
ச ின்னமுத்து என்பது ஒரு ம ிகப்்பரிய ்�ொற்றுந�ொயொகும். இது குற ிப்பொக 

்ப ிறந� குழந்�க்ையும், வைரநந�ொ்ையும் �ொகக ி ்பொரிய  

ந�ொய்ச்-ச ிககலக்ைத் ந�ொற்றுவ ிககககூடியது. ச ின்னமுத்துவிற்கு எ� ிைொ்ன  

்பொதுகொப்பற்ற ்்பற்நறொரகை ிற்கு (அ�ொவது இதுவ்ை ச ின்னமுத்து ந�ொய் 

ஏற்்படொ� அல்லது அ�ற்கொ்ன �டுபபூச ி்யப ந்பொடொ� ்்பற்நறொரகை ிற்கு) 

அவரகைது ்பொதுகொப்ப ிற்கொகவும் �மது குழந்�கை ின ்பொதுகொப்ப ிற்கொகவும் 

ச ின்ன முத்துத் ்�ொற்ற ிற்்க� ிைொக �டுபபூச ி ந்பொட ச ி்பொரிசு ்சய்யப- 

்படுக ினறது. குழந்�கை ிற்கு ்ப ிறந� ்பன்ன ிரு மொ�ஙகை ிற்குப ்ப ின்னநை 

ச ின்னமுத்� ிற்்க� ிைொ்ன �டுபபூச ி ந்பொடப்படுக ினறது.

ச ின்னமுத்� ி்னொல ச ிசுககள் மற்றும் கரப்ப ிண ிகை ிற்கு  

ஏற்்படககூடிய ஆ்பத்து

ச ிசுககை ிற்கு ச ின்னமுத்து ்�ொற்றுவ�ொல ்பொைதுைொமொ்ன ச ிககலகள்  

ஏற்்படுவ�ற்கொ்ன அ்பொயமும்அடிககடி ்வத்� ியசொ்்லய ில அனும� ிகக  

நவண்டியும் ஏற்்பட்லொம். ் ்பொதுவ ில ச ிசுககள் ந�ொய்த்�ொககத்� ி்ல ிருநது  

�னகு வ ிடு்படினும் ச ி்ல சந�ரப்பஙகை ில இறபபும் ஏற்்பட்லொம். குற ிப்பொக  

நு்ையைீ்லழற்ச ிய ி்னொல. அரி�ொ்ன சந�ரப்பஙகை ில ்வைஸ் க ிரும ி 

மூ்ையில �ஙக ிய ிருநது ்ப்ல வருடஙகை ிற்குப ்ப ின்னர மூ்ைத்ந�ொல 

அழற்ச ி்ய ஏற்்படுத்� ி இறபபு ந�ரிட்லொம். கரப்ப ிண ி்யொருத்� ிககு  

ச ின்னமுத்து ஏற்்படடொல அவருககு நு்ையைீ்லழற்ச ி ஏற்்படும் அ்பொயம்  

அ� ிகமொகும். அத்துடன ச ிசு உடல �்லககு்ற்பொடடுடன அல்லது  

குழந்�பந்பறுத் �வ்ணககு முந� ிநயொ அல்லது கு்றந� � ி்றயுடந்னொ 

்ப ிறகக ந�ரிட்லொம்.

சின்னமுத்து

 ்்பரியவரகளுககுரிய �டுபபூச ிககொ்ன ச ி்பொரிசுகள்

 1964ம் ஆண்டிற்குப ்ப ின்னர ்ப ிறந�வரகள் இதுவ்ை  

இரு�ட்வ ச ின்னமுத்துத் �டுபபூச ிந்பொடொ� ிருப்ப ின அல்லது  

ச ின்னமுத்து ந�ொய் இதுவ்ை ஏற்்படொ� ிருப்ப ின �டுபபூச ி்யப 

ந்பொட நவண்டும். ்ப ிள்்ை்்பறும் ந�ொககம ிருபந்பொர கரப்பம்  

�ரிககும் முன்னர ந்பொட நவண்டும்.

 கரப்பம் �ரித்�வரகள் முற்்பொதுகொப்்பக கரு� ி �டுபபூச ி  

ந்பொடககூடொது: அப்படி இருநதும் �ீஙகள் �டுபபூச ிந்பொடடிருப்ப ின 

கரப்பத்்�க க்்லகக நவண்டிய கடடொயம் இல்்ல. �டுபபூச ி 

்ப ிள்்ை ்ப ிறந� ்ப ின்னரும் ந்பொட்லொம்.

 ச ிசுககை ிற்குரிய �டுபபூச ிககொ்ன ச ி்பொரிசுகள்

 ப�ொதுவொக: மு�்லொவது ஊச ி 12வது மொ�த்� ில. இைண்டொவது  

ஊச ி 15 ்�ொடககம் 24மொ�ஙகை ின ்ப ின்னர.

 �ரொமரிப�கஙகள ில் வளரும் � ிள்ளகள: மு�்லொவது ஊச ி 9வது 

மொ�த்� ிலும் இைண்டொவதுஊச ி 12 ்�ொடககம் 15 மொ�த்� ிலும்.

 ப�ொற்றுந�ொய் �ரவ ின்: மு�்லொவது ஊச ி 9வது மொ�த்� ி்ல ிருநதும் 

இைண்டொவது ஊச ி 12்�ொடககம் 15 மொ�த்� ிலும்.

 ந�ொய்ப�ொற்் றிய ஒருவருடன் ந�ரடியொக ப�ொடர்பு ஏற்�டடொல்:  

9 மொ�ஙகை ிற்கு முன்னர, மு�்லொவது ஊச ி ந்பொடப்படடிருப்ப ின 

அ�ன்ப ின்னைொக இரு ஊச ிகள் ந்பொடட்ப ின்னர, 6மொ�ஙகள் கழ ித்து 

மு�்லொவது ஊச ி.

�ொய்�ந்�யர இ�ற்்க� ிைொக �டவடிக்க எடுகக முடியும்

ஒரு ச ிற ிய ஊச ிககுத்� ின மூ்லம் ்்பற்நறொரகள் �ம்்மயும் �மது  

ச ின்னஞச ிற ியவரக்ையும் இத்்�ொற்று ந�ொய ி்ல ிருநது ்பொதுகொகக்லொம். 

அவவொறு ந்பொடப்படும் �டுபபூச ிய ின மூ்லம் வரீியம் கு்றந� ச ின்னமுத்து 

்�ொற்றுகக ிரும ி உட்ல ில ஏற்றப்படுக ினறது. இ�னூடொக இத்்�ொற்றுக  

க ிரும ிக்க� ிைொ்ன எ� ிரபபுசக� ி உட்ல ில தூண்டப்படுக ினறது. இ�்னொல  

ந�ொய்த்்�ொற்று ஏற்்படொ� ிருககவும் அல்லது ஏற்்படடொல அ� ி்ல ிருநது  

்பொ� ிப்ப ில்லொமல மீைவும் உடல �யொரப்படுத்�ப்படுக ினறது. �டுபபூச ிய ி்னொல 

ஏற்்படும் ்பககவ ி்ைவுகள் ந�ொய் ்�ொற்ற ி்னொல ஏற்்படும் ஆ்பத்துடன  

ஒப்ப ிடு்கய ில கு்றவொ்னந�. முழு்மயொ்ன �டுபபூச ியொ்னது வொழ�ொள் 

முழுவதும் ்பொதுகொப்்பத் �ைககூடியது.

சின்னமுத்து மற்றும் கககுவொன இரும்லிற்்க�ிைொ்ன �டுபபூசிகள்

எ்னது 
�டுபபூசி 
உ்னது   
்பொதுகொபபு

�ஙகள் ச ிசுககை ின ்பொதுகொப்்பக கருத்� ிற்- 

்கொண்டு மத்� ிய சுகொ�ொைஅ்மச்சும், ்வத்� ியர  

சஙகஙகளும் ச ின்னம்்மக்க� ிைொ்ன �டுபபூச ி  

ந்பொடும்்படி ்்பற்நறொரகை ிற்கு ச ி்பொரிசு ்சய்க ினற்னர.

�ந்�

�ொய்

்ப ிறபபு 9–12 மொ�ஙகள் 15–24 மொ�ஙகள்

நேய்

ந�ொய்த்�டுபபு ந்பொ�வ ில்்ல- 
்ய்ன ில ்்பற்நறொரகள் ச ின்ன- 
முத்துத் �டுபபூச ி ந்பொட நவண்டிய 
கொ்லம்

ச ின்னமுத்� ிற்்க- 
� ிைொ்ன �டுபபூச ி 
ந்பொட ச ி்பொரிசு  
்சய்யப்படும் கொ்லம்

ச ின்னமுத்� ிற்்க� ிைொ்ன 
்பொதுகொபபு

கரப்பகொ்லத்� ில �டுபபூச ி  
ந்பொடககூடொது



 வளர்நந�ொரிற்குரிய �டுபபூே றிககொன ே றி�ொரிசுகள:

 25 ற்கும் 29 வய� ிற்குட்படநடொர �டுபபூச ி்யப புதுப்ப ித்�ல

 6 மொ�ஙகை ிற்குக கு்றந� வயது்டய ச ிசுகக்ை அணுகும்  

வைரநந�ொர �மது �டுபபூச ி்ய 10 வருடஙகை ிற்கு முன்னர  

ந்பொடடிருப்ப ின (குற ிப்பொக ்்பற்நறொர, ்பொடடன்பொடடி, சநகொ�ைரகள்)

 கரப்ப ிண ிகள் இத்�டுபபூச ி ந்பொடடு 5 வருடஙகள் கடந� ிருப்ப ின 

குற ிப்ப ிடடிருந�ொல.

 வளர்நந�ொரிற்குரிய �டுபபூே றிககொன ே றி�ொரிசுகள:

 ப�ொதுவொக: 3 �ட்வகை ில 2ம், 4ம்மற்றும் 6ம் மொ�ஙகை ில.

 �ரொமரிப�கஙகள ில் வளரும் � ிள்ளகள ிற்கும் முந� றிப� ி்ந� 

� ிள்ளகள ிற்கும் : 2ம், 3ம்மற்றும் 4ம் மொ�ஙகை ில.

 �டுபபூே றி்யப புதுப� ித�ல்: 15 ்�ொடககம் 24 மொ�ஙகை ிலும்  

4 ்�ொடககம் 7 வய� ிலும் மற்றும் 11 ்�ொடககம் 15 வய� ிலும்.

« எ்னககுச் ச ிற ிய ஊச ிககுத்து – 
  உ்னகநகொ ்்பரிய்பொதுகொபபு »

நமல� றிகத �கவல்களுககு  
இ்ையத�ளம் :
www.sichimpfen.ch  
www.myvaccines.ch 
நமல� றிகத �கவல்களுககு 
ப�ொ்லந�ே றி :
0844 448 448 

நம்ல� ிக நகள்வ ிகள் இருந�ொல  

�ஙகள் குடும்்ப ்வத்� ியருடன  

்�ொடரபு்கொள்ைவும். அவர �ஙகளுககுத் 

ந�்வயொ்ன �கவலக்ைத் �ருவொர.

கககுவொன இருமல
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இது ஒரு ்பொைதூைமொ்ன ஒரு ்�ொற்று ந�ொயொகும் மற்றும் ந�ொய்கக ிரும ிகள் 

�ீரத்துை ிகை ின மூ்லம் ்பைவுக ினறது. இநந�ொய ின அற ிகுற ிகைொக  

கடு்மயொ்ன இருமலும் மூச்ச்டபபும் இருககும். வைரநந�ொருககு இது-

்்பரிய ்பொ� ிப்பொ்ன வ ிடயமல்்ல. ் ்பரும்்பொலும் ்்பற்நறொரகநை �மககுத் 

்�ரியொமல ்ப ிள்்ைகை ிற்குககடத்துக ினற்னர. இருமல ்ப்ல வொைஙகள்  

�ீடிப்பதுடன ்ப ிள்்ைகள் சுவொச ிககவும், உறஙகவும்உணவுண்ணவும்  

ச ிைமப்படுவொரகள்.

கககுவொன இரும்ல ி்னொல ச ிசுககை ிற்கு ஏற்்படககூடிய அ்பொயம்

்ப ிைத்� ிநயொகமொக பு� ி�ொகப ்ப ிறந� ச ிசுககை ிற்கு வ ிடடுவ ிடடு சுவொச ித்�ல 

மற்றும் மூச்சுத்�்டப்படலந்பொனற ஆ்பத்து � ி்்லகள் ந�ொனற்லொம். 

நம்ல� ிக ச ிககலகள்: நு்ையைீ்லழற்ச ி, கொதுககுத்து, வ்ல ிபபு வரு�ல மற்றும் 

� ிைந�ைப ்பொ� ிப்்பத்�ைககூடிய மூ்ைசொர ந�ொய்கள். ச ி்ல சந�ரப்பஙகை ில 

ஏற்்பட்லொம். இநந�ொய ி்னொல இறபபும் ஏற்்பட்லொம். நுண்ணுயிர எ� ிரபபு 

மருந்� ந�ொய ின ஆைம்்பத்� ில ்கொடுப்ப�ன மூ்லம் மடடுநம ந�ொய்ச்-

ச ிககலகை ில இருநது ்பொதுகொகக்லொம்.

�ொய்�ந்�யர இ�ற்்க� ிைொக �டவடிக்க எடுகக முடியும்

ஒரு ச ிற ிய ஊச ிககுத்துவ�ன; மூ்லம் ்்பற்நறொரகள் �ம்்மயும் �மது 

ச ின்னஞ ச ிற ியவரக்ையும் ்பொரியவ ி்ைவுக்ை ஏற்்படுத்தும் கககுவொன 

இரும்லி்ல ிருநது ்பொதுகொகக்லொம். அவவொறு ந்பொடப்படும் �டுபபூச ிய ி்னொல 

ஏற்்படும் ்பககவ ி்ைவுகள் ந�ொய்்�ொற்ற ி்ல ிருநது ஏற்்படும் ஆ்பத்துடன 

ஒப்ப ிடு்கய ில கு்றவொ்னந�. இறந�க்லஙக்ை (Totimpfstoff) ்கொண்ட 

இத்�டுபபூச ி்யக கரப்பகொ்லத்� ிலும் ்பயம ினற ிப ந்பொட்லொம். 

ச ிசுககை ின ்பொதுகொப்்பக கருத்� ிற் ்கொண்டு  

மத்� ிய சுகொ�ொை அ்மச்சும் ்வத்� ியர சஙகஙகளும் 

கககுவொன இரும்லிற்்க� ிைொகத் �டுபபூச ி ந்பொடும்்படி 

்்பற்நறொரகை ிற்கு ச ி்பொரிசு ்சய்க ினற்னர.

சின்னமுத்து மற்றும் கககுவொன இரும்லிற்்க�ிைொ்ன �டுபபூசிகள்

எ்னது 
�டுபபூசி 
உ்னது   
்பொதுகொபபு

4–7 வய� ிற்க ி்டய ிலும்  
15–11 வய� ிற்க ி்டய ிலும்  
அடுத்�டுத்� ஊச ிகள் ந்பொட  
நவண்டும்.

ந�ொய்த்�டுபபு ந்பொ�வ ில்்ல்ய்னில ்்பற்நறொரகள் கககுவொன  
இருமல �டுபபூச ி ந்பொடநவண்டியகொ்லம்.

�ந்�

�ொய்

்ப ிறபபு 2 4 6 15–24

நேய்

கரப்பகொ்லத்� ின மூனற ில  
இைண்டு ்பகு� ி கடந�்ப ின ச ி்பொரிசு 
்சய்யப்படுக ினறது

கககுவொன  
இரும்லிற்்க� ிைொ்ன  
�டுபபூச ி ந்பொட ச ி்பொரிசு  
்சய்யப்படும் கொ்லம்

கககுவொன  
இரும்லிற்்க� ிைொ்ன  
்பொதுகொபபு


