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இன்ஃப்�யன்சா த�ப்�� 
இன்ஃப்�யன்சா ேநாயால் எவ�ம் க�ைமயாக 
பா�க்கப்படலாம், ஆனால் �ல ��ப்�ட்ட ��க்கள் 
எளி�ல் ேநாய்க்� இலக்காகக் ��ய ஆபத்� 
அ�கம் என்பதால் மற்றவரக்ைள �ட அ�கமாக 
இந்த ேநாயால் க�ைமயாக பா�க்கப்ப��ன்றனர.் 
நாரே்வ�ல், �ட்டத்தட்ட 1.6 �ல்�யன் �ழந்ைதகள் 
மற்�ம் ெபரியவரக்ள் எளி�ல் ேநாய்க்� இலக்காகக் 
��ய இந்த ஆபத்� ��க்களில் ஒன்�ல் உள்ளனர.் 
�காதார பலன்களாவ� எளி�ல் ேநாய்க்� 
இலக்காகக் ��ய இந்த ஆபத்� ��க்களில் 
உள்ளவரக்ள் த�ப்�� ேபாட்�க்ெகாண்டால் 
�காதார பலன்கள் கணிசமாக இ�க்�ம். 
__________________________________________________________________________________ 

�ன்வ�ம் ஆபத்�க் ��க்களில் உள்ள �ழந்ைதகள் மற்�ம் ெபரியவரக்ள் 
ஆண்�ேதா�ம் இன்ஃப்�யன்சா த�ப்�� ேபாட்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்: 

• 65 வய� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வயதான எவ�ம் 
• நர�்ங் ேஹாம்கள் மற்�ம் பராமரிப்� இல்லங்களில் வ�ப்பவரக்ள் 
• �ன்வ�ம் ேநாயால் பா�க்கப்பட்ட �ழந்ைதகள் மற்�ம் ெபரியவரக்ள்: 

• நாள்பட்ட �ைர�ரல் ேநாய் 
• நாள்பட்ட இதயம் மற்�ம் இரத்தநாள ேகாளா�கள் 
• நாள்பட்ட கல்�ரல் ெசய�ழப்� 
• நாள்பட்ட ��நீரக ெசய�ழப்� 
• நாள்பட்ட நரம்�யல் ேகாளா�கள் அல்ல� காயமானவரக்ள் 
• பல�னமான ேநாெய�ரப்்� அைமப்� 
• நீரி��, 1 மற்�ம் 2 வைககள் 
• ேநா�ற்ற உடல் ப�மன் (�எம்ஐ 40 க்�ம் அ�கமாக இ�த்தல்) 
• �ற ��ர அல்ல� நாள்பட்ட ேகாளா�கள் 

• கரப்்பத்�ன் 12வ� வாரத்�ற்� ேம�ள்ள கரப்்�ணிப் ெபண்கள் 
• �ைறப்�ரசவத்�ல் �றந்த �ழந்ைதகள், ��ப்பாக கரப்்பத�்ன் 32 

வ� வாரத்�ற்� �ன்னர ்�றந்தவரக்�க்�, 6 மாத வய� 
(காலவரிைசப்ப� வய�) �தல் 5 ஆண்�கள் வைர. 
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நான் ஏன் த�ப்�� ேபாட்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்? 
இன்ஃப்�யன்சா மற்ற ெகாளா�க�டன் இைணந்� க�ைமயான 
நிேமானியாைவ ஏற்ப�த்தலாம் மற்�ம் பல நாள்பட்ட ேகாளா�கைள 
அ�கரிக்கச ்ெசய்யலாம். இன்ஃப்�யன்ஸாவால் ஏேத�ம் �க்கல்கள் 
ஏற்பட்டால், ம�த்�வமைன�ல் அ�ம�க்கப்ப�வ� அவ�யமா�ம். 
 
இ�தயஇரத்தநாள ேநாய் உள்ளவரக்ள் ஆண்�ன் மற்ற காலங்கைள �ட 
இன்ஃப்�யன்சா காலங்களில் மாரைடப்�, பக்கவாதம் மற்�ம் மரணம் 
எற்ப�வதற்கான வாய்ப்� அ�க�ள்ள�. க�ைமயான இன்ஃப்�யன்சா 
நிரந்தரமான உடல்நல பா�ப்�ற்�ம் மற்�ம் உடல்நல பா�காப்�ற்கான 
ேதைவைய�ம் அ�கரிக்க வ�வ�க்�ம். ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் சராசரியாக, 
900 ேபர ்நாரே்வ�ல் இன்ஃப்�யன்சா ேநாயால் மரணமைட�ன்றனர.் 
த�ப்�� க�ைமயான இன்ஃப்�யன்சா இ��ந்� பா�காக்�ற�. 
 
த�ப்�� எவ்வா� பா�காக்�ற�? 
இன்ஃப்�யன்சா த�ப்��யான� த�ப்�� ேபாட்�க்ெகாண்ட 1-2 
வாரங்க�க்�ப் �ற� இன்ஃப்�யன்சா ைவரஸுக்� எ�ராக நம்ைம 
பா�காக்�ற�.  இந்தத் த�ப்��, இன்ஃப்�யன்சாைவப் ேபான்ேற 
அ���கைள ஏற்ப�த்�ம் ெகாேரானா ைவரஸ் (ேகா�ட்-19) அல்ல� �ற 
ைவரஸ்கள் மற்�ம் பாக்�ரியாக்களிட��ந்� பா�காக்கா�. 
 
இன்ஃப்�யன்சா�ன் ெபா�வான அ���களாவ� �ைரவாக உடல்நிைல 
சரி�ல்லாமல் ஆதல், காய்சச்ல், வறட்� இ�மல், ேசார�், தைலவ� மற்�ம் 3-
10 நாட்க�க்� தைச வ�. 
 
ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் ஏன் த�ப்�� ேபாட்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்? 
நீங்கள் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் த�ப்�� ேபாட்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம், 
ஏெனனில் இன்ஃப்�யன்சா ைவரஸ் ெதாடரந்்� உ�மா�வ��ற�, ேம�ம் 
இதற்� ஏற்றார ்ேபால் த�ப்���ம் மாற்றப்பட ேவண்�ம். ��தலாக, 
ேபாட்�க்ெகாண்ட த�ப்���ன் பலன்க�ம் காலப்ேபாக்�ல் �ைறயத் 
ெதாடங்��ற�. 
 
த�ப்�� ேபாட்டவரக்�க்� ஏேத�ம் பக்க �ைள�கள் ஏற்ப�மா? 
ப�வகால இன்ஃப்�யன்சா�க்� எ�ரான த�ப்��கள் பல ஆண்�களாக 
பயன்ப�தத்ப்பட்� வ��ன்றன, ெபா�வாக ��ய பக்க �ைள�கைள 
மட்�ேம இைவ ஏற்ப�த்��ன்றன. மற்ற த�ப்�ஊ� ேபாலேவ, 
ெமன்ைமயாதல், �வத்தல் மற்�ம் ஊ��ட்ட இடதை்த �ற்� �க்கம், 
அத்�டன் தைச வ� ஆ�யைவ ஏற்ப�த்�ம். ஒவ்வாைம எ�ர�்ைனகள் 
மற்�ம் �ற க�ைமயான பக்க �ைள�கள் �க�ம் அரிதானைவ. 
 
இந்த இன்ஃப்�யன்சா த�ப்�� இன்ஃப்�யன்சா ேநாைய ஏற்ப�தத்ா�. 
 
இன்ஃப்�யன்சா த�ப்��ைய நான் எங்� ெப�வ�? 



TAMIL  FHI.NO/INFLUENSAVAKSINE 
  
__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

  

 

3 / 3 

உங்கள் ம�த்�வரின் ம�த்�வமைன அல்ல� நகராட்��ன் 
இைணயதளதை்த பாரக்்க�ம். 
 
நார்ேவ�யன் இன்ஸ்���ட் ஆஃப் பப்ளிக் ெஹல்த் இன்இைணயதளத்�ல் 
ேம�ம் தகவல்கள் காணலாம்: https://www.fhi.no/en/id/influensa/seasonal-
influenza/   
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