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இநதைத் துண்டுப்்பிரசுரம், உங்கள் 
குழந்தை்ைக ்ககாசந�காைபிலிருநது 
(TB) ்ககாப்்காற்றுவதைற்குத் தைரப்்டும் BCG 
(Bacillus Calmette-Guerin) தைடுப்பூசி மருநது 
்ற்்ிைதைகாகும்.

BCG தைடுப்பூசி என்கால் எனன?

BCG தடுப்பூசியில் TB -ஐ உண்டாக்கும் 
படாக்டீரியடாவின் (கிருமி) பலவீனமடான வடிவம் 
இருக்கிறது. இது பலவீனமடாக இருக்கும் 
கடாரணததடால், இநத கிருமியடால் கடாசந�டாய் 
ஏறப்டாது, ஆனடால் ஒருநவளை உஙகள் 
குழநளதக்கு TB படாதிப்பு ஏறபடும் படசததில் 
அதிலிருநது படாதுகடாப்ளப (ந�டாய் எதிர்ப்புச் 
சக்தி) ஏறபடுதத இது உதவுகிறது.

BCG தடுப்பூசியடானது குறிப்படாகக் குழநளதகள் 
மறறும் சிறுவர், சிறுமிகளுக்கு TB யின் 
அரிதடான கடுளமயடான வடிவஙகைடான TB 
மூளைக்கடாய்ச்சல் (மூளையின் புறணி வீக்கம்) 
ஆகியவறறிலிருநது படாதுகடாப்பதில் உதவியடாக 
இருக்கிறது.

TB என்கால் எனன?

TB என்பது ஒரு படாக்டீரியடா ததடாறறு ஆகும்; 
இது தபடாதுவடாக நுளரயீரளலப் படாதிக்கும் 
என்றடாலும் உ்லின் எநதப் பகுதியிலும் 
படாதிப்ளப ஏறபடுததலடாம். TB நுணணுயிரித 
ததடாறறு ஏறபட்டால் அது TB ந�டாயடாக 
இல்லடாமலும் நபடாகலடாம். உ்லில் TB ந�டாயடானது 
தமதுவடாக படிப்படியடாக படாதிப்ளப ஏறபடுததும். 
அதறகடான அறிகுறிகள் நதடான்ற பல மடாதஙகள் 
ஆகும்.

TB ந�டாய்தததடாறறு ஏறபட் அளனவருக்கும் 
ஒருநபடாதும் கடாசந�டாய் ஏறப்டாது. அவர்கைின் 
உ்லில், TB கிருமி வடாழ�டாள் முழுவதும் 
தசயலறறதடாக இருக்கும். மறறவர்களுக்கு 
(உதடாரணமடாக, ந�டாய் எதிர்ப்பு சக்தி குளறவடாக 
இருப்பவர்களுக்கு), கடாசந�டாய் கிருமி 
தசயல்திறன் மிக்கதடாக இருநது அது TB 
ந�டாளய ஏறபடுததலடாம். �ம் �டாடடில், TB ஏறபட் 
தபரும்படாலடான மக்கள் சிகிச்ளசக்கு பின்னர் 
பூரணமடாக குணமள்கிறடார்கள், ஆனடால் 
அதறகு பல மடாதஙகள் ஆகலடாம்.



3

TB -க்ககான அ்ிகு்ி்கள் எனன?

TB உ்லின் எநத படாகதளதயும் படாதிக்கலடாம். 
ந�டாய்க்கடான அறிகுறிகள் மடாறுபடும், 
குழநளதயின் ந�டாய்க்கடான அறிகுறிகள் 
தபரியவர்கைி்மிருநது நவறுபடடிருக்கலடாம். 
TB பரவக்கூடியதடாக இருப்பதடால், நவறு 
ஒருவர் இதனடால் படாதிக்கப்படடிருப்பளத 
நீஙகள் அள்யடாைம் கணடு தகடாள்வது 
முக்கியம் ஆகும்.

கீழக்கண் அறிகுறிகள் உஙகளுக்நகடா, 
உஙகள் குழநளதக்நகடா, அல்லது உஙகள் 
குடும்பததில் இருப்பவருக்நகடா அல்லது 
�ணபர்களுக்நகடா இருநதடால், நீஙகள் 
உ்நன ஒரு மருததுவளர ததடா்ர்பு தகடாள்ை 
நவணடும்:

 • 2 வடாரஙகளுக்கு நமல் நீடிக்கும் 
ததடா்ர்ச்சியடான இருமல்

 • கடாய்ச்சல்
 • குறிப்படாக இரவு ந�ரததில் வியர்ததல்
 • கடாரணம் இல்லடாமல் எள் குளறதல் 
 • குழநளதகளுக்கு எள் அதிகரிப்பதில் 

சிக்கல்
 • எப்நபடாதும் உ்ல்�ிளல சரியில்லடாமல் 

நசடார்வடாக இருப்பது நபடான்ற உணர்வு 
ஏறபடுதல்

 • இருமும் நபடாது இரததம் வருதல்

TB ததைகாற்று எவவகாறு ஏற்்டு்கி்து?

நுளரயீரல் அல்லது ததடாணள் ஏறகனநவ 
படாதிக்கப்படடு இருக்கும் �பர் இருமும் 
நபடாது தவைிவரும் கிருமிகைடால் �மக்கு 
TB ஏறப்லடாம். அவர்கள் இருமும் நபடாது, 
படாக்டீரியடாளவக் தகடாணடிருக்கும் சிறிய நீர்த 
துைிகள் தவைியில் ததைிக்கப்படுகின்றன. 
அநத நீர்த துைிகளை யடாரடாவது சுவடாசிததடால் 
அவர்களுக்கும் ந�டாய்தததடாறறு ஏறப்லடாம். 
ந�டாயடால் படாதிக்கப்பட் �பரு்ன் ஒரு 
அளறளய பகிர்நது தகடாள்ளும் நபடாது, 
உதடாரணமடாக ஒநர வீடடில் வசிப்பதடால் 
ததடாறறு ஏறபடும் அபடாயம் அதிகமடாக 
உள்ைது.
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TB ்ரவல் எவவளவு த்காதுவகானது?

ஐக்கிய ரடாஜ்ியததில், 1950-கைில் 
ஒவநவடாரடாணடும் 50,000 நபர் புதிதடாகத 
ததடாறறுக்கு உள்ைடாகினர். இன்று, இநத 
எணணிக்ளக ஒரு ஆணடிறகு 5,000 என்ற 
அைவில் குளறநதுள்ைது. ஆகநவ, உஙகளுக்குத 
ததடாறறு ஏறபடும் சடாததியம் இல்ளல எனலடாம். 
அநத நவளையில் TB -இன் அறிகுறிகளை 
ஒவதவடாருவரும் அறிநதிருததல் அவசியம்.

TB என்பது உலகைவில் பரவலடான ந�டாயடாக 
இருப்பதடால் இது பறறித ததரிநது தகடாள்வது 
மிகவும் முக்கியமடானது.

TB -ஆல் அதிக மக்கள் படாதிக்கப்படடுள்ை 
�டாடுகைில் வசிப்பவர்களுக்கு அல்லது நவளல 
தசய்பவர்களுக்கு அநத ந�டாய் ஏறபடுவதறகடான 
ஆபதது மிக அதிகம். இததளகய குடும்பஙகளைச் 
நசர்நத பிள்ளைகள், தமது சமூகததில் உள்ை 
ததடாறறுக்குள்ைடான உறுப்பினர்களு்ன், ஐக்கிய 
இரடாஜ்ியததிநலநயடா, தசடாநத �டாடடிநலநயடா, 
த�ருஙகிய ததடா்ர்பு தகடாள்ளும் சடாததியமும் 
கூடுதலடாக இருக்கும்.

என குழந்தைககு BCG தைடுப்பூசி ஏன ந்காட 
நவண்டும்?

மறற �டாடுகளை நபடாலநவ, ஐக்கிய 
ரடாஜ்ியததிலும் TB உள்ை ஒருவரு்ன் 
பழகும் குழநளதகளுக்கு BCG தடுப்பூசி 
வழஙகப்படுகிறது. அதிக TB படாதிப்பு உள்ை 
பகுதியில் வசிக்கும் குழநளதகள் அல்லது 
அதிக TB உள்ை �டாடடில் இருக்கும் தபறநறடார்கள் 
அல்லது தடாததடா படாடடிகளு்ன் இருக்கும் 
குழநளதகள் (நமலும் தகவலுக்குப் பக்கம் 7 ஐப் 
படார்க்கவும்) இதில் அ்ஙகுவர்.

என குழந்தைககு எப்்டி தைடுப்பூசி 
ந்காடப்்டு்கி்து?

உஙகள் குழநளதயின் இ்து புஐததின் 
நமறபுறததில் BCG ந�டாய்த தடுப்பூசி மருநது 
ஏறறப்படும்.

குழநளத பிறநத உ்நனநய இநத தடுப்பூசி 
நபடா்ப்படுகிறது, தபடாதுவடாகப் பிறநத 28 
�டாடகளுக்குள் நபடா்ப்படும். 
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இநதை தைடுப்பூசி ந்காடுவதைகால் ஏநதைனும் 
்க்க வபி்ளவு்கள் ஏற்்டுமகா?

தடுப்பூசி நபடாட் உ்நனநய, நலசடான தகடாப்புைம் 
நதடான்றும். தடுப்பூசி சரியடாக நபடா்ப்படடுள்ைது 
என்பளத இது கடாடடுகிறது.

ஊசி நபடாட் இரணடு முதல் ஆறு 
வடாரஙகளுக்குள் அநத இ்ததில் ஒரு சிறிய 
புள்ைி நதடான்றும். இது சில �டாடகளுக்கு 
புணணடாக இருக்கலடாம், ஆனடால் அளத 
அப்படிநய விடடுவிட்டால் அது தடானடாகநவ 
படிப்படியடாகக் குணமடாகி விடும். குணமடான 
பிறகு அநத இ்ததில் ஒரு சிறிய வடு 
ஏறப்லடாம். இது சடாதடாரணமடானது தடான்.

எப்நபடாதடாவது, உஙகள் குழநளதக்கு, ஊசி 
நபடாட் இ்ததில் ஆழமறற புண ஏறப்லடாம். 
அநத புணணிலிருநது திரவம் கசிநதடால் அது 
கடாயும் வளர ஒரு உலர்வடான துணி தகடாணடு 
கட் நவணடும் – ஒருநபடாதும் பிைடாஸ்ர் - 
பயன்படுததக் கூ்டாது. இநதப் புண ஆறுவதறகு 
பல மடாதஙகள் ஆகலடாம்.

உஙகளுக்குக் கவளல ஏறபட்டால் அல்லது 
புணணில் ததடாறறு ஏறபடடிருக்கலடாம் என்று 
�ிளனததடால் உஙகள் மருததுவளரப் படார்க்கவும்.



6

எனனு்டை குழந்தைககு BCG தைடுப்பூசி 
ந்காடகாமல் இருப்்தைற்கு ஏநதைனும் 
்ககாரணங்கள் உள்ளதைகா?

மறற தடுப்பூசிகளைப் நபடாலநவ, இநத 
ஊசி நபடா்ப்ப்டாமல் இருப்பதறகும் 
அல்லது தடாமதப்படுததப்படுவதறகும் 
கடாரணஙகைடாவன: 
 • உஙகள் குழநளதக்கு அதிக கடாய்ச்சல் 

இருநதடால்
 • உஙகள் குழநளத தபடாதுவடான நதடால் 

ந�டாயடால் படாதிக்கப்படடிருநதடால். (எக்ஸிமடா 
இருநதடால், நதடால் புணகள் இல்லடாத ஒரு 
ஊசி தைம் நதர்நததடுக்கப்படும்)

அரிதடாக, பலவீனமடான ந�டாய் எதிர்ப்பு 
சக்தியில்லடாத குழநளதகைில், தடுப்பூசியில் 
உள்ை படாக்டீரியடாக்கள் கடுளமயடான 
ததடாறறுந�டாளய ஏறபடுததும். 

உஙகள் குழநளதக்கு பலவீனமடான 
ந�டாய்எதிர்ப்பு சக்தி இருநதடால் அல்லது 
அவவடாறு இருப்பதடாக சநநதகிக்கப்பட்டால் 
நீஙகள் உஙகைது தசவிலியர் அல்லது 
மருததுவரி்ம் அளதப் பறறி தசடால்வது மிகவும் 
முக்கியம். உதடாரணததிறகு:

 • புறறுந�டாய் அல்லது பிற தீவிர ந�டாய்க்கடான 
சிகிச்ளசளயக் குழநளத தபறறு வநதடால்

 • கர்ப்பததில் குழநளதயின் தடாய்க்கு 
ந�டாய்எதிர்ப்பு சக்தி தகடாண்  
உயிரியல் சிகிச்ளச இருநதடால்

 • ந�டாதயதிர்ப்பு மண்லதது்ன் 
பிரச்சிளனகள் இருக்கக்கூடிய 
குடும்ப வரலடாறு இருநதடால் (e.g HIV, 
கடுளமயடான ஒருஙகிளணநத 
ந�டாதயதிர்ப்பு குளறபடாடு SCID)

 • SCID இருக்கக்கூடிய அல்லது 
படாதிக்கப்படடிருக்கிற 
குழநளதகள் 
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எநதைக குழந்தை்களுககு BCG நதை்வ

அளனதது குழநளதகளுக்கும் BCG 
வழஙகப்படும் பகுதியில் நீஙகள் 
வசிக்கடாவிட்டாலும் உஙகள் குழநளதக்கு 
தடுப்பூசி நதளவப்ப்லடாம். 

பின்வரும் நகள்விகைில் எவறறுக்கும் ‘ஆம்’ 
என்று பதில் அைிப்பீர்கைடானடால், நீஙகள் 
உஙகள் மருததுவர் அல்லது தசவிலியரி்ம் 
உஙகள் குழநளதக்கு BCG வழஙகுவது பறறிக் 
நகடக நவணடும்.

 • உஙகள் குழநளத, குழநளதயின் தடாய், 
தநளத, படாட்ன், படாடடி அல்லது உஙகளு்ன் 
வசிததுவரும் எவரும் TB உயர்நத 
விகிதததில் உள்ை ஒரு �டாடடில் இருநது 
வநதவர்கைடா? 

 • நீஙகநைடா அல்லது உஙகள் குழநளதநயடா 
இநத �டாடுகைில் தஙகி இருநதீர்கைடா 
அல்லது உஙகைது �ணபர்கள் மறறும் 
குடும்பததினரு்ன் தஙகப் நபடாகிறீர்கைடா?

 • உஙகளு்ன் வடாழநது தகடாணடிருக்கும் 
அல்லது உஙகள் குழநளதயு்ன் அதிக 
ந�ரம் தசலவழிக்கும் யடாருக்கும் இப்நபடாது 
TB இருக்கிறதடா அல்லது சமீபகடாலததில் TB 
இருநததடா? 

உயர்நத விகிதஙகைில் TB 
�ிலவும் �டாடுகைின் புள்ைி 

விபரஙகள் பின்வரும் உலக 
சுகடாதடார அளமப்பின் (WHO) 
இளணயத தைததிலிருநது 

எடுக்கப்பட்ன:

www.gov.uk/government/
publications/tuberculosis-tb-by-
country-rates-per-100000-people

http://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people
http://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people
http://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people


�ி்னவபில் த்ககாள்்க, TB
சி்கிச்சககு நீண்ட ்ககாலம் 

ஆகும் அதை்னத் தைடுப்்நதைகா 
மி்க இலகுவகானது.
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www.nhs.uk/vaccinations

நவறு எதை்னயும் �கான அ்ிை 
நவண்டுமகா?

BCG எப்நபடாது நபடா்ப்பட்து என்பளத 
கருததில் தகடாள்ைடாமல் உஙகள் குழநளதக்கு 
8 வடார வயதில் வழக்கமடான தடுப்பூசிகளை 
ஆரம்பிக்கலடாம். BCG நபடா்ப்பட் 
ளகயில் குளறநதது 3 மடாதஙகளுக்கு 
உஙகள் குழநளதக்கு நவதறடாரு ஊசியும் 
நபடா்ப்ப்டாமல் இருப்பளத உறுதி தசய்ய 
நவணடும்; இல்ளலதயனில் அநத பகுதியில் 
உள்ை சுரப்பிகள் வீஙகக் கூடும். 

எதிர்கடால குறிப்புக்கடாக 
உஙகள் குழநளதயின் 
தனிப்பட் குழநளத 
சுகடாதடார பதிநவடடில் 
(சிவப்பு புததகம்) BCG 
தடுப்பூசியின் பதிவு 

இருப்பளத நீஙகள் உறுதிப்படுததிக் 
தகடாள்ளுஙகள்.

நமலதைி்க தை்கவல்்கள்

TB, அல்லது BCG தடுப்பூசி அல்லது நவறு 
ஏநதனும் தடுப்பூசிகள் பறறிய கூடுதல் தகவளல 
நீஙகள் ததரிநது தகடாள்ை விரும்பினடால், 
உஙகள் மருததுவர், சுகடாதடார படார்ளவயடாைர், 
நபறுகடால உதவியடாைர் அல்லது தசவிலியரி்ம் 
நபசுஙகள்; அல்லது www.nhs.uk/conditions/
vaccinations/ bcg-tuberculosis-tb-vaccine/ ஐப் 
படார்ளவயிடுஙகள்.

https://www.healthpublications.gov.uk/Home.html
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/bcg-tuberculosis-tb-vaccine/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/bcg-tuberculosis-tb-vaccine/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/bcg-tuberculosis-tb-vaccine/

