சின்னமுத்து
தங்கள் ச ிசுக்கள ின் பாதுகாப்பைக் கருத்திற்-

தாய்தந்தையர் இதற்கெத ிராக நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்

க�ொண்டு மத்திய சுகாதாரஅமைச்சும், வைத்தியர்
சங்கங்களும் ச ின்னம்மைக்கெத ிரான தடுப்பூச ி
ப�ோடும்படி பெற்றோர்கள ிற்கு ச ிபாரிசு செய்கின்றனர்.
ச ின்னமுத்து என்பது ஒரு ம ிகப்பெரிய த�ொற்றுந�ோயாகும். இது குற ிப்பாக
ப ிறந்த குழந்தைகளையும், வளர்ந்தோரையும் தாக்கி பாரிய
ந�ோய்ச்-ச ிக்கல்களைத் த�ோற்றுவ ிக்கக்கூடியது. ச ின்னமுத்துவ ிற்கு எத ிரான
பாதுகாப்பற்ற பெற்றோர்கள ிற்கு (அதாவது இதுவரை ச ின்னமுத்து ந�ோய்
ஏற்படாத அல்லது அதற்கான தடுப்பூச ியைப் ப�ோடாத பெற்றோர்கள ிற்கு)
அவர்களது பாதுகாப்பிற்காகவும் தமது குழந்தைகள ின் பாதுகாப்பிற்காகவும்

ஒரு ச ிற ிய ஊச ிக்குத்தின் மூலம் பெற்றோர்கள் தம்மையும் தமது
ச ின்னஞ்சிற ியவர்களையும் இத்தொற்று ந�ோய ில ிருந்து பாதுகாக்கலாம்.
அவ்வாறு ப�ோடப்படும் தடுப்பூச ிய ின் மூலம் வரியம்
ீ
குறைந்த ச ின்னமுத்து
த�ொற்றுக்கிரும ி உடல ில் ஏற்றப்படுக ின்றது. இதனூடாக இத்தொற்றுக்
க ிரும ிக்கெத ிரான எத ிர்ப்புசக்தி உடல ில் தூண்டப்படுக ின்றது. இதனால்
ந�ோய்த்தொற்று ஏற்படாத ிருக்கவும் அல்லது ஏற்பட்டால் அத ில ிருந்து
பாத ிப்பில்லாமல் மீ ளவும் உடல் தயார்ப்படுத்தப்படுக ின்றது. தடுப்பூச ிய ினால்
ஏற்படும் பக்கவ ிளைவுகள் ந�ோய் த�ொற்றினால் ஏற்படும் ஆபத்துடன்
ஒப்பிடுகைய ில் குறைவானதே. முழுமையான தடுப்பூச ியானது வாழ்நாள்
முழுவதும் பாதுகாப்பைத் தரக்கூடியது.

ச ின்ன முத்துத் த�ொற்றிற்கெத ிராக தடுப்பூச ி ப�ோட ச ிபாரிசு செய்யப்படுக ின்றது. குழந்தைகள ிற்கு ப ிறந்த பன்னிரு மாதங்கள ிற்குப் ப ின்னரே
ச ின்னமுத்திற்கெத ிரான தடுப்பூச ி ப�ோடப்படுக ின்றது.

	பெரியவர்களுக்குரிய தடுப்பூச ிக்கான ச ிபாரிசுகள்

1964ம் ஆண்டிற்குப் ப ின்னர் ப ிறந்தவர்கள் இதுவரை

ச ின்னமுத்தினால் ச ிசுக்கள் மற்றும் கர்ப்பிண ிகள ிற்கு

இருதடவை ச ின்னமுத்துத் தடுப்பூச ிப�ோடாத ிருப்பின் அல்லது

ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து
ச ிசுக்கள ிற்கு ச ின்னமுத்து த�ொற்றுவதால் பாரதுராமான ச ிக்கல்கள்
ஏற்படுவதற்கான அபாயமும்அடிக்கடி வைத்தியசாலைய ில் அனுமத ிக்க

தரிக்கும் முன்னர் ப�ோட வேண்டும்.

நன்கு வ ிடுபடினும் ச ில சந்தர்ப்பங்கள ில் இறப்பும் ஏற்படலாம். குற ிப்பாக

கர்ப்பம் தரித்தவர்கள் முற்பாதுகாப்பைக் கருத ி தடுப்பூச ி

மூளைய ில் தங்கிய ிருந்து பல வருடங்கள ிற்குப் ப ின்னர் மூளைத்தோல்
அழற்சியை ஏற்படுத்தி இறப்பு நேரிடலாம். கர்ப்பிண ிய�ொருத்திக்கு
ச ின்னமுத்து ஏற்பட்டால் அவருக்கு நுரையீரலழற்சி ஏற்படும் அபாயம்

சின்னமுத்து மற்றும் கக்குவான் இருமலிற்கெதிரான தடுப்பூசிகள்

ப�ோட வேண்டும். ப ிள்ளைபெறும் ந�ோக்கம ிருப்போர் கர்ப்பம்

வேண்டியும் ஏற்படலாம். ப�ொதுவ ில் ச ிசுக்கள் ந�ோய்த்தாக்கத்தில ிருந்து
நுரையீரலழற்சிய ினால். அரிதான சந்தர்ப்பங்கள ில் வைரஸ் க ிரும ி

எனது
தடுப்பூசி
உனது
பாதுகாப்பு

ச ின்னமுத்து ந�ோய் இதுவரை ஏற்படாத ிருப்பின் தடுப்பூச ியைப்

ப�ோடக்கூடாது: அப்படி இருந்தும் நீங்கள் தடுப்பூச ிப�ோட்டிருப்பின்
கர்ப்பத்தைக் கலைக்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை. தடுப்பூச ி
ப ிள்ளை ப ிறந்த ப ின்னரும் ப�ோடலாம்.

அத ிகமாகும். அத்துடன் ச ிசு உடல் நலக்குறைபாட்டுடன் அல்லது

ச ிசுக்கள ிற்குரிய தடுப்பூச ிக்கான ச ிபாரிசுகள்

குழந்தைப்பேறுத் தவணைக்கு முந்திய�ோ அல்லது குறைந்த ந ிறையுடன�ோ

ப�ொதுவாக: முதலாவது ஊச ி

ப ிறக்க நேரிடலாம்.

ஊச ி

12வது மாதத்தில். இரண்டாவது
15 த�ொடக்கம் 24மாதங்கள ின் ப ின்னர்.
9வது
12 த�ொடக்கம் 15 மாதத்திலும்.

பராமரிப்பகங்கள ில் வளரும் ப ிள்ளைகள்: முதலாவது ஊச ி
மாதத்திலும் இரண்டாவதுஊச ி

தந்தை

9வது மாதத்தில ிருந்தும்
15 மாதத்திலும்.

த�ொற்றுந�ோய் பரவ ின்: முதலாவது ஊச ி
இரண்டாவது ஊச ி 12த�ொடக்கம்

தாய்
ப ிறப்பு

9–12 மாதங்கள்

15–24 மாதங்கள்

சேய்

ந�ோய்தொற் றிய ஒருவருடன் நேரடியாக த�ொடர்பு ஏற்பட்டால்:

9 மாதங்கள ிற்கு முன்னர், முதலாவது ஊச ி ப�ோடப்பட்டிருப்பின்
6மாதங்கள் கழ ித்து

அதன்பின்னராக இரு ஊச ிகள் ப�ோட்டப ின்னர்,
ந�ோய்த்தடுப்பு ப�ோதவ ில்லை-

ச ின்னமுத்திற்கெ-

யென ில் பெற்றோர்கள் ச ின்ன-

த ிரான தடுப்பூச ி

காலம்

செய்யப்படும் காலம்

முத்துத் தடுப்பூச ி ப�ோட வேண்டிய

ப�ோட ச ிபாரிசு

ச ின்னமுத்திற்கெத ிரான

பாதுகாப்பு

கர்ப்பகாலத்தில் தடுப்பூச ி
ப�ோடக்கூடாது

முதலாவது ஊச ி.

சின்னமுத்து மற்றும் கக்குவான் இருமலிற்கெதிரான தடுப்பூசிகள்

எனது
தடுப்பூசி
உனது
பாதுகாப்பு

கக்குவான் இருமல்
தாய்தந்தையர் இதற்கெத ிராக நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்

ச ிசுக்கள ின் பாதுகாப்பைக் கருத்திற் க�ொண்டு
மத்திய சுகாதார அமைச்சும் வைத்தியர் சங்கங்களும்
கக்குவான் இருமல ிற்கெத ிராகத் தடுப்பூச ி ப�ோடும்படி
பெற்றோர்கள ிற்கு ச ிபாரிசு செய்கின்றனர்.

ஒரு ச ிற ிய ஊச ிக்குத்துவதன்; மூலம் பெற்றோர்கள் தம்மையும் தமது
ச ின்னஞ் ச ிற ியவர்களையும் பாரியவ ிளைவுகளை ஏற்படுத்தும் கக்குவான்
இருமல ில ிருந்து பாதுகாக்கலாம். அவ்வாறு ப�ோடப்படும் தடுப்பூச ிய ினால்
ஏற்படும் பக்கவ ிளைவுகள் ந�ோய்தொற்றில ிருந்து ஏற்படும் ஆபத்துடன்
ஒப்பிடுகைய ில் குறைவானதே. இறந்தகலங்களை (Totimpfstoff) க�ொண்ட

இது ஒரு பாரதூரமான ஒரு த�ொற்று ந�ோயாகும் மற்றும் ந�ோய்க்கிரும ிகள்

இத்தடுப்பூச ியைக் கர்ப்பகாலத்திலும் பயம ின்றிப் ப�ோடலாம்.

நீர்த்துள ிகள ின் மூலம் பரவுக ின்றது. இந்நோய ின் அற ிகுற ிகளாக
கடுமையான இருமலும் மூச்சடைப்பும் இருக்கும். வளர்ந்தோருக்கு இதுபெரிய பாத ிப்பான வ ிடயமல்லை. பெரும்பாலும் பெற்றோர்களே தமக்குத்
தெரியாமல் ப ிள்ளைகள ிற்குக்கடத்துக ின்றனர். இருமல் பல வாரங்கள்
நீடிப்பதுடன் ப ிள்ளைகள் சுவாச ிக்கவும், உறங்கவும்உணவுண்ணவும்
ச ிரமப்படுவார்கள்.
கக்குவான் இருமல ினால் ச ிசுக்கள ிற்கு ஏற்படக்கூடிய அபாயம்
ப ிரத்திய�ோகமாக புத ிதாகப் ப ிறந்த ச ிசுக்கள ிற்கு வ ிட்டுவ ிட்டு சுவாச ித்தல்
மற்றும் மூச்சுத்தடைப்படல்போன்ற ஆபத்து ந ிலைகள் த�ோன்றலாம்.
மேலத ிக ச ிக்கல்கள்: நுரையீரலழற்சி, காதுக்குத்து, வல ிப்பு வருதல் மற்றும்
ந ிரந்தரப் பாத ிப்பைத்தரக்கூடிய மூளைசார் ந�ோய்கள். ச ில சந்தர்ப்பங்கள ில்
ஏற்படலாம். இந்நோய ினால் இறப்பும் ஏற்படலாம். நுண்ணுய ிர் எத ிர்ப்பு
மருந்தை ந�ோய ின் ஆரம்பத்தில் க�ொடுப்பதன் மூலம் மட்டுமே ந�ோய்ச்ச ிக்கல்கள ில் இருந்து பாதுகாக்கலாம்.

வளர்ந்தோரிற்குரிய தடுப்பூசிக்கான சிபாரிசுகள்:

25 ற்கும் 29 வயத ிற்குட்பட்டோர் தடுப்பூச ியைப் புதுப்பித்தல்
6 மாதங்கள ிற்குக் குறைந்த வயதுடைய ச ிசுக்களை அணுகும்
வளர்ந்தோர் தமது தடுப்பூச ியை 10 வருடங்கள ிற்கு முன்னர்
ப�ோட்டிருப்பின் (குற ிப்பாக பெற்றோர், பாட்டன்பாட்டி, சக�ோதரர்கள்)
கர்ப்பிண ிகள் இத்தடுப்பூச ி ப�ோட்டு 5 வருடங்கள் கடந்திருப்பின்
குற ிப்பிட்டிருந்தால்.
வளர்ந்தோரிற்குரிய தடுப்பூசிக்கான சிபாரிசுகள்:
ப�ொதுவாக:

3 தடவைகள ில் 2ம், 4ம்மற்றும் 6ம் மாதங்கள ில்.

	பராமரிப்பகங்கள ில் வளரும் ப ிள்ளைகள ிற்கும் முந்திப்பிறந்த

« எனக்குச் ச ிற ிய ஊச ிக்குத்து –
		
உனக்கோ பெரியபாதுகாப்பு »

ப ிள்ளைகள ிற்கும் :

2ம், 3ம்மற்றும் 4ம் மாதங்கள ில்.

15 த�ொடக்கம் 24 மாதங்கள ிலும்
4 த�ொடக்கம் 7 வயத ிலும் மற்றும் 11 த�ொடக்கம் 15 வயத ிலும்.

	தடுப்பூசியைப் புதுப்பித்தல்:

தந்தை
ந�ோய்த்தடுப்பு ப�ோதவ ில்லையென ில் பெற்றோர்கள் கக்குவான்
இருமல் தடுப்பூச ி ப�ோடவேண்டியகாலம்.

இணையத்தளம் :

தாய்

ப ிறப்பு

2

4

6

மேலதிகத் தகவல்களுக்கு

15–24

4–7 வயத ிற்கிடைய ிலும்
15–11 வயத ிற்கிடைய ிலும்

www.sichimpfen.ch
www.myvaccines.ch

வேண்டும்.

மேலதிகத் தகவல்களுக்கு

அடுத்தடுத்த ஊச ிகள் ப�ோட

சேய்

த�ொலைபேசி :

0844 448 448

கர்ப்பகாலத்தின் மூன்றில்

கக்குவான்

கக்குவான்

செய்யப்படுக ின்றது

தடுப்பூச ி ப�ோட ச ிபாரிசு

பாதுகாப்பு

இரண்டு பகுத ி கடந்தப ின் ச ிபாரிசு

இருமல ிற்கெத ிரான

செய்யப்படும் காலம்

மேலத ிக கேள்விகள் இருந்தால்
தங்கள் குடும்ப வைத்தியருடன்
த�ொடர்புக�ொள்ளவும். அவர் தங்களுக்குத்
தேவையான தகவல்களைத் தருவார்.

இருமல ிற்கெத ிரான
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