 
கெர்க்்ளேே்ளளக் சேோண்டுள்ள்ன ?

�டுப்பு மருந்�கில் �ின்ைருைன உள்ளடங்்ககியுள்ளன: 
‘ஃ�ிபோனோ்கஸிதொ��போனோல்’, ‘ஃ�ோர்மோல்டிவைடு’, 
‘போ�ோலிபோ�ோபோ�ட் 80’ மற்றும் ்சறி்றறி� அளைிைோன 
‘�கிபோ�ோவம்சறின்’, ‘ஸ்ட்தொரப்போடோவம்சறின்’ (நுண்ம 
எ�கிர்ப்புப்தொ�ோருள்), ‘�ோலிமி்கஸின் B’, ‘மோட்டு இரத்� 
�கிணநீர் புர�ம்’ (bovine serum albumin). 

�டுப்புமருந்து தொ்ச�ற்�டுை�ற்கு உ�ைி�ோ்க அல்ைது ஒரு 
போ�ணி�ோ்க்ச் தொ்ச�ற்�டு ை�ற்்கோ்க இ்ச்போ்சர்்கவ்க்கள் ்சறி்றறி� 
அளைில் உள்ளட்க்கப்�டு்ககின்்றன. 

உற்�த்�கி�ின் போ�ோது இந்�த் �டுப்பூ்சறி, மோட்டிவ்ற்ச்்சறி �கிணநீர் 
புர�ம் (bovine) இலிருந்து தொ�்றப்�ட்ட தொ�ோருட்்கபோளோடு 
தொ�ோடர்பு�ட்டுள்ளது. 

கே. தடுப்புமருந்துேள் எந்தளவு �ோதுேோப்�ோ்ன்ளவ ?

அவுஸ்�கிபோரலி�ோைில் ��ன்�டுத்�ப்�டும் �டுப்புமருந்து்கள் 
�ோது்கோப்�ோனவை. அவை ‘்சறி்ககி்ச்வ்ச மருந்து்கள் 
�கிர்ைோ்க’ த்�கினோல் (Therapeutic Goods Administration) 
(TGA) அனும�கி்க்கப்�டும் முன் தீைிரமோன �ோது்கோப்புப் 
�ரிபோ்சோ�வன்களு்ககு உட்�டபோைண்டும். இ�ற்கு போமைோ்க 
இத்�டுப்புமருந்து்கள் ��ன்�ோட்டிற்கு ைந்�தும் அைற்்றறின் 
�ோது்கோப்புத் �ன்வமவ� TGA ்கண்்கோணி்க்ககி்றது.

கே. க�ோலிக�ோ தடுப்புமருந்துேளின் 
�க்ேவபி்ளளவுேள் �ோ்ளவ ? 

�்க்கைிவளவு்கள் தொ�ோதுைோ்க மி�மோனவை. ைைவம�ோ்க 
ஊ்சறிபோ�ோட்ட இடத்�கில் போ�ோல் ்சறிைத்�ல், ைலி, வீ்க்கம் 
அல்ைது ்கோய்்ச்்சல் என்�ன ்கோணப்�டும். தீைிரமோன 
�்க்க ைிவளவு்கள் மி்க அரிது. �்க்க ைிவளவு்கள் 
�ற்்றறி� போமை�கி்க �்கைல்்கள் www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination என்்ற ைவைத்�ளத்�கில் �டுப்பு மருந்து 
�ற்்றறி� ‘நு்கர்போைோர் மருந்து �்கைல்’ இல் ்ககிவட்ககும். �டுப்பு 
மருந்�ளி்க்கப்�ட்ட�ன் �ின்பு ஏற்�ட்க கூடுமோன �்க்க 
ைிவளவு்கள் �ற்்றறி ்கரி்சவனப் �டும் தொ�ற்போ்றோர்்கள் �மது GP 
- வ�த் தொ�ோடர்புதொ்கோள்ளவும். அைர் உள்ளூர்ப்�கு�கி தொ�ோது்ச் 
சு்கோ�ோர அை்ககிற்கு ஒரு அ்றறி்கவ்கவ� அனுப்� போைண்டும். 

கே. ேரு்த்தரி்த்த அல்லது ேரு்த்தரி்த்திருக்ேக்கூடும் 
என்று �ி்ள்னக்கும் ஒரு மோணவபிக்கு தடுப்புமருந்து 
சேோடுக்ேலோமோ ? 

இல்வை. ்கருத்�ரித்� அல்ைது ்கருத்�ரித்�கிரு்க்க்ககூடும் 
என்று �கிவன்ககும் எந்� ஒரு மோணைி்ககும் �டுப்புமருந்து 
தொ்கோடு்க்க்க கூடோது. �டுப்புமருந்து தொ்கோடு்ககும் �ோளில் 
மோணைி்களிடம் அைர்்கள் ்கருவுற்றுள்ளோர்்களோ 
அல்ைது ்கருவுற்்றறிரு்ககும் ைோய்ப்பு உண்டோ என்று 
மருந்போ�ற்றும் �ோ�கி போ்கட்�ோர். மோணைி ஆம் என்று ��கில் 
தொ்சோன்னோல் அைரு்ககு மருந்போ�ற்்றப் �டமோட்டோது. 
அது�ற்்றறி தொ�ற்போ்றோர் / �ோது்கோைைருடன் உடனடி�ோ்க்க 
்கைந்துவர�ோடும்�டி அைர் தூண்டப்�டுைோர். அைரு்ககு 
ஆபோைோ்சவனயும் உ�ைியும் ைைி்கோட்டு�லும் �ர்ககூடி� 
மருத்துை போ்சவை�ின் தொ�ோடர்பு ைி�ரங்்களும் அைரு்ககு்க 
தொ்கோடு்க்கப்�டும்.

கே. எ்னது �பிள்்ளளக்கு ஆஸ்்த்துமோ க�ோ�பிற்ேோே 
உறறிஞ்ெறி�பின் மூலம் கேோர்ட்டிகெோன் (cortisone) 
அல்லது �பிரட்்னிகெோன் (prednisone) 
எடுப்�வரோ�பின் அவருக்கு என்்ன �டக்கும் ?

ஆஸ்த்மோ போ�ோய் உள்ள ஒருைரு்ககு அைர் எந்� மருந்து 
�ோைிப்�ைரோ�ினும் �ோது்கோப்�ோன முவ்ற�ில் போ�ோலிபோ�ோ 
�டுப்புமருந்து தொ்கோடு்க்க்க்கப்�ட முடியும். 
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கே. தடுப்பு மருந்தளிக்ே �ோசரல்லோம் 
இணக்ேமளிக்ே முடியும் மற்றும் இணக்ே்த்தி்ள்ன 
மீளப்ச�ற முடியுமோ ?

18 ை��கிற்கு கீழ்ப்�ட்ட மோணைர்்களு்ககு �டுப்பு 
மருந்�ளி்க்கப்�டுை�ற்்கோன இண்க்கத்வ� தொ�ற்போ்றோர் /
�ோது்கோைைர்்கள் மட்டுபோம அளி்க்க முடியும். 18 மற்றும் 
அ�ற்கு போமற்�ட்ட ை�துவட� மோணைர்்கள் �ம்ககுத் �டுப்பு 
மருந்�ளி்க்கத் �ோபோம இண்க்கமளி்க்கைோம், அத்�னுடன் 
இவண்க்கப் �டிைத்வ�ப் பூரணப் �டுத்�கி அ�கில் 
தொ�ற்போ்றோர் / �ோது்கோைைர்’ என்்ற இடத்�கில் வ்கதொ�ோப்�மிட 
போைண்டும். இண்க்கத்வ� எந்� போ�ரத்�கிலும் மீளப்தொ�்றைோம். 
�ோட்சோவை்ககு எழுத்துமூைம் அ்றறிைித்து அல்ைது 
தொ�ோவைபோ�்சறி�ின் மூைம் இண்க்கத்வ� மீளப்தொ�்றைோம்.  

கே. தடுப்பூெறிேள் �ற்றறி� �திகவட்டி்ள்ன �ோன் 
எவ்வோறு ச�ற்றுக் சேோள்வது ?

உங்்கள் �ிள்வள�ின் �டுப்பூ்சறி்கவளப் �ற்்றறி� �்கைல்்கள் 
‘ஆஸ்�கிபோரலி� போ�ோய்த்�டுப்பு ��கிபோைடு’ (AIR)-இல் 
��கிபோைற்்றப்�டும். அ�ன் மூைம் உங்்கள் �ிள்வள�ின் 
�ற்போ�ோவ�� போ�ோய்த்�டுப்பு ைரைோற்றுடன் அது 
இவண்க்கப்�டும்.

தொ�ற்போ்றோர்்கள் �ங்்கள் குைந்வ� 14 ை�வ� அவடயும் ைவர 
எந்� போ�ரத்�கிலும் �ங்்கள் குைந்வ��ின் ‘AIR போ�ோய்த்�டுப்பு 
ைரைோற்று அ்றறி்கவ்க’�ின் �்கவை்க போ்கோரைோம், போமலும் 14 
மற்றும் அ�ற்கு போமற்�ட்ட ை�துவட� மோணைர்்கள் �ங்்கள் 
போ�ோய்த்�டுப்பு ைரைோற்று அ்றறி்கவ்கவ� �ின்ைருமோறு 
போ்கோரைோம்:

• ‘தொமடிதொ்க�ர்’ ஆன்வைன் ்கண்கவ்கப் ��ன்�டுத்�கி myGov 
my.gov.au/ என்்ற ைவைத்�ளத்�கில் 

• ‘தொமடிதொ்க�ர் எ்கஸ்�ிரஸ் �ிளஸ்’ (Medicare Express Plus) 
என்்ற தொ்ச�லி (App)-வ�ப் ��ன்�டுத்�கி -  
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/ 
express-plus-mobile-apps

•  ‘AIR தொ�ோது ைி்சோரிப்பு இவண’ப்வ� 1800 653 809-இல் 
அவைப்��ன் மூைம்.

கே. தடுப்பு மருந்கதற்ற்த்துக்கு தோதிமோர்ேள் 
வரு்ளே தரும் தி்ன்த்தில் எ்னது �பிள்்ளள 
�ோடெோ்ளலக்கு வரோ்ளம�ோல் அல்லது சுேயீ்னம் 
ேோரணமோே தடுப்பு மருந்கதற்ற்த்்ளத்த் தவற 
வபிட்டிருந்தோல் �ோன் என்்ன செய்வது ? 

உங்்கள் உள்ளூர் வைத்�கி�வர அணு்ககி �டுப்பு 
மருந்போ�ற்்றம் தொ�ற்று்க தொ்கோள்ை�ற்்கோன ஏற்�ோடு்கவள்ச் 
தொ்சய்து தொ்கோள்்க.  

கே. என் �பிள்்ளள்ள�ப் �ற்றறி� தேவல்ே்ளள  
என்்ன செய்வோர்ேள் ? 

இண்க்கப் �டிைத்�கில் நீங்்கள் தொ்கோடு்ககும் �்கைல்்கள், 
NSW மற்றும் தொ்கோமன்தொைல்�கின்  ்சட்டைோ்க்கத்�கிலுள்ள 
இர்க்சறி�ம் மற்றும் அந்�ரங்்கப் �ோது்கோப்பு்கள் 
்சட்டங்்களு்ககு உட்�ட்டவை (இ�கில் உள்ளட்க்கப்�ட்டுள்ள 
அந்�ரங்்க்க கூற்்றறிவனப் �ோர்்க்கவும்). உங்்கள் �ிள்வள�ின் 
ஏற்்கனபோையுள்ள �டுப்புமருந்போ�ற்்றல் ைரைோற்றுடன் 
இத்�்கைல்்கள் இவண்க்கப்�டுைவ� இ�லுமோ்ககுை�ற்கும் 
MyGov இல் அைற்வ்றப் �ோர்ப்��ற்கும் ‘�கியு ்சவுத் போைல்ஸ் 
(NSW) சு்கோ�ோர போ�ோய்த்�டுப்புப் ��கிபோை’ட்டில் அவை 
��கிவுதொ்சய்�ப்�ட்டு �ின்பு ‘ஆஸ்�கிபோரலி� போ�ோய்த்�டுப்புப் 
��கிபோை’ட்டில் (AIR) ��கிபோைற்்றம் தொ்சய்�ப்�டும். 

�ோடெோ்ளல க�ோய்்த்தடுப்பூெறி �ற்றறி� கமலதிே 
தேவல்ே்ளள �ோன் எங்கு ச�றலோம் ?

போமை�கி்க �்கைல்்கள்:

• NSW சு்கோ�ரத்�கின் �ின்ைரும் ைவைத்�ைத்�கில் 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• உங்்கள் �ிரபோ�்ச தொ�ோது்ச் சு்கோ�ோரப் �ிரிைினவர 
1300 066 055-இல் தொ�ோடர்புதொ்கோள்ை�ன் மூைம் 
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http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
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http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination


2 0//
பிறந்்த ்திக்தி பால்

ஆண் பபண்
உறு்தியற்ற/

இன்்டர்பசெக்ஸ்/

குறிப்பி்டப்ப்டா்தது

வகுப்பு

2 0/ /

இல்்லலை ஆம். அபோபாரிஜினல்
ஆம். அபோபாரிஜினல் மற்றும் 
ப்டாரஸ்  தீவு வாசெி இரண்டும்

போ�ோலிபோ�ோ மருந்்தளிப்�பிற்்கோன இணக்்கம்

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும். நீல அல்லது ்கருப்பு மைப் ்ெமையோல் ்தடித்்த எழுத்்தில் எழு்தவும்.

220732-2-22

1. மோணவரின் வபி�ரங்்கள்

2. பூர்வகுடி�பினர் ்தகுநிலல

குடும்பப் பபயர்

இட்்ட பபயர் / கள்

பா்டசொ்லலையின் பபயர்

பமடிபகயர் இலைக்கம்
மெடிமெயர் அட்்டடையில் உெது 
 பிள்்டளையின் மபயருக்கு எதிராெக் 
 குறிக்ெப்பட்டுள்ளை எண்

3. உங்்கள் வபி�ரங்்கள் - ப�ற்்றோர் அல்லது சட்்டபூர்வ �ோது்கோவலர்
போபாலிபோயா ்தடுப்பு மருந்்தின் பிரபோயாசெனம் மற்றும் ஏற்ப்டக் 

கூடுமான பக்க வி்லைவுகள் பற்றிய ்தகவல்க்லை நான் 

வாசெித்து விைங்கிக் பகாண்போ்டன்.  

போமபோலை பபயர் குறிப்பி்டப்பட்டுள்ை எனது பிள்்லைக்கு 

போபாலிபோயா ்தடுப்புமருந்்தி்லன 2 மு்லற பபறுவ்தற்கு 

இத்து்டன் செம்ம்தம் வழங்குகிபோறன்.   

நான் அறிந்்த மட்டில் எனது பிள்்லையின் நி்லலை என்னபவனில்:

1. எனது பிள்்லைக்கு எந்்த ்தடுப்பு மருந்துக்கும் எ்திர் 
வி்லனயாக கடு்லமயான ஒவ்வா்லம (anaphylactic reaction) 
வந்்தது கி்ல்டயாது.

2. இ்தில் உள்ை்டக்கப்பட்டிருக்கும் ‘பபற்போறாருக்கான ்தகவல்’ 
ஏட்டில் ்தடுப்பு மருந்து வழங்கப்ப்டக் கூ்டாது என்ப்தற்காகச் 
பசொல்லைப்பட்டுள்ை எந்்த ஒவ்வா்லம நி்லலை்லமயும் எனது 
பிள்்லையி்டம் கி்ல்டயாது.

3. கர்ப்பமாக இல்்லலை.

பபற்போறார்/பாதுகாவலைர் பபயர் (உ.ம்JOHN SMITH)

வீட்டு முகவரி(உ.ம்5 SMITH LANE)

புறநகர்

்லகத் ப்தா்லலைபோபசெி எண்

பபற்போறார் / பாதுகாவலைர் ்லகபயாப்பம் ்திக்தி

மிகப் பபாருத்்தமான மாற்று ப்தா்லலைபோபசெி எண்
(பிரபோ்தசெ குறியீட்டு்டன் உ்தா.உ02)

அஞ்செல் 
குறியீடு

Tamil

்தடுப்பூசி வழங்கிய ெின்ைர் 
பசய்ய  ் வண்டியது

ஊசி பசலுத்்தப்ெட்்ட இ்டத்்தில் 
ஓர் எ்திர்விமை ஏறெட்்டோல் 
என்ை பசய்வது•  பிறிப்தாரு செந்்தர்ப்பத்்தில் உங்களுக்கு அவசெியப்படும் 

என்ப்தால் இந்்தப் ப்தி்லவப் போபணிக் காக்கவும்.

•  உங்கள் குழந்்ல்தயின் ்தடுப்பூசெிகள் பற்றிய ்தகவல்கள் 

்தானாகபோவ ‘ஆஸ்்திபோரலிய போநாய்த்்தடுப்புப் ப்திபோவட்டில்’ 

(AIR) ப்தியப்படும். ்தடுப்பூசெித் போ்த்தி குறித்து உங்கள் GP 

இ்டம் ப்தரிவித்துப் புதுப்பித்துக் பகாள்வ்தற்கான ப்தரி்லவ 

நீங்கள் போமற்பகாள்ைலைாம்.

நீர் ்கவலலப்�டும் அளவுக்கு உமது �பிள்லள�பில் எ்திர் வபிலன�ோற்்றலல  அவ்தோனித்்தோல் 
உமது �கு்தி லவத்்தி�லர உ்டபோன நோ்டவும்.

• மிருதுத் ்தன்்லம்லயப் போபாக்க ஊசெிபோயற்றிய இ்டத்்தில் 

குைிர்ந்்த ஈரத் துணி்லய ்லவக்க.

• போநாவு இருப்பின் பரசெி்டபோமால் உட்பகாள்ைவும்.

• அ்திகமாக நீராகாரம் அருந்்தவும்.

்தடுப்பூசி வழங்கிய ெின்ைர் 
பசய்ய  ் வண்டியது

ஊசி பசலுத்்தப்ெட்்ட இ்டத்்தில் 
ஓர் எ்திர்விமை ஏறெட்்டோல் 
என்ை பசய்வது•  பிறிப்தாரு செந்்தர்ப்பத்்தில் உங்களுக்கு அவசெியப்படும் 

என்ப்தால் இந்்தப் ப்தி்லவப் போபணிக் காக்கவும்.

•  உங்கள் குழந்்ல்தயின் ்தடுப்பூசெிகள் பற்றிய ்தகவல்கள் 

்தானாகபோவ ‘ஆஸ்்திபோரலிய போநாய்த்்தடுப்புப் ப்திபோவட்டில்’ 

(AIR) ப்தியப்படும். ்தடுப்பூசெித் போ்த்தி குறித்து உங்கள் GP 

இ்டம் ப்தரிவித்துப் புதுப்பித்துக் பகாள்வ்தற்கான ப்தரி்லவ 

நீங்கள் போமற்பகாள்ைலைாம்.

நீர் ்கவலலப்�டும் அளவுக்கு உமது �பிள்லள�பில் எ்திர் வபிலன�ோற்்றலல  அவ்தோனித்்தோல் 
உமது �கு்தி லவத்்தி�லர உ்டபோன நோ்டவும்.

• மிருதுத் ்தன்்லம்லயப் போபாக்க ஊசெிபோயற்றிய இ்டத்்தில் 

குைிர்ந்்த ஈரத் துணி்லய ்லவக்க.

• போநாவு இருப்பின் பரசெி்டபோமால் உட்பகாள்ைவும்.

• அ்திகமாக நீராகாரம் அருந்்தவும்.

ஆம். போ்டாரஸ் 
 நீரி்லண தீவுவாசெிkhjpu

p kl;L
Nk

rk;k
jg; 

gbt
j;i

j 

Mq;f
pyj;jp

y; 

epug
;gTk

;



02

02

0

0

2

2

/

/

/

:

்ெோலி்யோ ்தடுப்புைருந்துப் ெ்திவு ப�ற்போ்றோர்/�ோது்கோவலர் ்ெோலி்யோ ்தடுப்புைருந்துப் ெ்திவு 

்ெோலி்யோ ்தடுப்புைருந்துப் ெ்திவு 

்ெோலி்யோ ்தடுப்புைருந்துப் ெ்திவு 

ைருந்்திைளவு 1

ைருந்்திைளவு 2

மோணவரின் ப��ர் (உ.ம். JANE SMITH)

மோணவரின் ப��ர் (உ.ம். JANE SMITH)

பு�ம்

பு�ம்

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய போநரம்  
(24மணி போநரம்)

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய போநரம்  
(24மணி போநரம்)

்தா்தியின் ்லகபயாப்பம்

்தா்தியின் ்லகபயாப்பம்

்திக்தி

்திக்தி

:

/

வக்செின் ப்தாகு்தி இலைக்கம்

வக்செின் ப்தாகு்தி இலைக்கம்

இ்டது

வலைது

இ்டது

வலைது

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும் பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும்

பெற்றோர்/ெோதுகோவலர் நிரப்ெவும்

அலுவலக ெோவமைக்கு ைட்டும்

அலுவலக ெோவமைக்கு ைட்டும்

ைருந்்திைளவு 1

ைருந்்திைளவு 2

்தோ்தி�பின் கு்றிப்பு்கள்

பு�ம்

பு�ம்

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய போநரம்   
(24 மணி போநரம்)

்தடுப்பூசெி ஏற்றிய போநரம்  
(24மணி போநரம்)

்தா்தியின் ்லகபயாப்பம்

்தா்தியின் ்லகபயாப்பம்

்திக்தி

்திக்தி

வக்செின் ப்தாகு்தி இலைக்கம்

வக்செின் ப்தாகு்தி இலைக்கம்

இ்டது

வலைது

இ்டது

வலைது

்தடுப்புைருந்்்தறறோ்த்தறகுக் கோரணம்

வரா்லம

இணக்கமின்்லம

சுகயீனம்

்லகபயாப்பமின்்லம

இணக்கம் ்திரும்பப்பபறப்பட்்டது 

போவறு

அலுவலக ெோவமைக்கு ைட்டும்

மோணவரின் ப��ர் (உ.ம். JANE SMITH)
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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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