
சளிக்காய்சசலில் 

பெற்றோர்களுக்கோன த்கவல்

இங்கிலகாந்கில் சளிக்காய்சசல்  

்டுப்புமருநது

இருநது
பகாது்காத்ல்
உங்ள் குழந்்்ைப்

ஒவ்வொரு 
குளிர்ொலத்திலும், 
குழந்்்்ளப் பொது்ொக் 
உ்வு்ல்
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ஒவ்வகாரு ஆண்டும் 
இவர்ளுககு சளிக்காய்சசல் 
்டுப்புமருநது இலவசமகா் 
வழங்ப்படு்கிறது:

என் குழந்்ககு ஏன் 
சளிக்காய்சசல் ்டுப்புமருநது 
்்காடுக் வவண்டும்? 

சளிக்கோய்சசல் குழந்த்களுககு மி்கவும் 
்வத்னயளிககும் உடல்்நலககு்ற்வ 
ஏறெடுததககூடும், இது ்கோய்சசல், மூக்க்டப்பு, வறட்டு 
இருமல், பதோண்டப் புண, மூட்டு மறறும் த்ச வலி 
மறறும் அதி்கப்ெடியோன ்க்ளப்பு ஆ்கியவற்ற 
ஏறெடுததககூடும். இது ெல ்நோட்்களுககு நீடிக்கககூடும். 

சில குழந்த்களுககு மி்க அதி்க ்கோய்சசல் 
வரலோம், சில ்்நரங்களில் வழக்கமோன 
சளிக்கோய்சசல் அறிகுறி்கள் இல்லோமலிருக்கலோம், 
சி்கி்ச்சக்கோ்க மருததுவம்னககு்ச பசல்ல 
்வணடியிருக்கலோம். சளிக்கோய்சசலோல் ஏறெடும் 
்கடு்மயோன சிக்கல்்கள் வலிமிகுநத ்கோது பதோறறு, 
்கடு்மயோன மூ்சசுககுழோய அழறசி மறறும் ்நி்மோனியோ 
ஆ்கியோற்ற உள்ளடககு்கினறது. 

•   இரணடு அல்லது மூனறு வயது்டய 
குழந்த்களுககு (தற்ெோ்தய சளிக்கோய்சசல் 
ெருவததில் ஆ்கஸ்டு 31 அனறு) 

•  பதோடக்கப்ெள்ளி வயதுப் ெருவததில் உள்ள 
அ்னததுக குழந்த்களுககும்

மறறும்:

•   சளிக்கோய்சசல் ஏறெடுவதற்கோன ்மோசமோன 
ஆ்ரோக்கிய ்நி்ல்யக ப்கோணடிருககும் 
குழந்த்களுககு 

ஒவபவோரு ஆணடும் எநதக குழந்த்கள் தகுதி 
பெறறிருக்கிறோர்கள் எனெ்தப் ெறறிய கூடுதல் 
த்கவல்்க்ள இங்்க ்கோணலோம்:
www.nhs.uk/child-flu
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்டுப்புமருந்கின் நன்்ம்ள் 
ைகா்வ?

உங்கள் குழந்தககுத தடுப்புமருநது ப்கோடுப்ெது 
குழந்த்களுககு வரும் மி்க ்மோசமோன 
்்நோய்களிலிருநது உங்கள் குழந்த்யப் ெோது்கோக்க 
உதவும். சளிக்கோய்சசல் ்கோரணமோ்க மருததுவம்னயில் 
்சரக்கப்ெடுெவர்களில் ஐநது வயதுககுட்ெட்ட 
குழந்த்களின எணணிக்்க அதி்கமோ்க இருக்கிறது. 

இது, சளிக்கோய்சசல் எளிதோ்க தோக்கககூடிய வீட்டில் 
உள்ள தோததோ ெோட்டி்கள் அல்லது நீணட்கோல உடல்்நலக 
கு்றவோல் ெோதிக்கப்ெட்டுள்ளவர்கள் ்ெோன்றோர 
உங்கள் குழந்தயிடமிருநது சளிக்கோய்சசலோல் 
ெோதிக்கப்ெடுவதற்கோன ஆெத்தக கு்றககும். நீங்கள் 
உடல்்நி்ல சரியில்லோமல் இருப்ெதோ்லோ அல்லது 
்்நோயவோயப்ெட்ட உங்கள் குழந்த்யக ்கவனிக்க 
்வணடியதோ்லோ நீங்கள் ஈடுெட்டிருககும் ்வ்ல 
அல்லது ெிற பசயல்ெோடு்களில் உங்களுககு இ்டயூறு 
ஏறெடுவ்தத தடுக்க இது உதவககூடும்.

்டுப்பூசி எந் அளவுககுப் 
பைனளிப்ப்கா் இருக்கிறது?

இநத முன்கணிக்க இயலோத ்வரஸுககு எதிரோ்க 
சளிக்கோய்சசல் தடுப்புமருநது மி்க்ச சிறநத ெோது்கோப்பு 
அளிக்கிறது. 

புழக்கததில் உள்ள சளிக்கோய்சசல் ெோதிப்பு மறறும் 
தடுப்புமருநதின உள்ளடக்கம் ஆ்கியவறறிறகு 
இ்டயிலோன பெோருததததின அடிப்ெ்டயில், 
தடுப்புமருநதின பசயல்திறன ஆணடு்தோறும் 
மோறுெடும். ஐக்கியப் ்ெரரசில், தடுப்புமருநது 
அறிமு்கப்ெடுததப்ெட்டதிலிருந்த அது ்ெோடப்ெடும் 
குழந்த்களுககு சளிக்கோய்சசலில் இருநது வழக்கமோ்க 
சிறப்ெோன ெோது்கோப்்ெ வழங்கி வரு்கிறது.

ஏன் பல குழந்்்ளுககு 
்டுப்புமருநது ்்காடுக்ப்படு்கிறது?

தடுப்புமருநது ப்கோடுக்கப்ெட்ட குழந்த்க்ளப் 
ெோது்கோக்க ்நோம் எநத அளவுககு உதவு்கி்றோ்மோ, அநத 
அளவுககு ்்நோயப் ெரவல் கு்றவோ்க இருககும், என்வ 
அது மறற குடும்ெ உறுப்ெினர்க்ளயும் ்நணெர்க்ளயும் 
ெோது்கோக்க உதவு்கிறது.
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என் குழந்்ககு ்சன்ற ஆண்டு 
சளிக்காய்சசல் ்டுப்புமருநது 
்்காடுக்ப்பட்டிருக்கிறது. இந் 
ஆண்டு மீண்டும் ஒருமு்ற 
்்காடுக் வவண்டுமகா?

ஆம்; சளிக்கோய்சசல் ்வரஸ்்கள் ஒவபவோரு 
ஆணடும் மோறு்கினறன, என்வ தடுப்புமருநது 
புதுப்ெிக்கப்ெட்டிருக்கலோம். இதன ்கோரணமோ்க, 
பசனற ஆணடு தடுப்புமருநது ப்கோடுக்கப்ெட்டோலும், 
இநத ஆணடு மீணடும் சளிக்கோய்சசல் தடுப்புமருநது 
ப்கோடுககுமோறு ெரிநது்ரக்கி்றோம்.

என் குழந்்ககு ்டுப்புமருநது 
்்காடுப்பவர ைகார? 

இரணடு மறறும் மூனறு வயது்டய குழந்த்களுககு 
ெயிறசி பசவிலியரோல் வழக்கமோ்க அவர்களு்டய 
பெோதுவோன சி்கி்ச்சயின ்ெோது தடுப்புமருநது 
ப்கோடுக்கப்ெடும்.*

்கிட்டததட்ட அ்னதது ஆரம்ெப் ெள்ளி வயது்டய 
குழந்த்களுககும் ெள்ளியி்ல்ய தடுப்புமருநது 
ப்கோடுக்கப்ெடும். 

வீட்டிலிருநது ெடிககும் குழந்த்களுககு, அவர்கள் 
தகுதியோன வயதினரோ்க இருநதோல் தடுப்புமருநது 
ப்கோடுக்கப்ெடும். ஏறெோடு்கள் ெறறிய த்கவல்்க்ள 
பெற்றோர்கள் தங்களு்டய உள்ளூர எனபஹெ்சஎஸ் (NHS) 
இங்கிலோநது பெோது சு்கோதோர ஆ்ணயக குழுவிடமிருநது 
பெறலோம். 

விவரங்க்ள இநத வ்லததளததில் ்கோணலோம்:  
www.england.nhs.uk/about/regional-area-teams

்டுப்புமருநது எப்படிக 
்்காடுக்ப்படும்?

பெரும்ெோலோன குழந்த்களுககு, இது ஒரு ்நோசி 

பதளிப்புமருநதோ்க வழங்கப்ெடு்கிறது.

*  தற்ெோ்தய சளிக்கோய்சசல் ெருவததில் 31 ஆ்கஸ்டு அனறு இரணடு 
அல்லது மூனறு வயது ஆ்கியிருநதோல் உங்கள் குழந்த தகுதிபெறும்

http://www.england.nhs.uk/about/regional-area-teams
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்டுப்புமருநது சளிக்காய்சச்ல 
ஏறபடுததுமகா?

இல்்ல, தடுப்புமருநது சளிக்கோய்சச்ல ஏறெடுததோது. 
ஏபனனில் அது ்நி்கழோமல் தடுப்ெதற்கோ்க அதிலுள்ள 
்வரஸ் வலுவிழக்க்ச பசயயப்ெட்டுள்ளது.

நகாசித ்்ளிப்புமருநது எவவகாறு 
்சைல்படு்கிறது? 

்நோசித பதளிப்புமருநது சளிக்கோய்சசல் ஏறெடோமல் தடுக்க 
ெலவீனப்ெடுததப்ெட்ட, ஆனோல் உங்கள் குழந்த ்்நோய 
எதிரப்பு சகதி்ய வளரததுகப்கோள்ள உதவககூடிய 
்வரஸ்்க்ளக ப்கோணடுள்ளது. உங்கள் குழந்த 
இதத்்கய சளிக்கோய்சசல் ்வரஸ்்களின ெோதிப்புககு 
ஆளோகும்்ெோது, ்்நோயத தடுப்பு மணடலத்த அநத 
்்நோயதபதோறறுககு எதிரோ்கப் ்ெோரோட்வக்க இது 
உதவு்கிறது. 

இத தடுப்புமருநது மூக்கினோல் வி்ரவோன 
உறிஞசப்ெடு்கிறது, என்வ பதளிப்புமருநது 
ப்கோடுக்கப்ெட்டவுடன உங்கள் குழந்த தும்மினோலும் 
கூட, அது ்வ்ல பசயயோமல் ்ெோயவிடு்மோ எனறு 
நீங்கள் ெயப்ெடத ்த்வயில்்ல.

்டுப்புமருந்கினகால் ஏ்காவது 
பக்வி்ளவு்ள் ஏறபடுமகா?

குழந்த்களுககு மூககு ஒழு்கல் அல்லது மூக்க்டப்பு, 
த்லவலி, பெோதுவோன ்க்ளப்பு மறறும் சிறிது 
ெசியின்ம ஆ்கிய்வ ஏறெடககூடும். ஆயினும், இ்வ 
சளிக்கோய்சசலோல் அல்லது சளிக்கோய்சசல் 
பதோடரெோன சிக்கல்்களோல் ஏறெடககூடிய 
ெிர்சச்ன்க்ள விட 
மி்கவும் தீவிரம் 
கு்றநத்வயோகும். 
வழக்கததுககு 
மோறோ்க்வ ்கடு்மயோன 
ெக்க வி்ளவு்கள் 
ஏறெடு்கினறன.
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எனது குழந்் ஏவ்னும் உடல்நல 
நகி்ல்ம்்ளக ்்காண்டிருந்கால் 
என்ன ்சயவது?

குறிப்ெிட்ட உடல்்நல ்நி்ல்ம்க்ளக ப்கோணடுள்ள 
குழந்த்கள், அ்வ ்நனகு சமோளிக்கககூடிய்வயோ்க 
இருநதோலும் கூட, அவர்களுககு சளிக்கோய்சசல் 
வநதோல் அவர்கள் ்கடு்மயோன சிக்கல்்களோல் 
ெோதிக்கப்ெடுவதற்கோன ஆெதது அதி்கம். இநதக 
குழந்த்களுககு தடுப்பூசி ்ெோடுவது மி்கவும் 
முக்கியமோகும். இநத ்நி்ல்ம்கள் இவற்ற 
உள்ளடககு்கினறன:

•   ்கடு்மயோன சுவோசப் ெிர்சச்ன்கள், உதோரணமோ்க, 
வழக்கமோன உள்ளிழுககும் அல்லது வோயவழி 
ஸ்டீரோயடு்கள் ்த்வப்ெடு்கினற ்கடு்மயோன 
ஆஸ்துமோ 

•  தீவிரமோன இதய ்நி்ல்ம்கள் 

•  ்கடு்மயோன சிறுநீர்க அல்லது ்கல்லீரல் ்்நோய 

• நீரிழிவு ்்நோய 

•   ் ்நோய அல்லது சி்கி்ச்ச ்கோரணமோ்க ஏறெடும் 
்்நோயததடுப்ெோறறல் ஒடுக்கம், உதோரணமோ்க, 
புறறு்்நோயககு ்வதி்சசி்கி்ச்ச அல்லது ்கதிரியக்க்ச 
சி்கி்ச்ச அல்லது நீணட்கோல ஸ்டீரோயடு ெயனெோடு

•   மணணீரல் அ்கறறப்ெட்டதோ்லோ (ஏஸ்ெிளீனியோ) 
அல்லது சரியோ்க்ச பசயல்ெடோததினோ்லோ ஏறெடு்கினற 
மணணீரல் ெிர்சச்ன்கள், உதோரணமோ்க, அரிவோள் 
பசல் அல்லது பசலியோக ்்நோய ்கோரணமோ்க

•   ்நரம்பு மணடலத்தப் ெோதிக்கினற 
பெருமூ்ள வோதம் ்ெோனற 
்நி்ல்ம்க்ள உங்கள் குழந்த 
பெறறிருநதோல், உங்கள் 
குழந்தககு தடுப்புமருநது 
ப்கோடுககுமோறு உங்கள் பெோது 
மருததுவர ெரிநது்ரக்கலோம்.

இநதக குழந்த்களுககு ஆறு 
மோத வயதிலிருநது ஒவபவோரு 
ஆணடும் சளிக்கோய்சசல் 
தடுப்புமருநது ப்கோடுக்கப்ெட 
்வணடும். இவர்களில் 
பெரும்ெோலோ்னோருககு ்நோசித 
பதளிப்புமருநது ப்கோடுக்கப்ெடும், 
ஆனோல் இரணடு வயதுககுட்ெட்ட 
குழந்த்களுககு அ்தக 
ப்கோடுக்கக கூடோது. 
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இநதக குழந்த்களுககும், மருததுவக 
்கோரணங்களுக்கோ்க ்நோசி பதளிப்புமருநது 
பெோருததமோனதோ்க இல்லோதவர்களுககும், சளிக்கோய்சசல் 
தடுப்புமருநது ஊசி மூலம் ்ெோடப்ெடும். 

உங்கள் குழந்த ெக்கம் 6-இல் ெட்டியலிடப்ெட்டுள்ள 
மருததுவ ்நி்ல்ம்கள் எ்தயோவது பெறறிருநது, 
ஆனோல் ெள்ளியில் தடுப்புமருநது ப்கோடுக்கப்ெடவில்்ல 
எனில், நீங்கள் உடனடியோ்க உங்கள் பெோது மருததுவ்ரப் 
ெோரப்ெதறகு அப்ெோயினட்பமனட் பெற ்வணடியது 
முக்கியமோனது. 

உங்கள் குழந்தககு சளிக்கோய்சசல் தடுப்புமருநது 
்த்வப்ெடு்கிறதோ எனெ்தப் ெறறி உங்களுககு 
உறுதியோ்கத பதரியோவிட்டோல் அல்லது உங்களுககு 
இனனும் அதி்க ஆ்லோச்ன ்த்வப்ெட்டோல், உங்கள் 
ெயிறசி பசவிலியர, பெோது மருததுவர அல்லது சு்கோதோரப் 
ெோர்வயோளரிடம் ்ெசுங்கள்.

்டுப்புமருநது எப்வபகாது 
்்காடுக்ப்படும்?

இரணடு முதல் மூனறு வயது்டய குழந்த்களுககு, 
குளிர்கோலததுககு முனனர தடுப்புமருநது 
ப்கோடுப்ெதற்கோ்க உங்கள் குழந்தயின 
அறு்வ்சசி்கி்ச்ச பெோது மருததுவர உங்க்ளத 
பதோடரபுப்கோள்ள ்வணடும். ்நவம்ெர பதோடக்கம் வ்ர 
அவர்களு்டய பெோது மருததுவரிடமிருநது உங்களுககு 
த்கவல் எதுவும் வரவில்்ல எனறோல், அவர்க்ள 
்்நரில் சநதிதது அவர்களிடம் அப்ெோயினட்பமனட் 

பெறறுகப்கோள்ளுங்கள்.

ஆரம்ெப் ெள்ளி வயது்டய 
குழந்த்களுககு, இ்லயுதிர ்கோலததில் 
ெள்ளியில் ஒரு தடுப்புமருநது அமரவு 
்நடததப்ெடும். உங்கள் உள்ளூர 
உடல்்நலக ்கவனிப்புக குழு 
ெள்ளி வோயிலோ்க உங்க்ளத 
பதோடரபுப்கோள்ளும். 
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உங்கள் குழந்த ஆரம்ெப் ெள்ளியில் ெடிப்ெவரோ்க 
இருநது, சளிக்கோய்சசல் ஏறெடுவதற்கோன ஆெதது 
அதி்கமுள்ள ஒரு உடல்்நல ்நி்ல்ம்யப் 
பெறறிருநதோல் (ெக்கம் 6-ஐப் ெோரக்கவும்), ெள்ளி தடுப்பூசி 
அமரவு வ்ர நீங்கள் ்கோததிருக்க விரும்ெோவிட்டோல் 
அல்லது இ்த்ச பசயய ்வணடும் என நீங்கள் 
விரும்ெினோல் தடுப்புமருநது வழஙகுமோறு நீங்கள் 
உங்கள் அறு்வ்சசி்கி்ச்ச பெோது மருததுவ்ரக 
்்கட்டுகப்கோள்ளலோம். 

நகாசித ்டுப்புமருநது 
்பறறுக்்காள்ளகா் மறற 
குழந்்்ள் ைகாரகாவது 
இருக்கிறகார்ளகா? 

மருததுவ ்நி்ல்ம்களோல் ஏற்கன்வ ெோதிக்கப்ெட்டுள்ள 
குழந்த்கள் சளிக்கோய்சசலோல் ஏறெடும் சிக்கல்்களோல் 
அதி்கம் ெோதிக்கப்ெடககூடும் எனெதோல், அவர்களுககுத 
தடுப்பு மருநது ப்கோடுக்க்வணடியது குறிப்ெோ்க 
முக்கியமோனதோகும். 

ெினவரும் ்நி்ல்ம்க்ளக ப்கோணடுள்ள குழந்த்கள் 
்நோசித தடுப்புமருநது எடுததுகப்கோள்ள முடியோது: 

•   தற்ெோது மூ்சசுததிணறலோல் ெோதிக்கப்ெட்டுள்ளவர்கள் 
அல்லது ்கடநத 72 மணி்்நரததுககுள் 
மூ்சசுததிணறலோல் ெோதிக்கப்ெட்டவர்கள், ெோது்கோப்ெில் 
தோமதம் ஏறெடுவ்தத தடுக்க அவர்களுககு 
பெோருததமோன சளிக்கோய்சசல் தடுப்பூசி ்ெோடப்ெட 
்வணடும்

•    
– ஆஸ்துமோ* அல்லது  
– முட்்ட ஒவவோ்ம ஆம்ெிலோகசிஸ்* ்கோரணமோ்க தீவிர 
சி்கி்ச்ச ்த்வப்ெடுெவர்கள்

•   அவர்களு்டய ்்நோயததடுப்பு மணடலத்த 
்கடு்மயோ்க ெலவீனம்டய்ச பசய்கினற ஒரு 
்நி்ல்ம, அல்லது சி்கி்ச்ச்யப் பெறறுள்ளவர்கள், 
அல்லது ்்நோயததடுப்ெோறறல் ஒடுக்கததோல் 
்கடு்மயோ்க ெோதிக்கப்ெட்டதன ்கோரணமோ்க 
தனி்மப்ெடுததப்ெட ்வணடியவர்க்ள குடும்ெததில் 
்வததிருப்ெவர்கள்

•   தடுப்புமருநதின ்வறு ஏதோவது ெகுதிப்பெோருட்்களுககு 
ஒவவோ்ம ப்கோணடிருப்ெவர்கள்**

*  இநத இரணடு குழுக்களில் உள்ள குழந்த்கள் தங்கள் வல்லு்நரின 
அறிவு்ர்யக ்்கோருமோறு ெரிநது்ரக்கப்ெடு்கிறது, மறறும் 
அவர்கள் மருததுவம்னயில் ்நோசித தடுப்புமருநது பெறறுகப்கோள்ள 
்வணடியிருக்கலோம்

**  ் ்நோயத தடுப்புமருநதின ெகுதிப்பெோருட்்களின ெட்டிய்லத 
பதரிநதுப்கோள்ள http://xpil.medicines.org.uk எனற வ்லததளத்தப் 
ெோர்வயிட்டு, ஃப்ளூயனஸ் படட்ரோ (Fluenz Tetra) என உள்ளிடுங்கள்
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உங்கள் குழந்த ஒனறு அல்லது அதறகு ்மறெட்ட 
மருததுவ ்நி்ல்ம்களோல் அல்லது சி்கி்ச்ச்களோல் 
சளிக்கோய்சசல் ஏறெடுவதற்கோன அதி்கமோன ஆெத்தப் 
பெறறிருநது ்நோசி சளிக்கோய்சசல் ்்நோயததருப்பு 
மருந்தப் பெறவில்்ல எனில், அவர்களுககு 
சளிக்கோய்சசல் தடுப்பூசி ்ெோட ்வணடும்.

உங்கள் குழந்தககு தடுப்பூசி ்ெோட ்வணடுமோ அல்லது 
்நோசித பதளிப்புமருநது ப்கோடுக்க ்வணடுமோ என 
உங்களுககு உறுதியோ்கத பதரியோவிட்டோல், தயவுபசயது 
உங்கள் ெள்ளியின ்்நோயததடுப்புக குழுவிடம் அல்லது 
பசவிலியரிடம் அல்லது உங்கள் அறு்வ்சசி்கி்ச்ச 
பெோதுமருததுவரிடம் ்்களுங்கள்.



10

சளிக்காய்சசலில் இருந்து உங்ள் குழந்்தை்ைப் 
பகாது்காததைல் – பபற்றகார்ளுக்கான தை்வல்

்நோசித பதளிப்புமருநது மூலம் ்்நோயததடுப்பு 
மருநது ப்கோடுக்கப்ெட்ட குழந்த்கள் தடுப்புமருநது 
ப்கோடுக்கப்ெட்ட சுமோர இரணடு வோரங்களுககு 
குடும்ெததில் மி்கவும் ்கடு்மயோ்க ெலவீனமோன 
்்நோபயதிரப்பு அ்மப்பு ப்கோணடவர்களுடன 
பதோடரபுப்கோள்வ்தத தவிரக்க ்வணடும்.

மறற ்டுப்பூசி்ள் வபகாடும்வபகாது 
அவ் வநரத்கில் எனது குழந்்ககு 
சளிக்காய்சசல் வநகாயத 
்டுப்புமருநதும் ்்காடுக்லகாமகா?

ஆம். மறற வழக்கமோன குழந்தப்ெருவத தடுப்பூசி்கள் 
்ெோடும் அ்த ்்நரததில் அததுடன சளிக்கோய்சசல் 
்்நோயத தடுப்புமருநதும் ப்கோடுக்கலோம். உங்கள் 
குழந்தககு ்கோய்சசலோ்க இருநதோல் தடுப்புமருநது 
ப்கோடுப்ெ்த சறறு தோமதிக்கலோம். ்மலும், 
குழந்தககு மூக்க்டப்பு அல்லது மூககு ஒழு்கல் 
இருநதோல், அது ்்நோயத தடுப்பு மருநது அவர்களு்டய 
உறுப்புமணடலததுககுள் பசல்வ்த தடுததுவிடககூடும். 
இவவோறோன ்நி்கழவில், அவர்களு்டய ்நோசி அறிகுறி்கள் 
குணம்டயும் வ்ர அவர்களுககு தடுப்புமருநது 
ப்கோடுப்ெ்த ஒததிப்்ெோடலோம்.

நகாசித ்டுப்புமருநது 
பன்றி்ளிலிருநது 

்பறப்பட்ட ்ெலட்டி்ன 
(வபகாரசின் ்ெலட்டின்) 
்்காண்டுள்ள்கா?

ஆம். ்நோசித தடுப்புமருநது 
ெலவ்்கயோன 
அததியோவசிய மருநது்களில் 
ெயனெடுததப்ெடு்கினற, மி்கவும் 
ெதப்ெடுததப்ெட்ட பெலட்டின 
வடிவத்த (ெனறி பெலட்டின) 
ப்கோணடிருக்கிறது. 
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சளிக்காய்சசலில் இருந்து உங்ள் குழந்்தை்ைப் 
பகாது்காததைல் – பபற்றகார்ளுக்கான தை்வல்

இநத பெலட்டின தடுப்புமருநது ்வரஸ்்க்ள 
்நி்லயோனதோ்க ்வததிருக்க உதவி பசய்கிறது, 
அதன மூலம் தடுப்புமருநது சளிக்கோய்சசலுககு எதிரோ்க 
மி்க்சசிறநத ெோது்கோப்்ெ வழஙகு்கிறது.

எனது குழந்்ககு ்ெலட்டின் 
இல்லகா் ்டுப்பூசி ்கி்டககுமகா?

இநதத திட்டததின ஒரு ெகுதியோ்க ஆ்ரோக்கியமோன 
குழந்த்களுககு தடுப்பூசி ்ெோடப்ெடுவதில்்ல.

ஆயினும், ஒனறு அல்லது அதறகு ்மறெட்ட மருததுவ 
்நி்ல்ம்கள் அல்லது சி்கி்ச்ச்கள் ்கோரணமோ்க உங்கள் 
குழந்தககு சளிக்கோய்சசலுக்கோன அதி்க ஆெதது 
இருநதோல் மறறும் ்நோசி சளிக்கோய்சசல் தடுப்புமருநது 
எடுததுகப்கோள்ளோமல் இருநதோல், அவர்களுககு ஊசி 
மூலம் சளிக்கோய்சசல் தடுப்புமருநது ப்கோடுக்கப்ெட 
்வணடும்.

்நோசித தடுப்புமருநது குறிப்ெோ்க இளம் குழந்த்களிடம் 
சளிக்கோய்சசலுககு எதிரோன சிறநத ெோது்கோப்்ெ 
வழஙகு்கிறது. ்மலும் இது, உதோரணமோ்க, தடுப்பூசி ்ெோட 
முடியோத சிறு குழந்தயோ்க உள்ள ச்்கோதரன அல்லது 
ச்்கோதரி, ்மலும் சளிக்கோய்சசலின சிக்கல்்களோல் 
அதி்கம் ெோதிக்கப்ெடககூடிய ெிற குடும்ெ உறுப்ெினர்கள் 
(உதோரணமோ்க, தோததோ ெோட்டி) ஆ்கி்யோருககு ஏறெடும் 
ஆெத்தயும் கு்றக்கிறது. 

சில சமயக குழுக்கள் மருததுவத தயோரிப்பு்களில் ெனறி 
பெலட்டின ெயனெடுததப்ெடுவ்த ஏறறுகப்கோள்்கினறன 
- முடிவு, ்நி்சசயமோ்க உங்களு்டயது தோன. ெனறி 
பெலட்டின மறறும் ்நோசி சளிக்கோய்சசல் தடுப்புமருநது 
ெறறிய கூடுதல் த்கவல்்களுககு, ெோரக்கவும்  
www.nhs.uk/child-flu-FAQ

கூடு்ல் ்்வல்்்ள நகான் எஙகு 
்பற முடியும்?

கூடுதல் த்கவல்்க்ளத பதரிநதுப்கோள்ள  
www.nhs.uk/child-flu -ஐப் ெோர்வயிடுங்கள். உங்களுககு 
்மறப்கோணடு ஏதோவது ்்கள்வி்கள் இருநதோல், உங்கள் 
பெோது மருததுவர, ெயிறசி பசவிலியர, உங்கள் 
குழந்தயின ெள்ளி்ச பசவிலியர அல்லது உங்கள் 
சு்கோதோரப் ெோர்வயோளர ஆ்கி்யோரிடம் ்ெசுங்கள்.
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1.  உங்ள் குழந்்ககு பகாது்காப்பளியுங்ள். 
  தடுப்புமருநது சளிக்கோய்சசலிலிருநதும், மூ்சசுககுழோய 

அழறசி மறறும் ்நி்மோனியோ ்ெோனற ்கடு்மயோன 
சிக்கல்்களிலிருநதும் உங்கள் குழந்த்யப் ெோது்கோக்க 
உதவும்

2.  உங்்ளயும், உங்ள் குடும்பத்கின்ரயும், 
நண்பர்்ளயும் பகாது்காததுக 
்்காள்ளுங்ள். 

  உங்கள் குழந்தககுத தடுப்புமருநது அளிப்ெது அதி்கம் 
ெோதிக்கப்ெடககூடிய ்நணெர்க்ளயும் குடும்ெததின்ரயும் 
ெோது்கோக்க உதவும்

3. ஊசி வ்்வைில்்ல. 
  ்நோசித பதளிப்பு வலியறறது மறறும் எளிதோனது

4.  சளிக்காய்சசலின் பகா்கிப்புககு உள்ளவ்் 
விட இது சிறந்து. 

  ்நோசித பதளிப்புமருநது சளிக்கோய்சசலிலிருநது 
ெோது்கோக்க உதவு்கிறது, உல்கம் முழுவதும் 
மில்லியன ்கணக்கோன 
குழந்த்களுககு 
ப்கோடுக்கப்ெட்டுள்ளது 
மறறும் சிறநத 
ெோது்கோப்பு்ச சோத்ன்யக 
ப்கோணடிருக்கிறது

5.  ் சலவு்்ளத 
்விரக்வும். 

  உங்கள் குழந்தககு 
சளிக்கோய்சசல் 
ஏறெட்டோல், நீங்கள் 
விடுப்பு எடுக்க 
்வணடியிருககும் 
அல்லது உங்கள் 
குழந்த்யக 
்கவனிததுகப்கோள்ள 
மோறறு ஏறெோடு்கள் பசயய 
்வணடியிருககும்

www.nhs.uk/child-flu

http://www.nhs.uk/child-flu

