
2 வயது பூர்்த்ததி அடைவ்தற்குள் பெரும்ெபாலும் குழந்ட்தகள் அடைவருக்கும் 
மு்தல் ்தைடவயபாக லேசபாை, ஃபுளூ லெபான்்ற RSV ப்தபாற்று ஏற்ெடுவதுண்டு.

நபான் எட்த ப்தரிந்து டவ்த்ததிருக்க 
லவண்டும்?
ஒரு சிே ெச்சிளங்குழந்ட்தகளிைம் கடுடையபாை RSV 
ப்தபாற்றுகளுக்கு ஆட்ெடும் அெபாயங்கள் அ்ததிகைபாக 
இருக்கும்.

குட்றெிரசவ குழந்ட்தகள் ைற்றும் நுடரயீரல் லகபாளபாறுள்ள 
அல்ேது ெி்றவியிலிருந்து இ்தய லநபாயுள்ள (CHD) 2 
வயது பூர்்த்ததியபாகபா்த குழந்ட்தகள்RSV மூச்சுக்குழல் 
அழற்்சசி அல்்லது நிமோ�ோனியோ �ற்றும் �ருத்துவ�னனயில் 
அனு�திக்்கப்்படுவதற்்கோன அதி்க ஆ்பத்தில் உள்்ளனர்.

சுவபாச உ்தவி (எந்்ததிர மூச்சுயிர்ப்பு) ல்தடவப்ெடும் அல்ேது 
கூடு்தல் ெிரபாணவபாயு ல்தடவயிருக்கும் நீண்ைகபாே 
நுடரயீரல் லநபாய் (CLD) என்று அடழக்கப்ெடும் புபரபாங்லகபா 
ெல்பைபாைரி டிஸ்ெிளபாசியபா (BPD) (சுவபாச நுடரயீரல் 
ெி்றழ்வளர்ச்சி) இருக்கும் குழந்னத்கள் ்கடுன�யோன 
ஆமோ�ோக்்கியக் குனைவு ஏற்்படுவதற்்கோன அதி்க அ்போயத்தில் 
இருக்்கின்ைனர். 

RSV-இன் அ்றிகு்றிகள் யபாடவ?
்சோதோ�ண மூக்கு ஒழுகுதல் மோ்போ்ல ஆ�ம்்ப�ோகும் RSV தொதோற்று 
அைசிகுைசி்க்ளில் ்பின்வரு்பனவ்களும் அடங்கும்:

• ்கோய்ச்்சல் 

RSV லைலும் தீவிரைடையுைபா? 
ஆைபாம். RSV ப்தபாற்்றபாைது நுடரயீரல்கடள்த ்தபாக்கதி 
RSV மூச்சுக்குழல் அழற்சி அல்ேது நதிலைபாைியபாடவ 
உருவபாக்கும் என்ெ்தபால், கீழ்க்கண்ை லைபாசைபாை 
அ்றிகு்றிகடள அவசியம் உன்ைிப்ெபாகக் கவைிக்க 
லவண்டும்:

• ்கடுன�யோ்க �ற்றும் அடிக்்கடி ஏற்்படும் இரு�ல் 

• சுவோ்சசிப்்பதில் ்சசி��ம் அல்்லது மோவ்க�ோ்க மூச்சுவிடுதல், 
மூச்சுத்திணைல் 

• ந்கங்்க்ளில் அல்்லது உதடு்க்ளில் நீ்லம் ்படர்தல் 

• நீர் வைட்்சசி (உ்லர்ந்திருக்கும் டய்பர், வோய் உ்லர்வு) 

• தோய்ப்்போல் அல்்லது ்போட்டில் ்போல் தொ்கோடுப்்பதில் ்சசி��ம் 

• தொ�துவோ்க சுவோ்சசித்தல் அல்்லது சுவோ்ச�ின்ன� 
(மூச்சுத்திணைல்). *இந்த அைசிகுைசி்களுக்கு உடமோன �ருத்துவ 
்கவனிப்பு மோதனவப்்படும் 

RSV எவ்வபாறு ெரவுகதி்றது?
• தொதோடுதல், முத்த�ிடுதல், இரு�ல் �ற்றும் தும்�ல்

• குடும்்பத்தினர் அல்்லது நண்்பர்்களுடனோன ்சந்திப்பு்கள்,  
கூட்டம் நி�ம்்பியிருக்கும் தொ்போது இடங்்கள்

என் குழந்ட்தக்கு ஏற்ெைக்கூடிய 
அெபாயங்கடளக் குட்றக்க நபான் என்ை 
பசய்ய லவண்டும்?
• குழந்னதனயத் தொதோடும் முன்னர் ன்க்கன்ளக் ்கழுவவும்

• உங்்களுக்கு ்ச்ளி அல்்லது ்கோய்ச்்சல் இருந்தோல் குழந்னதக்கு 
முத்தம் தொ்கோடுக்்கோதீர்்கள்

• உடல்நின்ல ்ச�ியில்்லோ�ல் இருப்்பவர்்கன்ள குழந்னதனய 
அணு்க விடோதீர்்கள்

• குழந்னத ்கோப்்ப்கங்்கள், ஷோப்்பிங் �ோல், குடும்்பத்தினர் 
அல்்லது நண்்பர்்களுடனோன ்சந்திப்பு்கள் மோ்போன்ை கூட்ட�ோன 
இடங்்கன்ளத் தவிருங்்கள்

• குழந்னதக்கு அரு்கிமோ்ல புன்க்பிடிக்்கோதீர்்கள் (அல்்லது 
வீட்டிற்குள்மோ்ள)

்பச்்சசி்ளங்குழந்னத ்கவனிப்பு தொ்சவிலி மோ��ியன் ்பி�ஸ்ட், டோக்டர். 
மோ்போக்ஸ்மோ்கோ ்பயிஸ், தொ�தொ்பக்்கோ ்பியர்ஸ், மோ்கோமோ�ோ தொ�ன்ஷோ

கூடு்தல் ்தகவல்களுக்கபாை ஆ்தபாரவளங்கள்:
www.canadianpreemies.org

முக்கதியைபாைது: உங்களுக்குக் கவடே அளிக்கும் அ்றிகு்றிகள் ஏல்தனும் ப்தரியவந்்தபால், ்தபாை்ததிக்கபாைல் 
உங்கள் குழந்ட்தயின் ைரு்ததுவருக்கு்த ப்தரிவியுங்கள், அல்ேது கு்றிப்ெபாக உங்கள் குழந்ட்தக்கு மூச்சு 

விடுவ்ததில் சிரைம் இருக்கும் சையங்களில், 911 அவசர உ்தவியுைன் ப்தபாைர்பு பகபாள்ளுங்கள்.

RSV தொதோற்று �ற்றும் �ருத்துவ�னனயில் அனு�திப்்பது ஆ்கியவற்னை எவ்வோறு குனைக்்க முடியும் என்்பனத உங்்கள் 
குழந்னதயின் �ருத்துவ�ிடம் மோ்கட்டு தொத�ிந்து தொ்கோள்ளுங்்கள்.

முக்கதியைபாகக் கவைிக்க லவண்டியடவ: ்கடின�ோன 
்ப�ப்பு்கள் மீதும் RSV ்ப்ல �ணி மோந�ம் வன� தங்்கியிருக்கும்.

சுவபாசநுண்குழல் அழற்சி டவரஸ் (RSV)  
்பற்ைசி நீங்்கள் அவ்சசியம் தொத�ிந்துதொ்கோள்்ள 
மோவண்டியனவ

• இரு�ல் 
• மூக்கு ஒழுகுதல் 

RSV என்்பது ஒரு னவ�ஸ் ஆகும், இது ்பச்்சசி்ளங்குழந்னத்க்ளிடமும், வ்ளரும் குழந்னத்க்ளிடமும் மோநோனய உருவோக்கும், 
இது குைசிப்்போ்க கு்ளிர் �ோதங்்க்ளில் அதி்க�ோ்க ்ப�வும். இருப்்பினும், சுவோ்சவழி �ற்றும் நுன�யீ�ல்்கன்ளப் ்போதித்து RSV 
ஒரு சிே லநரங்களில் கடுடையபாகதிவிடுவதும் உண்டு.

Canadian Premature Babies Foundation 
(்கனடியன் ்பி�ிதொ�ச்சூர் மோ்பபீஸ் ஃ்பவுண்மோடஷன்)

• அடம் ்பிடித்தல் 
• ்சோப்்பிட �றுத்தல்


