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சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து
யார் இதனை எடுக்கவேண்டும்,
அத்துடன் ஏன் எடுக்கவேண்டும்

குழந்தைகளுக்கும், கர்ப்பவதிப்
பெண்களுக்கும் தகவல்கள்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன

Flu
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Helping to protect people,
every winter

எதிர்வரும் குளிர்காலத்தில் சளிக்காய்ச்சல் என்பது
எவ்வாறு நீங்கள் என்ன? அது வெறுமனே கடும்
ஐலத�ோஷம் அல்லவா?
உங்களையும் உங்கள்
ஆண்டுத�ோறும்,
குழந்தைகளையும் சளிக்காய்ச்சல்
வழமையாக குளிர்காலத்தில், ஏற்படுகிறது.
சளிக்காய்ச்சலில் இருந்து அதனாலேயே அது பருவத்தில் வரும்
பாதுகாக்க உதவலாம் சளிக்காய்ச்சல் என்று சில சமயங்களில்
வர்ணிக்கப்படுகிறது. அது இலகுவில்
என்றும், சளிக்காய்ச்சல் தொற்றக்கூடிய ந�ோய் ஆகும். அது ஏற்பட்ட
ஆபத்துக்குக் கூடுதலாக அறிகுறிகள் விரைவாகத் தென்படும்.
ஆளாகக்கூடியவர்கள் ஐலத�ோஷம் பலமடங்கு வீரியம் குறைந்தது.
அது, வழமையாக, மூக்கில் சளி பிடித்து
ஒவ்வோர் ஆண்டும் அல்லது சிந்தி, அத்துடன் தொண்டை
இலவச தடுப்புமருந்தை ந�ோவுடன், படிப்படியாக ஆரம்பிக்கும்.
எடுப்பது ஏன் மிகவும் கடுமையான ஐலத�ோஷத்திலும் பார்க்க,
காத்திரமான சளிக்காய்ச்சல் மிகம�ோசமாக
முக்கியம் என்றும் இருக்கக்கூடும்.
இந்தத் துண்டுப்பிரசுரம் சளிக்காய்ச்சல் ஏற்பட்டதற்கான
விளக்குகிறது. மிகப்பொதுவான அறிகுறிகள், காய்ச்சல்,
குளிர்காய்ச்சல், தலைவலி, மூட்டு
மற்றும் தசைநார் ந�ோவு, அதீத களைப்பு
என்பனவாகும். உடல்நலம் மிக்க
தனியாட்கள், வழமையாக இரண்டு முதல்
ஏழு நாட்களில் குணமாகிவிடுவார்கள்.
ஆனால் சிலரைப் பொறுத்தவரை, இந்த
ந�ோய், அவர்களை மருத்துவமனை
அனுமதி, நிரந்தர ஊனம் அல்லது
மரணத்துக்கு இட்டுச் செல்லலாம்.

சளிக்காய்ச்சல் ஏற்படக் காரணம் என்ன?
சுவாசக்குழாயிலும் சுவாசப்பைகளிலும தொற்றிக்கொள்ளும் சளிக்காய்ச்சல்
நுண்ணுயிர்களினால் சளிக்காய்ச்சல் ஏற்படுகிறது. அது பாக்தீரியா அல்லாமல்,
நுண்ணுயிர்களால் ஏற்படுவதால், நோய் எதிர்ப்பு மருந்தான ஆன்டிபய�ோட்டிக்ஸ்-ஆல்
அதனைக் குணப்படுத்த இயலாது. ஆயினும் சளிக்காய்ச்சல் பிடித்ததால் சிக்கல்கள்
ஏற்படும் பட்சத்தில் ஆன்டிபய�ோட்டிக்ஸ் மருந்து தேவைப்படலாம்.

உங்களுக்கு எவ்வாறு சளிக்காய்ச்சல்
ஏற்படுகிறது?
தொற்றுள்ள ஆளொருவர் இருமும்போது அல்லது தும்மும்போது,
சளிக்காய்ச்சல் நுண்ணுயிர்களை சிறு எச்சில் துளிகளாக ஒரு
பரந்த இடத்துக்குச் சிதறும் வகையில் அவர் பரப்புகிறார். இந்த
எச்சில் துளிகள் ஏனைய ஆட்களால் உட்சுவாசிக்கப்படலாம்.
அல்லது துளிகள் விழுந்த இடங்களைத் தொடுவதால் அவை
தொற்றிக் கொள்ளலாம்.

பரவிவரும்
முக்கிய வகை
சளிக்காய்ச்சல்
நுண்ணுயிர்களை
எதிர்த்து பாதுகாப்புப்
பெற, தடுப்புமருந்துகள்
உதவுவன.

நீங்கள் இருமும்போது அல்லது தும்மும்போது உங்கள் வாயையும்
மூக்கையும் மறைத்துக்கொள்வதன்மூலம் நுண்ணுயிரின் பரப்பலைத் தடுக்கலாம்.
இருப்பினும் சளிக்காய்ச்சல் தொற்றுவதையம் பரப்புவதையும் தடுக்க மிகச்சிறந்த
வழி, சளிக்காய்ச்சல் பருவம் ஆரம்பமாவதற்கு முன்னதாகத் தடுப்பு மருந்து
ஏற்றிக்கொள்வதாகும்.

சளிக்காய்ச்சலில் இருந்து எவ்வாறு நாங்கள்
பாதுகாக்கப்படுவோம்?
சளிக்காய்ச்சல் எதிர்பாராது சம்பவிக்கும். கடும் ந�ோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு
நுண்ணுயிருக்கு எதிராகக் கிடைக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த பாதுகாப்பை தடுப்புமருந்து
வழங்குகிறது. சளிக்காய்ச்சல் பருவம் ஆரம்பமாவதற்கு முன்பாகவே அதனை
ஏற்படுத்தும் கூடிய சாத்தியம் கொண்ட நுண்ணுயிர்கள் இனம் காணப்பட்டு
அவற்றைச் சரியாக எதிர்கொள்ளும் தடுப்புமருந்துகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
தடுப்புமருந்துகள் இலையுதிர் காலத்தில், சளிக்காய்ச்சல் பரவத் தொடங்குவதற்கு
முன்னதான பொறுத்த தருணத்தில் வழங்கப்படுகின்றன. கடந்த பத்து
ஆண்டுகளின்போது வழங்கப்பட்ட தடுப்புமருந்து, பரவும் நுண்ணுயிர ்வகைகளைச்
சரியாக எதிர்கொண்ட தடுப்புமருந்தாகப் பொதுவாக விளங்கியது.

சளிக்காய்ச்சலால் என்ன தீங்கு விளையலாம்?
கடுமையான ஜலத�ோஷத்தை மக்கள் சில சமயங்களில் சளிக்காய்ச்சல் என்று
நினைப்ப ார்கள். ஆனால் சளிக்காய்ச்சலால் பீடிக்கப்படுதல் பெரும்பாலும்
ஜலத�ோஷத்தைவிட மிக ம�ோசமாக இருக்கலாம். நீங்கள் பல நாட்கள் படுக்கையில்
இருக்க நேரிடலாம். சில ஆட்கள் ஏனைய�ோரைவிட எளிதில் சளிக்காய்ச்சல்
விளைவின் தாக்கத்துக்கு உள்ளாகிறார்கள். அவர்கள் விடயத்தில், அது மேலும்
பாரதுாரமான, சுவாசக்குழாய் அழற்சி (bronchitis) மற்றும் சுவாசப்பை அழற்சி
(pneumonia) ப�ோன்ற ந�ோய்கள் ஏற்படும் ஆபத்தை அதிகரிக்கும், அல்லது நிலவும்
ந�ோய்களை ம�ோசமாக்கும். சளிக்காய்ச்சல் மிக ம�ோசமாகத் தாக்கும் பட்சத்தில்,
மருத்துவமனை அனுமதி, அல்லது மரணமும் கூடச் சம்பவிக்கலாம்.

சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து-3- குளிர்காலம் 2020/21

சளிக்காய்ச்சலின் விளைவுகளால் நான் எதிர்கொள்ளும்
ஆபத்து அதிகரிக்கிறதா?
சளிக்காய்ச்சல் எவரையும் பாதிக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் நீண்ட-கால சுகாதாரக்
கோளாறு ஒன்றுக்கு ஆளாகி இருந்தால், சளிக்காய்ச்சலின் விளைவான
நிலைமை, அது நன்றாக கவனிக்கப்பட்டு வந்தாலும், நீங்கள் நன்றாக இருப்பதாக
உணர்ந்தாலும், ம�ோசம் அடையலாம். கீழ்க்கண்ட சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் இலவச
சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்தை எடுக்கவேண்டும்:
• கர்ப்பமாக இருந்தால்
அல்லது கீழ்க்கண்டவை ப�ோன்ற நீண்டகால சுகாதார கோளாறு இருந்தால்:
• இருதய ந�ோய் பிரச்சினை
• நெ
 ஞ்சுவலி அல்லது சுவாசக் குழாய் அழற்சி, புகைத்தலால் சுவாசப்பையில்
ஏற்படும் ந�ோய் என்பன உட்பட சுவாசிக்கக் கஷ்டப்படுதல் அல்லது கடுமையான
ஆஸ்த்மா
• சிறுநீரகக் க�ோளாறு
• ந
 �ோய் அல்லது சிகிச்சை காரணமாக (ஸ்டெராய்டு இயக்க ஊக்கி மருந்து அல்லது
புற்றுந�ோய் சிகிச்சை போன்றவை) குறைந்துவிட்ட நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி.
• ஈரல் க�ோளாறு
• மூ
 ளைத்தாக்கம் அல்லது மூளையின் ஒரு பகுதிக்கு தற்காலிகமாக இரத்தம்
செல்லாதிருத்தல் (TIA)
• நீரிழிவு
• நரம்புக் கோளாறு உதாரணமாக மூளை, மற்றும் முதுகுத்தண்டைத் தாக்கும்
கோளாறு (multiple sclerosis), முடக்குவாதம்
• கற்றல் குறைபாடு
• ம
 ண்ணீரல் கோளாறு உதாரணம் சிவப்பு குருதி உயிரணுக்களை தாக்கும்
மரபுவழிக் கோளாறு அல்லது ் மண்ணீரல் அகற்றல்
• பாரதுாரமான உடல் எடை அதிகரிப்பு (40 மற்றும் அதற்கும் கூடுதலான எடைச்சுட்டு
BMI)
Covid-19-க்கான NHS காப்பளிப்பு நோயாளர் பட்டியலில் உள்ள ஆட்கள் அனைவரும்
இலவச சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்துக்கு தகுதி உள்ளவர்களாவர். அவர்கள் இந்த
ஆண்டு அதனைப் பெறுவது உண்மையில் முக்கியமாகும்.
கோளாறுகளின் பட்டியல் வரையறுக்கப்படவில்லை. அது எப்போதும் மருத்துவ
கருத்து பற்றிய ஒரு சர்ச்சையாக இருக்கும். சளிக்காய்ச்சல், உங்களிடம் ஏற்கனவே
இருக்கும் கோளாறு ஒன்றை ம�ோசமாக்கக் கூடிய ஆபத்து உண்டா, சளிக
காய்ச்சலாாலேயே உங்களுக்கு கடும் சுகவீனம் ஏற்படும் ஆபத்து உண்டா என்பதை
உங்கள் ஐிபி-இன் உதவியுடன் நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளலாம்.

COVID-19-ஆல் தாக்கப்படும் ஆபத்தில்
உள்ளவர்கள் சளிக்காய்ச்சலில் சிக்கும்
வாய்ப்புகளை குறைக்க நாங்கள்
விரும்புகிற�ோம்.
சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து-4- குளிர்காலம் 2020/21

சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்தை எடுப்பது குறித்து யார்
கருத்தில் கொள்ளவேண்டும்?
பக்கம் 4-இல் பட்டியல் இடப்பட்டுள்ள சுகாதாரக் கோளாறு ஏதேனும் கொண்டவர்கள,
அல்லது கீழ்க்கண்டவர்கள்:
• வயது 65 அல்லது அதற்கும் மேற்பட்டவர்கள்
• குடியிருப்பு அல்லது பராமரிப்பு விடுதித் தொகுதியில் வசிப்பவர்கள்
• வ
 யது கூடிய அல்லது ஊனமுள்ள ஓர் ஆளின் பிரதான கவனிப்பாளர்
• NHS காப்பளிப்பு ந�ோயாளர் பட்டியலில் உள்ள ஒருவரின் வீட்டுத் தொடர்பாளர்
• மு
 ன்னணிச் சுகாதார அல்லது சமூக சேவையாளர்
• க
 ர்ப்பவதி (அடுத்த பிரிவைப் பார்க்கவும்)
• கு
 றிப்பிட்ட வயதான குழந்தைகள் (பார்க்கவும் பக்கங்கள் 7-8)
இந்த ஆண்டு, கூடுதலான ஆட்களுக்கு, இலையுதிர் காலத்தில் பின்னதாக இலவச
சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து வழங்கப்படும். யார் உள்ளடங்குகிறார்கள் என்று அறிய
பார்க்கவும் nhs.uk/fluvaccine.

இந்த ஆண்டு, NHS காப்பளிப்பு ந�ோயாளர் பட்டியலில்
உள்ளவர்களின் வீட்டுத் தொடர்பாளர்களுக்கு சளிக்காய்ச்சல்
தடுப்புமருந்து வழங்கப்படுவது ஏன்?
COVID-19 த�ொற்றுக்கு ஆட்படும் அபாயம் உள்ளவர்களை இந்த குளிர்காலத்தில்
ஆர�ோக்கியமாக வைத்திருக்க விரும்புகிற�ோம், அத்துடன் அவர்களுக்கு
சளிக்காய்ச்சல் ஏற்படாமல் பாதுகாக்க விரும்புகிற�ோம். ஏற்கனவே
உடல்நலக்கோளாறு உள்ள ஆள் ஒருவருக்கு, அவர் வீட்டில் உள்ளவர்கள் மூலம்
சளிக்காய்ச்சல் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பைக் குறைக்க, வீட்டில் உள்ள அனைவருக்கும்
சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து வழங்குவ�ோம். நீங்கள் NHS காப்பளிப்பு ந�ோயாளர்
பட்டியலில் உள்ள ஒருவருடன் வசித்தால், அல்லது குளிர்காலத்தின்போது
பெரும்பாலான நாட்களுக்கு அவருடன் இருப்பிடத்தைப் பகிர்ந்துகொள்ள
எதிர்பார்த்து, அதனால் நெருங்கிய தொடர்பைத் தவிர்க்க இயலாது ப�ோகும் என்றால்,
நீங்கள் இலவச சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்தைக் க�ோரவேண்டும்.
தடுப்புமருந்தை எடுப்பதன்மூலம், காப்பளிப்பு ந�ோயாளர்களின் வீட்டுத்
தொடர்பாளர்கள் சளிக்காய்ச்சல் தொற்றுக்கு உள்ளாகும், மற்றும் அதனைத் தான்
உடன் வசிக்கும, தொற்று ஆபத்துக் கூடிய ஆளுக்கு பரப்பும் வாய்ப்பை குறைக்கலாம்.

சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்தால் என்னை COVID-19-இல் இருந்து
பாதுகாக்க முடியுமா?
சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து உங்களை COVID-19-இல் இருந்து பாதுகாக்கமாட்டாது.
ஆனால் சளிக்காய்ச்சலில் இருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள அது உதவும்.
சளிக்காய்ச்சல் மருத்துவமனை அனுமதிக்கு இட்டுச் செல்லும், சிக்கல்களை
ஏற்படுத்தக்கூடிய, வெறுக்கத்தக்க, பாரதுாரமான ஒரு தொற்று ஆகும். COVID-19
தாக்கத்தின் மத்தியில், சளிக்காய்ச்சலுக்கு எதிராக பாதுகாப்புப் பெற உதவுவது
குறிப்பாக முக்கியம். ஏனெனில், COVID-19-ஆல் இலகுவில் தாக்கப்படக்கூடிய ஆட்கள்,
சளிக்காய்ச்சலால் சிக்கல்களுக்கு ஆளாகும் ஆபத்து உண்டு.
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கர்ப்பவதிப்
பெண்களுக்கு
சளிக்காய்ச்சல்
தடுப்புமருந்து

நான் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன். இந்த
ஆண்டு எனக்கு சளிக்காய்ச்சல்
தடுப்புமருந்து அவசியமா?
ஆம். தங்களையும் தங்கள் குழந்தைகளையும்
பாதுகாக்க, அனைத்துக் கர்ப்பவதிப் பெண்களும்
சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து எடுக்கவேண்டும்.
கருத்தரித்தல் தொட்டு, கர்ப்பகாலத்தின் எந்தக்
கட்டத்திலும், சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து
பாதுகாப்பாக வழங்கப்படலாம்.
சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்தினால் கர்ப்பவதிப்
பெண்களுக்கு நன்மை கிடைக்கிறது. அது:
• ந
 ியூம�ோனியா ப�ோன்ற பாரதுாரமான சிக்கல்கள்
ஏற்படும் ஆபத்தை, குறிப்பாக கர்ப்பகாலத்தின்
பிந்திய காலத்தில், குறைக்கிறது.
• க
 ர்ப்பம் கலைதல், அல்லது குறைமாதத்தில் சிசு
பிறப்பு அல்லது சிசு குறைநிறையில் பிறப்பு
ஆகியன ஏற்படும் ஆபத்தைக் குறைக்கும்.
• ச
 ிசு பிறந்த முதல் சில மாதங்களுக்கு,
சளிக்காய்ச்சலை எதிர்க்கும் ந�ோய் எதிர்ப்பு
சக்தியை கொண்டிருக்கும். இதன் மூலம் சிசுவைப்
பாதுகாக்க உதவும்
• த
 ாய் தனது புதிய சிசுவுக்கு தொற்றை ஏற்படுத்தும்
வாய்ப்பைக் குறைக்கிறது.

நான் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன். எனக்கு
சளிக்காய்ச்சல் ஏற்பட்டிருக்கலாம்
என்று நினைக்கிறேன். நான் என்ன
செய்யவேண்டும்?
சளிக்காய்ச்சல் அறிகுறிகள் த�ோன்றினால் நீங்கள்
அவசரமாக உங்கள் மருத்துவருடன் பேசவேண்டும்.
ஏனெனில் உங்களுக்கு சளிக்காய்ச்சல்
ஏற்பட்டிருந்தால், உங்களுக்கு உதவக்கூடிய (அல்லது
சிக்கல்கள் ஏற்படும் ஆபத்தைக் குறைக்கும்)
மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் மருந்து ஒன்று உண்டு.
ஆனால், அது அறிகுறிகள் தோன்றியவுடன் கூடிய
விடைவில் எடுக்கப்படவேண்டும்.
நீங்கள் இலவச சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்தை
உங்கள் ஐிபியிடம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்,
அல்லது அது உங்கள் மருந்தாளரிடம் அல்லது
மருத்துவமாதுவிடம் கிடைக்கலாம்.
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எனக்கு சென்ற ஆண்டு சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து
வழங்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு எனக்கு மற்றொன்று அவசியமா?
ஆம்; ஒவ்வொரு குளிர்காலத்திலும் சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து எடுப்பது,
அக்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய சளிக்காய்ச்சல் வகைகளுக்கு எதிரான பாதுகாப்பைப்
பெற உதவும். சென்ற ஆண்டில் காணப்பட்டவற்றைவிட வேறுபட்டவையாக
தற்போது உள்ளவை இருக்கலாம். இதன் காரணமாக, சென்ற ஆண்டு தடுப்புமருந்து
வழங்கப்பட்டிருந்தாலும், இந்த ஆண்டு மீண்டும் சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து
எடுக்குமாறு பரிந்துரைக்கிற�ோம். அத்துடன், சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து
தரும் பாதுகாப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு மட்டுமே நீடிக்கலாம். ஆகவே, ஒவ்வொரு
சளிக்காய்ச்சல் பருவத்தின்போதும் நீங்கள் சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்தை எடுத்தல்
வேண்டும்.

COVID-19 தொடர்ந்து நிலவுகையில் நான் சளிக்காய்ச்சல்
தடுப்புமருந்து எடுப்பது பாதுகாப்பானதா?
COVID-19 தொடர்ந்து நிலவுகையிலும், சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து வழங்குநர்கள்
உங்கள் பாதுகாப்புக்கு வழிவகை செய்து வைத்திருப்பார்கள். தடுப்புமருந்தை
வழங்கும் பணியாளர்கள், தங்களையும் உங்களையும் நுண்ணுயிரில் இருந்து
பாதுகாக்கும் பொருட்டு. பாதுகாப்பு கவசம் அணிந்திருப்பார்கள். காத்திருக்கும்
பிரிவில் ஆட்களின் எண்ணிக்கையை மட்டுப்படுத்தும் முகமாக நியமன சந்திப்பு
நேரங்கள் ஒழுங்கு செய்யப்படலாம். அல்லது முன்னதாக வருமாறு நீங்கள்
கோரப்படலாம்.

எனக்குச் சளிக்காய்ச்சல் ஏற்கனவே வந்துவிட்டது, நான்
தடுப்புமருந்து எடுக்கவேண்டுமா?
ஆம்; வேறு நுண்ணுயிர்கள் சளிக்காய்ச்சல்-ப�ோன்ற அறிகுறிகளைத் தரலாம்,
அல்லது உங்களுக்கு சளிக்காய்ச்சல் ஏற்பட்டிருக்கலாம், ஆயினும் சளிக்காய்ச்சல்
நுண்ணுயிர்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை இருப்பதால், உங்களுக்கு சளிக்காய்ச்சல்
வந்ததாக நீங்கள் நினைத்தாலும் கூட, நீங்கள் தடுப்புமருந்து எடுப்பது அவசியம்.

எனது குழந்தைகள் விடயத்தில் நிலைமை என்ன?
அவர்களுக்குத் தடுப்புமருந்து அவசியமா?
பக்கம் 4-இல் பட்டியல் இடப்பட்டுள்ள க�ோளாறுகளில் ஒன்று உள்ள, ஆறு
மாதங்களுக்குக் கூடுதலான வயதுடைய குழந்தை ஒன்று உங்களுக்கு
இருக்குமானால், அவர் சளிக்காய்ச்சல் தடுப்பு மருந்து எடுக்கவேண்டும். இந்தக்
குழந்தைகள் அனைவருக்கும், அவர்கள் சளிக்காய்ச்சலால் பீடிக்கப்பட்டால், கடும்
சுகவீனம் ஏற்படுவது மிகவும் சாத்தியம். அவ்வாறு பீடிக்கப்படுவது அவர்களது
தற்போதைய க�ோளாறை மேலும் ம�ோசமாக்கலாம்.
சளிக்காய்ச்சல் பருவம் ஆரம்பமாவதற்குமுன் உங்கள் குழந்தைக்கு சளிக்காய்ச்சல்
தடுப்பமருந்து வழங்குவது குறித்து உங்கள் ஐிபி உடன் பேசவும்.
ஆறு மாதங்களுக்குக் குறைந்த வயதுடைய குழந்தைகளில் சளிக்காய்ச்சல்
தடுப்புமருந்து வேலை செய்யாது. அதனால் அவர்களுக்கு அது
பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. அதனாலேயே கர்ப்பவதிப் பெண்கள் தடுப்புமருந்து
எடுப்பது மிகமுக்கியம் - அவர்கள் ந�ோய்த்தடுப்பாற்றலில் ஓரளவை தங்கள்
குழந்தைக்கும் வழங்குவார்கள். அது குழந்தையின் வாழ்க்கையின் ஆரம்ப
மாதங்களில் அவருக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கும்.
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வேறு சில குழந்தைகள் குழுக்களுக்கும் சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து
பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இது அவர்கள் ந�ோயில் இருந்து பாதுகாப்பு பெறுதல்,
அவர்களது சக�ோதரர், சக�ோதரிகள், உட்பட ஏனைய குழந்தைகள், கூடவே
அவர்களது பெற்றோர், மற்றும் பாட்டா பாட்டிக்கு ந�ோய் பரவுவதைக் குறைப்பதில்
உதவுதல் ஆகியவற்றின்பொருட்டாகும். சளிக்காய்ச்சல் காரணமாக, அல்லது
சளிக்காய்ச்சலுக்கு உள்ளான குழந்தைகளைக் கவனிப்பதற்காக, வேலைக்கு வராது
இருக்கவேண்டிய அவசியத்தைத் தவிர்க்க இது உதவும்.
இந்த ஆண்டு தடுப்புமருந்து பரிந்துரைக்கப்படும் குழந்தைகள் விபரம் வருமாறு:
• 2020 ஓகஸ்ட் 31-இல் இரண்டு அல்லது மூன்று வயதாக உள்ள குழந்தைகள்
• த�ொடக்கப்பள்ளி வயதுடைய குழந்தைகள்
• ஆண்டு 7-இல் உள்ள நடுநிலைப்பள்ளிக் குழந்தைகள்
இரண்டு மற்றும் மூன்று வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு ஜிபி நிலையத்தில் நிலைய
தாதியால் தடுப்புமருந்து வழங்கப்படும். கிட்டத்தட்ட அனைத்து பள்ளி வயதுடைய
குழந்தைகளுக்கும் பள்ளியிலேயே தடுப்பு மருந்து வழங்கப்படும். பெரும்பாலான
குழந்தைகளுக்கு தடுப்புமருந்து ஒவ்வொரு நாசித் துவாரத்திலும் நுண்துளிகளாக
விசையுடன் தெளிக்கப்படும். இது ஒரு துரிதமான, வலியற்ற நடைமுறையாகும்.
குழந்தைகள் மற்றும் சளிக்காய்ச்சல் பற்றிய கூடுதலான தகவல்களைக் கீீழ்க்கண்ட
NHS இணையத்தளத்தில் பார்க்கலாம்: nhs.uk/child-flu.

நான் எந்த வகை சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்தை
எடுக்கவேண்டும்?
பல வகையான சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்துகள் உள்ளன. உங்கள் வயதைப்
பொறுத்து, உங்களுக்கு பயன் நிறைவுடன் பொருந்தக்கூடிய தடுப்புமருந்து ஒன்று
கீழ்க்கண்டவற்றில் இருந்து பரிந்துரைக்கப்படும்:
• வ
 யது 2 முதல்17 வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு நாசித் துவாரங்கள் வழியாக
செயல்படும் தடுப்புமருந்து நுண்துளிகளாக தெளிக்கப்படும். இதனால், உயிர்
நுண்ணுயிர்கள் பலவீனம் அடைந்து சளிக்காய்ச்சலை ஏற்படுத்த இயலாமல்
ப�ோகும்.
• வ
 யது18 முதல் 64 வரை உள்ள வயது வந்தோருக்கு ஊசி மூலமான தடுப்புமருந்து
பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இந்தத் தடுப்புமருந்தில் செயல்படும் நுண்ணுயிர்கள்
இல்லை. இது உங்களுக்கு சளிக்காய்ச்சலை தரமாட்டாது. எவ்வாறு
தயாரிக்கப்படுகின்றன என்பதைப் பொறுத்து, பல்வேறு வகைகள் தடுப்புமருந்தில்
உள்ளன.
• 6
 5 முதல் அதற்கும் கூடுதலான வயதுள்ள வயது வந்தோருக்கு ஊசி மூலமான
தடுப்புமருந்து பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இந்தத் தடுப்புமருந்தில் செயல்படும்
நுண்ணுயிர்கள் இல்லை. இது உங்களுக்கு சளிக்காய்ச்சலை தரமாட்டாது.
வழமையாக, தடுப்புமருந்துக்கு எதிராக, ந�ோய் எதிர்ப்புச் சக்தியைப் பலப்படுத்தும்
உதவுகருவி கொண்ட ஒரு தடுப்புமருந்து உங்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படும்.
இந்த வயது ஆட்களுக்கு இது பரிந்துரைக்கப்படும் காரணம் ஆட்களுக்கு வயது
அதிகரிக்க, அதிகரிக்க, தடுப்புமருந்துக்குப் பதிலான அவர்களது ந�ோய் எதிர்ப்புச்
சக்தி குறைவடையும்.
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உங்கள் குழந்தை 6 மாதங்கள் முதல் 2 ஆண்டுகள் வரையிலான வயது உள்ளவராக,
சளிக்காய்ச்சல் ஏற்படும் உயர் ஆபத்துக் குழுவில் ஒருவராக இருந்தால், அவருக்கு
ஊசி மூலம் தடுப்புமருந்து பரிந்துரைக்கப்படும். ஏனெனில், நாசித்துவாரங்களின்
ஊடான நுண்துளி தெளிப்பு மருந்தை இரண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்குப்
பயன்படுத்த அனுமதி இல்லை.
இரண்டு வயதுக்கு கூடிய வயதுள்ள, உயர் ஆபத்துக் குழுவைச் சேர்ந்த சில
குழந்தைகளும், அவர்களுக்கு நாசிவழி தெளிப்பு ை மருந்து பொருந்தவில்லை
என்றால், ஊசித் தடுப்பு மருந்து எடுக்கவேண்டி ஏற்படும்.

என் குழந்தைக்கு வேறு தடுப்புமருந்துகள் வழங்கப்படும்
அதேவேளை சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்தும் வழங்கலாமா?
ஆம். வழமையான அனைத்து குழந்தைப்பருவ தடுப்புமருந்துகளை வழங்கும் அதே
சமயத்தில், சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்தையும் வழங்கலாம்.
உங்கள் குழந்தைக்கு ஜலத�ோஷம் ப�ோன்ற சிறிய க�ோளாறு
ஏதும் ஏற்பட்டால், தடுப்புமருந்தைத் தொடரலாம். காய்ச்சல்
ஏற்படும் வகையில் கோளாறு இருந்தால் தடுப்பு மருந்து
க�ொடுப்பதைத் தாமதிக்கலாம்.
எல்லா சளிக்காய்ச்சல்

தடுப்புமருந்து எடுக்கக்கூடாத எவரும்
உள்ளனரா?

தடுப்புமருந்துகளும்
குழந்தைகளுக்கு உகந்தவை
அல்ல. இது விடயமாக,
முன்னதாகவே உங்கள் தாதி,
ஐிபி அல்லது மருந்தாளருடன்
ஆல�ோசிக்கவேண்டும்
என்று தயவு செய்து
உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளவும்.

ஏறக்குறைய எல்லோரும் தடுப்புமருந்தை
எடுக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் எப்போதாவது
தடுப்புமருந்தோ அதன் சேர்மானங்கள் எவையும�ோ
உங்களுக்கு சிறிதும் ஒவ்வாது (allergy) என்று
கண்டிருந்தால், நீங்கள் தடுப்புமருந்தை எடுக்கலாகாது.
உங்களுக்கு முட்டைகள் ஒவ்வாது என்றால், அல்லது
உங்கள் ந�ோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை பலவீனப்படுத்தும்
க�ோளாறு ஏதும் உங்களிடம் இருந்தால், சிலவகை சளிக்காய்ச்சல்
தடுப்புமருந்தை நீங்கள் எடுக்க இயலாது- உங்கள் ஐிபியிடம் விசாரிக்கவும்.
உங்களுக்குக் காய்ச்சல் இருந்தால் நீங்கள் குணமாகும் வரை தடுப்புமருந்தைத்
தாமதிக்கலாம்.
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என் குழந்தைகள் விடயத்தில் நிலைமை என்ன?
பின்வரும் நிலைமைகளைக் க�ொண்டுள்ள குழந்தைகள் நாசித் தடுப்புமருந்து
எடுத்துக்கொள்ள முடியாது:
• ஓசையுடன்

சுவாசித்தல் அல்லது கடந்த 72 மணித்தியாலங்கள் அவ்வாறு
சுவாசித்தமை. பாதுகாப்பில் தாமதம் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க, அவர்களுக்கு
பொருத்தமான ஊசிமூல சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து வழங்கப்படவேண்டும்.
• கீழ்க்கண்டவை காரணமாக தீவிர சிகிச்சை தேவைப்படுபவர்கள
– ஆஸ்த்மா அல்லது
– முட்டை ஒவ்வாமை(மூளைக்கு இரத்தம் பாய்வதை குழப்பும் அனபிலக்ஸிஸ்)
கோளாறு ்
(இந்த இரண்டு குழுக்களில் உள்ள குழந்தைகள் தங்கள் விசேட மருத்துவரின்
அறிவுரையைக் க�ோருமாறு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, மற்றும் அவர்கள்
மருத்துவமனையில் நாசித் தடுப்புமருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டி ஏற்படலாம்்)
• அ
 வர்கள் ந�ோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை கடுமையாக பலவீனமடையச் செய்யும்
கோளாறு கொண்டவர்கள் அல்லது சிகிச்சை பெறுகிறவர்கள், அல்லது
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் ஒடுக்கத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதன் காரணமாக
தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டியவர்களை வீட்டில் ் வைத்திருப்பவர்கள்
• த
 டுப்புமருந்தின் வேறு ஏதாவது சேர்மானப் ப�ொருட்களுடன் ஒவ்வாமை
க�ொண்டிருப்பவர்கள்1
நாசித் தெளிப்பு மருந்து மூலம் தடுப்புமருந்து க�ொடுக்கப்பட்ட குழந்தைகள்,
தடுப்புமருந்து க�ொடுக்கப்பட்ட சுமார் இரண்டு வாரங்களுக்கு குடும்பத்தில் மிகவும்
கடுமையாக, பலவீனமான ந�ோய் எதிர்ப்புச் சக்தி க�ொண்டவர்களுடன் த�ொடர்பு
க�ொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

நாசித் தடுப்புமருந்து பன்றிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட
ஜெலட்டினை (ப�ோர்சின் ஜெலட்டின்) க�ொண்டுள்ளதா?
ஆம். நாசித் தடுப்புமருந்தில் நன்கு பதப்படுத்தப்பட்ட ெஐலட்டின்
(ப�ோர்சின் ெஐலட்டின்) உண்டு. இது பல அத்தியாவசியமான மருந்துகளில்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ஜெலட்டின் தடுப்புமருந்து நுண்ணுயிர்ிகளை
நிலையாக வைத்திருக்க உதவுகிறது, அதன் மூலம் தடுப்புமருந்து சளிக்காய்ச்சலுக்கு
எதிராக மிகச்சிறந்த பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. நாசித் தெளிப்பு தடுப்புமருந்து
குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் காரணம் ஊசி மூலம் செலுத்தப்படுவதை விட
இது செயல்திறன் க�ொண்டுள்ளது என்பதே. இதற்கு காரணம் இது க�ொடுப்பதற்கு
எளிதாகவும், சளிக்காய்ச்சல் த�ொற்று ஏற்படும் நிலை க�ொண்ட மற்றவர்களுக்கு
த�ொற்று ஏற்படும் வாய்ப்பை குறைப்பதிலும் செயல்திறன் க�ொண்டதாக உள்ளது.
ஆயினும், ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மருத்துவ நிலைமைகள் அல்லது
சிகிச்சைகள் காரணமாக உங்கள் குழந்தைக்கு சளிக்காய்ச்சலுக்கான அதிக ஆபத்து
இருந்தால் மற்றும் நாசி சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து எடுத்துக்கொள்ளாமல்
இருந்தால், அவர்களுக்கு ஊசி மூலம் சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து
க�ொடுக்கப்பட வேண்டும். சில ஆட்கள் மருத்துவ தயாரிப்புக்களில் போர்சின்
ெஐலட்டின் பயன்படுத்தப்படுவதை ஏற்றுக்கொள்ளாது இருக்கக்கூடும். நீங்கள்
உங்கள் தெரிவுகளை, உங்கள் தாதியுடன் அல்லது மருத்துவருடன் கலந்து
ஆலோசிக்கவேண்டும்.
[1] ந�ோய்த் தடுப்பு மருந்தின் சேர்மானப்பொருட்களின் பட்டியலைத் தெரிந்துக�ொள்ள www.medicines.org.uk/
emc/product/3296/pilஎன்ற இணையத்தளத்தைப் பார்வையிடவும்.
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எனக்கு பக்க விளைவுகள் எவையும் ஏற்படுமா?
நாசித் தடுப்புமருந்தின் பக்க விளைவுகளாக, மூக்கு சிந்தல் அல்லது மூக்கடைப்பு,
தலைவலி, ப�ொதுவான களைப்பு மற்றும் சிறிது பசியின்மை ஆகியவை
ஏற்படக்கூடும். ஊசிமூல தடுப்புமருந்து எடுத்தவர்கள் கையில் ஊசி ஏற்றிய இடத்தில்
புண்பட்ட வலி, மெலிதான காய்ச்சல், தசைநார் உளைவு ஆகியவற்றை ஓரிரு நாட்கள்
அனுபவிப்பார்கள். இரண்டு தடுப்புமருந்துகள் விடயத்திலும் கடுமையான பக்க
விளைவுகள் அபூர்வமாக ஏற்படும். ்.

சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து என்னை முற்றாகப்
பாதுகாக்குமா?
சளிக்காய்ச்சல் நுண்ணுயிர்கள் ஆண்டுக்காண்டு மாறக்கூடியதாக இருப்பதால்,
தடுப்புமருந்து பரவிவரும் நுண்ணுயிர்ிகளுக்கு எதிரான சமநிலையை பேணமுடியாத
ஆபத்து உண்டு. கடந்த பத்து ஆண்டுகளின்போது வழங்கப்பட்ட தடுப்புமருந்து, பரவும்
நுண்ணுயிரி வகைகளைச் சரியாக எதிர்கொண்ட தடுப்புமருந்தாகப் பொதுவாக
விளங்கியது.

எவ்வளவு காலத்துக்கு நான் பாதுகாக்கப்படுவேன்?
தற்போதைய சளிக்காய்ச்சல் பருவம் முழுவதும் தடுப்புமருந்து பாதுகாப்பு வழங்கும்.

இப்போது நான் என்ன செய்யவேண்டும்?
இந்தத் துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குழுக்களில் ஒன்றைச் சேர்ந்தவராக
நீங்கள் இருந்தால், நீங்கள் சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து எடுப்பது முக்கியம்.
உங்கள் ஐிபியுடன் அல்லது நிலைய தாதியுடன் அல்லது பதிலாக உங்கள்
பார்மசியுடன், தடுப்புமருந்துக்கு நியமன சந்திப்பு ஒன்றை ஏற்பாடு செய்யும்
பொருட்டு உரையாடி, சிறந்த பாதுகாப்பு பெறவும். கர்ப்பவதிப் பெண்கள் விடயத்தில்,
தடுப்புமருந்து பேறுகால சேவைகள் மூலமாகவும் கிடைக்கும். சளிக்காய்ச்சல்
தடுப்புமருந்து இலவசமானது. ஆகவே, தடுப்புமருந்து பெற நியமன சந்திப்பு
ஒன்றுக்கு ஏற்பாடு செய்யவும்.
தங்கள் தொழில்பெறுநர்களை சளிக்காய்ச்சலில் இருந்து பாதுகாக்க விரும்பும்
அமைப்புக்கள் (அவர்கள் ஆபத்தில் இருந்தாலொழிய) அமைப்புக்களின்
தொழில்ரீதியான உடல்நலப் பிரிவுகளின் மூலம் தடுப்புமருந்து
வழங்க ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். இந்த தடுப்புமருந்துகள் NHSஇல் கிடைக்கமாட்டா. அவற்றை தொழில்தருநர் பணம் செலுத்தி
வாங்கவேண்டும்.
நீங்கள் ஒரு முன்னணிச் சுகாதார அல்லது சமூக கவனிப்பு பணியாளராக
இருந்தால், உங்கள் பணிமனையில், சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து வழங்க
என்ன ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன என்று அறியவும். உங்களுக்கு
பாதுகாப்பு கிடைப்பது முக்கியம்.
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சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்துஎடுக்கவேண்டும் என்றுபரிந்துரைக்
கப்பட்டோரின்சுருக்கம்

• 65-ம் அதற்கு கூடிய வயதுடைய ஒவ்வொருவரும்
• பக்க

ம் 4-இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள, மருத்துவ க�ோளாறு உள்ள 65
வயதுக்கு குறைந்த ஒவ்வொருவரும் - ஆறு மாதங்களுக்கு கூடிய
வயதுள்ள குழந்தைகள் மற்றும் சிசுக்கள் அடங்கலாக
• க
 ர்ப்பத்தின் எந்தக் கட்டத்திலும் உள்ள அனைத்து கர்ப்பவதி
பெண்களும் ்
• அ
 னைத்து இரண்டு வயது, மூன்று வயது குழந்தைகள்
(அவர்கள் தற்போதைய சளிக்காய்ச்சல் பருவமான
ஓகஸ்ட் 31-இல் இரண்டு அல்லது மூன்ற வயதாக இருந்தால்)
• தொடக்கப் பள்ளியில் உள்ள அனைத்துக் குழந்தைகளும்
• 7 வயதான அனைத்து நடுநிலைப்பள்ளி குழந்தைகளும் ்
• கு
 டியிருப்பு அல்லது பராமரிப்பு விடுதித் தொகுதியில் வசிக்கும்
ஒவ்வொரும்
• வ
 யது கூடிய அல்லது வலது குறைந்த ஓர் ஆளின் பிரதான
கவனிப்பாளர்
• N
 HS காப்பளிப்பு ந�ோயாளர் பட்டியலில் உள்ள ஒருவரின் வீட்டுத்
தொடர்பாளர்
• அ
 னைத்து முன்னணி சுகாதார மற்றும் சமூக கவனிப்பு
பணியாளர்களும்
சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து பற்றிய ஆல�ோசனைக்கும் தகவலுக்கும்,
உங்கள் ஐிபி, தாதி அல்லது மருந்தாளர் உடன் பேசவும்.

இந்த ஆண்டு, கூடுதலான ஆட்களுக்கு, இலையுதிர் காலத்தில் பின்னதாக இலவச
சளிக்காய்ச்சல் தடுப்புமருந்து வழங்கப்படும். தடுப்புமருந்து எடுக்க உங்களுக்கு
தகுதி உண்டா என்று பார்க்கnhs.uk/flu என்ற இணையத்தளம் செல்லவும்.
சளிக்காய்ச்சல் தடுப்பமருந்தை இலையுதிர் காலத்தில், சளிக்காய்ச்சல்
பரவும்முன் எடுப்பது சிறந்தது. நீங்கள் தடுப்புமருந்தை ஒவ்வோர்
ஆண்டும் எடுக்கவேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். ஆகவே
கடந்த ஆண்டு நீங்கள் அதனை எடுத்தபடியால் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு
உண்டு என்று அனுமானிக்காதீர்.

இந்தத் துண்டுப்பிரசுரத்தின் மேலதிக
பிரதிகளைக் கோர, தயவு செய்து
பொருள் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தவும்:
3079111D1 அனுப்புபவர்
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