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தடுப்பூசிகள் உஙகளை ந�ோய்த் தோக்குவதிலிருந்து போதுகோக்க உதவும் மருந்

தடுப்பூசிகள்
ஆந�ோக்கியமோக வோழ உஙகள் 

ஊசிகளைப் பபற்றுக்பகோள்ளுஙகள்

எனக்குத் தடுப்பூசிகள் ஏன் நதளவ?
அமெரிக்காவில், ஒரு ்காலத்தில் ெக்ளைத 
்காக்திய ந�காய்ள் ெளைந்தும்காண்டிருக்தினைன. 
முக்தியக ்காரணங்ைில் ஒனறு ்டுப்பூசதி்ளைப் 
பயனபடுதது்ல். ஒருவரிடம் இருந்து 
ெறமைகாருவருககு ந�காய்ள் பரவுவள்த ்டுக் 
்டுப்பூசதி்ள் உ்வு்தினைன. உங்ளுககு நவண்டிய 
ெருந்து்ளைப் மபறறுகம்காள்ளும் நபகாது, 
உங்ளையும் உங்ளுககு அனபகானவர்ளையும் 
ந�காயதம்காறறு ஏறபடகாெல் பகாது்காக்திைரீ்ள்.

தடுப்பூசிகள் எவவோறு பசயலபடுகின்்றன?
்டுப்பூசதி எனபது ந�காளய உண்டகாககும் அந் 
ளவரஸதில் (்திருெதி எனறும் அளைக்ப்படும்) 
இருந்து உருவகாக்ப்படுவ்காகும். ்டுப்பூசதிளய 
உருவகாக்ப் பயனபடுத்ப்படும் ்திருெதி 
“மசத்்கா்” அல்லது மசயலதிைந்்்கா் இருககும். 
அது உங்ளை ந�காய ஏறபடகாெல் பகாது்காககும். 
அ்றகுப் ப்தில், உங்ள் உடல் ்திருெதி்ளை 
எ்திரதது நபகாரகாடவும் அவறைகால் ஏறபடும் 
ந�காய்ளை எ்திரததுப் நபகாரகாடவும் உ்வும்.

சதிலருககு ெருந்து மசலுத்ப்படடதும் 
சதிறு பக் விளைவு்ள் ஏறபடும். அளவ 
ஒனறு அல்லது இரண்டு �காட்ைில் 
நபகாயவிடும்.

சதிலருககு ெருந்து மசலுத்ப்படடதும் அரி்கான, நெகாசெகான 
பக் விளைவு்ள் ஏறபடலகாம். பல ந�ரங்ைில், 
ெருந்து ம்காடுக்ப்படட சதில �திெதிடங்ளுககு அலது சதில 
ெணிந�ரங்ளுககு ஏறபடும்.

எனக்கு என்ன தடுப்பூசிகள் நதளவ?
அடடவளணயின ெறு பக்த்தில் மபரியவர்ளுககும் 
குைந்ள்்ளுககும் எனன ெருந்து்ள் ந்ளவ எனபது 
்காடடப்படடுள்ைது. குைந்ள்யகா் இருககும் நபகாது எல்லகா 
ெருந்து்ளையும் மபைகா் மபரியவர்ளுககும் ெருந்து்ள் 
ந்ளவப்படலகாம். உங்ளுககு எனன ெருந்து்ள் ந்ளவ 
எனபள் அைதிய உங்ள் ெருததுவரிடம் நபசவும்.

 வலதி/சதிவந்்்னளெ நலசகான ்டிப்பு ெதி்ெகான ்காய்சசல்  மூ்சசுவிடுவ்தில் சதிரெம் ெயக்ெகா் உணர்ல் ்டிப்பு/அரிப்பு ம்காண்ளட வகீ்ம்

எனது மருத்துவரின் பபயர்:

எனது மருத்துவரின் பதோளலப்நபசி எண்:

யோருக்குத் தடுப்பூசிகள் நதளவ?

பக்க விளைவுகள் உள்ைனவோ?

TAMIL

நமலும் தகவலுக்கு, பசலலவும்: www.vaccines.gov
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உஙகளுக்குத் 
நதளவயோன 
மருந்துகள்

அது எவவோறு 
அளழக்கப்படுகி்றது?

யோருக்குத் நதளவ?
எந்த ந�ோளய அந்த மருந்து தடுக்க 

உதவுகி்றது? ந�ோய் என்ன ஏற்படுத்துகி்றது?சிறுவர்கள்* 
மட்டும்

சிறுவர்கள் & 
பபரியவர்கள்

பபரியவர்கள் 
மட்டும்


DTaP 

அல்லது Td/
Tdap

X

்திஃப்்ீரியகா ்காய்சசல், வைடடு ம்காண்ளட ெறறும் 
குைிர்சசதி

இசதிவு ந�காய ்ளச்ச சுளுககு வலதி ெறறும் மூ்சசு 
விடுவ்தில் அல்லது விழுஙகுவ்தில் சதிரெம் 

்ககுவகான
்டுளெயகான இருெல் ெறறும் மூ்சசு 
விடுவ்தில், சகாப்பிடுவ்தில் ெறறும் 

குடிப்ப்தில் சதிரெம் 

 சைிக்காய்சசல் X சைிக்காய்சசல் மூககு, ம்காண்ளட, நுளரயரீலதில் ம்காறறு

 மெப்A X மெபடிடிஸ் A ஈரல் ந�காய வள்

 மெப்B X மெபடிடிஸ் B ஈரல் ந�காய வள்

 ெதிப் X இனபுளுயனசகா �்சசுயிரி 
வள் b

மூளை ெறறும் முதுகுத ்ண்ளட்ச சுறைதி 
சுறறு ஏறபடும் ம்காறறு

 HPV X
மூளைப் புறறுந�காய மபண்்ளுக்கான புறறுந�காய வள்

பிைப்புறுப்பு ெருக்ள் பகாலுைவு மூலம் பரவககூடிய ந�காய வள்

 IPV X நபகாலதிநயகா
உடலகால் �்ர முடியகாெல் இருப்பது 
அல்லது சதில ந�ரங்ைில் மூ்சசு விட 

முடியகாெல் இருப்பது

 MCV4 X மூளையுளைெணியம் மூளை ெறறும் முதுகுத ்ண்ளட்ச சுறைதி 
சுறறு ஏறபடும் ம்காறறு

 MMR X

ெீஸதில்ஸ் ்காய்சசல், ்டிப்பு, சைி ெறறும் இருெல்

்காைம்ளெ ்காய்சசல், ்ளலவலதி ெறறும் எ்சசதில் 
உருவகாகும் பகு்தியில் வகாய வகீ்ெளட்ல்

ரூமபல்லகா ்காய்சசல், வகீ்ெகான சுரபி்ள் ெறறும் 
்டிப்பு்ள்

 PCV X �திநெகாெணியம் நுளரயரீல் ம்காறறு

 RV X நரகாடடளவரஸ் ்காய்சசல், வகாந்்தி, நப்தி

 நவரிமசல்லகா சதினனம்ளெ உடமலஙகும் அரிப்புெதிக் ்டிப்பு்ள்

 ந�காஸ்டர X ஷதிங்திள்ஸ் வலதிெதிக் ்டிப்பு்ள் ெறறும் பிைிஸ்டர்ள்

ஆந�ோக்கியமோக வோழ உஙகள் ஊசிகளைப் பபற்றுக்பகோள்ளுஙகள்
உஙகள் பசக்அப்களுக்கு உஙகள் மருத்துவள�ப் போர்த்து உஙகளுக்கு நவண்டிய 

மருந்துகளைப் பபற்றுக்பகோள்ைவும்.

்ீநை குைதிக்ப்படடுள்ை ெருந்து்ள் ம்காடுக்ப்பட நவண்டியது:
_______________________________________________  ___________________________  _____________________________
 (மபயர) (வயது) (பிைந்் ந்்தி)

உங்ள் அடுத் வருள்: __________________________________________   _________________  (்காளல/ெகாளல)
 (ந்்தி) (ந�ரம்)

* 0 மு்ல் 18 வயதுள்ை குைந்ள்்ள்

உஙகளையும் உஙகளுக்கு அன்போனவர்களையும் ஆந�ோக்கியமோக ளவத்திருஙகள்.  
உஙகள் மருந்துகளைப் பபற்றுக்பகோள்ளுஙகள்.


