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  உங்ள ெிளலளயின் உ்டல்நைம் ்ெை தடுப்புமருந்்த ெிறந்த வழி  
ெிளலள்ளின் சு்்ெமததுககு பெற்றோ்ர பெோறுப்பு. தடுப்புமருந்து ப்ோண்டு தடுக்வல்ை ்நோய்ளோல் 
உண்்டோகும் உ்டல்நைக ்்ட்டிலிருந்து ெிளலள்லளப் ெோது்ோப்ெதறகும் அவர்்்ள பெோறுப்பு. தடுப்புமருந்து 
ெறறியும், ெிளலளயின் உ்டல்நைததுககு அது ஏன் முக்ியம் என்ெது ெறறியும் அறிந்து ப்ோளளவும்.

ெிளலள்ளின் உ்டல்நைம் ்ெை, உோிய்வலளயில் அவர்்ளுககு உைவூட்டி, ெடுக்லவப்ெது 
முக்ியம் என்ெலத பெற்றோர் ஒப்புகப்ோளவர். குழந்லதப்ெருவ தடுப்புமருந்துககும் அது பெோருந்தும். 
்டுலமயோன, உயிரோெதது விலளவிக்வல்ை ்நோய்ள பீடிக்ோவோறு உங்ள ெிளலள்லளப் 
ெோது்ோக், அவர்்ளுககு தடுப்புமருந்து ப்ோடுப்ெ்த ெிறந்த வழி. உங்ள ெிளலள்ளுககு 
உோிய்வலளயிலும், அட்்டவலைப்ெடியும் தடுப்புமருந்து ப்ோடுக் ஒழுஙகுபெயது அவர்்லள 
நீங்ள ெோது்ோக்ைோம்.

  தடுப்புமருந்து என்ெது என்ன?  
இறந்த அல்ைது நலிந்த ்ிருமி்ளில் ஓர் இம்மி ப்ோண்டு ஆக்ப்ெடுெலவ்ய 
தடுப்புமருந்து்ள. தன்லன ்நோய பீடிக்ோவோறு ெோது்ோககும் விததலத 
உ்டலின் ்நோயததடுப்புத பதோகுதி அறிந்துப்ோளள அலவ உதவு்ின்றன. 
உங்ள ெிளலள பமயயோ்்வ ்நோயவோயப்ெட்டு உ்டல்நைம் ப்்டோவோறு 
ெோர்ப்ெதறகு தடுப்புமருந்து்ள ெோது்ோப்ெோனலவ, ெைனளிப்ெலவ.
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உங்ளுககுத பதோியுமோ? 
தடுப்புமருந்து ப்ோடுப்ெலத தடுப்புமருந்தீடு, 

தடுப்புமருந்து்ள, ஏறறல்்ள, ஊெி்ள 
என்பறல்ைோம் குறிப்ெி்டைோம்; 

இசபெோற்ள அலனததும் ஒ்ர 
்ருதலத்ய ப்ோண்்டலவ.

  தடுப்புவலுத பதோகுதி என்ெது என்ன? 
தடுப்புவலுத பதோகுதி என்ெது உ்டலில் உளள ெிறப்ெோன பதோகுதி.

்நோய்லள உண்்டோககும் ெறறீோியோ, நசசுயிோி்ள ்ெோன்ற ்ிருமி்ள 
உங்ள உ்டலைப் பீடிக்ோவோறு தடுப்புவலுத பதோகுதி ெோது்ோக்ிறது. 

வருங்ோைததில் உங்ள ெிளலள அக்ிருமி்ளின் தோக்ததுககு 
உளளோனோல், தடுப்புவலுப் ெதில்விலன எனப்ெடும் பதோ்டர் ந்டவடிகல் 

ஊ்டோ் உ்டலின் தடுப்புவலுத பதோகுதி அக்ிருமி்லள இனங்ண்டு, அவறலற 
எதிர்ததுப் ்ெோரோடும் விததலத அறிந்து லவததிருககும்.

அன்றோ்டம் உங்ள ெிளலள வீட்டி்ைோ, ெிறோர் ெரோமோிப்ெ்ததி்ைோ, ெைெரககுக 
்ல்டயி்ைோ ஆயிரக ்ைக்ோன ்ிருமி்ளின் தோக்ததுககு உளளோ்ிறது. 

ெ்்ோதர்னோ, ெ்்ோதோி்யோ இடும் இனிய முததததில் கூ்ட ்ிருமி்ள 
நிலறந்திருக்ைோம். இக்ிருமி்ளுள பெரும்ெோைோனலவ தீங்றறலவ. 

ெிளலளயின் தடுப்புவலுத பதோகுதி அவறலற எளிதில் எதிர்ப்ோள்ிறது. 
ஆனோல் ெிை ்ிருமி்ள உங்ள ெிளலளலய மி்வும் ்நோயவோயப்ெடுததக 

கூடும்.

தடுப்புமருந்தீட்டின் பெறு்ெறோ் தீஙகு விலளவிககும் ்ிருமி்லள 
இனங்ோணும் விததலத உங்ள ெிளலளயின் தடுப்புவலுத பதோகுதி 

அறிந்துப்ோளளும். ்நோலய எதிர்ததுப் ்ெோரோடி உ்டல்நைம் 
்ோப்ெதறகு ்வண்டிய ெோது்ோப்பு்லள உருவோககுவதில் 

தடுப்புமருந்து்ள உங்ள ெிளலளககு உதவும்!
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  தடுப்புமருந்து்ள எவவோறு பெயறெடு்ின்றன?  
தடுப்புமருந்து்ளில் உளள இறந்த அல்ைது நலிந்த ்ிருமி்ள உங்ள ெிளலளயின் தடுப்புவலுத பதோகுதிககு 
இரண்டு முக்ிய ்ருவி்லள ஆக்ிகப்ோளள உதவு்ின்றன: ஒன்று நஞபெோடுக்ி்ள, மறறது தடுப்புவலு 
நிலனவோறறல். வருங்ோைததில் உங்ள ெிளலள ்மறெடி ்ிருமி்ளின் தோக்ததுககு உளளோனோல், அவறலற 
இனங்ண்டு எதிர்ததுப் ்ெோரோடுவதில் இவவிரு ்ருவி்ளும் உங்ள ெிளலளககு ஒரு்ெர உதவும். 

தடுப்புமருந்து ப்ோடுக்ப்ெட்்ட ெிளலள்ளுள பெரும்ெோைோ்னோர் முறறிலும் ெோது்ோக்ப்ெட்்ட ெிளலள்ள 
ஆவர். அதன் ்ருதது யோபதனில், தடுப்புமருந்து்ள ப்ோண்டு தடுக்வல்ை ்டுலமயோன ்நோய்ள 
என்று்ம அவர்்லளப் பீடிக்ப் ்ெோவதில்லை. 

எனினும், தடுப்புமருந்து ப்ோடுக்ப்ெட்்ட ெிளலள்ளுககு அததடுப்புமருந்தினோல் ஓரளவுக்் 
ெோது்ோப்புக ்ில்டப்ெதோல், அவர்்ள ்நோயவோயப்ெடுவதும் அோிதோ் நி்ழவதுண்டு. தமது 
தடுப்புவலுத பதோகுதிலயப் ெோதிக்வல்ை சு்யீனம் ப்ோண்்ட ெிளலள்லளப் பெோறுததவலர 
பெோிதும் அவவோறு நி்ழவதுண்டு. அவர்்ள ஒரு ்நோயின் தோக்ததுககு உளளோனோல், 
அவர்்ளின் உ்டலில் பமதுலமயோன ்நோயககுறி்ள ்தோன்றககூடும். எனினும் அவர்்ள 
்டுலமயோன ெிற்நோயூறு்ளுககு உளளோ்ப் ்ெோவதில்லை. 

அது இப்ெடிததோன்... நீங்ள ஊர்தி பெலுததும்பெோழுது உங்லளப் ெோது்ோக் 
இருகல்ப்ெட்டி்ள 100% ெயன்ெ்டப் ்ெோவதில்லை. எனினும், நீங்ள ்ோயப்ெடும் 
வோயப்ெிலன அலவ ்ைிெமோனளவு குலறககும்.
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உங்ளுககுத பதோியுமோ? 
தடுப்புமருந்து வழஙகுதல் என்ற  
பெோல் தடுததல் என்ற பெோல்லில்

இருந்த வந்ததோகும். இது 
்நோய்ளிலிருந்து 

தடுக்ப்ெட்்டது எனப்
பெோருளெடும்.

   தடுப்புமருந்து்ள எப்ெடி ப்ோடுக்ப்ெடு்ின்றன? 
பெரும்ெோைோன தடுப்புமருந்து்ள (ஊெிமூைம்) உங்ள ெிளலளயின் புயததில் அல்ைது 

பதோல்டயில் ஏறறப்ெடு்ின்றன. ெிை தடுப்புமருந்து்லள (வோயவழியோ்) ஊட்்டைோம் அல்ைது 
(மூககுவழியோ்) விெிறைோம்.

உங்ள ெிளலளககு ஒ்ர த்டலவயில் ஒன்றுககு ்மறெட்்ட தடுப்புமருந்து்லளக ப்ோடுக்ைோம். 
ெிை தடுப்புமருந்து்லள ஒ்ரபயோரு த்டலவ ப்ோடுதது, ெை ்நோய்லளத தடுக்ைோம். ்வறு 

தடுப்புமருந்து்ள புறம்ெோ்க ப்ோடுக்ப்ெடு்ின்றன.

  எனது ெிளலளககு தடுப்புமருந்து ்ெோ்ட முடியோவிட்்டோல்   
  என்ன பெயவது? 

ஒவவோலமப் ெதில்விலன்ளோல் அல்ைது ்வறு உ்டல்நைக்்டு்ளோல் ெிை ெிளலள்ளுககு ெிை 
தடுப்புமருந்து்லளக ப்ோடுக் முடியோது. அவர்்ளுககு தடுப்புமருந்து ப்ோடுக் முடியோதெடியோல், 

அததடுப்புமருந்தினோல் தடுக்ககூடிய ்நோய்ள அவர்்லளப் பீடிக் வோயப்புண்டு.

உங்ள ெிளலளலயச சூழந்திருப்்ெோலர தடுப்புமருந்து ஏறறிவரும்ெடி ஊககுவிப்ெதன் 
மூைம் உங்ள ெிளலளயின் ெோது்ோப்புககு நீங்ள உதவைோம். வயதுவந்தவர்்ளுககு 

ெோரதூரமோனலவயோ்த ்தோன்றோது ்ெோ்ககூடிய ்நோய்ள நலிவுெ்டககூடிய 
ெிளலள்ளுககு மி்வும் தீஙகு விலளவிக்க கூடும்.
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 வழலமயோன தடுப்புமருந்தீடு்ள மூைம்   
  தடுக்ப்ெடும் ்நோய்ள  

தடுப்புமருந்து ப்ோண்டு தடுக்வல்ை ்நோய்ள பீடிக்ோவோறு உங்ள ெிளலள்ளுககு தடுப்புமருந்து 
ப்ோடுதது அவர்்லள நீங்ள ெோது்ோக் முடி்ிறது.

ஏறததோழ இந்்நோய்ள அலனதது்ம குறிப்ெோ் இருமல், தும்மல் வழியோ் ஆளுக்ோள பதோறறககூடியலவ.
்டூரமோன ெிற்நோயூறு்லள்யோ, இறப்லெ்யோ கூ்ட ஏறெடுததக கூடியளவுககு அலவ ்டுலமயோன ்நோய்ளோ் 
அலமயைோம். உங்ள ெிளலள்ளுககு உோிய்வலளயில் தடுப்புமருந்து ப்ோடுக் ஒழுஙகுபெயவது, அவர்்ளின் 
உ்டல்நைம் ஓஙகும் வண்ைம் அவர்்ளுககு ெோது்ோப்பு அளிக்ிறது.

உங்ளுககுத பதோியுமோ? 
உங்ள ெிளலள்ளு்டன் நீங்ள பவளிநோடு  

பெல்லு முன்னர் உங்லளப் ்ெோை்வ 
அவர்்ளுககும் தடுப்புமருந்து ப்ோடுக்ப்ெ்ட 

்வண்டும்; அவர்்ளுககு வி்ெ்டமோ்்வோ 
வழலமயோன ்ோை்ட்்டததுககு 
முன்ன்ரோ தடுப்புமருந்து்ள 

்தலவப்ெ்டைோம் என்ெது 
உங்ளுககுத 
பதோியுமோ?

்நோய்ள ்நோயககுறி்ள ஏறெ்டககூடிய ெிற்நோயூறு்ள 
த�ொண்டைக்கரப்ொன்

Diphtheria / Diphtérie

 › ்டுங்ோயசெை 
 › ்டுலமயோன பதோண்ல்ட ்நோவு
 › விழுஙகுவது மறறும் மூசசு விடுவதில் ெிரமம்

 › மூசசுமுட்டு, இதயமுட்டு
 › ெோோிெவோதம்
 › இறப்பு 

குக்கல்

Pertussis / Coqueluche

 › மோதக ்ைக்ோ் நீடிக்வல்ை வன்லமயோன இருமல் 
வலி்ள 

 › உண்ைல், குடிததல், மூசசுவி்டல் ெிரமம் 

 › நுலரயீரல் அழறெி
 › வலிப்பு்ள
 › மூலளச்ெதம்
 › இறப்பு

ஈர்பபுவலி

Tetanus / Tétanos

 › தோல்ட வலிப்பு்ள
 › குரல்வலள வலிப்பு்ள
 › உைவு விழுங் ெிரமம் 
 › முழு உ்டல் தலெநோர் வலிப்பு்ள

 › நுலரயீரல் அழறெி
 › உல்டந்த எலும்பு்ள (தலெப் ெிடிப்ெினோல்)
 › நரம்பு அல்ைது மூலள ்ெதம் 
 › இறப்பு
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உங்ளுககுத பதோியுமோ? 
உங்ள ெிளலள்ளு்டன் நீங்ள பவளிநோடு  

பெல்லு முன்னர் உங்லளப் ்ெோை்வ 
அவர்்ளுககும் தடுப்புமருந்து ப்ோடுக்ப்ெ்ட 

்வண்டும்; அவர்்ளுககு வி்ெ்டமோ்்வோ 
வழலமயோன ்ோை்ட்்டததுககு 
முன்ன்ரோ தடுப்புமருந்து்ள 

்தலவப்ெ்டைோம் என்ெது 
உங்ளுககுத 
பதோியுமோ?

்நோய்ள ்நோயககுறி்ள ஏறெ்டககூடிய ெிற்நோயூறு்ள 
இளம்பிள்ளவொ�ம 

Polio

 › ்ோயசெல்
 › குமட்்டல், வோந்தி
 › பெோது அபெள்ோியம

 › மூசசுவிடுவதில் ெிரமம்
 › ல், ்ோல் ெோோிெவோதம்
 › இறப்பு

வ்்க ‘்பி’ ்கிருமபிதத�ொற்று்கள

Haemophilus influenzae  
type b infections  / Infections à  
Haemophilus influenzae de type b

 › ்ோது வலி மறறும் மூக்ல்டப்பு
 › தலைவலி மறறும் ்ோயசெல் 
 › ப்ட்டியோன ெளி இருமலின்்ெோது பவளிவருதல் 
 › மூசசுததிைறல்
 › விலறப்ெோன ்ழுதது மறறும் முதுகு 

 › நுலரயீரல் அழறெி
 › நிரந்தர ்ோது ்்ட்்ோலம 
 › மூலள ்ெதம்
 › அவயவங்ள இழப்பு
 › இறப்பு

�டடைம்ம 

Measles / Rougeole

 › ்ோயசெல் இருமல்  
 › மூக்ில் ஒழுகுதல் 
 › ெிவந்த ்ண்்ள
 › தூங்ி வழிதலும் எோிசெலும் 
 › வோயில் ெிவந்த பவடிப்பு மறறும் பவளலளப் 

புளளி்ள 

 › ்ோதில் ்ிருமிதபதோறறு 
 › நுலரயீரல் அழறெி 
 › வலிப்பு்ள 
 › மூலள ்ெதம் 
 › இறப்பு 

கூ்வக்கடடு

Mumps / Oreillons

 › ்ோயசெல்
 › தலைவலி
 › தோல்ட என்பு அரு்ில் சுரப்ெி வீக்ம்  

 › தண்டுமூலளசெவவுக ்ோயசெல்
 › (மூலளயுளளுலறயிலும், முளளந்தண்டுவ்டததிலும்
 › ்ிருமிதபதோறறு)
 › ்ோது ்்ட்்ோலம
 › ்ருவளமின்லம

தெர்மன் சின்்னமுதது

Rubella / Rubéole

 › ்தோைவியல்
 › ரைமோன ெிவந்த ்ண்்ள 
 › ெிறிது ்ோயசெல் 
 › குமட்்டல் 
 › சுரப்ெி வீக்ம

 › உ்டலுககுள இரததப்்ெோககு 
 › மூலள ்ெதம் 
 › ்ருசெிலதவு
 › •தோய ்ருவுறற ்ோைததில் ்ஜர்மன் ெின்னமுததினோல்
 › பீடிக்ப்ெட்்டதோல் குழந்லதயில் உருப்ெிறழவு்ள  
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்நோய்ள ்நோயககுறி்ள ஏறெ்டககூடிய ெிற்நோயூறு்ள 
த்ொககுளபிப்ொன்

Varicella (Chickenpox) / Varicelle

 › இ்ைெோன ்ோயசெல் 
 › தலைவலி மறறும் மூக்ில் ஒழுகுதல்  
 › ்ெோர்வு மறறும் பெோது அபெௌ்ோியம் 
 › ெிறு பெோககுளங்ள ெைவறறில் பெோருககு மூடுதல்› 

பெோறி

 › நுலரயீரல் அழறெி
 › மூலளக்ோயசெல் (மூலளயில் ்ிருமிதபதோறறு)
 › தோய ்ருவுறற ்ோைததில் பெோககுளிப்ெோனோல்
 › பீடிக்ப்ெட்்டதோல், குழந்லதயின் உ்டலில்
 › உருக்்டு்ள
 › இறப்பு

�ணடுமூ்ளசசவ்வுக 
்கிருமபிதத�ொற்று 

Meningococcal infection /  
Infection méningococcique

 › திடீர் ்ோயசெல் 
 › ்டுலமயோன தலைவலி 
 › குமட்்டல் மறறும் வோந்தி 
 › விலறதத ்ழுதது
 › ்தோலில் பெஙகுறி்ள அல்ைது குண்டூெி அளவில் 
 › ்ன்றல்்ள

 › தண்டுமூலளசெவவு அழறெி (மூலள மறறும் 
தண்டுவ்டச ெவவில் ்ிருமிதபதோறறு), 

 › மூலளச்ெதம்,
 › இரததததில் ்ிருமிதபதோறறு 
 › ல்்ள அல்ைது ்ோல்்ள இறறுப்்ெோதல் 
 › ஆழமயக்ம் மறறும் இறப்பு 

நு்ரயீரல் ்கிருமபிதத�ொற்று

Pneumococcal infection /  
Infection pneumococcique

 › ்ோது வலி மறறும் மூக்ல்டப்பு 
 › இருமல் மறறும் மூசசுததிைறல் 
 › ்ோயசெல் 
 › தலைவலி 
 › விலறதத ்ழுதது
 › ெெியின்லம, குமட்்டல் 

 › ்ோது ்்ளோலம,
 › மூலளச்ெதம் 
 › நுலரயீரல் அழறெி 
 › இரததததில் ்ிருமிதபதோறறு 
 › தண்டுவ்ட மறறும் மூலளசெவவு அழறெி 
 › இறப்பு 

குளபிர்்கொயசசல்

Influenza (flu) / Grippe

 › ்ோயசெல் மறறும் உ்டல் ்ெோர்வு 
 › இருமல் 
 › தலெ வலி மறறும் தலைவலி 
 › பதோண்ல்ட ரைம் 
 › குமட்்டல், வோந்தி மறறும் ்ெதி (முக்ியமோ் 

குழந்லத்ளில்)

 › ்ோது மறறும்/அல்ைது நோெிககு்டோவில் ்ிருமிதபதோறறு
 › மோர்புசெளி (மூசசுககுழோய அழறெி)
 › நுலரயீரல் அழறெி
 › இறப்பு
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்நோய்ள ்நோயககுறி்ள ஏறெ்டககூடிய ெிற்நோயூறு்ள 
சில்லுநசசுயபிொபிதத�ொற்று

Rotavirus

 › ்டுங்ோயசெல்
 › வோந்தி
 › ்டுநீரோள வயிறறுப்்ெோககு

 › ்டும் உ்டல்வறளவு
 › இறப்பு

ஈரல் அழற்சி ‘்பி’

Hepatitis B / Hepatite B

 › ்ோயசெல் மறறும் உ்டல் ்ெோர்வு
 › வயிறறு வலி 
 › குமட்்டல், வோந்தி மறறும் ்ெதி 
 › மஞெள ்ோமோலை (்ண்்ளும் ்தோலும் 

மஞெளோகுதல்) / இருண்்ட ெிறுநீர் 

 › ஈரைோிப்பு
 › ஈரல் புறறு்நோய
 › இறப்பு

உங்ள குழந்லதககு வயதோகும்்ெோது, மனித ெோெில்்ைோமோ நசசுயிோி்ளின் ெை வல்்ளுககு எதிரோ்ப் ெோது்ோப்பு அளிககும் மறற தடுப்பு 
மருந்து்ள ெோிந்துலரக்ப்ெடும். உங்ளது உ்டல்நைக ்வனிப்பு அளிப்ெவரு்டன் ஆ்ைோெிதது உங்ள குழந்லதககுப் பூரைப் ெோது்ோப்பு 
அளிததி்ட ்வண்டிய தடுப்பு மருந்து்லள ெறறிக ்்ட்்டறிந்திடுங்ள. 

Canada.ca/vaccines என்னும் இலையதளதலத அணு்ி, தடுப்புமருந்து ப்ோண்டு தடுக்வல்ை ்மறெடி ்நோய்ள, மறறும் ெிற ்நோய்ள 
ெறறி அறிந்துப்ோளளவும்.
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   இந்்நோய்ள மக்லளப் பீடிப்ெது அோிபதன்றோல், எனது ெிளலளககு ஏன்     
   தடுப்புமருந்து ப்ோடுக் ்வண்டும்?  

்ன்டோவில் தடுப்புமருந்து்ள ெயன்ெடுததப்ெடுவதோல், இளம்ெிரோயததில் ்நோய்ள பீடிககும் வோடிகல் 
தறபெோழுது அரு்ிவிட்்டது. எனினும் அலவ இன்னமும் உளளன. மக்ளுககுத தடுப்புமருந்து 
ப்ோடுக்ோவிட்்டோல், ஒ்ரபயோருவலரப் பீடிககும் ெின்னமுதது விலரந்து ெரவககூடும். ெம்ெந்தப்ெட்்ட 
்ிருமிலயக ப்ோண்டுதிோிவது யோர், உங்ள ெிளலள அதன் தோக்ததுககு உட்ெட்டுளளதோ என்ெலதக 
கூறுவது எளிதல்ை.

தடுப்புமருந்து ப்ோண்டு தடுக்வல்ை ்நோய்ள ெைவறறுககு ெி்ிசலெ்யோ ெோி்ோர்மோ 
்ில்டயோது. ெிை ்வலள்ளில் ஒரு ்நோயின் ெிற்நோயூறு்ளோல் ெிளலள்ள இறக்வும் கூடும்.

தடுப்புமருந்து ப்ோடுதது வருவ்த ெிறந்த ெோது்ோப்பு.   

�டுபபுமருந�தீடடின் முக்கியததுவத்� நன்கு வபிளக்கியு்ரப்�ற்கு, இத�ொ ஓர் ஒபபு்ம:  
பமதுவோ் நீர்்ெியும் ெ்ட்ிலிருந்து நோங்ள நீலர பவளி்யறறத பதோ்டஙகும்பெோழுது ்ோைப்ெடும்  
நிைவரம் ்ெோன்ற்த இது; நீர் (்நோய்ள) நிலறந்த ெ்ட்ிலிருந்து நோங்ள ்வ்மோ்வும், 
வி்டோப்ெிடியோ்வும் நீலர பவளி்யறறியிருக்ி்றோம் (தடுப்புமருந்து ப்ோடுததிருக்ி்றோம்). 
இப்பெோழுது ெ்டகு ்ிட்்டததட்்ட பவறிச்ெோடிவிட்்டது. நீர் பவளி்யறறும் அலுவலை (தடுப்புமருந்து 
ப்ோடுககும் அலுவலை) நோங்ள நிறுததியிருந்தோல், நீர் பதோ்டர்ந்து புகுந்திருககும்; இன்னமும் 
்ெிவு இ்டம் பெறுவ்த (இன்னமும் ்ிருமிதபதோறறு ்நோய்ள ்ோைப்ெடுவ்த) அதற்ோன 
்ோரைம்.  
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 தடுப்புமருந்து்ள ெோது்ோப்ெோனவ  
தடுப்புமருந்து்ள ெோது்ோப்ெோனலவ. வோழநோள முழுவதும் உங்ள ெிளலள்ளின் உ்டல்நைததுககு அலவ நன்னைம் 
ெயப்ெலவ.

தடுப்புமருந்து ப்ோண்டு தடுக்வல்ை ்நோய்ள ெறறி இவவழி்ோட்டியில் குறிப்ெி்டப்ெட்டுளளன. இளம் 
ெிளலள்ள ப்ோண்்ட பெற்றோர் ெைர் அவறலற எதிர்ப்ோண்்டதில்லை. என்வ அலவ எததுலை 
்டுலமயோன ்நோய்ள என்ெலத அவர்்ள அறியோதிருக்ைோம். ஆதைோல் தடுப்புமருந்து்ள ப்ோண்டு 
தடுக்ப்ெடும் ்நோய்லளக ்ோட்டிலும், தடுப்புமருந்து்ளின் ெக்விலளவு்ள குறித்த அவர்்ள அதி்ம் 
்வலைப்ெ்டக கூடும்.

   தடுப்புமருந்து்ள எவவோறு அங்ீ்ோிக்ப்ெடு்ின்றன?  
்ன்டோவில் எல்ைோ மருந்து்லளயும் ்ெோை்வ தடுப்புமருந்து்லளயும் ெயன்ெடுததும் 
முன்னர் அவறலறத பதோ்டர்செியோ்ப் ெோி்ெோதிக் ்வண்டியுளளது. தடுப்புமருந்து்ளின் 
ஆக்தலதயும், ெயன்ெோட்ல்டயும், ெோது்ோப்லெயும் ்ண்்ோைிககும் முலறலம்ள 
ெைவும் இஙகு நிலையூன்றியுளளன. வழலமககு மோறோன அல்ைது எதிர்ெோரோ 
எதிர்விலளவு்லள விலரந்து ல்யோளவதறகு ஏதுவோ், தடுப்புமருந்தின் 
எதிர்விலளவு்லள சு்ோதோர ெரோமோிப்ெோளர்்ள உளளூர் பெோது சு்ோதோர 
அதி்ோரப் பீ்டங்ளுககு அறிவிதது வரு்ிறோர்்ள.

எங்ளது தடுப்பு மருந்து்ளின் ெோது்ோப்பு ெறறிய ்ோபைோளிலய  
@ Canada.ca/vaccines என்ற இைக்ில் ்ோணுங்ள.
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   உண்லமயோன ்நோயககு உளளோவலத வி்ட   
   தடுப்புமருந்து ெோ து்ோப்ெோனதோ?  

ஆம். உங்ள ெிளலளயின் இயறல்யோன தடுப்புவலுத பதோகுதிககு, தடுப்புமருந்தில் 
உளள நலிந்த அல்ைது இறந்த ்ிருமி்லளக ல்யோளவதில் ெிரமம் இல்லை. 

உங்ளெிளலளககு தடுப்புமருந்து ப்ோடுதத ெின்னர் பமலிதோன ்ோயசெல் அல்ைது 
ல்்நோவு ஏறெ்டைோம். எனினும் இப்ெக் விலளவு்ள ஒருெிை நோட்்ளுக்் நீடிககும். 

அன்றோ்ட அலுவல்்லள அலவ ெீர்குலைக்ப் ்ெோவதில்லை.

எனினும் தடுப்புமருந்து ப்ோடுக்ப்ெ்டோத ெிளலள பமயயோ்்வ ்நோயவோயப்ெட்்டோல், அதன் 
விலளவு ெோரதூரமோனதோ் அலமயைோம் அல்ைது உயிோிழப்புககு இட்டுசபெல்ைைோம். உங்ள 

ெிளலளயின் தடுப்புவலுத பதோகுதி தற்ோப்ெில் ஈடுெ்டத தயோரோ் இல்ைோதெடியோல் சுறுசுறுப்ெோன  
்ிருமி்ள விலரந்து பெரு்ிவிடும்.
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உங்ளுககுத பதோியுமோ? 
ஆண்டு்தோறும் உை்ம் முழுவதும்  

இருெது முதல் முப்ெது 
இைட்ெம் வலரயோன இறப்பு்லள 

தடுப்புமருந்தீடு தடுக்ிறது. 
இது ெோது்ோப்ெோனது, 

எளிதோனது, 
ெைனளிப்ெது!
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   உங்ள ெிளலளககு உோிய்வலளயில் தடுப்புமருந்து ப்ோடுக் ்வண்டும்.   
ெிறறிளம் ெிரோயம் பதோட்டு உங்ள ெிளலளககு உோிய்வலளயில் ப்ோடுக்ப்ெடும் தடுப்புமருந்து்ள ெிறந்த ெைனளிககும். ்ன்டோ 

முழுவதும் வழலமயோன தடுப்புமருந்து்ள இைவெமோ்்வ ப்ோடுக்ப்ெடு்ின்றன. எனினும் மோ்ோைததுககு மோ்ோைம் அல்ைது 
ஆளபுைததுககு ஆளபுைம் ்ோை அட்்டவலை்ள மோறுெ்டக கூடும்.

உங்ளுக்ோன தடுப்புமருந்து்லள நீங்ளும் புதுக்ப்புதுக் எடுதது வரு்ிறீர்்ளோ என்ெலத நிலனவில் லவததிருந்து 
பெவலவ ெோர்க்வும். தடுப்புமருந்தீடு ஒரு வோழநோள ெடிமுலற ஆகும்.

   அவவளவு இளம் ெிரோயததில் எதற்ோ் எனது ெிளலளககு நோன்   
  தடுப்புமருந்து ப்ோடுக் ்வண்டும்?  

தடுப்புமருந்து ப்ோண்டு தடுக்வல்ை ்நோய்ளின் தோக்ததுககு உளளோவதறகு முன்னர் உங்ள 
ெிளலளலயப் ெோது்ோப்ெதறப்ன வகுக்ப்ெட்்ட்த தடுப்புமருந்துக ்ோை அட்்டவலை. ெிளலள்ள 

்நோயவோயப்ெட்டு நலியககூடியவர்்ள. அதன் விலளவு்ள ெோரதூரமோனலவ ஆ்ைோம். ஆதைோல்தோன் 
இளம் ெிரோயததி்ை்ய அவர்்ளுககு தடுப்புமருந்து ப்ோடுக்ப்ெடு்ிறது.

எனினும் உங்ள ெிளலளககு உோிய்வலளயில் தடுப்புமருந்து ப்ோடுததோல், இயன்றளவு இளம் 
ெிரோயததி்ை்ய மிகுந்த ெோது்ோப்புக ்ில்டக்ிறது.
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   எனது ெிளலளககு எப்்ெோது தடுப்புமருந்து ப்ோடுக் ்வண்டும்?  
உங்ள ெிளலளககு முறறிலும் ெோது்ோப்பு ்ில்டககும் வண்ைம் ெறெை ்ட்்டங்ளில் தடுப்புமருந்து ப்ோடுக் ்வண்டியுளளது. உங்ள 
ெிளலளயின் தடுப்புவலுத பதோகுதிலயக ்ட்டிபயழுப்பும் வண்ைம் ெிை தடுப்புமருந்து்லள ஒன்றுககு ்மறெட்்ட த்டலவ்ள ப்ோடுக் 
்வண்டியுளளது.

 நீங்ள வோழும் மோ்ோைதலத அல்ைது ஆளபுைதலதப் பெோறுதது தடுப்புமருந்துக ்ோை அட்்டவலை மோறுெ்டக கூடும். அதன் ்ருதது 
யோபதனில், ெிை மோ்ோைங்ள அல்ைது ஆளபுைங்ள ஒ்ர தடுப்புமருந்லத பவவ்வறு வயது்ளில் ப்ோடுககும். ஆனோல் அதற்ோ்க 
்வலைப்ெ்ட ்வண்டியதில்லை. தடுப்புமருந்துக ்ோை அட்்டவலை ஒன்லற உங்ள சு்ோதோர ெரோமோிப்ெோளர் உங்ளி்டம் தருவோர் 
எந்த வயதில் எந்த தடுப்புமருந்து ்தலவ என்ெலத அது சுட்டிக்ோட்டும். Canada.ca/vaccines என்னும் இலையதளததில் ஒவபவோரு 
மோ்ோைததுககும், ஆளபுைததுககுமோன ்ோை அட்்டவலை இ்டம்பெறறுளளது. அதலன அணு்ியும் உங்ள ெிளலளயின் தடுப்புமருந்துக 
்ோை அட்்டவலைலய பெவலவ ெோர்க்ைோம்.   

வழ்மயொ்ன ்கொல அடடைவ்ைககு ஓர் எடுததுக்கொடடு இத�ொ: உங்கள ்பிள்ள்ய முற்றுமுழு�ொ்கப ்ொது்கொப்�ற்கு, ்பிறந� ்பின்்னர் அல்லது  
்பிறநது இரணடு மொ�ங்கள ஆகுமத்ொழுது த�ொடைங்கி, ்பின்்னர் நொன்கு மொ�ங்கள ஆகுமத்ொழுதும, ்பின்்னர் ஆறு மொ�ங்கள ஆகுமத்ொழுதும, ்பின்்னர்  
12 மொ�ங்களுககும 18 மொ�ங்களுககும இ்டையபிலும, ்பின்்னர் நொன்கு வயதுககும ஆறு வயதுககும இ்டையபிலும �டுபபுமருநது த்கொடுக்க தவணடும.  
்ொடைசொ்ல தசல்லும வய்� அ்டைந� ்பிள்ள்களுககு தமல�ி்க �டுபபுமருநது்கள த�்வப்டும.
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1-வது மருந்தளவு
ெறறுப் ெோது்ோப்பு

2-வது மருந்தளவு
்மலும்  

அதி்ெோது்ோப்பு

3-வது மருந்தளவு
்மலும் அதி 

ெிறந்தெோது்ோப்பு

4-வது மருந்தளவு
நீடிதத ெோது்ோப்பு 
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   எனது ெிளலளககு ஒ்ர ெமயததில் ெை தடுப்புமருந்து்லளக   
   ப்ோடுக் முடியுமோ?  

ஆம். ஒ்ர த்டலவயில் ஒன்றுககு ்மறெட்்ட ்நோய்லளத தடுககும் ்நோககு்டன் ெிை தடுப்புமருந்து்ள 
ஒரு்ெரக ப்ோடுக்ப்ெடுவதுண்டு. உங்ள ெிளலளயின் தடுப்புவலுத பதோகுதி வியக்ததக்து! ஒ்ர 
த்டலவயில் ஒன்றுககு ்மறெட்்ட தடுப்புமருந்து்லள அது எளிதோ்வும், ெததிரமோ்வும், ்ோததிரமோ்வும் 
ல்யோள வல்ைது. உங்ள சு்ோதோர ெரோமோிப்ெோளலர நீங்ள ெந்திககும் ஒவபவோரு த்டலவயும் உங்ள 
ெிளலளககு ்வண்டிய தடுப்புமருந்து்லள அவர் உங்ளி்டம் பதோிவிப்ெோர்.

   எனது ெிளலளககுத தடுப்புமருந்து ப்ோடுப்ெது எங்்?  
உங்ள சு்ோதோர ெரோமோிப்ெோளரு்டன் பதோ்டர்புப்ோண்டு, தடுப்புமருந்து ப்ோடுககும் 
இ்டதலத அறிந்துப்ோளளவும். உங்ள உளளூர் பதோலை்ெெி விவரகப்ோததில் அல்ைது 
இலையததில் ்தடிப்ெோர்தது உங்ளுககு மி்வும் அண்லமயில் உளள பெோது சு்ோதோர 
அலுவை்தலதக ்ண்்டறியவும் (குவிபெக்ில்: CLSC).
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   தடுப்புமருந்து ப்ோடுககும் த்டலவ ஒன்லற நோங்ள தவறவிட்்டோல்   
   என்ன பெயவது?  

இளம் ெிளலள்ளு்டன் கூடிய வோழவு சுறுசுறுப்பு மிகுந்தது. உங்ள ெிளலளககு தடுப்புமருந்து ப்ோடுக்பவனக 
குறிதத ெந்திப்பு ஒவபவோன்லறயும் உங்ளோல் ்மறப்ோளள முடியோது ்ெோ்ைோம். எனினும் நீங்ள 
தடுப்புமருந்துக ்ோை அட்்டவலைககு மீளவது முக்ியம்.

இயன்றளவு விலரவோ் உங்ள சு்ோதோர ெரோமோிப்ெோளலரச ெந்திக் நீங்ள நோளும் ்நரமும் குறிக் 
்வண்டும். உங்ள ெிளலளககு ஏற்ன்வ ப்ோடுக்ப்ெட்்ட தடுப்புமருந்து்ள எலவ, இனி்மல் 
ப்ோடுக்்வண்டிய தடுப்புமருந்து்ள எலவ என்ெலதக ்ண்்டறிவதறகு அவரோல் உங்ளுககு 
உதவமுடியும்.

   நோங்ள இ்டம்பெயர்ந்தோல் என்ன பெயவது?  
நீங்ள ்வறு ஒரு மோ்ோைததுககு அல்ைது ஆளபுைததுககு மோறினோல், உங்ள 
ெிளலளயின் தடுப்புமருந்துக்ோை அட்்டவலையும் மோறககூடும். நீங்ள 
இ்டம்பெயர்ந்தவு்டன் உங்ள புதிய சு்ோதோர ெரோமோிப்ெோளரு்டன் பதோ்டர்புப்ோண்டு, 
உங்ள ெிளலளககுத ்தலவப்ெடும் தடுப்புமருந்து்லளக ்ண்்டறியவும். 
அவலரச ெந்திக்ச பெல்லும்பெோழுது உங்ள ெிளலளயின் தடுப்புமருந்துப் 
ெதி்வட்ல்டயும் ப்ோண்டு பெல்ை ்வண்டும் என்ெலத நிலனவில் 
லவததிருக்வும்.
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  தடுப்புமருந்து மூைமோன ெோது்ோப்புககு   
   உங்ள ெிளலள உங்ள மீ்த ெோர்ந்திருக்ிறது.

உங்ள ெிளலளககு உோிய்வலளயில் தடுப்புமருந்து ப்ோடுக் ஒழுஙகுபெயவது, பெற்றோர் 
என்ற வல்யில் உங்ள மி் முக்ிய ெைி்ளுள ஒன்றோகும். உங்ள ெிளலள்ளுககு நீங்ள 

தடுப்புமருந்து ப்ோடுககும்பெோழுது, அவர்்ளின் எஞெிய வோழநோளில் ்டுலமயோன ்நோய்ள 
அவர்்லள அணு்ோவோறு நீங்ள ெோது்ோக்ிறீர்்ள.

  உங்ள ெிளலளககு தடுப்புமருந்து ப்ோடுககும் விவரதலத   
  நீங்ள உறறு்நோக்ி வருவது ஏன் முக்ியம்?  

உங்ள ெிளலளககு தடுப்புமருந்து ப்ோடுதத ெோன்று்்ட்டு உங்ளி்டம் ்வண்டு்்ோள    
விடுக்ப்ெ்டைோம். ்ன்டோவின் ெிை ெோ்ங்ளில் ெிளலள்ள ெோ்டெோலைககு அல்ைது 

நோள்வலளப் ெரோமோிப்பு நிலையததுககு பெல்லும் முன்னர் அவர்்ளுககு ப்ோடுக்ப்ெ்ட 
்வண்டிய தடுப்புமருந்து்ள அலனத தும் ப்ோடுக்ப்ெ ட்டிருக் ்வண்டும். அததல்ய 

இ்டங்ளில் ்டும்்நோய்ள ெரவோது தடுக் உதவுவதறகு அது ்தலவப்ெடு்ிறது.

அதது்டன் எப்்ெோதோவது ்வபறோரு சு்ோதோர ெரோமோிப்ெோளலரக ்ோண்ெதறகு 
அல்ைது ்ன்டோவுககு பவளி்ய ெயைம் பெயவதறகு உங்ள ெிளலளலய நீங்ள 

ப்ோண்டுபெல்ை ்நர்ந்தோல், உங்ள ெிளலளககு தடுப்புமருந்து ப்ோடுதத 
வரைோறு துலைநிறகும்.
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உங்ள ெிளலளககு ்ோயசெல் அல்ைது தடிமல் என்றோல் 
என்ன பெயவது என்ெது உங்ளுககுத பதோியுமோ?   

உங்ள ெிளலளககு தடுப்புமருந்து ப்ோடுககும் 
தறுவோயில் உ்டல்நைக குலற்வோ 

்ோயசெ்ைோ ஏறெட்்டோல், உங்ள சு்ோதோர 
ெரோமோிப்ெோளோி்டம் பதோிவிக்வும். 
தடுப்புமருந்து ப்ோடுப்ெது ெோியோ, 

அல்ைது உங்ள ெிளலள 
குைமல்டயும் வலர 

பெோறுததிருப்ெது நல்ைதோ 
என்ெலத அவரோல் 

தீர்மோனிக் 
முடியும்.

  

   எனது ெிளலளககு தடுப்புமருந்து ப்ோடுககும் விவரதலத   
   நோன் உறறு்நோககுவது எப்ெடி?  

நீங்ள முதல் த்டலவயோ் ெி்ிசலெய்ததுககுச பெல்லும் பெோழுது உங்ளி்டம் ஒரு தடுப்புமருந்துப் ெதி்வடு 
(அட்ல்ட அல்ைது ெிற்றடு) தரப்ெடும். உங்ள ெிளலளககு விதந்துலரக்ப்ெடும் தடுப்புமருந்துக ்ோை 
அட்்டவலை அதில் இ்டம்பெறறிருககும். உங்ள சு்ோதோர ெரோமோிப்ெோளர் மறந்தோல், அலதக ்்ட்டுவோங்த தவற 
்வண்்டோம். ஒரு சு்ோதோர ெரோமோிப்ெோளோி்டம் பெல்லும் ஒவபவோரு த்டலவயும் அப்ெதி்வட்ல்டக ப்ோண்டுபெல்வது 
முக்ியம். உங்ள ெிளலளககு தடுப்புமருந்து ப்ோடுக்ப்ெ டும் ஒவபவோரு த்டலவயும் அப்ெதி்வட்டில் புதுவிவரம் 
்ெர்க்ப்ெ்ட ்வண்டியிருககும்.

இந்த வழி்ோட்டியின் ெின்புறததில் ்ோைப்ெடும் பெவலவ ்நோககு நிரலும், உங்ள குடும்ெததின் தடுப்புமருந்தீட்டு விவரதலத 
நீங்ள உறறு்நோககுவதறகு ஏதுவோ் நீங்ள தரவிறக்ிப் ெயன்ெடுததவல்ை ImmunizeCA ெோதனமும் உங்ளுககு உதவுவலத 
நீங்ள ்ண்டுப்ோளளைோம்.
  

   நீங்ள பவளிநோடு பெல்்ிறீர்்ளோ?  
நீங்்ளோ உங்ள குடும்ெ்மோ பவளிநோடு பெல்லும்பெோழுது, தடுப்புமருந்து ப்ோண்டு தடுக்வல்ை ்நோய்ளின் தோக்ததுககு   
உளளோ் ்நரைோம். அவறறுள, ்ன்டோவில் வழலமயோ்த தடுப்புமருந்து ப்ோண்டு தடுக்ப்ெ்டோத ்நோய்ள உளள்டங்ைோம். நீங்ள 
பவளிநோடு பெல்வதறகு ஆறு வோரங்ளுககு முன்னரோவது ஒரு சு்ோதோர ெரோமோிப்ெோளரு்டன் ்ைந்து ்ெசுவது அல்ைது ஒரு ெயை 
சு்ோதோர ெி்ிசலெய்ததுககுச பெல்வது முக்ியம். உங்ள வயலதயும், நீங்ள எங்் பெல்ை, என்ன பெயய எண்ைியிருக்ிறீர்்ள 
என்ெலதயும் பெோறுதது ெிை தடுப்புமருந்து்ள உங்ளுககு விதந்துலரக்ப்ெ்டைோம்.

Canada.ca/travel என்ற இலைய தளதலத அணு்ி உதவி்ரமோ் ெயை ஆ்ைோெலன மறறும் பெயதி்லளப் பெறறுகப்ோளளுங்ள.
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உங்ள ெிளலளககு ்ோயசெல் அல்ைது தடிமல் என்றோல் 
என்ன பெயவது என்ெது உங்ளுககுத பதோியுமோ?   

உங்ள ெிளலளககு தடுப்புமருந்து ப்ோடுககும் 
தறுவோயில் உ்டல்நைக குலற்வோ 

்ோயசெ்ைோ ஏறெட்்டோல், உங்ள சு்ோதோர 
ெரோமோிப்ெோளோி்டம் பதோிவிக்வும். 
தடுப்புமருந்து ப்ோடுப்ெது ெோியோ, 

அல்ைது உங்ள ெிளலள 
குைமல்டயும் வலர 

பெோறுததிருப்ெது நல்ைதோ 
என்ெலத அவரோல் 

தீர்மோனிக் 
முடியும்.

  

   உங்ள ெிளலளககு முதல் த்டலவயோ்   
   தடுப்புமருந்து ப்ோடுககும்பெோழுது   

   எதிர்ெோர்க்ப்ெடுவது என்ன?  
இைக்மோன முலறயில் தடுப்புமருந்தீட்டுககு உளளோகும் அனுெவம் உங்ள ெிளலளககுக 

்ில்டக் நீங்ள துலைநிற்ைோம். உங்ள ெிளலளககு தடுப்புமருந்து ப்ோடுககும்பெோழுது என்ன 
ந்டககும் என்ெலதப் புோிந்துப்ோளவது, உங்ளுககும் உங்ள ெிளலளககும் அந்த அனுெவதலத 

மி்வும் எளிதுெடுததும்.   

   தடுப்புமருந்தீட்டுககு முன்னர்  
உங்ள சு்ோதோர ெரோமோிப்ெோளோி்டம் அல்ைது பெோது சு்ோதோர அலுவை்ததுககு (குவிபெக்ில்  

CLSC-ககு) பெல்லும்பெோழுது, உங்ள ெிளலளயின் தடுப்புமருந்துப் ெதி்வட்ல்டத தவறோது 
எடுததுசபெல்ை ்வண்டும் என்ெலத நிலனவில் லவததிருக்வும். உங்ளி்டம் தடுப்புமருந்துப் 

ெதி்வடு எதுவும் இல்லை என்றோல், ஒன்லறக ்்ட்டு வோங்த தவற்வண்்டோம்.
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   தடுப்புமருந்து ப்ோடுககும்பெோழுது  
உங்ள ெிளலளயின் உ்டல்நைம் ெறறியும், ெிளலளககு ஒவவோலம்ள அல்ைது சு்யீனங்ள உண்்டோ என்ெது ெறறியும் உங்ள 
சு்ோதோர ெரோமோிப்ெோளர் உங்ளி்டம் வினவககூடும்.

உங்ள ெிளலளககு தடுப்புமருந்து ப்ோடுககும்பெோழுது ெிளலளககு உதவியோ் நீங்ள பெயயக கூடிய வி்டயங்ள ெிை 
ெின்வருமோறு.     

 › ஆறபியமரவும. உங்ள உைர்பவழுசெி்ளுககு ெிளலள ெதில் விலனயோறறக கூடும். நீங்ள ஆறியமர்ந்து இைங்ி ஒழுகும் 
பெோழுது உங்ள ெிளலளயும் மி்வும் ம்ிழசெி அல்ட யும்.

 › அரவ்ைக்கவும. தடுப்புமருந்து ப்ோடுககும்பெோழுது உங்ள ெிளலளலய அரவலைததுக ்லதக்வும். தடுப்பூெி ஏறறும் 
பெோழுது அரவலைக்ப்ெடும் ெிளலள்ள அழுவது குலறவு என்ெலத ஆயவு்ள ்ண்்டறிந்துளளன.

 › �ொயப்ொலூடடைவும. நீங்ள தோயப்ெோலூட்டுெவர் என்றோல், தடுப்பூெி ஏறறுவதறகு ெறறு முன்னரும், ஏறறும்பெோழுதும், 
ஏறறிய ெின்னரும் ெோலூட்்ட முயைவும். அது ெிளலளககு இதமூட்டும்.

 › ்ரொககு ்கொடடைவும. உங்ள ்னிவோன, இதமோன குரல் அல்ைது பதோடுல் உங்ள ெிளலளககு இதமூட்்ட உதவககூடும். 
ெிளலளககுப் ெிடிததமோன விலளயோட்டுப் பெோருள அல்ைது ்லத பெோல்வது அல்ைது ெோடுவது கூ்ட அதறகு உதவககூடும்.  
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   தடுப்புமருந்து ப்ோடுதத ெின்னர்  
தடுப்புமருந்து ப்ோடுதத ெின்னர் பெரும்ெோைோன ெிளலள்ள நைமோ்்வ 
இருப்ெோர்்ள. உங்ள ெிளலளககு ப்ோடுதத தடுப்புமருந்தினோல் த்ோத 
விலளவு எதுவு்ம ஏறெ்டோது ்ெோ்ைோம். ெிை ்வலள்ளில் உங்ள ெிளலள: 

 › அவதிப்ெ்டைோம்; 

 › அல்ைது வழலமககு அதி்மோ்க ்ண்ையரைோம்; 

 › அல்ைது இளங்ோயசெலுககு உளளோ்ைோம்; 

 › அல்ைது தடுப்பூெி ஏறிய இ்டம் ்நோ்ைோம் அல்ைது வீங்ைோம் அல்ைது ெிவக்ைோம்

வழலமயோன இவவிலளவு்ள 12 முதல் 24 மைிததியோைங்ள வலர நீடிப்ெதுண்டு. 
ெிளலளயின் ்நோலவ அல்ைது ்ோயசெலைத தைிக் நீங்ள மருந்து ப்ோடுக்ைோம். எது 
ெிறந்த மருந்து என்று உங்ள சு்ோதோர ெரோமோிப்ெோளோி்டம் ்்ட்்வும்.
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   நீங்ள வீடு திரும்பும் முன்னர்  
உங்ள ெிளலளககு அடுததமுலற தடுப்புமருந்து ப்ோடுக் நோளும் ்நரமும் குறிக்வும். 

உங்ள ெிளலளககு தடுப்புமருந்து ப்ோடுதத ெின்னர் 15 முதல் 20 நிமி்டங்ள வலர ெி்ிசலெய்ததில் பெோறுததிருககும்ெடி ்்ட்ெோர்்ள. 
்ோரைம்: எந்த மருந்தினோலும் உண்்டோவது ்ெோை்வ தடுப்புமருந்தினோலும் ்டுலமயோன ஒவவோலம (anaphylaxis) விலளய ெறறு 
வோயப்புண்டு. 

்டுலமயோன ஒவவோலம விலளயும் அறிகுறி்ளுள ெின்வருவன உளள்டஙகும்:

 › மூசசுவிடுவதில் ெிரமம் (மூசசுமுட்டு);

 › மு்வீக்ம்; அதது்டன்/அல்ை து

 › ்தோல் ப்ோப்புளம் (்தோல் தடிப்பு).

இந்்நோயக குறி்ள எலவயும் பதன்ெட்்டோ ல், உ்டனடியோ் ஒரு சு்ோதோர ெரோமோிப்ெோளரு்டன் ்லதக்வும். ஒவவோத விலளலவ 
எதிர்ப்ோளள என்ன பெயய்வண்டும் என்ெது அவருககுத பதோியும்.  
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   உங்ள சு்ோதோரப் ெரோமோிப்ெோளலர அலழப்ெது எப்பெோழுது?  
தடுப்புமருந்துககு ்டுலமயோன எதிர்விலளவு்ள ஏறெடுவது மி்வும் அோிது. உங்ள ெிளலளககு 
தடுப்புமருந்து ப்ோடுதத ெின்னர் வழலமககு மோறோன ்நோயக குறி்ள பதன்ெட்்டோல், உங்ள சு்ோதோரப் 
ெரோமோிப்ெோளலர அலழக்வும் அல்ைது பெோது சு்ோதோர அலுவை்தலத (குவிபெக்ில் CLSC-ஐ) 
அலழக்வும். 

வழலமககு மோறோன ்நோயககுறி்ளுள ெின்வருவன உளள்டங்ைோம்:

 › 40°C (104°F)-ககு ்மறெட்்ட ்ோயசெல்; அல்ைது

 › அழுல்யும், அவதியும் 24 மைிததியோைங்ளுககு ்மறெ்ட நீடிததல்; அல்ைது

 › ஊெி ஏறிய இ்டததில் வீக்ம் ்மோெமல்டதல்; அல்ைது

 › வழலமககு மோறோன ்ண்ையர்வு  

உங்ள ெிளலளலய நன்கு அறிந்தவர் நீங்்ள. தடுப்புமருந்து ப்ோடுதத 
ெின்னர் வழலமககு மோறோ் எலதயும் அவதோனிததோல், உங்ள சு்ோதோர 
ெரோமோிப்ெோளரு்டன் பதோ்டர்பு ப்ோளளவும்.
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   ்மைதி் விவரம் அறிவது எங்்?  
நம்ெததகுந்த தரப்பு்ளி்டம் தடுப்புமருந்து விவரங்லள அறிந்து ப்ோளவது முக்ியம். உங்ள ெிளலளககுத 

தடுப்புமருந்து ப்ோடுப்ெது ெறறி நம்ெிகல்யோன ஒரு சு்ோதோர ெரோமோிப்ெோளரு்டன் ்லதக்வும். 

அதோவது உங்ள மருததுவரு்டன் அல்ைது பெவிலியு்டன் அல்ைது மருந்தோளரு்டன் ்லதக்வும். 
நம்ெததகுந்த தடுப்புமருந்து விவரம் ப்ோண்்ட இலையதளங்ள ெிை ெின்வருமோறு:

்க்னடைொ த்ொது சு்கொ�ொ ரத �ி்ைக்களம
Canada.ca/vaccines

்க்னடிய குழந்� மருததுவ சமொசம 
caringforkids.cps.ca 

்க்னடைொ �டுபபுமருநது
inmunize.ca 

்க்னடைொ �ொய்ம மற்றும ம்களபிர் மருததுவர்்கள சமொசம 
sogc.org

hpvinfo.ca

நீங்ள 
மறற 

்ீழக்ண்்ட 
இைவெ ஆதோரங்லள  
Canada.ca/vaccines  

என்ற இலைய தளததில் 
இருந்து ்வண்்டைோம்:

Not Just For Kids. An Adult Guide  
to Vaccination

Teens, meet Vaccines
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  உங்ள குழந்லதயின் தடுப்பூெி்ள ெோிெோர்ப்புப்ெட்டியல்   
 �  உங்கள சு்கொ�ொரப ்ரொமொபிப்ொள்ரச சந�ிக்க நொளும தநரமும குறபிக்கவும. ெிளலள ெிறந்த ்வலளயில் தடுப்புமருந்து ப்ோடுப்ெது 

பதோ்டங்ைோம். அல்ைது இரண்டு மோதங்ள ்ழிதது பதோ்டஙகுவது உறுதி. உங்ள சு்ோதோரப் ெரோமோிப்ெோளர் உங்ள ெிளலளககுோிய 
தடுப்புமருந்துக ்ோை அட்்டவலை ஒன்லற உங்ளி்டம் தருவோர்.

 � உங்கள ்பிள்ளயபின் �டுபபுமருநதுப ்�ிதவட்டைக த்கொணடுதசல்லவும. உங்ள முதைோவது ெந்திப்ெில் அலத நீங்ள 
பெறறுகப்ோளவீர்்ள.

 � அடுத� சந�ிபபுககு நொளும தநரமும குறபிக்கவும. உங்ள சு்ோதோரப் ெரோமோிப்ெோளோி்டம் வில்ட பெறும் முன்னர் உங்ள ெிளலளககு 
அடுததமுலற தடுப்புமருந்து ப்ோடுக் நோளும் ்நரமும் குறிக்வும்.

 � அடுத� �ி்க�ி்ய உங்கள அ்லத்சியபில் அல்லது வீடடு நொட்கொடடியபில் குறபிதது ்வக்கவும. அலத மறக்ோமல்  
இயன்றளவு விலரவோ்ச பெயயவும்.

உங்ள ெிளலளயின் தடுப்புமருந்துப் ெதி்வட்ல்ட ்வண்டிய ்வலளயில் எடுக்ததக்தோ் ஒரு ெததிரமோன இ்டததில் லவததிருக்வும்.   

 தடுப்புமருந்து ப்ோடுப்ெது என்ெது உங்ள ெிளலள்ளின் வழலமயோன ெரோமோிப்ெி ல் ஓர் அங்ம்    
   என்ெலத நினவில் லவததிருக்வும். அவர்்ளின் உ்டல்நை தலதப் ்ெணுவதறகு,    
   உோிய அட்்டவலைப்ெடி தடுப்புமருந்து ப்ோடுதது வருவது முக்ியம்.   
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