கர்ப்பமடைவதைப் பற்றி
எண்ணுகிறீர்களா?

நீங்கள் ஜெர்மனிய தட்டம்மையிலிருந்து
பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்திக்
க�ொள்ளுங்கள்

உங்கள் குழந்தை மற்றும் உங்கள் உடல்நலனை பேணிப் பாதுகாத்திட ஒரு பாதுகாப்பான வழி

ஜெர்மனியத் தட்டம்மை (ருபெல்லா) த�ொற்றிக் க�ொள்வது
உங்களுடைய கைக் குழந்தைக்கு மிகவும் கடுமையானதாக
இருக்கக் கூடியது. அது உங்களுடைய கைக்குழந்தையை
பார்வையிழப்பு மற்றும் செவிட்டுத்தனத்திற்கு இட்டுச் செல்லலாம்
மேலும் உங்கள் கைக் குழந்தையை நீங்கள் இழப்பதில�ோ அல்லது
கர்ப்பத்தை முடித்துக் க�ொள்வதைப் பற்றிக் கருதுவதில�ோ கூட
ப�ோய்முடியலாம்.
இந்த கையேடு உங்களுடைய பிறக்காத குழந்தையையும்
உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களின் பிறக்காத குழந்தையையும்
எவ்வாறு நீங்கள் பாதுகாக்கலாம் என்பதை சுருக்கமாக
விவரிக்கிறது.

ஜெர்மனியத் தட்டம்மை
என்பது என்ன?
ஜெர்மனியத் தட்டம்மையின் சரியான
பெயர் ருபெல்லா என்பதாகும். அது
வைரசினால் உண்டாகும் இலேசான மற்றும்
தடுக்கக் கூடிய ஒரு ந�ோய் ஆகும். இது
காற்றுவழியாகப் பரவும் சிறுதுளி மூலமாக
பரவுகிறது, உதாரணமாக இருமுவது மற்றும்
தும்முவது. உங்களுக்கு அது வந்தால்
நீங்கள் சுரப்பிவீக்கம் மற்றும் இலேசான
காய்ச்சலுடன் அல்லது த�ொண்டை
எரிச்சல் மற்றும் தடிப்புடன் சுகவீனமாக
உணரக்கூடும்.

அவை ந�ோய்க்குறி தென்படுவதற்கு ஒரு
வாரம் முன்னால் இருந்து தடிப்பு ஆரம்பித்த
நான்கு நாட்களுக்குப் பிறகு வரை
த�ொற்றிக்கொள்ளக் கூடியவை.

அது எப்பொழுது மற்றும்
எவ்வாறு குழந்தையை
சேதப்படுத்துகிறது?

ருபெல்லாவினால் சேதமடைந்து பிறந்த
குழந்தை கன்ஜெனிடல் ருபெல்லா
சின்ட்ரோம் (CRS) உள்ளதாக
ச�ொல்லப்படுகிறது. நிறைய பேருக்கு
கேட்கும் தன்மை இழப்பு, கண்புரை
உங்களுக்கு தடிப்பு உண்டாகலாம்
வளர்தல், மற்ற கண் நிலைமைகள் மற்றும்
ஆனால் சிலருக்கு எந்த ந�ோய்க்குறியும்
இதயக் க�ோளாறுகள் இருக்கும் இவற்றிற்கு
இருப்பதில்லை, எனவே அவர்கள் தங்கள்
குறிப்பிடத்தக்க மருத்துவமனை சிகிச்சை
ந�ோய் த�ொற்றுவதும் ந�ோயை தாங்கள்
மற்றவர்களுக்குப் பரப்புவதையும் அறியவே தேவைப்படும் மேலும் இவை குழந்தையை
ஆயுள் முழுவதும் பாதிக்கும்.
மாட்டார்கள்.
கர்ப்பமான பெண் ஒருவர் கர்ப்பத்தின்
ஆரம்ப காலத்தில் பீடிக்கப்பட்டால்
ருபெல்லா மிகவும் கடுமையானதாக
இருக்கிறது, ஏனெனில் அது அவருடைய
பிறக்காத குழந்தையை ஆழமாக
சேதப்படுத்தக் கூடும். அது குழந்தையின்
இறப்பு அல்லது கர்ப்பத்தின் முடிவிற்கான
சாத்தியத்தை விளைவிக்கக் கூடும்.

கர்ப்பகாலத்தின் முதல் ஒன்பது வாரங்களில்
பீடிக்கப்படுகிற ருபெல்லா, பத்தில்
ஒன்பது பிறக்காத குழந்தைகளுக்கு சேதம்
உண்டாக்குகிறது. தாய் தனது பிறக்காத
குழந்தைக்கு வைரஸை க�ொடுக்கிறார்
உறுப்புகள் வளர்கையில் அது
அவற்றை சேதப்படுத்துகிறது, குறிப்பாக
வளர்ந்துவரும் கண், காதுகள், இதயம்
மற்றும் மூளை—அடிக்கடி இவற்றை
இணைகளாக சேதப்படுத்துகிறது.

ஒருவர் த�ொற்று ந�ோயைப்
பரப்பக்கூடியவராக இருப்பது
எப்போது?

அடுத்த ஆறு வார கர்ப்ப காலங்களில்,
ஐந்தில் ஒரு பிறக்காத குழந்தை
பாதிக்கப்படுகிறது மேலும் இது காது
கேட்பதை இழக்கச் செய்வதுடன் நிற்கிறது.
பிறகு கர்ப்பத்தில் குழந்தைக்கு சேதம்
ஏற்படுவது அரிது.

யாரேனும் ஒருவருக்கு, ந�ோய் அறிகுறிகள்
ஏற்படுவதற்கு முன்னதாகவே, 14 முதல் 21
நாட்களுக்கு அவர்களுடைய உடலமைப்பில்
வைரஸ் இருக்கக் கூடும். (சுகாதாரத்
துறை, 2006 த�ொற்றுந�ோய்களுக்கு
எதிரான ந�ோய்எதிர்ப்புத் திறனூட்டல்).
பெரும்பாலானவர்களுக்கு, ஆனால்
அனைவருக்கும் அல்ல, வைரஸ்
உடன் த�ொடர்பு ஏற்பட்ட 14 முதல் 17
நாட்களுக்குப் பிறகு தடிப்பு உண்டாகும்.

உஙகளது ்பறி்ககாை ெறிசுடவ்ப
்பாதுகா்ப்பது.
அமடம குததுவது, ருஜ்பலலாவறிறகு எைறிரான
மறிகச் ெறி்ந்ை ்பாதுகா்ப்பாகும. உஙகளுககு
அமடம குதை்ப்பைவறிலடல என்்ால
அலலது குதை்ப்படைைா என்று உறுைறியாகத
ஜைாறியவறிலடல என்்ால, நீஙகளும
உஙகள் குடும்பதைறினரும ்பாதுகா்ப்படை
உறுைறிஜெய்துஜகாள்வைறகு ஏராளமான
வறிஷயஙகள் உள்ளன. எனறினும, உஙகள்
�ழநறிடல என்னவாக
இருந்ைாலும
உஙகளுடைய
GP யறிைம
ொறி்பாரததுக
ஜகாள்வபை
மறிகச்
ெறி்ந்ைது.

உஙகளுடைய கர்ப்பதைறிறகு

முன்்பாக

ஜ்பலலாவறிறகு எைறிராக நான்
ஏறகனபவ ்பாதுகாகக்ப்படடு
இருககறிப்ன் என்்பது எனககு
எ்ப்படித ஜைாறியும?
நீஙகள் உஙகளுககு குழந்டையறில ருஜ்பலலா
இருந்ைது என்்படைபயா அலலது இரண்டு
MMR ைடு்பபூெறிகள் ப்பாை்ப்படைது
என்்படைபயா உறுைறி ஜெய்ய பவண்டும.
நீஙகள் உறுைறியாக இலடலஜயனறில
உஙகளுடைய GP யறிைம ொறி்பாரததுக
ஜகாள்ள பவண்டும. உஙகளுடைய பநாய்
எைறிர்பபுதைறி்டன ொறி்பாரகக இரதை்ப
்பாறிபொைடன ஒன்ட் நீஙகள் பமறஜகாள்ள
பவண்டியறிருககலாம.
ெறில இளம ஜ்பண்கள் இ்பஜ்பாழுது
குடும்பதடைத ைறிடைமறிடுவது ்பற்றி பயாெறிகக
ஆரம்பறிதைறிரு்ப்பவரகள், குழந்டைகளாக
இருந்ைப்பாது அவரகளது ைடு்பபூெறிகடள
ைவ் வறிடடிரு்ப்பாரகள். அவரகள் கு்றி்ப்பாக
ஆ்பதைான நறிடலயறில இரு்ப்பாரகள்.

நான் ருஜ்பலலாவறிலிருந்து எ்ப்படி
்பாதுகாததுகஜகாள்வது?
மூன்று மாைஙகள் இடைஜவளறியறில இரண்டு
MMR ைடு்பபூெறிகள் அைறில இரண்ைாவடை
கர்ப்பதைறிறகு குட்ந்ை்படெம ஒரு மாைதைறிறகு
முன்்பாக ப்பாடடுகஜகாள்வது இந்பநாய்ககு
எைறிரான மறிகச் ெறி்ந்ை ்பாதுகா்பட்ப
அளறிககும.

குழந்டையாக இருகடகயறில
எனககு ருஜ்பலலா இருந்ைது.
மீண்டும என்டன அது
பீடிககுமா?
அது மறிகவும அபூரவமானது,
ஆனாலும அது நைககலாம,
எனபவ நீஙகள் கர்ப்பமாக
ஆகககூடும எனறில ருஜ்பலலா
இரதை்ப ்பாறிபொைடன ஒன்ட்
எடு்ப்பது முககறியமானைாகும.

எனக்கு என்னுடைய முந்தைய
கர்ப்பத்தின்போது ஒரு இரத்த
பரிச�ோதனை நடந்தது, மேலும்
எனக்கு எதிர்ப்புத்திறன் இருப்பதாக
ச�ொல்லப்பட்டது - எனக்கு
மற்றொன்று தேவையா?
நீங்கள் ஏறக்குறைய இன்னமும்
பாதுகாக்கப்படுவது உறுதி ஆனால்
முற்றிலுமாக உறுதி பெற மற்றொரு
பரிச�ோதனை மேற்கொள்வதுதான் ஒரே வழி.

நான் இப்பொழுதுதான் யு.கேவிற்கு
வந்து சேர்ந்துள்ளேன் மேலும்
எனக்கு என்ன தடுப்பூசிகள்
ப�ோடப்பட்டது என்பது பற்றி
உறுதியாக இல்லை--- நான் என்ன
செய்ய வேண்டும்?

நீங்கள் ஒரு குழந்தை பெற திட்டமிட்டுக்
க�ொண்டிருந்தால�ோ அல்லது கர்ப்பமாக ஆகக்
கூடும் என்றால�ோ, உங்களது டாக்டருடன்
ஒரு ருபெல்லா இரத்தப் பரிச�ோதனைக்கும்
பிறகு இரண்டு MMR தடுப்பூசிகளுக்கும்
ஏற்பாடு செய்யுமாறு ச�ொல்லுங்கள்,
உங்களுக்கு அவை தேவைப்பட்டால்
எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியும�ோ அவ்வளவு
சீக்கிரம் செய்யவும்.
உங்களுக்கு MMR தடுப்பூசிகள் முன்னதாக
ப�ோட்டாலும் கூட,மேற்கொண்டு இரண்டு
எடுத்துக்கொள்வது எந்த கெடுதியும்
செய்யாது. (உங்களது இரத்தப் பரிச�ோதனை
உங்களுக்கு அது தேவை என்று
காண்பித்தாலும்) நீங்கள் ந�ோய் எதிர்ப்புசக்தி
உள்ளவர் என்று உறுதிப்படுத்திக் க�ொள்வது
உங்களுடைய கைக்குழந்தையின்
ஆர�ோக்கியத்தை அபாயத்தில் விடுவதைவிட
சிறந்தது.

உங்களுடைய கர்ப்பத்தின்

ப�ோது

நான்
கர்ப்பமாக
இருக்கிறேன்.
என்னுடைய
இரத்தப்
பரிச�ோதனை நான்
ருபெல்லாவிற்கான
எதிர்ப்புத்திறனுடன் இல்லை
என்று காண்பித்தது. நான் என்ன
செய்ய முடியும்?
MMR தடுப்பூசித் திட்டத்தின் வெற்றி
இப்பொழுது மக்களிடையே மிகக்
குறைந்த அளவே ருபெல்லா
இருந்துக�ொண்டிருக்கிறது என்று
ப�ொருள்படுகிறது. எனவே
நீங்கள் ந�ோய்த் த�ொற்று
உள்ள யாராவது ஒருவருடன்
த�ொடர்பு க�ொள்வதற்கு குறைந்த
சாத்தியமே உள்ளது. ஆனால்
கடந்த பத்து ஆண்டுகளில்
நிறைய எண்ணிக்கையிலான
குழந்தைகள் தங்களது
MMR தடுப்பூசிகளை தவற
விட்டுள்ளனர்.
இதன் ப�ொருள்
இக்குழந்தைகள்
ருபெல்லாவைப்
பரப்பக் கூடும்
எனவே நீங்கள் இந்த
அபாயத்தைப்பற்றிய
உணர்வுடன்
இருக்க வேண்டும்.
உங்களுடைய
நண்பர்கள்
யாருக்காவது
அல்லது அவர்களின்
குழந்தைகளுக்கு
தடிப்பு இருந்தால்,
தடிப்பு ப�ோகிற வரை
அவர்களிடமிருந்து
தள்ளியே இருப்பது
நல்லது.

உங்களுக்கு குழந்தை பிறந்த பிறகு
நீங்கள் இரண்டு தடுப்பூசிகளை எடுத்துக்
க�ொண்டிருக்க வேண்டும், எனவே
நீங்கள் அடுத்த முறை கர்ப்பமாகும்போது
(அப்பொழுதும் உங்களுக்கு மற்றோர்
இரத்தப் பரிச�ோதனை செய்ய வேண்டும்
என்றாலும்) பாதுகாக்கப்படுவீர்கள்.
உங்களுக்கு குழந்தை பிறந்த அதே
மருத்துவ மனையில், மருத்துவமனையை
விட்டு வெளியேறும் முன்பாக ஒரு வேளை
உங்களுக்கு முதல் தடுப்பூசி ப�ோடப்படக்
கூடும்.

நான் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது
MMR தடுப்பூசிகள் எடுத்துக்
க�ொள்ளலாமா?

இது சிபாரிசு செய்யப்படுவதில்லை. பிறக்காத
குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி மருந்து தீங்கு
ஏற்படுத்துவதாக எந்த ஆதாரமும் இல்லை,
ஆனால் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள்
அதை உங்கள் குழந்தை பிறந்த பிறகு எடுத்துக்
க�ொள்ளலாம்.

நான் சமீபத்தில்தான் எனது
MMR தடுப்பூசிகளை எடுத்துக்
க�ொண்டேன். இப்பொழுது நான்
கர்ப்பமாக இருக்கிறேன்--எனது
குழந்தை நலமாக இருக்குமா?

கர்ப்பமடைவதற்கு குறைந்த பட்சம்
ஒரு மாதம் முன்பாக தடுப்பூசிகளை
ப�ோட்டுக்கொள்வது மிகச் சிறந்தது.
பிறக்காத குழந்தையை தடுப்பூசி மருந்து
சேதப்படுத்துவதற்கான ஆதாரங்கள் எதுவும்
கிடையாது ஆனால் இன்னமும் நீங்கள்
கவலைப்பட்டால், உங்களுடைய GP
அல்லது த�ொழில்முறை நர்ஸ் ஒருவரிடம்
பேசுங்கள்.

நான் கர்ப்பமாக உள்ளேன். எனது
த�ோழிக்கு ருபெல்லாவ�ோ அதைப்
ப�ோன்ற ஏத�ோ ஒன்றோ உள்ளது.
நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?

உங்களுடைய டாக்டரிடம் எவ்வளவு சீக்கிரம்
முடியும�ோ பேசுங்கள். உங்களுடைய ந�ோய்
எதிர்ப்புத் திறன் உறுதியாகிற வரை அல்லது
உங்கள் த�ோழியின் ந�ோய் கண்டறியப்படும்
வரை உங்கள் த�ோழியுடன் மேற்கொண்டு
உடல்தொடர்பினை தவிர்க்கவும்.
ருபெல்லா உள்ள ஒருவர் தடிப்பு

தென

நான் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன்
மேலும் எனக்கு தடிப்பு உள்ளது.
நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?

அது ருபெல்லா தடிப்பாக இருக்காது ஆனால்
நீங்கள் உங்களுடைய டாக்டரிடம் எவ்வளவு
சீக்கிரம் முடியும�ோ அவ்வளவு சீக்கிரம்
பேச வேண்டும். தடிப்பிற்கான காரணத்தை
சரிபார்ப்பதற்காக உங்களுக்கு ஒரு ருபெல்லா
இரத்த பரிச�ோதனை தேவைப்படலாம்.

உஙகளுககு குழந்டை ்பறி்ந்ை

பிறகு
என்னுடைய கர்ப்ப காலத்தின்

ப�ோது எனக்கு ருபெல்லாவிற்கு
எதிரான ந�ோய்எதிர்ப்புத் திறன்
இல்லை என்று ச�ொல்லப்பட்டது.
நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?

உங்களுக்கு MMR தடுப்பூசி மருந்து இரண்டு
ட�ோஸ்கள் தேவை. நீங்கள் மருத்துவ
மனையில் குழந்தை பெற்றால் முதலாவது
ட�ோஸ் நீங்கள் வீட்டிற்குப் ப�ோவதற்கு
முன்பாக தரப்பட வேண்டும். இரண்டாவதை
உங்கள் GP தருவார்.

நான் என்னுடைய புதிய குடும்ப
உறுப்பினர் ருபெல்லாவைத்
த�ொற்றிக் க�ொள்வதிலிருந்தும்
மற்ற கர்ப்பிணிகளுக்கு அதைப்
பரப்பவதிலிருந்தும் எப்படி தடுக்க
முடியும்?

அவர்களுடைய முதல் பிறந்தநாள் முடிந்த
உடனேயே நீங்கள் அவர்கள் MMR தடுப்பூசி
எடுத்துக் க�ொள்ள அழைக்கப்படுவீர்கள்
மேலும் மீண்டும் அவர்கள் பள்ளிக்கு செல்ல
ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக செய்ய வேண்டும்

நான் தாய்ப்பால் க�ொடுக்கும்போது
MMR தடுப்பூசிகளை எடுத்துக்
க�ொள்ளலாமா?

ஆம், கைக்குழந்தைக்கு அபாயம் இல்லை.
தடுப்பூசி மருந்தின் ருபெல்லா பகுதியிலுள்ள
வைரஸ் தாய்ப்பாலில் இருப்பதாக
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் தாய்ப்பால்
அருந்தும் குழந்தைகளுக்கு ந�ோய் வருவதில்லை
மற்றும் ந�ோய்க்குறியும் காணப்படவில்லை.

ருபெல்லாவை ஒழித்துக் கட்டுதல்
முடிகிறவர்கள் அனைவரும் MMR
தடுப்பூசி எடுத்துக் க�ொண்டால்,
ருபெல்லா த�ொற்றிக் க�ொள்வதற்கு
மிகக் குறைந்த வாய்ப்பே இருக்கும்.
நாம் MMR யை பயன்படுத்துவதற்கு
முன்பு, பெரும்பாலான கர்ப்பிணிகள்
அவர்களுடைய குழந்தைகள் அல்லது
அவர்களின் த�ோழரிடமிருந்தே
ருபெல்லாவால் பீடிக்கப்பட்டனர்.
அதனால்தான் எல்லா
குழந்தைகளுக்கும் அவர்களுடைய
13 மாதங்களில் மேலும் சுமார் 3
வயது நான்கு மாதங்களில் MMR
தடுப்பூசி அளிக்கப்படுகிறது. இதன்
ப�ொருள் ருபெல்லா த�ொற்றிக்
க�ொள்வதற்கான வாய்ப்பு மிகக்
குறைவு என்பது. எவ்வளவுக்கு
எவ்வளவு அதிகமான குழந்தைகளுக்கு
தடுப்பூசி ப�ோடப்படுகிறத�ோ அந்த
அளவிற்கு இந்நோய் நாட்டிலிருந்து
மறையும். மேலும் பிறவிக்குறைபாடாக
ருபெல்லாவுடன் குழந்தைகள்
பிறக்காது.

அது வரை, நீங்கள் ருபெல்லாவிற்கு
எதிராக பாதுகாக்கப்படுவதை
உறுதி செய்து க�ொள்ளுங்கள். இது
அடுத்த சில வருடங்களில் குறிப்பாக
முக்கியமாகிறது ஏனெனில் நீங்கள்
1990களின் பிற்பகுதியில் மற்றும்
2000களின் முற்பகுதியில் MMR
தடுப்பூசிகளை தவற விட்ட இளம்
பெண்களில் ஒருவராக இருக்கக் கூடும்.
உங்களுக்கு MMR இரண்டு ட�ோஸ்கள்
தேவை அல்லது நீங்கள் ந�ோய்எதிர்ப்பு
ஆற்றல் உள்ளவர் என்பதை
சரிபார்த்துக் க�ொள்ள ஒரு இரத்தப்
பரிச�ோதனை செய்து க�ொள்ளலாம்.
உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஆண்
குழந்தைகள�ோ அல்லது பெண்
குழந்தைகள�ோ இருந்தால்,
அவர்கள் MMR தடுப்பூசியை
எடுத்துக் க�ொண்டுள்ளதை உறுதி
செய்து க�ொள்க. இது அவர்களைப்
பாதுகாக்கிறது, ந�ோய்த் த�ொற்றின்
சங்கிலியை உடைக்கிறது, அவர்கள்
த�ொடர்பு க�ொள்ளக் கூடிய தடுப்பூசி
ப�ோடாத கர்ப்பிணிகள் யாராவது
இருந்தால் அவர்களை பாதுகாக்கிறது.

விக்கி மற்றும் லூயிஸின் கதை
விக்கி கர்ப்பமாக இருக்கும்போது,
ஜெர்மனிய தட்டம்மை தன்னைத்
த�ொற்றிக் க�ொண்டிருப்பதை
உணரவில்லை, ஏனெனில் அவளுக்கு
எந்த ந�ோய்க்குறியும் இல்லை.
‘லூயிஸ் ஏகப்பட்ட பிரச்னைகள�ோடு
பிறந்தது ஒரு அதிர்ச்சி என்பது மறைத்து
ச�ொல்லப்பட்ட கூற்றுதான்’, என்கிறாள்
அவள். ‘லூயிஸ் மிகவும் சிறிதாக
இருந்தாள் மேலும் அவள் ஏறக்குறைய
மருத்துவ மனையில் இறக்க இருந்தாள்
‘ என்கிறாள். டாக்டர்கள் மேலும்
கெட்ட செய்திகளுடன் திரும்ப வந்தபடி
இருந்தனர் - அவளுக்கு இடது கண்ணில்
புரையுள்ளது மேலும் அவள் ஆழமான
செவிடு இப்படியாக.
லூயிஸின் ஆரம்ப கால மாதங்கள்
அதீதமான கஷ்டமானவை – அவள்
அடிக்கடி ந�ோய்வாய்ப்பட்டாள் மேலும்
மற்ற குழந்தைகள் ப�ோல வேகமாக
வளரவில்லை.

இருந்தபடி எதிர்காலத்தில் தான்
எவ்வளவுக்கெவ்வளவு முடியும�ோ
அந்த அளவிற்கு தன்னைத் தானே
சார்ந்து வாழ்வதற்கு உதவும்படியாக
ஒரு கல்லூரியில் இன்றியமையாத
ஆற்றல்களைக் கற்றுக் க�ொண்டு
வருகிறாள்.
லூயிஸிற்கு சமயங்களில் வாழ்க்கை
கடினமானதாக இருக்கலாம்.
மேலும் விக்கி வாழ்க்கை மேலும்
சுலபமானதாக இருந்திருக்கலாம் என்று
விரும்புகிறாள். ‘நீங்கள் எப்போதாவது
பிறவிக்குறைபாடாக ருபெல்லா
ந�ோய்க்குறி உள்ள குழந்தை ஒன்றை
பார்த்தால், உங்களது குழந்தைக்கு MMR
தடுப்பூசி ப�ோடுவதைப் பற்றி இருமுறை
ய�ோசிக்கவே மாட்டீர்கள்’ என்கிறாள்
அவள்.

இருந்தப�ொழுதிலும், அவள் படிப்படியாக
தன்னைத்தானே சார்ந்திருப்பதற்கு
அவள் கற்றுக் க�ொண்டாள், மூன்று
வயதில் பள்ளி சென்றாள், பிரிட்டிஷ்
சைகை ம�ொழியை உபய�ோகித்து தகவல்
த�ொடர்பு செய்யக் கற்றுக் க�ொண்டாள்.
இப்பொழுது 20 வயதில்,
அவள் தன் வீட்டிலிருந்து தள்ளி

Thinking of getting pregnant? Tamil version
மேலும் தகவல்கள் எனக்கு எங்கு கிடைக்கும்?
www.nhs.uk/vaccinations அல்லது www.sense.org.uk க்கு வருகை புரியவும். Sense
ருபெல்லாவினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உதவும் ஒரு தர்மஸ்தாபனம் ஆகும்.

Immunisation Information

