
யார் இதனை எடுக்கவேண்டும்,  
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குழந்்தகளுக்கும், கரப்்பவதிப் 
ப்பணகளுக்கும் தகவலகள் 
உள்்ளடக்கப்்பட்டுள்்ளன



எதிரவரும் கு்ளிரககாலததில 
எவவகாறு நீஙகள் 

உஙக்்ளயும் உஙகள் 
குழந்்தக்்ளயும் 

ச்ளிக்ககாய்சசலில இருந்து 
்பகாதுககாக்க உதவலகாம் 

என்றும், ச்ளிக்ககாய்சசல 
ஆ்பததுக்குக் கூடுதலகாக 

ஆ்ளகாகக்கூடியவரகள் 
ஒவ்வகார ஆணடும் 

இலவச தடுப்புமருந்்த 
எடுப்்பது ஏன் மிகவும் 

முக்கியம் என்றும் 
இந்தத துணடுப்்பபிரசுரம் 

வபி்ளக்குகிறது.

சளிக்காய்சசல் என்்பது 
என்ை? அது வேறுமவை ்கடும் 
ஐலவதாஷம் அல்லோ? 

ச்ளிக்ககாய்சசல ஆணடு்தகாறும், 
வழ்மயகாக கு்ளிரககாலததில, ஏற்படுகிறது. 
அதனகா்ல்ய அது ்பருவததில வரும் 
ச்ளிக்ககாய்சசல என்று சில சமயஙக்ளில 
வர்ிக்கப்்படுகிறது. அது இலகுவபில 
பதகாறறக்கூடிய ்�காய ஆகும். அது ஏற்பட்ட 
அறிகுறிகள் வபி்ரவகாகத பதன்்படும். 

ஐல்தகாஷம் ்பலமடஙகு வீரியம் கு்றந்தது. 
அது, வழ்மயகாக, மூக்கில ச்ளி ்பபிடிதது 
அலலது சிந்தி, அததுடன் பதகாண்ட 
்�காவுடன், ்படிப்்படியகாக ஆரம்்பபிக்கும். 
கடு்மயகான ஐல்தகாஷததிலும் ்பகாரக்க, 
ககாததிரமகான ச்ளிக்ககாய்சசல மிக்மகாசமகாக 
இருக்கக்கூடும்.

ச்ளிக்ககாய்சசல ஏற்பட்டதறககான 
மிகப்ப்பகாதுவகான அறிகுறிகள், ககாய்சசல, 
கு்ளிரககாய்சசல, த்லவலி, மூட்டு 
மறறும் த்ச�கார ்�காவு, அதீத க்்ளப்பு 
என்்பனவகாகும். உடல�லம் மிக்க 
தனியகாட்கள், வழ்மயகாக இரணடு முதல 
ஏழு �காட்க்ளில கு்மகாகிவபிடுவகாரகள். 
ஆனகால சில்ரப் ப்பகாறுததவ்ர, இந்த 
்�காய, அவரக்்ள மருததுவம்ன 
அனுமதி, �ிரந்தர ஊனம் அலலது 
மர்ததுக்கு இட்டு்ச பசலலலகாம்.
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சளிக்காய்சசல் ஏற்படக ்காரணம் என்ை?

சுவகாசக்குழகாயபிலும் சுவகாசப்்்பக்ளிலும பதகாறறிக்பககாள்ளும் ச்ளிக்ககாய்சசல 
நுணணுயபிரக்ளினகால ச்ளிக்ககாய்சசல ஏற்படுகிறது. அது ்பகாக்தீரியகா அலலகாமல, 
நுணணுயபிரக்ளகால ஏற்படுவதகால, ்�காய எதிரப்பு மருந்தகான ஆன்டி்ப்யகாட்டிக்ஸ்-ஆல 
அத்னக் கு்ப்்படுதத இயலகாது. ஆயபினும் ச்ளிக்ககாய்சசல ்பபிடிதததகால சிக்கலகள் 
ஏற்படும் ்பட்சததில ஆன்டி்ப்யகாட்டிக்ஸ் மருந்து ்த்வப்்படலகாம்.

உங்களுககு எவோறு சளிக்காய்சசல் 
ஏற்படு்கிறது? 

பதகாறறுள்்ள ஆப்ளகாருவர இருமும்்்பகாது அலலது தும்மும்்்பகாது, 
ச்ளிக்ககாய்சசல நுணணுயபிரக்்ள சிறு எ்சசில து்ளிக்ளகாக ஒரு 
்பரந்த இடததுக்கு்ச சிதறும் வ்கயபில அவர  ்பரப்புகிறகார. இந்த 
எ்சசில து்ளிகள் ஏ்னய ஆட்க்ளகால உட்சுவகாசிக்கப்்படலகாம். 
அலலது து்ளிகள் வபிழுந்த இடஙக்்ளத பதகாடுவதகால அ்வ 
பதகாறறிக் பககாள்்ளலகாம். 

நீஙகள் இருமும்்்பகாது அலலது தும்மும்்்பகாது உஙகள் வகா்யயும் 
மூக்்கயும் ம்றததுக்பககாள்வதன்மூலம் நுணணுயபிரின் ்பரப்்ப்லத தடுக்கலகாம். 

இருப்்பபினும் ச்ளிக்ககாய்சசல பதகாறறுவ்தயம் ்பரப்புவ்தயும் தடுக்க மிக்சசிறந்த 
வழி, ச்ளிக்ககாய்சசல ்பருவம் ஆரம்்பமகாவதறகு முன்னதகாகத தடுப்பு மருந்து 
ஏறறிக்பககாள்வதகாகும்.

சளிக்காய்சசலில் இருந்து எவோறு நாங்கள் 
்பாது்காக்கப்படுவோம்?

ச்ளிக்ககாய்சசல எதிர்பகாரகாது சம்்பவபிக்கும். கடும் ்�கா்ய ஏற்படுததக்கூடிய ஒரு 
நுணணுயபிருக்கு எதிரகாகக் கி்டக்கக்கூடிய மிக்சசிறந்த ்பகாதுககாப்்்ப தடுப்புமருந்து 
வழஙகுகிறது. ச்ளிக்ககாய்சசல ்பருவம் ஆரம்்பமகாவதறகு முன்்பகாக்வ அத்ன 
ஏற்படுததும் கூடிய சகாததியம் பககாணட நுணணுயபிரகள் இனம் ககா்ப்்பட்டு 
அவற்ற்ச சரியகாக எதிரபககாள்ளும் தடுப்புமருந்துகள் தயகாரிக்கப்்படுகின்றன. 

தடுப்புமருந்துகள் இ்லயுதிர ககாலததில, ச்ளிக்ககாய்சசல ்பரவத பதகாடஙகுவதறகு 
முன்னதகான ப்பகாறுதத தரு்ததில வழஙகப்்படுகின்றன. கடந்த ்பதது 
ஆணடுக்ளின்்்பகாது வழஙகப்்பட்ட தடுப்புமருந்து, ்பரவும் நுணணுயபிர ்வ்கக்்ள்ச 
சரியகாக எதிரபககாணட தடுப்புமருந்தகாகப் ப்பகாதுவகாக வபி்ளஙகியது.

சளிக்காய்சசலால் என்ை தீஙகு ேினளயலாம்?

கடு்மயகான ஜல்தகாஷத்த மக்கள் சில சமயஙக்ளில ச்ளிக்ககாய்சசல என்று 
�ி்னப்்ப காரகள். ஆனகால ச்ளிக்ககாய்சசலகால பீடிக்கப்்படுதல ப்பரும்்பகாலும் 
ஜல்தகாஷத்தவபிட மிக ்மகாசமகாக இருக்கலகாம். நீஙகள் ்பல �காட்கள் ்படுக்்கயபில 
இருக்க ்�ரிடலகாம். சில ஆட்கள் ஏ்ன்யகா்ரவபிட எ்ளிதில ச்ளிக்ககாய்சசல 
வபி்்ளவபின் தகாக்கததுக்கு உள்்ளகாகிறகாரகள். அவரகள் வபிடயததில, அது ்மலும் 
்பகாரதுகாரமகான, சுவகாசக்குழகாய அழறசி (bronchitis) மறறும் சுவகாசப்்்ப அழறசி 
(pneumonia) ்்பகான்ற ்�காயகள் ஏற்படும் ஆ்பத்த அதிகரிக்கும், அலலது �ிலவும் 
்�காயக்்ள ்மகாசமகாக்கும். ச்ளிக்ககாய்சசல மிக ்மகாசமகாகத தகாக்கும் ்பட்சததில, 
மருததுவம்ன அனுமதி, அலலது மர்மும் கூட்ச சம்்பவபிக்கலகாம்.

்பரவபிவரும் 
முக்கிய வ்க 
ச்ளிக்ககாய்சசல 

நுணணுயபிரக்்ள  
எதிரதது ்பகாதுககாப்புப் 

ப்பற, தடுப்புமருந்துகள் 
உதவுவன.
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சளிக்காய்சசலின் ேினளவு்களால் நான் எதிர்வ்காள்ளும் 
ஆ்பத்து அதி்கரிக்கிறதா?

ச்ளிக்ககாய்சசல எவ்ரயும் ்பகாதிக்கலகாம். ஆனகால நீஙகள் நீணட-ககால சுககாதகாரக் 
்ககா்ளகாறு ஒன்றுக்கு ஆ்ளகாகி இருந்தகால, ச்ளிக்ககாய்சசலின் வபி்்ளவகான 
�ி்ல்ம, அது �ன்றகாக கவனிக்கப்்பட்டு வந்தகாலும், நீஙகள் �ன்றகாக இருப்்பதகாக 
உ்ரந்தகாலும், ்மகாசம் அ்டயலகாம். கீழக்கணட சூழ�ி்லக்ளில நீஙகள் இலவச 
ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்்த எடுக்க்வணடும்:

•   கரப்்பமகாக இருந்தகால

அலலது கீழக்கணட்வ ்்பகான்ற நீணடககால சுககாதகார ்ககா்ளகாறு இருந்தகால:

•   இருதய ்�காய ்பபிர்சசி்ன 

•   ப�ஞ்சுவலி அலலது சுவகாசக் குழகாய அழறசி, பு்கததலகால சுவகாசப்்்பயபில 
ஏற்படும் ்�காய என்்பன உட்்பட சுவகாசிக்கக் கஷடப்்படுதல அலலது கடு்மயகான 
ஆஸ்தமகா 

•  சிறுநீரகக் ்ககா்ளகாறு

•   ் �காய அலலது சிகி்ச்ச ககார்மகாக (ஸ்படரகாயடு இயக்க ஊக்கி மருந்து அலலது 
புறறு்�காய சிகி்ச்ச ்்பகான்ற்வ) கு்றந்துவபிட்ட ்�காய எதிரப்பு்ச சக்தி.

•  ஈரல ்ககா்ளகாறு

•   மூ்்ளததகாக்கம் அலலது மூ்்ளயபின் ஒரு ்பகுதிக்கு தறககாலிகமகாக இரததம் 
பசலலகாதிருததல (TIA)

•  நீரிழிவு

•    �ரம்புக் ்ககா்ளகாறு உதகார்மகாக மூ்்ள, மறறும் முதுகுததண்டத தகாக்கும் 
்ககா்ளகாறு (multiple sclerosis),  முடக்குவகாதம்

•  கறறல கு்ற்பகாடு

•   மணணீரல ்ககா்ளகாறு உதகார்ம் சிவப்பு குருதி உயபிரணுக்க்்ள தகாக்கும் 
மரபுவழிக் ்ககா்ளகாறு அலலது ் மணணீரல அகறறல

•    ்பகாரதுகாரமகான உடல எ்ட அதிகரிப்பு (40 மறறும் அதறகும் கூடுதலகான எ்ட்சசுட்டு 
BMI)

Covid-19-க்ககான NHS ககாப்்ப்ளிப்பு ்�காயகா்ளர ்பட்டியலில உள்்ள ஆட்கள் அ்னவரும் 
இலவச ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்துக்கு தகுதி உள்்ளவரக்ளகாவர. அவரகள் இந்த 
ஆணடு அத்னப் ப்பறுவது உண்மயபில முக்கியமகாகும்.

்ககா்ளகாறுக்ளின் ்பட்டியல வ்ரயறுக்கப்்படவபில்ல. அது எப்்்பகாதும் மருததுவ 
கருதது ்பறறிய ஒரு சர்ச்சயகாக இருக்கும். ச்ளிக்ககாய்சசல, உஙக்ளிடம் ஏறகன்வ 
இருக்கும் ்ககா்ளகாறு ஒன்்ற ்மகாசமகாக்கக் கூடிய ஆ்பதது உணடகா, ச்ளிக 
ககாய்சசலகாகா்ல்ய உஙகளுக்கு கடும் சுகவீனம் ஏற்படும் ஆ்பதது உணடகா என்்ப்த 
உஙகள் ஐி்பபி-இன் உதவபியுடன் நீஙகள் கருததில பககாள்்ளலகாம்.

COVID-19-ஆல தகாக்கப்்படும் ஆ்பததில 
உள்்ளவரகள் ச்ளிக்ககாய்சசலில சிக்கும் 
வகாயப்புக்்ள கு்றக்க �காஙகள் 
வபிரும்புகி்றகாம்.
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சளிக்காய்சசல் தடுபபுமருந்னத எடுப்பது குறித்து யார் 
்கருத்தில் வ்காள்ளவேண்டும்?

்பக்கம் 4-இல ்பட்டியல இடப்்பட்டுள்்ள சுககாதகாரக் ்ககா்ளகாறு ஏ்தனும் பககாணடவரக்ள, 
அலலது கீழக்கணடவரகள்:

•  வயது 65 அலலது அதறகும் ்மற்பட்டவரகள்

•  குடியபிருப்பு அலலது ்பரகாமரிப்பு வபிடுதித பதகாகுதியபில வசிப்்பவரகள்

•   வயது கூடிய அலலது ஊனமுள்்ள ஓர ஆ்ளின் ்பபிரதகான கவனிப்்பகா்ளர

•   NHS ககாப்்ப்ளிப்பு ்�காயகா்ளர ்பட்டியலில உள்்ள ஒருவரின் வீட்டுத பதகாடர்பகா்ளர

•   முன்ன்ி்ச சுககாதகார அலலது சமூக ்ச்வயகா்ளர

•   கரப்்பவதி (அடுதத ்பபிரி்வப் ்பகாரக்கவும்)

•   குறிப்்பபிட்ட வயதகான குழந்்தகள் (்பகாரக்கவும் ்பக்கஙகள் 7-8) 

இந்த ஆணடு, கூடுதலகான ஆட்களுக்கு, இ்லயுதிர ககாலததில ்பபின்னதகாக இலவச 
ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து வழஙகப்்படும். யகார உள்்ளடஙகுகிறகாரகள் என்று அறிய 
்பகாரக்கவும் nhs.uk/fluvaccine.

இந்த ஆண்டு, NHS ்காப்பளிபபு வநாயாளர் ்பட்டியலில் 
உள்ளேர்்களின் வீட்டுத் வதாடர்்பாளர்்களுககு சளிக்காய்சசல் 
தடுபபுமருந்து ேழங்கப்படுேது ஏன்?

COVID-19 பதகாறறுக்கு ஆட்்படும் அ்பகாயம் உள்்ளவரக்்ள இந்த கு்ளிரககாலததில 
ஆ்ரகாக்கியமகாக ்வததிருக்க வபிரும்புகி்றகாம், அததுடன் அவரகளுக்கு 
ச்ளிக்ககாய்சசல ஏற்படகாமல ்பகாதுககாக்க வபிரும்புகி்றகாம். ஏறகன்வ 
உடல�லக்்ககா்ளகாறு உள்்ள ஆள் ஒருவருக்கு, அவர வீட்டில உள்்ளவரகள் மூலம் 
ச்ளிக்ககாய்சசல ஏற்படக்கூடிய வகாயப்்்பக் கு்றக்க, வீட்டில உள்்ள அ்னவருக்கும் 
ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து வழஙகு்வகாம். நீஙகள் NHS ககாப்்ப்ளிப்பு ்�காயகா்ளர 
்பட்டியலில உள்்ள ஒருவருடன் வசிததகால, அலலது கு்ளிரககாலததின்்்பகாது 
ப்பரும்்பகாலகான �காட்களுக்கு அவருடன் இருப்்பபிடத்தப் ்பகிரந்துபககாள்்ள 
எதிர்பகாரதது, அதனகால ப�ருஙகிய பதகாடர்்பத தவபிரக்க இயலகாது ்்பகாகும் என்றகால, 
நீஙகள் இலவச ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்்தக் ்ககார்வணடும். 

தடுப்புமருந்்த எடுப்்பதன்மூலம், ககாப்்ப்ளிப்பு ்�காயகா்ளரக்ளின் வீட்டுத 
பதகாடர்பகா்ளரகள் ச்ளிக்ககாய்சசல பதகாறறுக்கு உள்்ளகாகும், மறறும் அத்னத தகான் 
உடன் வசிக்கும, பதகாறறு ஆ்பததுக் கூடிய ஆளுக்கு ்பரப்பும் வகாயப்்்ப கு்றக்கலகாம். 

சளிக்காய்சசல் தடுபபுமருந்தால் என்னை COVID-19-இல் இருந்து 
்பாது்காக்க முடியுமா?

ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து உஙக்்ள COVID-19-இல இருந்து ்பகாதுககாக்கமகாட்டகாது. 
ஆனகால ச்ளிக்ககாய்சசலில இருந்து உஙக்்ளப் ்பகாதுககாததுக்பககாள்்ள அது உதவும். 
ச்ளிக்ககாய்சசல மருததுவம்ன அனுமதிக்கு இட்டு்ச பசலலும், சிக்கலக்்ள 
ஏற்படுததக்கூடிய, பவறுக்கததக்க, ்பகாரதுகாரமகான ஒரு பதகாறறு ஆகும். COVID-19 
தகாக்கததின் மததியபில, ச்ளிக்ககாய்சசலுக்கு எதிரகாக ்பகாதுககாப்புப் ப்பற உதவுவது 
குறிப்்பகாக முக்கியம். ஏபனனில, COVID-19-ஆல இலகுவபில தகாக்கப்்படக்கூடிய ஆட்கள், 
ச்ளிக்ககாய்சசலகால சிக்கலகளுக்கு ஆ்ளகாகும் ஆ்பதது உணடு.

https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
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 நான் ்கர்ப்பமா்க இருக்கிவறன். இந்த 
ஆண்டு எைககு சளிக்காய்சசல் 
தடுபபுமருந்து அேசியமா?

ஆம். தஙக்்ளயும் தஙகள் குழந்்தக்்ளயும் 
்பகாதுககாக்க, அ்னததுக் கரப்்பவதிப் ப்பணகளும் 
ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து எடுக்க்வணடும். 
கருததரிததல பதகாட்டு, கரப்்பககாலததின் எந்தக் 
கட்டததிலும், ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து 
்பகாதுககாப்்பகாக வழஙகப்்படலகாம்.

ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்தினகால கரப்்பவதிப் 
ப்பணகளுக்கு �ன்்ம கி்டக்கிறது. அது:

•   �ியூ்மகானியகா ்்பகான்ற ்பகாரதுகாரமகான சிக்கலகள் 
ஏற்படும் ஆ்பத்த, குறிப்்பகாக கரப்்பககாலததின் 
்பபிந்திய ககாலததில, கு்றக்கிறது.

•   கரப்்பம் க்லதல, அலலது கு்றமகாதததில சிசு 
்பபிறப்பு அலலது சிசு கு்ற�ி்றயபில ்பபிறப்பு 
ஆகியன ஏற்படும் ஆ்பத்தக் கு்றக்கும்.

•   சிசு ்பபிறந்த முதல சில மகாதஙகளுக்கு, 
ச்ளிக்ககாய்சச்ல எதிரக்கும் ்�காய எதிரப்பு 
சக்தி்ய பககாணடிருக்கும். இதன் மூலம் சிசு்வப் 
்பகாதுககாக்க உதவும்

•   தகாய தனது புதிய சிசுவுக்கு பதகாற்ற ஏற்படுததும் 
வகாயப்்்பக் கு்றக்கிறது.

நான் ்கர்ப்பமா்க இருக்கிவறன். எைககு 
சளிக்காய்சசல் ஏற்பட்டிருக்கலாம் 
என்று நினைக்கிவறன். நான் என்ை 
வசயயவேண்டும்?

ச்ளிக்ககாய்சசல அறிகுறிகள் ்தகான்றினகால நீஙகள் 
அவசரமகாக உஙகள் மருததுவருடன் ்்பச்வணடும். 
ஏபனனில உஙகளுக்கு ச்ளிக்ககாய்சசல 
ஏற்பட்டிருந்தகால, உஙகளுக்கு உதவக்கூடிய (அலலது 
சிக்கலகள் ஏற்படும் ஆ்பத்தக் கு்றக்கும்) 
மருததுவர ்பரிந்து்ரக்கும் மருந்து ஒன்று உணடு. 
ஆனகால, அது அறிகுறிகள் ்தகான்றியவுடன் கூடிய 
வபி்டவபில எடுக்கப்்பட்வணடும்.

நீங்கள் இலேச சளிக்காய்சசல் தடுபபுமருந்னத 
உங்கள் ஐி்பியிடம் வ்பறறுகவ்காள்ளலாம், 
அல்லது அது உங்கள் மருந்தாளரிடம் அல்லது 
மருத்துேமாதுேிடம் ்கினடக்கலாம். 

கரப்்பவதிப் 
ப்பணகளுக்கு 
ச்ளிக்ககாய்சசல 

தடுப்புமருந்து



சளிக்காய்சசல் தடுப்புமருந்து-7-குளிர்காலம் 2020/21

எைககு வசன்ற ஆண்டு சளிக்காய்சசல் தடுபபுமருந்து 
ேழங்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு எைககு மறவறான்று அேசியமா?

ஆம்; ஒவபவகாரு கு்ளிரககாலததிலும் ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து எடுப்்பது, 
அக்ககாலததில இருக்கக்கூடிய ச்ளிக்ககாய்சசல வ்ககளுக்கு எதிரகான ்பகாதுககாப்்்பப் 
ப்பற உதவும். பசன்ற ஆணடில ககா்ப்்பட்டவற்றவபிட ்வறு்பட்ட்வயகாக 
தற்்பகாது உள்்ள்வ இருக்கலகாம். இதன் ககார்மகாக, பசன்ற ஆணடு தடுப்புமருந்து 
வழஙகப்்பட்டிருந்தகாலும், இந்த ஆணடு மீணடும் ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து 
எடுக்குமகாறு ்பரிந்து்ரக்கி்றகாம். அததுடன், ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து 
தரும் ்பகாதுககாப்பு ஆறு மகாதஙகளுக்கு மட்டு்ம நீடிக்கலகாம். ஆக்வ, ஒவபவகாரு 
ச்ளிக்ககாய்சசல ்பருவததின்்்பகாதும் நீஙகள் ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்்த எடுததல 
்வணடும். 

COVID-19 வதாடர்ந்து நிலவுன்கயில் நான் சளிக்காய்சசல் 
தடுபபுமருந்து எடுப்பது ்பாது்காப்பாைதா?

COVID-19 பதகாடரந்து �ிலவு்கயபிலும், ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து வழஙகு�ரகள் 
உஙகள் ்பகாதுககாப்புக்கு வழிவ்க பசயது ்வததிருப்்பகாரகள். தடுப்புமருந்்த 
வழஙகும் ்ப்ியகா்ளரகள், தஙக்்ளயும் உஙக்்ளயும் நுணணுயபிரில இருந்து 
்பகாதுககாக்கும் ப்பகாருட்டு. ்பகாதுககாப்பு கவசம் அ்ிந்திருப்்பகாரகள். ககாததிருக்கும் 
்பபிரிவபில ஆட்க்ளின் எண்ிக்்க்ய மட்டுப்்படுததும் முகமகாக �ியமன சந்திப்பு 
்�ரஙகள் ஒழுஙகு பசயயப்்படலகாம். அலலது முன்னதகாக வருமகாறு நீஙகள் 
்ககாரப்்படலகாம். 

எைககு்ச சளிக்காய்சசல் ஏற்கைவே ேந்துேிட்டது, நான் 
தடுபபுமருந்து எடுக்கவேண்டுமா?

ஆம்; ்வறு நுணணுயபிரகள் ச்ளிக்ககாய்சசல-்்பகான்ற அறிகுறிக்்ளத தரலகாம், 
அலலது உஙகளுக்கு ச்ளிக்ககாய்சசல ஏற்பட்டிருக்கலகாம், ஆயபினும் ச்ளிக்ககாய்சசல 
நுணணுயபிரக்ளில ஒன்றுக்கு ்மற்பட்ட்வ இருப்்பதகால, உஙகளுக்கு ச்ளிக்ககாய்சசல 
வந்ததகாக நீஙகள் �ி்னததகாலும் கூட, நீஙகள் தடுப்புமருந்து எடுப்்பது அவசியம். 

எைது குழந்னத்கள் ேிடயத்தில் நினலனம என்ை? 
அேர்்களுககுத் தடுபபுமருந்து அேசியமா?

்பக்கம் 4-இல ்பட்டியல இடப்்பட்டுள்்ள ்ககா்ளகாறுக்ளில ஒன்று உள்்ள, ஆறு 
மகாதஙகளுக்குக் கூடுதலகான வயது்டய குழந்்த ஒன்று உஙகளுக்கு 
இருக்குமகானகால, அவர ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்பு மருந்து எடுக்க்வணடும். இந்தக் 
குழந்்தகள் அ்னவருக்கும், அவரகள் ச்ளிக்ககாய்சசலகால பீடிக்கப்்பட்டகால, கடும் 
சுகவீனம் ஏற்படுவது மிகவும் சகாததியம். அவவகாறு பீடிக்கப்்படுவது அவரக்ளது 
தற்்பகா்தய ்ககா்ளகா்ற ்மலும் ்மகாசமகாக்கலகாம். 

ச்ளிக்ககாய்சசல ்பருவம் ஆரம்்பமகாவதறகுமுன் உஙகள் குழந்்தக்கு ச்ளிக்ககாய்சசல 
தடுப்்பமருந்து வழஙகுவது குறிதது உஙகள் ஐி்பபி உடன் ்்பசவும். 

ஆறு மகாதஙகளுக்குக் கு்றந்த வயது்டய குழந்்தக்ளில ச்ளிக்ககாய்சசல 
தடுப்புமருந்து ்வ்ல பசயயகாது. அதனகால அவரகளுக்கு அது 
்பரிந்து்ரக்கப்்படவபில்ல. அதனகா்ல்ய கரப்்பவதிப் ப்பணகள் தடுப்புமருந்து 
எடுப்்பது மிகமுக்கியம் - அவரகள் ்�காயததடுப்்பகாறறலில ஓர்ள்வ தஙகள் 
குழந்்தக்கும் வழஙகுவகாரகள். அது குழந்்தயபின் வகாழக்்கயபின் ஆரம்்ப 
மகாதஙக்ளில அவருக்குப் ்பகாதுககாப்பு அ்ளிக்கும்.
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்வறு சில குழந்்தகள் குழுக்களுக்கும் ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து 
்பரிந்து்ரக்கப்்படுகிறது. இது அவரகள் ்�காயபில இருந்து ்பகாதுககாப்பு ப்பறுதல, 
அவரக்ளது ச்ககாதரர, ச்ககாதரிகள், உட்்பட ஏ்னய குழந்்தகள், கூட்வ 
அவரக்ளது ப்பற்றகார, மறறும் ்பகாட்டகா ்பகாட்டிக்கு ்�காய ்பரவுவ்தக் கு்றப்்பதில 
உதவுதல ஆகியவறறின்ப்பகாருட்டகாகும். ச்ளிக்ககாய்சசல ககார்மகாக, அலலது 
ச்ளிக்ககாய்சசலுக்கு உள்்ளகான குழந்்தக்்ளக் கவனிப்்பதறககாக, ்வ்லக்கு வரகாது 
இருக்க்வணடிய அவசியத்தத தவபிரக்க இது உதவும்.

இந்த ஆணடு தடுப்புமருந்து ்பரிந்து்ரக்கப்்படும் குழந்்தகள் வபி்பரம் வருமகாறு:

•  2020 ஓகஸ்ட் 31-இல இரணடு அலலது மூன்று வயதகாக உள்்ள குழந்்தகள் 

•  பதகாடக்கப்்பள்்ளி வயது்டய குழந்்தகள்

•  ஆணடு 7-இல உள்்ள �டு�ி்லப்்பள்்ளிக் குழந்்தகள் 

இரணடு மறறும் மூன்று வயது்டய குழந்்தகளுக்கு ஜி்பபி �ி்லயததில �ி்லய 
தகாதியகால தடுப்புமருந்து வழஙகப்்படும். கிட்டததட்ட அ்னதது ்பள்்ளி வயது்டய 
குழந்்தகளுக்கும் ்பள்்ளியபி்ல்ய தடுப்பு மருந்து வழஙகப்்படும். ப்பரும்்பகாலகான 
குழந்்தகளுக்கு தடுப்புமருந்து ஒவபவகாரு �காசித துவகாரததிலும் நுணது்ளிக்ளகாக 
வபி்சயுடன் பத்ளிக்கப்்படும். இது ஒரு துரிதமகான, வலியறற �்டமு்றயகாகும். 

குழந்்தகள் மறறும் ச்ளிக்ககாய்சசல ்பறறிய கூடுதலகான தகவலக்்ளக் கீீழக்கணட 

NHS இ்்யதத்ளததில ்பகாரக்கலகாம்: nhs.uk/child-flu.

நான் எந்த ேன்க சளிக்காய்சசல் தடுபபுமருந்னத 
எடுக்கவேண்டும்?

்பல வ்கயகான ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்துகள் உள்்ளன. உஙகள் வய்தப் 
ப்பகாறுதது, உஙகளுக்கு ்பயன் �ி்றவுடன் ப்பகாருந்தக்கூடிய தடுப்புமருந்து ஒன்று 
கீழக்கணடவறறில இருந்து ்பரிந்து்ரக்கப்்படும்:

•   வயது 2 முதல17 வ்ர உள்்ள குழந்்தகளுக்கு �காசித துவகாரஙகள் வழியகாக 
பசயல்படும் தடுப்புமருந்து நுணது்ளிக்ளகாக பத்ளிக்கப்்படும். இதனகால, உயபிர 
நுணணுயபிரகள் ்பலவீனம் அ்டந்து ச்ளிக்ககாய்சச்ல ஏற்படுதத இயலகாமல 
்்பகாகும்.

•   வயது18 முதல 64 வ்ர உள்்ள வயது வந்்தகாருக்கு ஊசி மூலமகான தடுப்புமருந்து 
்பரிந்து்ரக்கப்்படுகிறது. இந்தத தடுப்புமருந்தில பசயல்படும் நுணணுயபிரகள் 
இல்ல. இது உஙகளுக்கு ச்ளிக்ககாய்சச்ல தரமகாட்டகாது. எவவகாறு 
தயகாரிக்கப்்படுகின்றன என்்ப்தப் ப்பகாறுதது, ்பல்வறு வ்ககள் தடுப்புமருந்தில 
உள்்ளன.

•   65 முதல அதறகும் கூடுதலகான வயதுள்்ள வயது வந்்தகாருக்கு ஊசி மூலமகான 
தடுப்புமருந்து ்பரிந்து்ரக்கப்்படுகிறது. இந்தத தடுப்புமருந்தில பசயல்படும் 
நுணணுயபிரகள் இல்ல. இது உஙகளுக்கு ச்ளிக்ககாய்சச்ல தரமகாட்டகாது. 
வழ்மயகாக, தடுப்புமருந்துக்கு எதிரகாக, ்�காய எதிரப்பு்ச சக்தி்யப் ்பலப்்படுததும் 
உதவுகருவபி பககாணட ஒரு தடுப்புமருந்து உஙகளுக்குப் ்பரிந்து்ரக்கப்்படும். 
இந்த வயது ஆட்களுக்கு இது ்பரிந்து்ரக்கப்்படும் ககார்ம் ஆட்களுக்கு வயது 
அதிகரிக்க, அதிகரிக்க, தடுப்புமருந்துக்குப் ்பதிலகான அவரக்ளது ்�காய எதிரப்பு்ச 
சக்தி கு்றவ்டயும். 

https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/child-flu-vaccine/
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உஙகள் குழந்்த 6 மகாதஙகள் முதல 2 ஆணடுகள் வ்ரயபிலகான வயது உள்்ளவரகாக, 
ச்ளிக்ககாய்சசல ஏற்படும் உயர ஆ்பததுக் குழுவபில ஒருவரகாக இருந்தகால, அவருக்கு 
ஊசி மூலம் தடுப்புமருந்து ்பரிந்து்ரக்கப்்படும். ஏபனனில, �காசிததுவகாரஙக்ளின் 
ஊடகான நுணது்ளி பத்ளிப்பு மருந்்த இரணடு வயதுக்கு உட்்பட்ட குழந்்தகளுக்குப் 
்பயன்்படுதத அனுமதி இல்ல. 

இரணடு வயதுக்கு கூடிய வயதுள்்ள, உயர ஆ்பததுக் குழு்வ்ச ்சரந்த சில 
குழந்்தகளும், அவரகளுக்கு �காசிவழி பத்ளிப்பு ் மருந்து ப்பகாருந்தவபில்ல 
என்றகால, ஊசித தடுப்பு மருந்து எடுக்க்வணடி ஏற்படும்.

என் குழந்னதககு வேறு தடுபபுமருந்து்கள் ேழங்கப்படும் 
அவதவேனள சளிக்காய்சசல் தடுபபுமருந்தும் ேழங்கலாமா?

ஆம். வழ்மயகான அ்னதது குழந்்தப்்பருவ தடுப்புமருந்துக்்ள வழஙகும் அ்த 
சமயததில, ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்்தயும் வழஙகலகாம். 
உஙகள் குழந்்தக்கு ஜல்தகாஷம் ்்பகான்ற சிறிய ்ககா்ளகாறு 
ஏதும் ஏற்பட்டகால, தடுப்புமருந்்தத பதகாடரலகாம். ககாய்சசல 
ஏற்படும் வ்கயபில ்ககா்ளகாறு இருந்தகால தடுப்பு மருந்து 
பககாடுப்்ப்தத தகாமதிக்கலகாம்.

தடுபபுமருந்து எடுக்கககூடாத எேரும் 
உள்ளைரா?

ஏறக்கு்றய எல்லகாரும் தடுப்புமருந்்த 
எடுக்கலகாம், ஆனகால நீஙகள் எப்்்பகாதகாவது 
தடுப்புமருந்்தகா அதன் ்சரமகானஙகள் எ்வயு்மகா 
உஙகளுக்கு சிறிதும் ஒவவகாது (allergy) என்று 
கணடிருந்தகால, நீஙகள் தடுப்புமருந்்த எடுக்கலகாககாது. 
உஙகளுக்கு முட்்டகள் ஒவவகாது என்றகால, அலலது 
உஙகள் ்�காய எதிரப்பு்ச சக்தி்ய ்பலவீனப்்படுததும் 
்ககா்ளகாறு ஏதும் உஙக்ளிடம் இருந்தகால, சிலவ்க ச்ளிக்ககாய்சசல 
தடுப்புமருந்்த நீஙகள் எடுக்க இயலகாது- உஙகள் ஐி்பபியபிடம் வபிசகாரிக்கவும். 
உஙகளுக்குக் ககாய்சசல இருந்தகால நீஙகள் கு்மகாகும் வ்ர தடுப்புமருந்்தத 
தகாமதிக்கலகாம்.

எலலகா ச்ளிக்ககாய்சசல 
தடுப்புமருந்துகளும் 

குழந்்தகளுக்கு உகந்த்வ 
அலல. இது வபிடயமகாக, 

முன்னதகாக்வ உஙகள் தகாதி, 
ஐி்பபி அலலது மருந்தகா்ளருடன் 

ஆ்லகாசிக்க்வணடும் 
என்று தயவு பசயது 

உறுதிப்்படுததிக்பககாள்்ளவும்.
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என் குழந்னத்கள் ேிடயத்தில் நினலனம என்ை? 

்பபின்வரும் �ி்ல்மக்்ளக் பககாணடுள்்ள குழந்்தகள் �காசித தடுப்புமருந்து 
எடுததுக்பககாள்்ள முடியகாது: 

•    ஓ்சயுடன் சுவகாசிததல அலலது கடந்த 72 ம்ிததியகாலஙகள் அவவகாறு 
சுவகாசிதத்ம. ்பகாதுககாப்்பபில தகாமதம் ஏற்படுவ்தத தவபிரக்க, அவரகளுக்கு 
ப்பகாருததமகான ஊசிமூல ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து வழஙகப்்பட்வணடும்.

•   கீழக்கணட்வ ககார்மகாக தீவபிர சிகி்ச்ச ்த்வப்்படு்பவரக்ள
– ஆஸ்தமகா அலலது
– முட்்ட ஒவவகா்ம(மூ்்ளக்கு இரததம் ்பகாயவ்த குழப்பும் அன்பபிலக்ஸிஸ்) 
்ககா்ளகாறு ்

(இந்த இரணடு குழுக்க்ளில உள்்ள குழந்்தகள் தஙகள் வபி்சட மருததுவரின் 
அறிவு்ர்யக் ்ககாருமகாறு ்பரிந்து்ரக்கப்்படுகிறது, மறறும் அவரகள் 
மருததுவம்னயபில �காசித தடுப்புமருந்து ப்பறறுக்பககாள்்ள ்வணடி ஏற்படலகாம்)்

•   அவரகள் ்�காய எதிரப்பு்ச சக்தி்ய கடு்மயகாக ்பலவீனம்டய்ச பசயயும் 
்ககா்ளகாறு பககாணடவரகள்  அலலது சிகி்ச்ச ப்பறுகிறவரகள், அலலது 
்�காயததடுப்்பகாறறல ஒடுக்கததகால கடு்மயகாக ்பகாதிக்கப்்பட்டதன் ககார்மகாக 
தனி்மப்்படுததப்்பட ்வணடியவரக்்ள வீட்டில ் ்வததிருப்்பவரகள்

•   தடுப்புமருந்தின் ்வறு ஏதகாவது ்சரமகானப் ப்பகாருட்களுடன் ஒவவகா்ம 
பககாணடிருப்்பவரகள்1

�காசித பத்ளிப்பு மருந்து மூலம் தடுப்புமருந்து பககாடுக்கப்்பட்ட குழந்்தகள், 
தடுப்புமருந்து பககாடுக்கப்்பட்ட சுமகார இரணடு வகாரஙகளுக்கு குடும்்பததில மிகவும் 
கடு்மயகாக, ்பலவீனமகான ்�காய எதிரப்பு்ச சக்தி பககாணடவரகளுடன் பதகாடரபு 
பககாள்வ்தத தவபிரக்க ்வணடும்.

நாசித் தடுபபுமருந்து ்பன்றி்களிலிருந்து வ்பறப்பட்ட 
வெலட்டினை (வ்பார்சின் வெலட்டின்) வ்காண்டுள்ளதா? 

ஆம். �காசித தடுப்புமருந்தில �ன்கு ்பதப்்படுததப்்பட்ட பஐலட்டின் 
(்்பகாரசின் பஐலட்டின்) உணடு. இது ்பல அததியகாவசியமகான மருந்துக்ளில 
்பயன்்படுததப்்படுகிறது. இந்த பஜலட்டின் தடுப்புமருந்து நுணணுயபிரிக்்ள 
�ி்லயகாக ்வததிருக்க உதவுகிறது, அதன் மூலம் தடுப்புமருந்து ச்ளிக்ககாய்சசலுக்கு 
எதிரகாக மிக்சசிறந்த ்பகாதுககாப்்்ப வழஙகுகிறது. �காசித பத்ளிப்பு தடுப்புமருந்து 
குழந்்தகளுக்கு வழஙகப்்படும் ககார்ம் ஊசி மூலம் பசலுததப்்படுவ்த வபிட 
இது பசயலதிறன் பககாணடுள்்ளது என்்ப்த. இதறகு ககார்ம் இது பககாடுப்்பதறகு 
எ்ளிதகாகவும், ச்ளிக்ககாய்சசல பதகாறறு ஏற்படும் �ி்ல பககாணட மறறவரகளுக்கு 
பதகாறறு ஏற்படும் வகாயப்்்ப கு்றப்்பதிலும் பசயலதிறன் பககாணடதகாக உள்்ளது. 

ஆயபினும், ஒன்று அலலது அதறகு ்மற்பட்ட மருததுவ �ி்ல்மகள் அலலது 
சிகி்ச்சகள் ககார்மகாக உஙகள் குழந்்தக்கு ச்ளிக்ககாய்சசலுக்ககான அதிக ஆ்பதது 
இருந்தகால மறறும் �காசி ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து எடுததுக்பககாள்்ளகாமல 
இருந்தகால, அவரகளுக்கு ஊசி மூலம் ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து 
பககாடுக்கப்்பட ்வணடும். சில ஆட்கள் மருததுவ தயகாரிப்புக்க்ளில ்்பகாரசின் 
பஐலட்டின் ்பயன்்படுததப்்படுவ்த ஏறறுக்பககாள்்ளகாது இருக்கக்கூடும். நீஙகள் 
உஙகள் பதரிவுக்்ள, உஙகள் தகாதியுடன் அலலது மருததுவருடன் கலந்து 
ஆ்லகாசிக்க்வணடும்.

 [1] ்�காயத தடுப்பு மருந்தின் ்சரமகானப்ப்பகாருட்க்ளின் ்பட்டிய்லத பதரிந்துபககாள்்ள www.medicines.org.uk/

emc/product/3296/pilஎன்ற இ்்யதத்ளத்தப் ்பகார்வயபிடவும்.

http://www.medicines.org.uk/emc/product/3296/pil
http://www.medicines.org.uk/emc/product/3296/pil
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எைககு ்பக்க ேினளவு்கள் எனேயும் ஏற்படுமா?

�காசித தடுப்புமருந்தின் ்பக்க வபி்்ளவுக்ளகாக, மூக்கு சிந்தல அலலது மூக்க்டப்பு, 
த்லவலி, ப்பகாதுவகான க்்ளப்பு மறறும் சிறிது ்பசியபின்்ம ஆகிய்வ 
ஏற்படக்கூடும். ஊசிமூல தடுப்புமருந்து எடுததவரகள் ்கயபில ஊசி ஏறறிய இடததில 
புண்பட்ட வலி, பமலிதகான ககாய்சசல, த்ச�கார உ்்ளவு ஆகியவற்ற ஓரிரு �காட்கள் 
அனு்பவபிப்்பகாரகள். இரணடு தடுப்புமருந்துகள் வபிடயததிலும் கடு்மயகான ்பக்க 
வபி்்ளவுகள் அபூரவமகாக ஏற்படும். ்.

சளிக்காய்சசல் தடுபபுமருந்து என்னை முறறா்கப 
்பாது்காககுமா?

ச்ளிக்ககாய்சசல நுணணுயபிரகள் ஆணடுக்ககாணடு மகாறக்கூடியதகாக இருப்்பதகால, 
தடுப்புமருந்து ்பரவபிவரும் நுணணுயபிரிகளுக்கு எதிரகான சம�ி்ல்ய ்்ப்முடியகாத 
ஆ்பதது உணடு. கடந்த ்பதது ஆணடுக்ளின்்்பகாது வழஙகப்்பட்ட தடுப்புமருந்து, ்பரவும் 
நுணணுயபிரி வ்கக்்ள்ச சரியகாக எதிரபககாணட தடுப்புமருந்தகாகப் ப்பகாதுவகாக 
வபி்ளஙகியது.

எவேளவு ்காலத்துககு நான் ்பாது்காக்கப்படுவேன்?

தற்்பகா்தய ச்ளிக்ககாய்சசல ்பருவம் முழுவதும் தடுப்புமருந்து ்பகாதுககாப்பு வழஙகும்.

இபவ்பாது நான் என்ை வசயயவேண்டும்?

இந்தத துணடுப்்பபிரசுரததில குறிப்்பபிடப்்பட்டுள்்ள குழுக்க்ளில ஒன்்ற்ச ்சரந்தவரகாக 
நீஙகள் இருந்தகால, நீஙகள் ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து எடுப்்பது முக்கியம். 

உஙகள் ஐி்பபியுடன் அலலது �ி்லய தகாதியுடன் அலலது ்பதிலகாக உஙகள் 
்பகாரமசியுடன், தடுப்புமருந்துக்கு �ியமன சந்திப்பு ஒன்்ற ஏற்பகாடு பசயயும் 
ப்பகாருட்டு உ்ரயகாடி, சிறந்த ்பகாதுககாப்பு ப்பறவும். கரப்்பவதிப் ப்பணகள் வபிடயததில, 
தடுப்புமருந்து ்்பறுககால ்ச்வகள் மூலமகாகவும் கி்டக்கும். ச்ளிக்ககாய்சசல 
தடுப்புமருந்து இலவசமகானது. ஆக்வ, தடுப்புமருந்து ப்பற �ியமன சந்திப்பு 
ஒன்றுக்கு ஏற்பகாடு பசயயவும்.

தஙகள் பதகாழிலப்பறு�ரக்்ள ச்ளிக்ககாய்சசலில இருந்து ்பகாதுககாக்க வபிரும்பும் 
அ்மப்புக்கள் (அவரகள் ஆ்பததில இருந்தகாபலகாழிய) அ்மப்புக்க்ளின் 
பதகாழிலரீதியகான உடல�லப் ்பபிரிவுக்ளின் மூலம் தடுப்புமருந்து 
வழஙக ஏற்பகாடு பசயய்வணடும். இந்த தடுப்புமருந்துகள் NHS-
இல கி்டக்கமகாட்டகா. அவற்ற பதகாழிலதரு�ர ்ப்ம் பசலுததி 
வகாஙக்வணடும்.

நீஙகள் ஒரு முன்ன்ி்ச சுககாதகார அலலது சமூக கவனிப்பு ்ப்ியகா்ளரகாக 
இருந்தகால, உஙகள் ்ப்ிம்னயபில, ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து வழஙக 
என்ன ஏற்பகாடுகள் பசயயப்்பட்டுள்்ளன என்று அறியவும். உஙகளுக்கு 
்பகாதுககாப்பு கி்டப்்பது முக்கியம்.
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•  65-ம் அதறகு கூடிய வயது்டய ஒவபவகாருவரும் 

•   ்பக்கம் 4-இல ்பட்டியலிடப்்பட்டுள்்ள, மருததுவ ்ககா்ளகாறு உள்்ள 65 
வயதுக்கு கு்றந்த ஒவபவகாருவரும் - ஆறு மகாதஙகளுக்கு கூடிய 
வயதுள்்ள குழந்்தகள் மறறும் சிசுக்கள் அடஙகலகாக

•   கரப்்பததின் எந்தக் கட்டததிலும் உள்்ள அ்னதது கரப்்பவதி 
ப்பணகளும் ்

•   அ்னதது இரணடு வயது, மூன்று வயது குழந்்தகள்
(அவரகள் தற்்பகா்தய ச்ளிக்ககாய்சசல ்பருவமகான  
ஓகஸ்ட் 31-இல இரணடு அலலது மூன்ற வயதகாக இருந்தகால)

•  பதகாடக்கப் ்பள்்ளியபில உள்்ள அ்னததுக் குழந்்தகளும்

•  7 வயதகான அ்னதது �டு�ி்லப்்பள்்ளி குழந்்தகளும் ்

•   குடியபிருப்பு அலலது ்பரகாமரிப்பு வபிடுதித பதகாகுதியபில வசிக்கும் 
ஒவபவகாரும்

•   வயது கூடிய அலலது வலது கு்றந்த ஓர ஆ்ளின் ்பபிரதகான 
கவனிப்்பகா்ளர

•   NHS ககாப்்ப்ளிப்பு ்�காயகா்ளர ்பட்டியலில உள்்ள ஒருவரின் வீட்டுத 
பதகாடர்பகா்ளர

•   அ்னதது முன்ன்ி சுககாதகார மறறும் சமூக கவனிப்பு 
்ப்ியகா்ளரகளும்

ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து ்பறறிய ஆ்லகாச்னக்கும் தகவலுக்கும், 
உஙகள் ஐி்பபி, தகாதி அலலது மருந்தகா்ளர உடன் ்்பசவும்.

இந்த ஆணடு, கூடுதலகான ஆட்களுக்கு, இ்லயுதிர ககாலததில ்பபின்னதகாக  இலவச 
ச்ளிக்ககாய்சசல தடுப்புமருந்து வழஙகப்்படும். தடுப்புமருந்து எடுக்க உங்களுககு 
தகுதி உண்டா என்று ்பார்க்கnhs.uk/flu என்ற இனணயத்தளம் வசல்லவும். 

சளிக்காய்சசல் தடுப்பமருந்னத இனலயுதிர் ்காலத்தில், சளிக்காய்சசல் 
்பரவும்முன் எடுப்பது சிறந்தது. நீங்கள் தடுபபுமருந்னத ஒவவோர் 
ஆண்டும் எடுக்கவேண்டும் என்்பனத நினைேில் வ்காள்ளவும். ஆ்கவே 
்கடந்த ஆண்டு நீங்கள் அதனை எடுத்த்படியால் உங்களுககு ்பாது்காபபு 
உண்டு என்று அனுமாைிக்காதீர்.
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