‘க ோமிர்நோட்டி’
(ப்ஃபைசர்) க ோவிட்-19
தடுப்பூசி மருந்திபைப்
ைற்றிய த வல் ள்
கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்ைது: 15 சசப்ைம்பர் 2021

இந்தத் தடுப்பூசி மருந்திபைப் ைற்றி
ப்ஃபைஸர் எனும் தடுப்பூசி மருந்தானது ‘ககாவிட்-19’-இல் இருந்து ஜனங்கள்
சுகவனமடைவடதத்
ீ
தடுக்க இயலுமான ஒரு தடுப்பூசியாகும். சபாதுவாக 3-6
வார கால இடைசவளியில் சகாடுக்கப்படும் இரண்டு மருந்தளவுகள்
கதடவப்படும் (விகசைமான சூழல்களில், இந்த இடைசவளியானது இன்னும்
நீண்ை காலத்திற்கானதாக இருக்கலாம்). ‘ப்ஃடபசர் ககாவிட்-19 தடுப்பூசி’
மருந்தில் உயிகராடு இருக்கும் டவரஸ் எதுவும் இல்டல, மற்றும் இதனால்
உங்களுக்குக் ‘ககாவிட்-19-ஐ ஏற்படுத்த இயலாது. ‘ஸ்டபக் புரதம்’ (spike protein)
எனப்படும் ‘சார்ஸ்-ககாவ்-2’ டவரஸ் (SARS-CoV-2)-இன் ஒரு முக்கிய
அங்கத்திற்கான ‘மரபணுக் குறியீ’(genetic code)ட்டிடன இது சகாண்டுள்ளது.
இந்தத் தடுப்பூசி மருந்திடன நீங்கள் இட்டுக்சகாண்ை பிறகு, இந்த ‘ஸ்டபக்
புரத’த்தின் பிரதிகடள உங்களுடைய சரீரம் உருவாக்கும், இதற்குப் பிறகு
உங்களுடைய கநாசயதிர்ப்புத் திறன் முடறடமயானது ‘ககாவிட்-19’ கநாடய
ஏற்படுத்தும் ‘சார்ஸ்-ககாவ்-2’ டவரஸ்-ஐ அடையாளம் கண்டு அதகனாடு
கபாரிைக் கற்றுக்சகாள்ளும். இந்த மரபணுக் குறியீட்டிடன சரீரம் விடரவில்
சநாறுக்கிவிடும்.
தடுப்பூசி மருந்திடன இட்டுக்சகாள்வது ஒருவரது சுயவிருப்பம் மற்றும் இது
இலவசம். ‘ககாவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்திடன இட்டுக்சகாள்வடதப் பற்றிய
எவ்சவாரு கரிசனங்ககளா, ககள்விககளா உங்களுக்கு இருந்தால், தடுப்பூசி
மருந்திடன நீங்கள் சபறுவதற்கு முன்பாக அவற்டறப் பற்றி உங்களுடைய
தடுப்பூசி மருந்து வழங்குநர் மற்றும்/அல்லது உங்களுடைய சபாது
மருத்துவ(GP)ருைன் நீங்கள் கலந்தாகலாசிக்கலாம்.

Information on COVID-19 Comirnaty (Pfizer) vaccine - 03102021 - Tamil

இந்தத் தடுப்பூசி மருந்தின் ைலன் ள்
12 மற்றும் அதற்கு கமற்பட்ை வயதுடையவர்களில் ‘ககாவிட்-19’-ஐத்
தடுப்பதில் ‘ப்ஃடபசர்’ சசயலூக்கம் உள்ளது என்று சபருமளவிலான ஒரு
மருத்துவச் கசாதடன-முயற்சி (clinical trial) காண்பித்தது. ‘ப்ஃடபசர்’ -இன்
இரண்டு மருந்தளவுகடளப் சபற்றவர்களுக்கு அறிகுறிககளாடு கூடிய
‘ககாவிட்-19’ ஏற்படும் சாத்தியம் இந்தத் தடுப்பூசி மருந்திடனப்
சபறாதவர்கடள விை 95 சத வதம்
ீ
குடறவாக இருந்தது. 65 வயதிற்கு
கமற்பட்ைவர்களிலும், மாறாமல்.
முதல் மருந்தளடவப் சபற்றதிலிருந்து ஏறத்தாழ 2-3 வாரங்களுக்குப் பிறகு
‘ககாவிட்-19’-இற்கு எதிரான பாதுகாப்பு ஆரம்பமாகிறது. ஒரு மருந்தளவினால்
சிறிது பாதுகாப்பிடனக் சகாடுக்க இயலக்கூடும் என்ற அகத கவடளயில்,
அது ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுகம நீடிக்கலாம். இரண்டு மருந்தளவுகள்
அனுகூலமான பாதுகாப்பிடனக் சகாடுக்கும். எவ்சவாரு தடுப்பூசி மருந்தும்
100 சதவதம்
ீ
சசயலூக்கமானது அல்ல, ஆககவ தடுப்பூசி மருந்திடன நீங்கள்
இட்டுக்சகாண்ை பிறகும் நீங்கள் ‘ககாவிட்-19’-இனால் சுகவனம்
ீ
அடையக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கிறது.
தடுப்பூசி மருந்திடன இட்டுக்சகாண்டுள்ள ஒரு நபருக்கு ‘சார்ஸ்-ககாவ்-2’
சதாற்று இப்கபாதும் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியம் இருக்கிறது. அவர்களுக்கு
கநாயறிகுறிகள் இல்டல என்றாலும், அல்லது அவர்களுக்கு இருக்கும்
கநாயறிகுறிகள் மிதமானடவகய என்றாலும், அவர்களால் இடத
மற்றவர்களுக்குக் கைத்த இயலுமாகலாம். ஆனாலும், தற்சமயம்
ஆஸ்திகரலியாவில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ககாவிட்-19 தடுப்பூசிகள் தடுப்பூசி
மருந்திடன இட்டுக்சகாண்டுள்ள ஒரு நபருக்கு கநாய்த்சதாற்று ஏற்பட்ைால்
அவர் தன்னுைன் சநருங்கிய சதாைர்பில் இருப்பவர்களுக்கு டவரடை
பரப்புவதற்கான சாத்தியம் இருப்படதக் குடறப்பதில் மிகவும் சசயல்திறன்
மிக்கதாக இருக்கின்றன.
ஆககவதான், தடுப்பூசிடய இட்டுக்சகாண்ை பிறகு பின் வருவனவற்டறப்
கபான்ற மற்ற தடுப்பு நைவடிக்டககடளத் சதாைர்ந்து
கமற்சகாள்ளகவண்டியது முக்கியமாகும்:
•
•
•
•

உைல்ரீதி விலகல்
டகச் சுத்திகரிப்பு
முகக் கவசம் ஒன்டற அணிதல்
உங்களுடைய மாநிலம்/எல்டலப்பகுதியினால் கவண்ைப்படுவதற்கு
ஏற்ப ‘ககாவிட்-19’ கநாயறிவுச் கசாதடனடய கமற்சகாள்ளல் மற்றும்
கநாய்க்காப்புத்-தடை (quarantine)/தனிடமப்படுத்தல்.

‘ப்ஃடபசர்’ -இன் இரண்டு மருந்தளவுகடள நீங்கள் இட்டுக்சகாண்டிருந்தாலும்,
உங்களுடைய உள்ளூர் சுகாதார அதிகாரத்தின் பிரகாரமான கநாயறிவுச்
கசாதடனடய அவசியப்படுத்தும் கநாயறிகுறிகள் (உதாரணமாக, சுரம்,
இருமல், சதாண்டை வலி) உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் இப்கபாதும்
‘ககாவிட்-19’ கநாயறிவுச் கசாதடனடய கமற்சகாள்ள கவண்டும்.

இந்தத் தடுப்பூசி மருந்திபை யோர் பைற்றுக்ப ோள்ளலோம்
12 மற்றும் இதற்கு கமற்பட்ை வயதுள்ளவர்கள் ‘ப்ஃடபசர்’ தடுப்பூசி
மருந்திடனப் சபற்றுக்சகாள்ளலாம்.
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இந்தத் தடுப்பூசி மருந்திபை யோர் பைற்றுக்ப ோள்ளக் கூடோது
பின் வரும் தருணங்கள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்தால் இந்தத் தடுப்பூசி
மருந்திடன நீங்கள் சபற்றுக்சகாள்ளக்கூைாது:
•

•

•

•

நீங்கள் முன்பு இட்டுக்சகாண்ை mRNA ‘ககாவிட்-19’ தடுப்பூசி
(உதாரணமாக, ‘ப்ஃடபசர்’ அல்லது ‘ஸ்டபக்கவக்ஸ்’ (சமாசைர்னா))
மருந்தளவு ஒன்றின் காரணமாக ‘ஆைஃைிலோக்ஸிஸ்’ (anaphylaxis) (இது
ஒரு பாரதூரமான ஒவ்வாடம எதிர்ச்சசயல்) எனும் ஒவ்வாடம
உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்தால்
இந்த ‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்தின் எவ்பவோரு லபவப்பைோருபளயும், ‘பாலிஈடதலீன் க்டளககால்’ (polyethylene glycol (PEG))
என்பது உள்ளைங்க, எதிர்ப ோண்டதன் ோரணமோ உங் ளுக்கு
‘ஆைஃைிலோக்ஸிஸ்’ (anaphylaxis) ஏற்பட்டிருந்தால்
முன்பு இைப்பட்ை mRNA ‘ககாவிட்-19’ தடுப்பூசி (உதாரணமாக, ‘ப்ஃடபசர்’
அல்லது ‘சமாசைர்னா’) மருந்தளவு ஒன்றின் காரணமாக ஏற்பட்ைது
என்று சசால்லப்படும் ‘பமகயோ ோர்படட்டிஸ் (myocarditis)
மற்றும்/அல்லது ‘சபரிகார்டைட்டிஸ்’ (pericarditis) என்பன உங்களுக்கு
ஏற்பட்டிருந்தால்
அனுபவம் சபற்ற கநாசயதிர்ப்பு-மருந்து வழங்குநர் அல்லது மருத்துவ
வல்லுநர் ஒருவருடைய மீ ளாய்விற்குப் பிறகு, கவசறாரு காரணம்
அடையாளம் காணப்பைாமல், முன்பு இைப்பட்ை mRNA ‘ககாவிட்-19’
தடுப்பூசி (உதாரணமாக, ‘ப்ஃடபசர்’ அல்லது ‘சமாசைர்னா’) மருந்தளவு
ஒன்றின் காரணமாக ஏற்பட்ைது என்று சசால்லப்படும் மற்ற
எவ்பவோரு ைோரதூரப் ைோதிப்பையும் ஏற்ைடுத்திய நி ழ்வு ஒன்று
உங் ளுக்கு ஏற்பட்டிருந்தால்

தடுப்பூசி மருந்து இட்டுக்ப ோள்வதற் ோை
முன்பைச்சரிக்ப
ள்
தமது தடுப்பூசிகடள இட்டுக்சகாண்ை பிறகு 30 நிமிை கநரம் வடரக்கும்
கண்காணிப்பிற்காகக் காத்திருப்பது அல்லது ஒவ்வாடமக்கான சிறப்பு
மருத்துவர் ஒருவருைன் கலந்தாகலாசிப்பது கபான்ற கூடுதல்
முன்சனச்சரிக்டககள் குறிப்பிட்ை சில கநாய்-நிடலகள் உள்ளவர்களுக்குத்
கதடவப்பைக்கூடும். பின் வருவன உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றன என்றால்,
உங்களுடைய தடுப்பூசி மருந்து வழங்குனருக்கு அடதத் சதரியப்படுத்துங்கள்:
•

•

•

முன்பு உங் ளுக்கு இடப்ைட்ட மருந்தளவு ஒன்றின் ோரணமோ ,
அல்லது mRNA ‘ககாவிட்-19’ தடுப்பூசி (உதாரணமாக, ‘ப்ஃடபசர்’ அல்லது
‘சமாசைர்னா’) மருந்தின் சசய்சபாருள் ஒன்றின் காரணமாக
உங் ளுக்கு ஒவ்வோபம ஒன்று ஏற்ைட்டிருந்தோல்
மற்ற தடுப்பூசி மருந்து ள் அல்லது மருந்து ளின் ோரணமோ
உங் ளுக்கு ‘ஆைஃைிலோக்ஸிஸ்’ (anaphylaxis) எனும் ஒவ்வோபம (இது
ஒரு தீவிர ஒவ்வாடம எதிர்விடனயாகும்) ஏற்பட்டிருந்தால். இப்கபாது
நீங்கள் இட்டுக்சகாள்ளும் தடுப்பூசி மருந்தில் முன்பு இருந்தடதப்
கபான்ற சபாதுவான சசய்சபாருள்கள் ஏதும் இல்டல என்படத
உங்களுடைய தடுப்பூசி வழங்குநரால் கசாதித்து உறுதிப்படுத்த இயலும்
சிகிச்டச கதடவப்படும், மற்றும் மீ ண்டும் மீ ண்டும் ஏற்படும்
‘ஆனஃபிலாக்ைிஸ்’ (anaphylaxis) எனும் ஒவ்வாடமயுைன் கூடிய
உறுதிப்படுத்தப்பட்ை ‘கமஸ்கைாடசகைாசிஸ்’ (mastocytosis) உங்களுக்கு
ஏற்பட்டிருந்தால்.

இரத்தக் சிவுக் க ோளோறு ஒன்று உங் ளுக்கு இருந்தோல், அல்லது நீங்கள்
இரத்த-பமலிதோக் ி மருந்து(anticoagulant (இரத்த உடறவு-எதிர்ப்பி)) பள
உட்ப ோண்டுவந்தோல், அடத உங்களுடைய தடுப்பூசி மருந்து
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வழங்குநருக்குத் சதரிவியுங்கள். தடசக்குள்ளாக சசருகப்படும் ஊசிமருந்து
ஒன்டற இட்டுக்சகாள்வது உங்களுக்குப் பாதுகாப்பானதா என்று
தீர்மானிக்கவும் ஊசிடய இட்டுக்சகாள்வதற்கு மிகவும் உகந்த கநரத்டத
முடிவு சசய்யவும் உங்களுடைய தடுப்பூசி மருந்து வழங்குநரால் உதவ
இயலும்.

தடுப்பூசி மருந்திபை இட்டுக்ப ோள்வதற்கு முன்ைோ
லந்தோகலோசிக் கவண்டிய விகசட சூழல் ள்

நீங் ள்

‘ப்ஃபைசர்’-இற் ோை முன்பைச்சரிக்ப பய ஏற்ைடுத்தும் கநோய்
நிபல ள் உள்ளவர் ள்
பின் வரும் கநாய்நிடலகளுக்கான வரலாறு உள்ளவர்கள் ‘ப்ஃடபசர்’-ஐப்
சபறலாம், ஆனால் தடுப்பூசிடய இட்டுக்சகாள்வதற்கான சிறந்த கநரம் எது
என்படதப் பற்றியும், கூடுதல் முன்சனச்சரிக்டககள் எதுவும் சிபாரிசு
சசய்யப்படுகின்றனவா என்படதப் பற்றியுமான அறிவுடரடய சபாது
மருத்துவர்(GP), கநாசயதிர்ப்பு-மருந்து வழங்குநர் அல்லது இதய-கநாய்
வல்லுநர் ஒருவரிைமிருந்து அவர்கள் சபறகவண்டும்:
•

•

•

சமீ பத்தில் (அதாவது, கைந்த 6 மாதங்களுக்குள்) ஏற்பட்ை இதய அழற்சி
கநாய், உதாரணமாக ‘டமகயாகார்டைட்டிஸ்’ (myocarditis),
‘சபரிகார்டைட்டிஸ்’ (pericarditis), ‘எண்கைாகார்டைட்டிஸ்’ (endocarditis)
ஆகிய கநாய்கள் உள்ளவர்கள்
‘ருமாட்டிக் ஃபீசவர்’ (rheumatic fever) எனப்படும் தீவிர மூட்டு, இதயஅழற்சிக் காய்ச்சல் (அதாவது, தீவிர இதயத் தடச அழற்சியுைன்
கூடிய) அல்லது தீவிர ‘ருமாட்டிக் இதய கநாய்’ உள்ளவர்கள்)
கடுடமயாக சீர்குடலவு அடைந்த இதய சசயலிழப்பு
ஏற்பட்டிருப்பவர்கள்.

ைலவைமபடந்த
ீ
கநோபயதிர்ப்புத்-திறன் முபறபம ள் உள்ளவர் ள்
(immunocompromise))
தமது கநாசயதிர்ப்புத் திறன் முடறடமகடள பலவனப்படுத்தும்
ீ
மருத்துவ
கநாய்-நிடல ஒன்று உள்ளவர்கள் ‘கநாசயதிர்ப்புத் திறன்
பாதிக்கப்பட்ைவர்’(immunocompromise) களில் உள்ளைங்குவார்கள். தமது
கநாசயதிர்ப்புத் திறன் முடறடமகடள அைக்கும் மருந்துகடள
எடுத்துக்சகாண்டிருக்கக் கூடியவர்களும் ‘பலவனமடைந்த
ீ
கநாசயதிர்ப்புத்திறன்’ உள்ளவர்களில் அைங்குவர்.
பலவனமைந்த
ீ
கநாசயதிர்ப்புத் திறன் உள்ளவர்கடளக் ‘ககாவிட்-19’ தடுப்பூசி
மருந்திடன இட்டுக்சகாள்ளுமாறு ஆஸ்திகரலிய அரசாங்கம் வலிவாகப்
பரிந்துடரக்கிறது. ‘ப்ஃடபசர்’ ஒரு உயிருள்ள தடுப்பூசி மருந்து அல்ல.
பல்வனமைந்த
ீ
கநாசயதிர்ப்புத் திறன் உள்ளவர்களில் இது
பாதுகாப்பானதாகும்.
HIV-யுைன் வாழ்ந்துவருபவர்கள் உள்ளைங்க, பலவனமைந்த
ீ
கநாசயதிர்ப்புத்
திறன் உள்ளவர்களுக்குக் ‘ககாவிட்-19’-இல் இருந்து பாரதூரமாக
கநாய்வாய்ப்படும் அதியுயர் ஆபத்து இருக்கிறது, இதில் மரணம் அடையும்
அதியுயர் ஆபத்தும் உள்ளைங்கும்.
மாறாமல் நிடலயாக நின்றுவிட்ை HIV உள்ள ஒரு சிறு குழுவினடரத் தவிர,
பலவனமைந்த
ீ
கநாசயதிர்ப்புத் திறன் உள்ளவர்கடளக் ‘ப்ஃடபசர்’ தடுப்பூசி
மருந்திற்கான ‘மருத்துவ கசாதடன-முயற்சிகள்’ (clinical trials)
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உள்ளைக்கவில்டல. மற்ற ஜனங்ககளாடு ஒப்பிைப்படும்கபாது, பலவனமைந்த
ீ
கநாசயதிர்ப்புத் திறன் உள்ளவர்களில் ‘ப்ஃடபசர்’ சசயலூக்கமாக இருக்குமா
என்று எமக்குத் சதரியாது. சபாதுவான ஜனங்களில் ‘ப்ஃடபசர்’ -இற்கு
இருக்கும் அகத சசயலூக்கம் பலவனமைந்த
ீ
கநாசயதிர்ப்புத் திறன்
உள்ளவர்களில் இல்லாமல் இருப்பதற்கான சாத்தியம் இருக்கிறது. தடுப்பூசி
மருந்திடன இட்டுக்சகாண்ை பிறகு, சமூக விலகல் கபான்ற மற்ற தடுப்பு
நைவடிக்டககடளத் சதாைர்ந்து கமற்சகாண்டுவர கவண்டியது முக்கியம்.

ர்ப்ைமோ இருக்கும் அல்லது தோய்ப்ைோல் ஊட்டிக்ப ோண்டிருக்கும்
பைண் ள்
கர்ப்பமாக இருக்கும் சபண்களுக்கும் வளர்-இளம் பருவத்தினருக்கும்,
அவர்களது கர்ப்பகாலத்தின் எவ்சவாரு கட்ைத்திலும், ‘நடைமுடறப்படி
‘ப்ஃடபசர்’ அல்லது ‘சமாசைர்னா’ அளிக்கப்பைகவண்டும். நீங்கள் கர்ப்பமடைய
முயற்சித்துக்சகாண்டிருந்தால், தடுப்பூசிடய இட்டுக்சகாள்வடத நீங்கள்
தாமதப்படுத்த கவண்டியதில்டல, அல்லது தடுப்பூசிடய இட்டுக்சகாண்ை
பிறகு கர்ப்பம் அடைவடதத் தவிர்க்க கவண்டியதில்டல.
‘ககாவிட்-19’ உள்ள கர்ப்பிணிப் சபண்களுக்குத் தீவிர கநாய்க்கும், பாதகமான
கர்ப்பகால விடளவுகளுக்கும் ஆளாகும் ஆபத்து அதிகமாக இருக்கும்.
கர்ப்பிணிப் சபண்களுக்கும், தாய்ப்பால் ஊட்டிக்சகாண்டிருக்கும்
சபண்களுக்கும் ‘ப்ஃடபசர்’ பாதுகாப்பானது என்று யதார்த்த-உலக ஆதாரம்
காண்பித்துள்ளது.
நீங்கள் தாய்ப்பால் ஊட்டிக்சகாண்டிருந்தால், நீங்கள் ‘ப்ஃடபசர்’ -ஐ
இட்டுக்சகாள்ளலாம். தடுப்பூசி மருந்திடன இட்டுக்சகாண்ை பிறகு நீங்கள்
தாய்ப்பால் ஊட்டுவடத நிறுத்தகவண்டியதில்டல.
‘க ோவிட்-19’-இற் ோை வரலோறு உள்ளவர் ள்
உங்களுக்குக் ‘ககாவிட்-19’ ஏற்பட்டிருந்தால் அடத உங்களுடைய தடுப்பூசி
மருந்து வழங்குநருக்குச் சசால்லுங்கள். சார்ஸ்ககாவ்-2 கநாய்த்சதாற்று
உறுதிசசய்யப்பட்ைவர்களுக்கு அவர்கள் கடுடமயாக கநாயுற்ற பிறகு ஆறு
மாதங்கள் வடர தடுப்பூசி இட்டுக்சகாள்வது ஒத்திடவக்கப்பைலாம்,
ஏசனனில் கைந்தகாலத்தில் ஏற்பட்ை கநாய்த்சதாற்று குடறந்தது 6
மாதங்களுக்கு அவர்களுக்கு மீ ண்டும் சதாற்று ஏற்படும் அபாயத்டதக்
குடறக்கிறது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளன. ஆனாலும், அறிகுறியுள்ள
கநாய்த்சதாற்றிலிருந்து அவர்கள் குணமடைந்தவுைன் தடுப்பூசி
இட்டுக்சகாள்வடதத் சதாைங்கலாம். சில கபருக்கு கநாய்த்சதாற்று
ஏற்பட்ைடதத் சதாைர்ந்து 6 மாதங்களுக்கு முன்னதாககவ தடுப்பூசி
கபாட்டுக்சகாள்வது சபாருத்தமானதாக இருக்கலாம். உங்களுடைய
மருத்துவர் கநாசயதிர்ப்புத் திறகனற்றல் கசடவ வழங்குநருைன்
கலந்தாகலாசியுங்கள். ‘ககாவிட்-19’ காரணமாகத் சதாைர்ந்துசகாண்டிருக்கும்
கநாய் ஒன்று உங்களுக்கிருந்தால், தடுப்பூசி மருந்திடன இட்டுக்சகாள்வதற்கு
மிகச் சரியான கநரம் எது என்படத உங்களுக்கு சிகிச்டசயளித்துவரும்
மருத்துவருைன் கலந்தாகலாசியுங்கள்.
‘ப்ஃபைசர்’ தடுப்பூசியும் குழந்பத ளும்
12 அல்லது அதற்கு கமற்பட்ை வயதுள்ளவர்களுக்கு ‘ப்ஃடபசர்’ தற்காலிகமாக
அங்கீ கரிக்கப்பட்டுள்ளது, மற்றும் இதற்குக் குடறந்த வயதுள்ளவர்களுக்கு
இடதக் சகாடுக்க இயலாது.

‘ப்ஃபைசர்’-இன் ைோது ோப்ைிபை உறுதிப்ைடுத்துதல்
தடுப்பூசி மருந்துகடளப் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளுக்கான அதிகரிக்கப்பட்ை
நிதியுதவியும், ஆராய்ச்சி ஆய்வுகளுக்காகக் கிடைத்த சபரும்
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எண்ணிக்டகயிலான சுயவிருப்பு முன்வருடகயாளர்களும் ‘ப்ஃடபசர்’
தடுப்ப்பூசியும் மற்ற ‘ககாவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகளும் விடரவாக
உருவாக்கப்பட்டுள்ளதற்கான காரணங்களாகும். ஏறத்தாழ 44,000 மக்கள்
ஈடுபாடுசகாண்ை சபரும் ‘மருத்துவ கசாதடன-முயற்சி’ (clinical trial) ஒன்று
‘ப்ஃடபசர்’ பாதுகாப்பானதும், சசயலூக்கமானதுமாகும் என்படத
உறுதிப்படுத்தியது.
ஆஸ்திகரலியாவில் அடனத்துத் தடுப்பூசி மருந்துகடளயும் ‘மருத்துவ
சிகிச்டசப் சபாருட்கள் நிர்வாகம்’ (The Therapeutic Goods Administration) எனும்
அடமப்பு மதிப்பீடு சசய்கிறது. அங்கீ கரிக்கப்படுவதற்காக, தடுப்பூசி மருந்து
ஒன்று பாதுகாப்பானதாகவும், சசயலூக்கம் உள்ளதாகவும், மிக உயர்ந்த தர
நிடல சகாண்ைதாக உற்பத்திசசய்யப்படுவதாகவும் இருப்படத இது
உறுதிப்படுத்துகிறது. ‘ககாவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகளுக்கான அங்கீ கார
சசயல்பாட்டு முடறடயப் பற்றிய விளக்கம் ஒன்று TGA-யினரது
வடலத்தல(TGA website)த்தில் கிடைக்கும்.
‘ககாவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்திைல் திட்ைம் சநடுக ‘ககாவிட்-19’ தடுப்பூசி
மருந்துகளின் பாதுகாப்பானது சதாைர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டுவரும்.
‘ககாவிட்-19 தடுப்பூசி மருந்து - ஆஸ்ட்ரா-சைசனகா’ டவ இடுக்சகாண்ை
பிறகு குடறந்த ‘இரத்த வட்டு’ககளாடு கூடிய இரத்த உடறவு சம்பந்தப்பட்ை
மிகவும் அரிதான பக்க விடளவு ஒன்டறப் பற்றிய அறிவிப்புகள் உள்ளன.
‘ககாவிட்-19 தடுப்பூசி மருந்து - ஆஸ்ட்ரா-சைசனகா’ வித்தியாசமான ஒரு
வழியில் தயாரிக்கப்படுகிறது. ‘ப்ஃடபசர் ககாவிட்-19 தடுப்பூசி மருந்து’ைன்
இந்த கநாய்-நிடல சம்பந்தப்பட்டிருப்பதற்கான ஆதாரம் எதுவும் இல்டல.
சந்கதகிக்கப்படும் பக்க விடளவுகடள நீங்கள் உங்களுடைய தடுப்பூசி
மருந்து வழங்குநருக்ககா, மற்ற சுகாதாரப் பராமரிப்புத் சதாழிலருக்ககா
சதரியப்படுத்தலாம். அடதயடுத்து, அவர்கள் உங்கள் சார்பாக உங்களுடைய
மாநில அல்லது எல்டலப்பகுதி சுகாதாரத் துடறக்கு, அல்லது கநரடியாக
TGA-யிற்கு சம்பிரதாயப்படியான அறிக்டக ஒன்டற ஏற்படுத்துவார்கள்.
இடத நீங்களாககவ சதரியப்படுத்த விரும்பினால், ‘ககாவிட்-19’
தடுப்பூசிககளாடு சம்பந்தப்பட்ை சந்கதகிக்கப்படும் பக்க விடளவுகடள
எவ்வாறு சதரியப்படுத்துவது என்படதப் பற்றிய தகவல்களுக்காக
தயவுசசய்து TGA-யினரது வடலத்தல(TGA website)த்திற்குச் சசல்லுங்கள்.
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