‘ஸ்பைக்வாக்ஸ்
(ம ாமெர்னா)’க ாவிட்-19
தடுப்பூசி’-பைப் ைற்றிை
த வல் ள்
கடைசிப் புதுப்பிப்பு: 15 சசப்ைம்பர் 2021

இந்தத் தடுப்பூசிபைப் ைற்றி
ம ாமெர்னா என்பது ‘ககோவிட்-19’ கோரணமோக க ோய்வோய்ப்படுவதிலிருந்து
மக்கடைத் தடுக்க இயலுமோன ஒரு தடுப்பூசி மருந்தோகும். சபோதுவோக, 4-6
வோர கோல இடைசவைியில் சகோடுக்கப்படும் இரண்டு மருந்தைவுகள் கதடவ
(விகசை சூழல்கைில் இந்த இடைசவைி இன்னும் ீண்ைதோக இருக்கலோம்).
‘சமோசைர்னோ’ ‘ககோவிட்-19’ தடுப்பூசியில் உயிருள்ை டவரஸ் எதுவும்
இல்டல, மற்றும் இதனோல் உங்களுக்குக் ‘ககோவிட்-19’ க ோடயக் சகோடுக்க
இயலோது. ‘ஸோர்ஸ்-சகோவ்-2’ டவரஸ்-இன் ‘முள் புரதம்’ (spike protein) என்று
சசோல்லப்படும் முக்கியமோன பகுதியின் மரபணுக் குறியீட்டிடன இது
சகோண்டுள்ைது. இந்தத் தடுப்பூசிடய இட்டுக்சகோண்ை பிறகு, இந்த முள்
புரதத்தின் பிரதிகடை உங்களுடைய சரீரம் உருவோக்கும். இதற்குப் பிறகு
‘ஸோர்ஸ்-சகோவ்-2’எனும் ‘ககோவிட்-19’ க ோடயத் கதோற்றுவிக்கும்டவரஸ்-ஐ
அடையோைம் கண்டு அதகனோடு கபோரிை உங்களுடைய க ோசயதிர்ப்பு
முடறடம கற்றுக்சகோள்ளும். இந்த மரபணுக் குறியீட்டிடன சரீரம்
விடரவில் ச ோறுக்கிவிடும்.
‘ககோவிட்-19’-ஐத் தடுக்க, இந்தத் தகவல் ஏட்டில் குறிப்பிட்டுச்
சசோல்லப்பட்டுள்ை ஒரு சில விதிவிலக்குகடைத் தவிர,‘ககோவிட்-19’
தடுப்பூசிக்குத் தகுதிசபறும் ஒவ்சவோருவரும் தடுப்பூசிடய
இட்டுக்சகோள்ைகவண்டும். தடுப்பூசிடய இட்டுக்சகோள்வது சுயவிருப்போகும்.
‘ககோவிட்-19’ தடுப்பூசிடய இட்டுக்சகோள்வடதப் பற்றி உங்களுக்குக்
கவடலகள் அல்லது ககள்விகள் எதுவும் இருப்பின், தடுப்பூசிடய
இட்டுக்சகோள்வதற்கு முன்போக அவற்டறப் பற்றி உங்களுடைய
க ோசயதிர்ப்புத்-திறகனற்றல் கசடவ வழங்கு ர் மற்றும்/அல்லது
உங்களுடைய சபோது மருத்துவ(GP)ருைன் ீங்கள் கலந்து கபசலோம்.

இந்தத் தடுப்பூசி

ருந்தின் ைலன் ள்

12 வயது மற்றும் அதற்கு கமற்பட்ை வயதுடையவர்கைில் ‘ககோவிட்-19’
க ோடயத் தடுப்பதில் ‘சமோசைர்னோ’ சசயலூக்கம் உள்ைது என்று சபரும்
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மருத்துவ-கசோதடன முயற்சிகள் கோண்பித்துள்ைன. தடுப்பூசிடய
இட்டுக்சகோள்ைோதவர்கடை விை, ‘சமோசைர்னோ’-வின் இரண்டு
மருந்தைவுகடை இட்டுக்சகோண்ை வயதுவந்தவர்களுக்குக் ‘ககோவிட்-19’-இல்
இருந்து க ோய்வோய்ப்படும் சோத்தியம் 94 சதவதம்
ீ
குடறவோக இருந்தது. 65
வயதிற்கு கமற்பட்ைவர்கைிலும் (86%), 12-17 வயதிற்கு இடைப்பட்ை வைர்இைம்-பருவத்தினரிலும் இந்தத் தடுப்பூசி சசயலூக்கம் உள்ைதோக இருந்தது.
முதல் மருந்தைடவ இட்டுக்சகோண்ை பிறகு ஏறத்தோழ இரண்டு
வோரங்கைிலிருந்து ‘ககோவிட்-19’-இற்கு எதிரோன போதுகோப்பு துவங்குகிறது. ஒரு
மருந்தைவினோல்சிறிது போதுகோப்பிடனக் சகோடுக்க இயலுமோகலோம் எனும்
அகத கவடை, அந்தப் போதுகோப்பு குறுகியசதோரு கோலத்திற்கு மட்டுகம
ீடிக்கக்கூடும். இரண்டு மருந்தைவுகள் அனுகூலமோன போதுகோப்பிடனக்
சகோடுக்கும். எவ்சவோரு தடுப்புமருந்தும் 100 சதவதம்
ீ
சசயலூக்கம்
மிக்கதல்ல, ஆககவ தடுப்பூசி மருந்திடன இட்டுக்சகோண்ை பிறகும்
‘ககோவிட்-19’ சதோற்று ஏற்பட்டு அதன் கோரணமோக ீங்கள் க ோய்வோய்ப்பைலோம்
என்பது சோத்தியம். ‘சமோசைர்னோ’-விலிருந்து கிடைக்கும் போதுகோப்பு எவ்வைவு
கோலத்திற்கு ீடிக்கும் என்பது எமக்குத் சதரியோது. இடதப் பற்றி கோலப்
கபோக்கில் எமக்கு கமலும் சதரியவரும். இந்த டவரஸ்-இன் பரவடலத்
தடுப்பதில் ‘ககோவிட்-19’ தடுப்பூசிகள் எந்த அைவிற்கு சசயலூக்கம் உள்ைடவ
என்பது எமக்குத் தற்சமயம் துல்லியமோகத் சதரியோது. தடுப்பூசிடய
இட்டுக்சகோண்ைவர்களுக்கும் ‘ககோவிட்-19’ க ோடயத் கதோற்றுவிக்கும்
டவரஸ்-சதோற்று ஏற்பைலோம், மற்றும் அவர்களுக்கு அறிகுறிகள் ஏதும்
இல்லோவிட்ைோல் கூை, அல்லது மிதமோன அறிகுறிககை ஏற்பட்ைோல் கூை,
இப்கபோதும் அவர்கைோல் இந்த டவரஸ்-ஐ மற்றவர்களுக்குக் கைத்த இயலும்
என்பது இதன் அர்த்தமோகும்.
ஆககவதோன் பின்வருவனவற்டறப் கபோன்ற தடுப்பு ைவடிக்டககடைத்
சதோைர்ந்து கமற்சகோள்ைகவண்டியது முக்கியமோகிறது:
•
•
•
•

உைல் ரீதி விலகல்
டககடைக் கழுவல்
முகக் கவம் ஒன்டற அணிதல்
‘ககோவிட்-19’ க ோயறிவுச் கசோதடனடய கமற்சகோள்ைல் மற்றும்
உங்களுடைய மோ ிலம்/எல்டலப்பகுதியினோல் கவண்ைப்படுவடதப்
கபோல க ோய்க்கோப்புத்-தடை/தனிடமயில் இருத்தல்.

‘சமோசைர்னோ’-வின் இரண்டு மருந்தைவுகடை ீங்கள்
இட்டுக்சகோண்டிருந்தோலும், உங்களுடைய உள்ளூர்ப் பகுதி சுகோதோர
அதிகோரத்தின் பிரகோரமோன கசோதடனக்குரிய கதடவப்போடுகடைப் பூர்த்தி
சசய்யும் அறிகுறிகள் (உதோரணமோக, கோய்ச்சல், இருமல், சதோண்டை வலி)
உங்களுக்கு இருந்தோல், ீங்கள் ‘ககோவிட்-19’ க ோயறிவுச் கசோதடன ஒன்டற
இப்கபோதும் கமற்சகோள்ைகவண்டும்.

இந்தத் தடுப்பூசிபை ைாரால் மைற இைலும்?
12 மற்றும் இதற்கு கமற்பட்ை வயதுடையவர்கைில் ‘ஸ்டபக்வோக்ஸ்
(சமோசைர்னோ)’ பயன்படுத்தப்படுவதற்கோன தற்கோலிக அங்கீ கோரத்திடன
‘மருத்துவ சிகிச்டசப் சபோருட்கள் ிர்வோகம்’ (The Therapeutic Goods Administration
(TGA)) அைித்துள்ைது.

இந்தத் தடுப்பூசிபை ைார் இட்டுக்ம ாள்ளக் கூொது
பின் வரும்
மருந்திடன

ிடலகள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்தோல் இந்தத் தடுப்பூசி
ீங்கள் இட்டுக்சகோள்ைக் கூைோது:
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•

‘mRNAககோவிட்-19’ தடுப்பூசி (அதோவது ‘சமோசைர்னோ’ அல்லது
‘சகோமிர் ோட்டி (ப்ஃடபசர்)) ஒன்றின் முந்டதய மருந்தைவு ஒன்றின்
கோரணமோக ‘ஆனஃபிலோக்ஸிஸ்’ எனும் தீவிர ஒவ்வோடம (இது ஒரு
வடகயோன கடும் ஒவ்வோடம எதிர்விடன) உங்களுக்கு
ஏற்பட்டிருந்தோல்

•

‘கபோலிஈடதலீன் க்டைககோல்’ (polyethylene glycol (PEG)) உட்பை, இந்தத்
தடுப்பூசியில் அைங்கியுள்ை எவ்சவோரு வஸ்துடவயும்
எதிர்சகோண்ைதன் கோரணமோக உங்களுக்கு ‘ஆனஃபிலோக்ஸிஸ்’ எனும்
கடும் ஒவ்வோடம ஏற்பட்டிருந்தோல்

•

‘mRNAககோவிட்-19’ தடுப்பூசி (அதோவது, ‘சமோசைர்னோ’ அல்லது ‘ப்ஃடபசர்’)
ஒன்றின் முந்டதய மருந்தைவு ஒன்றின் கோரணமோக ஏற்பட்ைது என்று
சசோல்லப்படும்‘டமகயோகோர்டைட்டிஸ்’ மற்றும்/அல்லது
‘சபரிகோர்டைட்டிஸ்’ எனும் இதய அழற்சிகள் உங்களுக்கு
ஏற்பட்டிருந்தோல்

•

அனுபவம் வோய்ந்த க ோசயதிர்ப்புத்-திறகனற்றல் கசடவ வழங்கு ர்
அல்லது சிறப்பு மருத்துவர் ஒருவருடைய மீ ைோய்விற்குப் பிறகு,
கவசறோரு கோரணம் அடையோைம் கோணப்பைோத
ிடலயில்,‘mRNAககோவிட்-19’ தடுப்பூசி (அதோவது, ‘சமோசைர்னோ’ அல்லது
‘ப்ஃடபசர்’) ஒன்றின் முந்டதய மருந்தைவு ஒன்றின் கோரணமோக
ஏற்பட்ைது என்று சசோல்லப்படும் மற்ற எவ்சவோரு போரதூரமோன
ிகழ்வும் உங்களுக்குஏற்பட்டிருந்தோல்.

தடுப்பூசி இட்டுக்ம ாள்வதற் ான முன்மனச்சரிக்ப

ள்

குறிப்பிட்ை சில ிடலகள் உள்ைவர்களுக்கு, தடுப்பூசிடய இட்டுக்சகோண்ை
பிறகு 30 ிமிைம் வடர கண்கோணிப்பிற்கோகக் கோத்திருப்பது, அல்லது
ஒவ்வோடம வல்லு ர் ஒருவருைன் கலந்து கபசுவது கபோன்ற கூடுதல்
முன்னச்சரிக்டககள் கதடவப்பைலோம். பின் வருவன உங்களுக்கு
ஏற்பட்டிருந்தோல், அடத உங்களுடைய க ோசயதிர்ப்புத்-திறகனற்றல் கசடவ
வழங்கு ருக்குச் சசோல்லுங்கள்:
•

நீ ங் ள் முன்பு இட்டுக்ம ாண்ெ ருந்தளவு ஒன்றின் ாரண ா ,
அல்லது‘mRNA ககோவிட்-19’ தடுப்பூசி ஒன்றிலுள்ை (உதோரணமோக
‘சமோசைர்னோ’ அல்லது ‘ப்ஃடபசர்’) சசய்சபோருள் ஒன்றின்
கோரணமோக,ஒவ்வாப
எதிர்விபன ஒன்று உங்களுக்கு
ஏற்பட்டிருந்தோல்

•

ற்ற தடுப்பூசி ள் அல்லது
ற்ற
ருந்து ளின் ாரண ா
உங் ளுக்கு ‘ஆனஃைிலாக்ஸிஸ்’( டும் ஒவ்வாப ) ஏற்ைட்டிருந்தால்.
அகத கபோன்ற சசய்சபோருள்கள் எதுவும் ீங்கள் சபறப்கபோகும் தடுப்பூசி
மருந்தில் இல்டல என்படத உங்களுடைய மருத்துவரோல் கசோதித்து
உறுதிப்படுத்த இயலும்

•

சிகிச்டசடயத் கதடவப்படுத்தும் மற்றும் திரும்பத் திரும்ப ஏற்படும்
‘ஆனஃபிலோக்ஸிஸ்’ (கடும் ஒவ்வோடம)-யுைன் கூடிய
உறுதிப்படுத்தப்பட்ை ‘கமஸ்ட்கைோடசட்கைோசிஸ்’ என்று சசோல்லப்படும்
ிடல (க ோசயதிர்ப்புக் கலன்(cell)கைின் திரட்சி) உங்களுக்கு இருந்தோல்

இரத்தக் சிவுக் க ாளாறு ஒன்று உங் ளுக்கு இருந்தால், அல்லது
இரத்த-ம லிதாக் ி
ருந்து (anticoagulant) எடதயும் ீங்கள்
உட்சகோண்டுவந்தோல் அடத உங்களுடைய க ோசயதிர்ப்புத்-திறகனற்றல்
கசடவ வழங்கு ருக்குத் சதரியப்படுத்துங்கள். தடசக்குள்ைோக இைப்படும்
ஊசி-மருந்து ஒன்டற சசலுத்திக்சகோள்வது உங்களுக்குப்
போதுகோப்போனதுதோனோ என்றும், ஊசி மருந்திடன உங்களுக்கு இடுவதற்கோன
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மிகச் சிறந்த க ரத்திடனத் சதரிவு சசய்யவும் உங்களுடைய க ோசயதிர்ப்புத்திறகனற்றல் கசடவ வழங்கு ரோல் உதவ இயலும்.

தடுப்பூசி இட்டுக்ம ாள்வதற்கு முன்ைா
மசய்ைப்ைெகவண்டிை விகசெ சூழல் ள்
‘ம

ாமெர்னா’-விற் ான முன்மனச்சரிக்ப

லந்தாகலாசபன
நிபல ள் உள்ளவர் ள்

பின் வரும் ிடலகைில் எதற்குமோன வரலோறு உள்ைவர்கள் ‘சமோசைர்னோ’டவப் சபறலோம், ஆனோலும், சபோது மருத்துவர்(GP), க ோசயதிர்ப்புத்திறகனற்றல் வல்லு ர் அல்லது இதய க ோய் ிபுணர் ஒருவரிைமிருந்து
தடுப்புசிடயப் சபற்றுக்சகோள்வதற்கு மிகவும் சிறந்த க ரம் எது மற்றும்
கூடுதல் முன்னச்சரிக்டககள் எதுவும் சிபோரிசு சசய்யப்படுகின்றனவோ
என்படதப் பற்றிய அறிவுடரடய ோைகவண்டும்:
•

சமீ பத்தில் (உதோரணமோக, கைந்த ஆறு மோதங்களுக்குள்ைோக) ஏற்பட்ை,
அல்லது தற்கபோது இருக்கும் இதய அழற்சி க ோய் (உதோரணமோக,
‘டமகயோகோர்டைட்டிஸ் (myocarditis), சபரிகோர்டைட்டிஸ் (pericarditis)
மற்றும் ‘எண்கைோகோர்டைட்டிஸ்’ (endocarditis))ஆகிய க ோய்கள்
உள்ைவர்கள்

•

தீவிரமோன ‘ருமோட்டிக் ஃபீசவர்’ (rheumatic fever) எனப்படும் இதயஅழற்சி(அதோவது, தீவிர இதயத் தடச அழற்சியுைன் கூடியது)
உள்ைவர்கள், அல்லது தீவிர ‘ருமோட்டிக் ஹோர்ட்டிசீஸ்’ (rheumatic heart
disease)எனப்படும் இதய க ோய் உள்ைவர்கள்

•

கடுடமயோக சீர்குடலவு அடைந்த இதய சசயலிழப்பு
ஏற்பட்டிருப்பவர்கள்

ைலஹீன பெந்துவிட்ெ கநாமைதிர்ப்பு முபறப
(immunocompromise)

ள் உள்ளவர் ள்

தமது க ோசயதிர்ப்பு சக்திடயப் போதிக்கும் மருத்துவ ிடல ஒன்று
உள்ைவர்கள் ‘இம்யூகனோ-கோம்ப்ரடமஸ்’ எனப்படும் பலஹீனமுற்ற
க ோசயதிர்ப்பு முடறடமகள் இருப்பவர்கைில் உள்ைைங்குவோர்கள்.தமது
க ோசயதிப்பு முடறடமகடை பலஹீனப்படுத்தும் மருந்துகடை
எடுத்துக்சகோண்டிருக்கக்கூடியவர்களும் இதில் உள்ைைங்குவர்.
இம்யூகனோ-கோம்ப்ரடமஸ்’ எனும் பலஹீனமுற்ற க ோசயதிர்ப்பு முடறடமகள்
இருப்பவர்கள் ‘ககோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து ஒன்டற இட்டுக்சகோள்வடத
ஆஸ்திகரலிய அரசோங்கம் வலுவோய் சிபோரிசு சசய்கிறது. ‘சமோசைர்னோ’
உயிருள்ை தடுப்பூசி மருந்து அல்ல. க ோசயதிர்ப்புத் திறன்
பலஹீனமடைந்தவர்கைில் இது போதுகோப்போனது.
HIV-யுைன் வோழ்ந்துசகோண்டிருப்பவர்கள் உள்ைைங்க, பலஹீனமுற்ற
க ோசயதிர்ப்பு முடறடம உள்ைவர்களுக்கு ‘ககோவிட்-19’-இல் இருந்து தீவிர
க ோய்க்கு ஆைோகும் ஆபத்துமற்றவர்களுக்கு இருப்படத விை அதிகம்,
மரணமடைவதற்கோன அதியுயர் ஆபத்து இதில் உள்ைைங்கும்.
ிடலத்துவிட்ை HIV உள்ை ஒரு சிறு குழுவினடரத் தவிர, க ோசயதிர்ப்புத்
திறன் போதிக்கப்பட்ைவர்கடை ‘சமோசைர்னோ’-விற்கோக கமற்சகோள்ைப்பட்ை
மருத்துவ-சிகிச்டச முயற்சிகள் உள்ைைக்கவில்டல. எஞ்சியுள்ை மக்களுைன்
ஒப்பிைப்படும் சபோழுது, க ோசயதிர்ப்பு முடறடம போதிக்கப்பட்ைவர்கைில்
‘சமோசைர்னோ’-வின் சசயலூக்கம் அகத அைவிற்கு இருக்குமோ என்பது
எமக்குத் சதரியோது. சபோதுவோன சனங்கைில் ‘சமோசைர்னோ’-விற்கு
இருப்படதப் கபோன்ற அகத சசயலூக்கம் க ோசயதிப்புத் திறன்
போதிக்கப்பட்ைவர்கைில் ‘சமோசைர்னோ’-விற்கு இல்லோமலிருப்பதற்கோன
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சோத்தியம் உள்ைது. தடுப்பூசிடய இட்டுக்சகோண்ை பிறகு, உைல்ரீதி விலகல்
கபோன்ற மற்ற தடுப்பு ைவடிக்டககடைத் சதோைர்ந்து
கமற்சகோண்டுவரகவண்டும் என்பது முக்கியம்.

ர்ப்ை ா இருக்கும், அல்லது தாய்ப்ைால் ஊட்டிக்ம ாண்டிருக்கும்
மைண் ள்
mRNA -டவ அடிப்படையோகக் சகோண்ை ‘ககோவிட்-19- தடுப்பூசிகைில் ஒன்று,
‘ப்ஃடபசர்’ அல்லது ‘சமோசைர்னோ’, கர்ப்பகோலத்தின் எவ்சவோரு கட்ைத்திலும்
கர்ப்பிணிப் சபண்களுக்கும், வைர்-இைம்-பருவத்தினருக்கும் ஒரு வழடம
கபோலக் சகோடுக்கப்பைகவண்டும். கர்ப்பம் அடைய ீங்கள்
முயற்சித்துக்சகோண்டிருந்தோல், தடுப்பூசி இட்டுக்சகோள்வடத ீங்கள்
தோமதப்படுத்த கவண்டியதில்டல., அல்லது தடுப்பூசி இட்டுக்சகோண்ை பிறகு
கர்ப்பமடைவடத ீங்கள் தவிர்க்க கவண்டியதில்டல.
‘ககோவிட்-19’ உள்ை கர்ப்பிணிப் சபண்களுக்கு, தீவிர க ோய்வோய்ப்படுவதற்கோன
ஆபத்தும், போதகமோன கர்ப்பகோல விடைவுகள் ஏற்படுவதற்கோன ஆபத்தும்
அதிகமோக இருக்கும். கர்ப்பிணிப் சபண்களுக்கும், தோய்ப்போல்
ஊட்டிக்சகோண்டிருக்கும் சபண்களுக்கும் ‘சமோசைர்னோ’ போதுகோப்போனது என்று
யதோர்த்த-உலக ஆதோரம் கோண்பித்திருக்கிறது. தடுப்பூசிடய
இட்டுக்சகோள்வதற்கோன க ரம் குறித்த உங்களுடைய முடிவிடனப் பற்றி
உங்களுடைய சுகோதோரத் சதோழிலருைன் ீங்கள் கலந்து கபசலோம்.
ீ கள் தோய்ப்போல் ஊட்டிக்சகோண்டிருந்தோல், ீங்கள் ‘சமோசைர்னோ’-டவப்
ங்
சபறலோம். தடுப்பூசி இட்டுக்சகோண்ை பிறகு ீங்கள் தோய்ப்போல் ஊட்டுவடத
ிறுத்த கவண்டியதில்டல.

‘க ாவிட்-19’-இற் ான வரலாறு உள்ளவர் ள்
கைந்த கோலத்தில் உங்களுக்குக் ‘ககோவிட்-19’ ஏற்பட்டிருந்தோல், உங்களுடைய
தடுப்பூசி மருந்து வழங்கு ருக்கு அடதத் சதரிவியுங்கள். ீங்கள்
குணமடைந்த பிறகு ‘ககோவிட்-19’ தடுப்பூசி ஒன்டற இட்டுக்சகோள்வதற்கு
முன்போக ஆறு மோதங்கள் வடரக்கும் கோத்திருக்குமோறு அவர் உங்களுக்கு
அறிவுடரக்கலோம். ‘ககோவிட்-19’ கோரணமோக உங்களுக்குத் சதோைர்ந்து ீடிக்கும்
சுகவனம்
ீ
இருந்தோல், தடுப்பூசி மருந்து இட்டுக்சகோள்வதற்கு மிகவும் ஏற்ற
க ரத்டதப் பற்றி உங்களுக்கு சிகிச்டசயைித்துவரும் மருத்துவருைன்
கலந்தோகலோசியுங்கள்.

‘ம

ாமெர்னா’ தடுப்பூசியும் குழந்பத ளும்

‘சமோசைர்னோ’-வின் பயன்போைோனது 12வயது அல்லது அதற்கு கமற்பட்ை
வயதுடையவர்களுக்கோக மட்டுகம தற்கோலிகமோக அங்கீ கரிக்கப்பட்டுள்ைது,
மற்றும் இடதவிைக் குடறந்த வயதுடையவர்களுக்கு இடதக் சகோடுக்க
இயலோது.

‘ம

ாமெர்னா’-வின் ைாது ாப்ைிபன உறுதிப்ைடுத்துதல்

தடுப்பூசி ஆரோய்ச்சிகளுக்கோகஅதிகரிக்கப்பட்ை ிதியுதவி, மற்றும்
ஆய்வுகளுக்கோகக் கிடைத்த சபரும் எண்ணிக்டகயிலோன சுயவிருப்புத்
சதோண்ைர்கள் ஆகியவற்றின் கோரணமோக ‘சமோசைர்னோ’-வும் மற்ற
தடுப்பூசிகளும் சீக்கிரமோக உருவோக்கப்பட்டுள்ைன. ஏறத்தோழ 30,000 மக்கடை
ஈடுபடுத்திய சபரும் மருத்துவ-சிகிச்டச முயற்சியோனது ‘சமோசைர்னோ’
போதுகோப்போனதோகவும், சசயலூக்கம் உள்ைதோகவும் இருப்பதோக
உறுதிப்படுத்தியது.
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ஆஸ்திகரலியோவிலுள்ை அடனத்துத் தடுப்பூசி மருந்துகடையும் ‘மருத்துவசிகிச்டசப் சபோருட்கள் ிர்வோகம்’ (Therapeutic Goods Administration (TGA)) எனும்
அடமப்பு மதிப்பீடு சசய்கிறது. தடுப்பூசி மருந்து ஒன்று
அங்கீ கரிக்கப்பைகவண்டும் என்றோல், அது போதுகோப்போனதோகவும், சசயலூக்கம்
உள்ைதோகவும், அதியுயர் தர- ிடல உள்ைதோக உற்பத்தி சசய்யப்பட்ைதோகவும்
இருக்ககவண்டும் என்படத இது உறுதிப்படுத்துகிறது. ‘ககோவிட்-19’ தடுப்பூசி
மருந்துகளுக்கோன அங்கீ கோரச் சசயல்போட்டு முடறயின் விைக்கம் ஒன்டற
TGAவடலத்தல (TGAwebsite) த்தில் கோணலோம்.
‘ககோவிட்-19’ தடுப்பூசியைிப்புத் திட்ைம் ச டுக, ‘ககோவிட்-19’ தடுப்பூசி
மருந்துகைின் போதுகோப்பு சதோைர்ந்து கண்கோணிக்கப்பட்டுவரும்.
’வோக்ஸ்செவ்ரியோ (ஆஸ்ட்ரோ-சஸசனகோ) தடுப்பூசி’டய இட்டுக்சகோண்ை
பிறகு இரத்த உடறவு மற்றும் ‘குடறந்த இரத்த-வட்டு எண்ணிக்டக’ (low blood
platelet count) ஆகியவற்றுைன் சம்பந்தப்பட்ை மிகவும் அரிதோன பக்க விடைவு
ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கும் தருணங்கள் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைன. ‘ஆஸ்ட்ரோசஸசனகோ தடுப்பூசி’யோனது ‘சமோசைர்னோ’ தயோரிக்கப்படும் முடறயிலிருந்து
கவறுபட்ைமுடறயில் தயோரிக்கப்படுகிறது. ‘சமோசைர்னோககோவிட்-19 தடுப்பூசி’யுைன் இந்த ிடல சம்பந்தப்பட்டிருப்பதற்கோன ஆதோரம் எதுவும் இல்டல.
சந்கதகிக்கப்படும் பக்க விடைவுகடை உங்களுடைய தடுப்பூசி மருந்து
வழங்கு ர் அல்லது இதர சுகோதோரப்-பரோமரிப்புத் சதோழிலருக்கு ீங்கள்
சதரியப்படுத்தலோம். அடதயடுத்து அவர்கள் உங்கள் சோர்போக உங்களுடைய
மோ ில அல்லது எல்டலப்பகுதி சுகோதோரத் திடணக்கைத்திற்கு, அல்லது
க ரடியோக ‘மருத்துவ-சிகிச்டசப் சபோருட்கள் ிர்வோக’(Therapeutic Goods
Administration (TGA))-த்திற்கு சம்பிரதோயப்படியோன அறிக்டக ஒன்டற
ஏற்படுத்துவோர்கள்.
அடத ீங்ககை அறிவிக்க விரும்பினோல், ‘ககோவிட்-19’ தடுப்பூசிககைோடு
சம்பந்தப்பட்ை சந்கதகிக்கப்படும் பக்க விடைவுகடை அறிவிப்பது எப்படி
என்படதப் பற்றிய தகவல்கடைக் கோண தயவு சசய்து TGA வடலத்தல (TGA
website) த்திற்குச் சசல்லுங்கள்.
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