கர்ப்பநிலையும்,
தாய்ப்பாலூட்டலும்,
‘ககாவிட்-19’ தடுப்பூசி
மருந்துகளும்
கர்ப்பமாக இருக்கும், தாய்ப்பால் ஊட்டிக்ககாண்டிருக்கும் அல்லது
கர்ப்பமாகும் திட்டத்தில் இருக்கும் கபண்களுக்கு ‘ககாமிர் நாட்டி (ப்ஃபபசர்)’
அல்லது ‘ஸ்பபக்கேக்ஸ் (கமாகடர்னா)’ தடுப்பூசி மருந்துகள் சிபாரிசு
கசய்யப்படுகின்றன. இந்தத் தடுப்பூசி மருந்திபன கபண்கள் அேர்களுபடய
கர்ப்பகாலத்தின் எவ்கோரு கட்டத்திலும் இட்டுக்ககாள்ளலாம்.
கர்ப்பிணிப் கபண்களுக்கும் அேர்களுக்குப் பிறக்கேிருக்கும் குழந்பதக்கும்
‘ககாேிட்-19’ காரணமாக எதிர்மாறான ேிபளவுகள் ஏற்படுேதற்கான அபாயம்
மற்றேர்களுக்கு இருப்பபத ேிட அதிகம். ‘ககாேிட்-19’ கநாய் ஏற்படும்
கர்ப்பிணிப் கபண்களுக்கு மருத்துேமபனக்குச் கசல்லகேண்டிய கதபே
ஏற்படுேதற்கான, அல்லது தீேிரக் கேனிப்பிற்குத் கதபே ஏற்படுேதற்கான
அபாயம் அதிகமாக இருக்கும். அேர்களுக்குப் பிறக்கேிருக்கும் குழந்பத
குபறப்பிரசேமாய்ப் பிறப்பதற்கான ோய்ப்பும் (கர்ப்பகாலத்தின் 37
ோரங்களுக்கு முன்பாகப் பிறத்தல்), கேனிப்பிற்காக மருத்துேமபனக்குச்
கசல்லகேண்டிய கதபேயும் சிறிது உயர்ோக இருக்கும்.
இந்த ஆபத்துகபளக் குபறத்துக்ககாள்ேதற்குத் தடுப்பூசி மருந்திபன
இட்டுக்ககாள்ேது மிகச் சிறந்த ேழியாகும். 3 முதல் 6 ோர கால
இபடகேளியில் இடப்படும் ‘ப்ஃபபசர்’ தடுப்பூசியின் இரண்டு மருந்தளவுகள்,
அல்லது நான்கு முதல் ஆறு ோர கால இபடகேளியில் இடப்படும்
‘கமாகடர்னா’ தடுப்பூசியின் இரண்டு மருந்தளவுகள் உங்களுக்குத்
கதபேப்படும்.
35,000 கர்ப்பிணிப் கபண்களிபடகய கமற்ககாள்ளப்பட்ட ஐக்கிய அகமரிக்க
நாட்டு ஆய்வு ஒன்று தடுப்பூசிபய இட்டுக்ககாண்ட பிறகு ஏற்படும்
பக்கேிபளவுகள் கர்ப்பிணிப் கபண்களுக்கும், கர்ப்ப நிபலயில் இல்லாத
கபண்களுக்கும் மிகவும் ஒகர மாதிரியானதாக இருந்தன என்று காண்பித்தது.
குபறப் பிரசேம், குழந்பத இறந்து பிறத்தல், கருக் காலத்திற்கு ஏற்ற
ேளர்ச்சியில்லாத சிசு மற்றும் பிறேிக் ககாளாறுகள் கபான்ற சிக்கல்கள்
ஏற்படுேதற்கான ோய்ப்புகபள தடுப்பூசி இட்டுக்ககாள்ேது அதிகரிக்கச்
கசய்யாது.
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கர்ப்பிணிப் கபண்களிடமிருந்து கபறப்படும் ‘ககாேிட்-19’ -ஐப் பற்றிய தரவுகள்
அதிகரிக்க அதிகரிக்க, எமது அறிவுபரபய நாங்கள் கதாடர்ந்து
புதுப்பித்துேருகோம்.

கர்ப்ப காைத்தில் ககாவிட்-19’ தடுப்பூசிலை இட்டுக்ககாண்ட
பிறகு ஏற்படுவதற்கான சாத்திைமுள்ள பக்கவிலளவுகள்
ைாலவ?
‘ககாேிட்-19’ தடுப்பூசிகபள இட்டுக்ககாண்ட பிறகான கபாதுோன பக்க
ேிபளவுகளில் உள்ளடங்குேன:
•
•
•
•
•
•

காய்ச்சல்
பக ேலி
தபலேபல
தபச ேலி
மூட்டு ேலி
குளிர்க்-காய்ச்சல்கள்.

நீங்கள் தடுப்பூசிபய இட்டுக்ககாண்ட பிறகு இந்தப் பக்க ேிபளவுகளில்
எதுவும் உங்களுக்கு ஏற்பட்டால், இந்தப் பக்க ேிபளவுகபளக்
குபறத்துக்ககாள்ேதற்காக நீங்கள் ‘பாரசிடகமால்’-ஐ எடுத்துக்ககாள்ளலாம்.
கர்ப்பகாலத்தின் அபனத்துக் கட்டங்களிலும் ‘பாரசிடகமால்’ பாதுகாப்பானது.
கர்ப்பிணிப் கபண்களுக்கு, அல்லது அேர்களுபடய குழந்பதகளுக்கான
குறிப்பிட்ட பக்க ேிபளவுகள் எதபனயும் உலபகச் சுற்றி
கமற்ககாள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் கண்டறியேில்பல. இருந்தாலும், இது ேபர
ஆராய்ச்சியாளர்களால் கண்டறியப்படாத மிக அரிதான பக்க ேிபளவுகள்
இருப்பதற்கான சாத்தியம் உள்ளது.

கர்ப்பகாைத்தில் ‘ககாவிட்-19’ தடுப்பூசிலை
இட்டுக்ககாள்வதினால் என்னுலடை குழந்லதக்குக்
கிலடக்கும் பைன்கள் எதுவும் உள்ளனவா?
‘ககாேிட்-19’ இருக்கும் கர்ப்பிணிப் கபண்களுக்குக் குழந்பத இறந்து
பிறப்பதற்கான சாத்தியமும், குபறப்பிரசேத்திற்கான (குழந்பத
பிறக்ககேண்டிய கநரத்திற்கு முன்கப பிறப்பதற்கான) சாத்தியமும்
மற்றேர்களுக்கு இருப்பபத ேிட அதிகம். பிரசேத்தின் கபாழுது
அேர்களுபடய குழந்பத இன்னல்படும் சாத்தியமும், அல்லது புதிதாய்ப்
பிறந்த குழந்பதகளுக்கான மருத்துேமபன தீேிர சிகிச்பசப் பிரிேில்
குழந்பதகளுக்கு சிகிச்பச கதபேப்படுேதற்கான சாத்தியமும் அதிகமாய்
இருக்கும்.
இந்த அபாயங்கபள குபறப்பதற்கு தடுப்பூசிபய இட்டுக்ககாள்ேது மிகச்
சிறந்த ேழியாகும்.
‘ககாேிட்-19’ தடுப்பூசிபய இட்டுக்ககாண்ட பிறகு கர்ப்பிணிப் கபண்களால்,
குறிப்பாக கர்ப்பகாலத்தின் ஆரம்பத்தில் தடுப்பூசிபய இட்டுக்ககாண்ட
கபண்களிலும், அேர்களுபடய குழந்பத பிறந்ததற்கு முன்பாக இரண்டு
மருந்தளவுகபளயும் இட்டுக்ககாண்ட கபண்களிலும், உருோக்கப்படும்
கநாகயதிர்ப்பிகளால் கருக்ககாடிபயக் கடந்துகசல்ல இயலும் என்று
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அறிேியல் ஆதாரம் குறிகாட்டுகிறது. ோழ்க்பகயின் முதல் சில
ோரங்களில் ‘ககாேிட்-19’-இற்கு எதிரான சிறிது பாதுகாப்பிபன இந்த
கநாகயதிர்ப்பிகள் குழந்பதக்கு அளிக்கக்கூடும்.

தாய்ப்பால் ஊட்டிக்ககாண்டிருக்கும் கபண்களுக்கான
சிபாரிசுகள் என்ன?
தாய்ப்பால் ஊட்டிக்ககாண்டிருக்கும் கபண்களுக்கு ‘ப்ஃபபசர்’ மற்றும்
‘கமாகடர்னா’ தடுப்பூசி மருந்துகள் சிபாரிசு கசய்யப்படுகின்றன. உங்களுபடய
தடுப்பூசிபய இட்டுக்ககாள்ேதற்கு முன்பு, அல்லது தடுப்பூசிபய
இட்டுக்ககாண்ட பிறகு நீங்கள் தாய்ப்பால் ஊட்டுேபதத் கதாடரலாம்.

கர்ப்பமலடயும் திட்டத்தில் இருக்கும் கபண்களுக்கான
சிபாரிசுகள் என்ன?
கர்ப்பமபடயும் திட்டத்தில் இருக்கும் கபண்களுக்காகவும் ‘ப்ஃபபசர்’ மற்றும்
‘கமாகடர்னா’ தடுப்பூசி மருந்துகள் சிபாரிசு கசய்யப்படுகின்றன. கர்ப்பம்
அபடேதற்கு முன்பாகத் தடுப்பூசி இட்டுக்ககாள்ேகதன்பது உங்களுபடய
கர்ப்பகாலம் கநடுக ‘ககாேிட்-19’-இற்கு எதிரான பாதுகாப்பிபனப் கபறும்
சாத்தியம் உங்களுக்கு இருக்கிறது என்பபதக் குறிக்கும். தயவு கசய்து
பின்ேருேனேற்பறக் கேனத்தில் ககாள்ளுங்கள்:
•
•
•

‘ககாேிட்-19’ தடுப்பூசிபய இட்டுக்ககாள்ேதற்கு முன்பாககோ அல்லது
தடுப்பூசிபய இட்டுக்ககாண்டதற்குப் பின்பாககோ கர்ப்பமபடேபத
நீங்கள் தேிர்க்க கேண்டியதில்பல.
தடுப்பூசி இட்டுக்ககாள்ேது கருேளத்திபன (கருவுறும் திறபன)
பாதிக்காது.
தடுப்பூசிபய இட்டுக்ககாள்ேதற்கு முன்பாக ‘கர்ப்பநிபலச் கசாதபன’
(pregnancy test) ஒன்பற கமற்ககாள்ளகேண்டிய கதபே உங்களுக்கு
இல்பல.

கமைதிகத் தகவல்களுக்கு
‘ககாேிட்-19’ தடுப்பூசிபய நீங்கள் எந்த இடத்தில் கபறலாம் என்பபதத்
கதரிந்துககாள்ள https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/ எனும் ேபலத்தலப்
பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்
‘ககாேிட்-19’ தடுப்பூசிகபளப் பற்றிய ககள்ேிகள் உங்களுக்கு இருந்தால்,
உங்களுபடய மருத்துேருடன் கபசுங்கள், health.gov.au/covid19-vaccines-languages
எனும் ேபலத்தலப் பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள், அல்லது 1800 020 080-இல்
‘கதசிய ககாகரானாபேரஸ் உதேி இபணப்பிபன அபழயுங்கள்.
கமாழிகபயர்த்துபரப்பு கசபேகளுக்கு 131 450-ஐ அபழயுங்கள்.
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