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கர்ப்�ணிப் ä
ெபண்க�க்கான
இன் ஃப் �யன் சா த�ப் ��
மற் ற ெபண்கைளப் ேபாலேவ கர்ப்�ணிப்
ெபண்களிைடேய இன் ஃப் �யன் சா ேநாய்
ெபா�வானதா�ம் , ஆனால் கர்ப்�ணிப் ெபண்க�க்�
க�ைமயான ேநாய் ஏற் ப�ம் ஆபத்� அ�கம் . கர்ப்பம்
வளர்ச்�யைட�ம் ேபா� ஆபத்� அ�கரிக்�ற�. தாய்
க�ைமயாக ேநாய் வாய் ப் பட ேநர்ந்தால் , இ� க��க்�
ஆபத்ைத ஏற் ப�த்�ம் . கர்ப்�ணிப் ெபண்க�க்�
ெச�த்தப் ப�ம் த�ப் �� தாய் மற் �ம் �ழந்ைத ஆ�ய
இ�வைர�ம் பா�காக்�ற�.
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கர்ப்�ணிப் ெபண்க�க்கான பரிந் �ைரகள்
2 வ� மற் �ம் 3 வ� �ம் மாதங் களில் உள் ள கர்ப்�ணிப் ெபண்கள்
இன் ஃப்�யன் சா காலம் ெதாடங் �வதற் � �ன்ேப த�ப்��
ேபாட்�க்ெகாள் ள அ���த்தப் ப��றார்கள் .
கர்ப்�ணிப் ெபண்கள் தங் கள் �தல் �ம் மாதங் களில் மற் ெறா� எளி�ல்
இலக்காகக் ��ய ஆபத்� ஏற் ப�ம் ேநாய் ��ைவச் ேசர்ந்��ந்தால்
த�ப்�� ேபாட்�க்ெகாள் �மா� அ���த்தப் ப��றார்கள் .

இந்த பரிந்�ைர இன் ஃப் �யன் சா காலத்�ற் � (இைல��ர் காலம் மற் �ம்
�ளிர்காலம் ) ெபா�ந்�ம் .

தாைய பா�காக்�ற�
இன் ஃப்�யன் சா த�ப் �� மற் ற ஆேராக்�யமான ெபரியவர்க�க்�
பா�காப் � வழங் �வைதப் ேபாலேவ கர்ப்�ணிப் ெபண்க�க்�ம்
பா�காப் ைப வழங் ��ற� என்� ஆய் �கள் ெதரி�க்�ன்றன.

�ழந் ைதையப் பா�காக்�ற�
வளர்ந்த �ழந்ைதகள் மற் �ம் ெபரியவர்கைள �ட ��க்க�க்�
க�ைமயான இன் ஃப்�யன் சா ஏற் ப�ம் அபாயம் அ�கம் . கர்ப்ப காலத்�ல்
தாய் க்� த�ப் �� ேபாடப் பட்��ந்தால் , அவர� �ழந்ைத, �றந்த� �தல்
ஆ� மாதங் க�க்� ேநா���ந்� பா�காக்கப் ப�ம் .
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கர்ப்ப காலத்�ல் இன் ஃப்�யன் சா த�ப்��ைய ேபாட்�க்ெகாள் வ�
க�ச்�ைத�, �ைறப் �ரசவம் அல் ல� க��க்� �ங் � �ைள�க்�ம்
அபாயத்ைத அ�கரிக்கா�.
இன்ஃப் �யன்சா த�ப் ��ையப் பற் �ய �வரம்
கர்ப்�ணிப் ெபண்க�க்� பரிந்�ைரக்கப் ப�ம் இன் ஃப்�யன் சா த�ப்��
ஒேர ேடாஸாக ேபாடப் ப��ற� மற் �ம் இன் ஃப்�யன் சா ைவர�ன்
�ண்�கள் , உப் �கள் மற் �ம் நீ ைர மட்�ேம ெகாண்�ள் ள�. இந்தத் த�ப்��
இன் ஃப்�யன் சா ேநாைய ஏற் ப�த்தா�.
இன் ஃப்�யன் சா த�ப் ��, இன் ஃப்�யன் சாைவப் ேபான்ேற அ���கைள
ஏற் ப�த்�ம் ெகாேரானா ைவரஸ் (ேகா�ட்-19) அல் ல� �ற ைவரஸ்கள்
மற் �ம் பாக்�ரியாக்களிட��ந்� பா�காக்கா�.
பக்க �ைள�கள்
ெமன்ைமயாதல் , �வத்தல் மற் �ம் ஊ��ட்ட இடத்ைத �ற் � �க்கம் ,
அத்�டன் தைச வ� ஆ�யைவ ெபா�வான பக்க �ைள�களா�ம் .
இன் ஃப்�யன்ஸா த�ப் �� ேபாட்�க் ெகாண்ட �ற� க�ைமயான பக்க
�ைள�கள் மற் �ம் ஒவ் வாைம எ�ர்�ைனகள் ஆ�யைவ ஏற் ப�வ�
�க�ம் அரிதானைவ.
இன்ஃப் �யன்சா த�ப் ��ைய நான் எங் � ெப�வ�?
உங் கள் ம�த்�வச்�, ம�த்�வர் அல் ல� நகராட்�
இைணயதளத்ைத பார்க்க�ம் .

ேம�ம் தகவல் கள்
இன் ஃப்�யன் சா மற் �ம் த�ப்�� பற் �ய ��தல் தகவல் கள் இங் �
�ைடக்�ன்றன https://www.fhi.no/en/id/influensa/seasonal-influenza/
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