ரேபிஸ்
ரேபிஸ் நிே ்வாகத்தின் எளிய ககரயடு
-ப ாதுவாக ரகட்க ் டும் ரகள் விகள் -

டாக்டர் சுமித் ப

ாடார்

ப ாதுச ்பசயலாளே,் இந்தியாவின் ரேபிஸ் தடு ்பு மற்றும்
கட்டு ் ாட்டு சங் கம்
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ோமேி ்பு மற்றும் ரேபிஸ் எதிே ் ்புஆரலாசகே,்

இன்ஸ்டிடியூட் ஆ ் அனிமல் கடித்த ரமலாை்கம,
பகால் கத்தா
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எழுத்தாளர்
டாக்டர்

.

சுமித்

ப ாடார், மூத்த

ரர ிஸ் எதிர்ப்பு ஆர
பகால்கத்தா.

ற் றி
விமர்சன

ாசகர், அனிமல் கடி ரம

இந்தியாவில்

ரர ிஸ்

தடுப்பு

ராமரிப்பு

மற்றும்

ாண்மம நிறுவனம்,

மற்றும்

கட்டுப் ாட்டு

சங்கத்தின் நிறுவன வாழ்க்மக உறுப் ினர். ஆன்டி ரர ிஸ் மற்றும்
கிரிட்டிகல்
ரம

ரகர்

ரமரனஜ்பமன்ட்

குறித்த

ஆண்டுகளுக்கும்

37

ான பதாழில் முமற ரசமவமய முடித்தார். தற்ர ாது அவர்

இந்தியாவில்
ப ாதுச்பசய
ரர ிஸ்

ரர ிஸ்
ாளராக

தடுப்பு

மற்றும்

உள்ளார்.

பதாடர் ான

கட்டுப் ாட்டு

இந்தியாவிலும்

கூட்டங்கள்

ங்ரகற்றுள்ளார்.

சிக்க

ராமரிப்பு மருத்துவம் மற்றும் வி

ான

ஆகியவற்றில்

சிறப்புப்

மருத்துவமமனயில்

யிற்சி

ப ற்று

எம்.ஓ.வாக

பவளிநாட்டிலும்

மற்றும்

நிபுணராக

நிகழ்ச்சிகளில்

ங்குகடி ரம

1984

முதல்

ரசர்ந்தார்.

தயாரிக்கப் ட்டமமயம் மற்றும் ர ரிடர் ரம

சங்கத்தின்

ாண்மம

எஸ்.என். ி

ஆசிய

ர ரிடர்

ாண்மமக்கான ரதசிய

நிறுவனம், ஐ.ஐ. ி.ஏ. அரசு, இந்தியாவின் ரமற்கு வங்காளம் சுகாதார
மற்றும்

குடும் ந

த்துமற அரசாங்கத்தின் நிதியுதவி ரவட் ாளராக

இருந்தார்.
இந்தியாவிலும் பவளிநாட்டிலும்

ல்ரவறு ரதசிய மற்றும் சர்வரதச

மாநாடுகளில் க

ந்துபகாண்டார். ரர ிஸ், ர ரிடர் ரமரனஜ்பமன்ட்,

சி ிஆர்

ர ான்ற

யிற்சி

துமறகளில்

ரிசுகள்

ங்களாரதஷ் (1992), ஜப் ான் (2004), சீனா (2014), தாய்
முமற, து ாய்
சர்வரதச
ரம

(2011), சிங்கப்பூர்

மாநாடுகள்

ாண்மம

மற்றும்

மற்றும்

(2011) இல்

பவன்றார்.

ாந்தில்
ரதசிய

கருத்தரங்குகளில்

(2015) 3
மற்றும்

ரர ிஸ், ர ரிடர்

பதாடர்புமடய

தம

ப்புகளில்

விரிவுமரகமள வழங்க அமழக்கப் ட்டார். மர

சியா, தாஷ் கண்ட்,

அபமரிக்காவிலும்

அமழக்கப் ட்டார்.

மம

ர ச்சாளராக, ,

மருத்துவ

தம

கல்விமமயத்தில்

அமர்வுகள்,

அமமப் ாளராக,

ரர ிஸ்

மற்றும்

ங்ரகற்றுள்ளார்.

பதாடர்புமடய

ாடங்கள்

இமத

க

உ

குறித்த

சுகாதார

அமமப்புகள்

மற்றும் UNICEF) நிதி வழங்கி உதவி உள்ளன.
நிகழ்ச்சிகளில்

ரர ிஸ்

ர ச்சுக்களில்
பதாடர் ான
தம

ர ரிடர்

ங்ரகற்றுள்ளார்.
ல்ரவறு

யங்கங்கள்
ாடபநறி,

தம

எழுதி

த்திரிமககளில்
FRCPS

மற்றும்

ரம

ரமலும்

ப்புகளில்

உள்ளார்.

ட்டமறகளில்
(WHO

பதாம

க்காட்சி

ாண்மம

குறித்த

ப ாது

சுகாதாரம்

பசய்தித்தாள்களுக்கு

ரதசிய

மற்றும்

சர்வரதச

ஆய்வுகமள நடத்தி பவளியிட்டு உள்ளார்.அவர்
APCRICON-2004

இன்

ாடபநறி

இயக்குநர்களில்

ஒருவராக இருந்தார்.
ரராட்டா பெல்த் பவளியீட்டிற்கு உந்துசக்தியாக டாக்டர் ர ாடார்
உள்ளார்-ரர ிஸ்

விழிப்புணர்வு

ிரச்சிமனகளுக்கான
ரராட்டரி

தனித்துவமான

இன்டர்ரநஷனல்,

ஒற்மறப் மட
ரராட்டரி

ஒரு

மற்றும்

ஆர்ஐ

சுகாதார

மாவட்ட

உறுப் ினர்களிமடரய

இன்டர்ரநஷனல்

மூ

ம்,

ிற

அவர்

சுகாதார

புல்

3290

ட்டின்

இன்

-

5000

விநிரயாகிக்கப் ட்டது.
நாட்டின்

ல்ரவறு

குதிகளில் 600 க்கும் ரமற் ட்ட மனிதா ிமான நடவடிக்மககமள
நடத்தியுள்ளார்.

தமிழ்மமொழி மெயர்ப்ெொளர்
தற்ர ாது,
ல்கம

Dr.அசிதா

க்கழக

கல்லூரி

துமறயின்

தம

மர

ிருந்து

சியாவி

மாஸ்டர்

ஆஃப்

யுனிவர்சிட்டி
அறிவியல்

இளங்ரகா
அறிவியல்

வியாக

உள்ளார்.

ரயா

சயின்ஸ்

சயின்ஸ்

துங்கு

(2010)

அப்துல்

ரயாபடக்னா

மர

சியாவின்

ிங்கன்

ட
ீ த்தில்

ரயாபடக்னா

யுனிவர்சிட்டி

படக்ரனா

(2015)

மற்றும்

ாஜி

ரயாபடக்னா

ஆகியவற்மறப்

ப ற்றார்.

ரஹ்மானிடமிருந்து

என்

ஜி
ஜி

அவர்

இளங்கம

ஜி (ொன்ஸ்) ப ற்றார்.

அவரது ஆராய்ச்சி ஆர்வத்தில் புற்றுரநாய், மர ணு சிகிச்மச, கணக்கீ ட்டு
உயிரியல், இயற்மக ப ாருட்கள் மற்றும் மருத்துவ தாவரங்கள் அடங்கும்.
அவர்

ராயல்

பசாமசட்டி

இராச்சியத்தில்
யா

ஆஃப்

உறுப் ினராக

ஜியின்

யா

உள்ளார்.

ஆசிரியராகவும்,

இன்டர்ரநஷனல்
ஆசிரியராகவும்
பவளியீடுகளில்

ம

ஜர்னல்

ஆஃப்

உள்ளார்.

அவர்

த்திரிமககளுக்கான

(எம்.ஆர்.எஸ். ி)

அவர்
ஃப்

சயின்சஸ்

குறியீட்டு

மற்றும்

அவர்

ஈடு ட்டுள்ளார்.

குறியிடப் டாத
மற்றும்

குறியீட்டு

த்திரிமககளில்

மூ

ிங் பசய்வதற்கான பமன்ப ாருள் மற்றும்

மற்றும்

கட்டுமரகமள

நிர்வாக

ஆராய்ச்சி

அவர்

மற்றும்

பவளியிட்டார்.

புத்தகங்களில்

ஏற்கனரவ

‘உயிர்

நுட் ங்கள்’

‘ஆன்டிகான்சர் தாவரங்கள்: வழிமுமறகள் மற்றும் மூ

இமடவிமனகள்’

ஆஃப்

ரிசர்ச்சில்

உதவி

குறியிடப் டாத
க்கூறு மாட

ஐக்கிய

SCIREA ஜர்னல்

அட்வான்ஸ்பமன்ட்

விமர்சகர்கள்.

தீவிரமாக

ஜி

பவளியிடப் ட்ட

க்கூறு
இரண்டு

புத்தக அத்தியாயங்கள். ஸ் ிரிங்கர் ரநச்சரால் ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட்ட ‘உடல்
ருமன்

மற்றும்

ஆரராக்கியத்தில்

அதன்

தாக்கம்’ புத்தகத்தின்

இமண

ஆசிரியராக உள்ளார்.
இந்தியாவின் பசன்மனயில் உள்ள சர்வரதச சுகாதார விருதுகள் 2018 இல்

‘ ரயாபடக்னா

ஜியில்

இளம்

ஆராய்ச்சியாளர்’

தற்ர ாது, கணக்கீ ட்டு உயிரியல் அணுகுமுமறமயப்

விருமதப்

யன் டுத்தி மருந்து

வடிவமமப்பு குறித்த ஆராய்ச்சிமய ரமற்பகாள்கிறார். இளங்கம
முதுகம

(முதுநிம

ரமற் ார்மவயாளராக உள்ளார்.

மற்றும்

ிஎச்.டி)

ப ற்றார்.
மற்றும்

மாணவர்களுக்கு

உள்ளடக்கம்
உள்ளடக்கங்கள்

ெக்கங்கள்

அ

வியாதி

இ

முன் பவளிப் ாடு தடுப்பூசி

உ

தடுப்பூசி பவளிப் ாடு

ஊ

கால்நமட அம்சம்

ஆ
ஈ

எ

வி

ங்கு கடி காயங்கமள நிர்வகித்தல்

ிந்மதய பவளிப் ாடு

ப ாதுவான ரகள்விகள்

ரநாய்த்தடுப்பு

2
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66
82
85
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mwpKfk;
nugp!; vd;gJ ,e;jpahtpy; ,d;Wk; xU bghpa Rfhjhu
gpur]rpidahf ,Uf;Fk; gz;ila neha;fspy; xd;whFk;. mjpf rf;jp
tha;e;j etPd jLg]g{rpfs; kw;Wk; ,k;a{ndhFnshgpd;fs; fpilj;j
nghjpYk; ,e;j neha; ,d;Dk; ,e;jpahtpd; fpuhkg]g[w';fspy; mjpf
vz;zpf;ifapyhd thH;f;ifia vLj;Jf; bfhs;fpwJ. gaDs;s eha;
nugp!;
fl]Lg]ghl]Lj;
jpl]lk;
,y;yhjpUe;jhy;
btwp
gpoj;j
eha;fsplkpUe;J foj;j gpd; nugP!%f;F MshFk; egh]fs; jLg]g{rpfs;
kw;Wk; ,k;a{ndhFnshgpd;fs; cs;spl]l etPd etPd Kw;fhg]g[
rpfpr]irapd; \yk; Kiwahf mwpt[Wj;jg]gl]L eph]tfpf;fg]gLtJ
fl]lhakhFk;. gyeha; foj;jth]fSf;F Kiwahd rpfpr]ir fpilf;fhj
Jujph]#;ltrkhdJ. ,J rpfpr]ir njhy;tpfSf;F tHp tFf;fpwJ.
rkPgj;jpa khj';fspy; epfH;e;j xU Kf;fpa Kd;ndw;wk; murh';fj;
Jiwfspy; fhyhtjpahd euk;g[ jpR jLg]g{rpia cw;gj;jp bra;tjw;Fk;
gad;gLj;Jtjw;Fk; KGikahd jil kw;Wk; tpy';Ffis foj;j
midtUf;Fk; etPd jLg]g{rpfshy; rpfpr]ir mspf;fg]gLk;. Mdhy;
,e;j jLg]g{rpfs; xU FWfpa fhyj;jpw;Fs; rhpahd Md;ogho gjpiyg]
bgw ghpe;Jiuf;fg]gl]l mst[ ml]ltizapd;go eph]tfpf;fg]gLtJ
kpft[k; mtrpak; rpfpr]irapd; kw;bwhU mk;rk; bgUk;ghYk;
g[wf;fzpf;fg]gLk; nugp!; ,k;a{ndhFnshg{ypd; (RIGS) eph]thfkhFk;.
mit midj;J tif III btspg]ghLfspYk; caph]fhf;Fk;. ,uz;L
jrhg]j';fSf;Fk; nkyhf etPd jLg]g{rpfs; kw;Wk; Mh].I.$p.f;fs;
fpilj;jhYk; tpy';Ffis foj;jth]fspd; nkyhz;ik Fwpj;J
kUj;Jth]fSf;F rpfpr]iraspg]gjpy; gy jtwhd vz;z';fSk;
re;njf';fSk; cs;sd. tpy';F foj;jy; nkyhz;ik Fwpj;j mof;fo
nfl]fg]gLk; nfs;tpfs; Fwpj;j ,j;jifnal]il jdpahh] Jiwfs; kw;Wk;
muR kUj;Jtkidfs; kw;Wk; kUe;jf';fspy; cs;s kUj;Jth]fs;
ga;dgLj;j ntz;Lk;.
,e;jpahtpy; ,wg]g[fs; Mj;jpukile;j nugp!; ,wg]g[fshy;
epfH;e;jd. (gf;fthj nugp!; tHf;Ffs; nrh]f;fg]gltpy;iy) xt;bthU
Mz;Lk; gjpthfpd;wd. ,J bkhj;j ,wg]g[fspy; 21.52% MFk;. 2030f;Fs;
,e;jpahtpy; nugpi! ($Pnuhnugp!; blj;) mfw;Wnthk;.
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m. tpahjp
ரேபிஸுக்கு எதிோன தடுப்பூசியைக் கண்டுபிடித்த இேண்டு முன்ரனாடிகள்

லூைிஸ் பாஷர்

எமிலி ரூக்ஸ்

cyf Rfhjhu mikg]gpd;go nugp!pd; tiuaiw
 kdpjh]fs; kw;Wk; tpy';Ffspy; re;njfpf;fg]gLk; epfH;t[fis
Ma;tf
mog]gilapyhd
fz;fhzpg]ghy;
Mjhpf;fg]gLk;
nugp!%f;F ehLfs; epiyahd tiuaiwfis gad;gLj;j
ntz;Lk;.
 kdpjh]fspy; nugp!pd; re;njfj;jpw;Fhpa kUj;Jt tHf;F
gpd;tUkhW tiuaWf;fg]gLfpwJ
o nfhkh kw;Wk; ,wg]ig nehf;fp Kd;ndWk; iQguhf;otpl]o
(rPw;wk; bfhz;l nugp!;) my;yJ gf;fthj neha;f;Fwpfs;
(gf;fthj nugp!;) tot';fshy; Mjpf;fk; brYj;Jk; xU
fLikahd
euk;gpay;
neha;f;Fwp
(vd;brghypo!;)
bghJthf ,ja my;yJ Rthrf; nfhshW/ bghJthf
cs;ns jPtpu rpfpr]ir vJt[k; bra;ag]glhtpl]lhy; Kjy;
mwpFwpfspd; 7-10 ehl]fs; ,tw;wpy; gpd;tUtdtw;wpy;
VnjDk; xd;W ,Uf;fyhk;.
o Vnuhnghgpah/ iQl]nuhnghgpah/ gnu!;Orpah my;yJ
cs;~h] kaf;fkhf;fg]gl]l typ/ o!;@ng$pah cs;~h]
kakhf;fg]gl]l gytPdk;/ Fkl]ly; my;yJ the;jp.
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,e;jpahtpy; kdpj btwpeha;
 ,e;jpahtpy; nugp!; ghjpg]g[ xU jrhg]j fhykhf ve;jbthU
btspg]gilahd tPH;r]rpa[k; ,y;yhky; bjhlh]e;J epfH;e;J
bfhz;oUf;fpwJ.
 nkYk; ,e;j epfH;t[fs; cz;ikahd epfH;t[fis Fiwj;J
kjpg]gpLtjhf ,Uf;fyhk;. Vbddpy; ,e;jpahtpy; nugp!; ,d;Dk;
xU Fwpg]gplj;jf;f nehahf ,y;iy.
 ,e;j epiyik jLg]g[ eltof;iffs; Fwpj;j tpHpg]g[zh]t[
,y;yhjjhy; nt+d;wpa[s;sJ.
o Fiwe;j neha; jLg]g{rp
o xU fl]Lg]ghlw;w nfhiu kf;fs; bjhif
 gy kUj;Jt epg[zh]fspd; gFjpapYs;s rhpahd gpe;ija
btspg]ghL Kw;fhg]g[ gw;wpa nkhrkhd mwpt[/ kw;Wk; nugp!;
vjph]g]g[ jLg]g{rp kw;Wk; ,k;a{ndh Fnshg{ypd; xG';fw;w rg]is
Fwpg]ghf Kjd;ik Rfhjhu guhkhpg]g[ trjpfspy;
RABIES : uhgP!; - rpf;fypd; mst[
 cyfshtpa ,wg]g[fs;
59000
 Mrpahtpy; ,wg]g[fs;
59.6%
 Mg]gphpf;fhtpy; ,wg]g[fs;
36.4%
 ,e;jpahtpy; ,wg]g[fs;
12/700
(2005Mk; Mz;oy; ,e;jpahtpy; rPw;wk; bfhz;l nugp!;-MDS)
tUlhe;jpu kdpj nugp!; ,wg]g[
jw;nghija Rik (cyf Rfhjhu
mikg]g[ APCRI rh]nt 2017)
kdpj nugp!; ,wg]g[ tpfpjk;
tpy';F ePh]j;njf;fk;
ehapd; bjhif
bry;y eha; kdpjd; tpfpjk;
tUlhe;jpu tpy';F fo epfH;t[
Mz;L tpy';F fo Rik
tpy';Ffspd; fo fhuzkhf
tUlhe;jpu kdpj ehl]fs;
,Hf;fg]gLfpd;wd
tpy';Ffspd; fo rpfpr]irf;fhd
tUlhe;jpu kUj;Jtr] bryt[

20/000 (2003-2004 mwpf;if)
12/700 tUlj;jpw;F
xt;bthU 20 epkpl';fSf;Fk; xd;W
eha;fs;/ g{idfs;/ K';T!;/ ehpfs;
28 kpy;ypad;
1 : 36
1000f;F 17.4
17.4 kpy;ypad;
38 kpy;ypad;
+gha; 2 gpy;ypad; njhuhakhf
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nehaUk;g[ fhyk;
 3 ehl]fs; Kjy; gy Mz;Lfs; tiu khWgLk;
 bghJthf 2-3 khj';fs; mhpjhf 1 tUlj;jpw;F nky;
 nehaUk;g[ fhyk; itu!; Rik
 itu!; ,ndhFy';fspd; nlh!; nghd;wtw;iwg] bghWj;jJ
 Kiwaw;w fhak; guhkhpg]g[
 btspg]ghl]od; ghij kw;Wk; ,lk;
 jdpg]gl]l fhuzpfs;/ taJ kw;Wk; nehbajph]g]g[ ghJfhg]g[
 itu!; gy ehl]fs; kw;Wk; Mz;Lfs; brayw;w epiyapy;
,Uf;fyhk;.
nugp!; - fhuzkhd gz;g[fs;
FLk;gk; : Rhabdoviridae
nghpdk; : iyr itu!; tif I
mst[ : mz;zsthf 180 vd;.vk; ePsKk; 75 vd; vk; mfyKk; xw;iw
!;luhz;l] vjph]kiw czh]t[ld; Mh].vd;.V kugq/
vyf;l]uhd; Ez;nzhf;fp \yk; kl]Lnk fhz Koa[k;

4

kdpjdpy; Ma;tf laf;ndhrp!;
 rPuk; - tpy';F clypy; ,Uf;Fk; ePh]j;j gFjp
 rpvd;v!; jput';fs;
 rpWePh]
 njhy; khjphpfs;
 fhh]dpay;!;kpah]
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 \is gahgg]!pgps!;
 gp.rp.Mh] +

நெக்ரி உடல் (டாக்டர் அநடல்ச் சிநெக்ரி 1903)

kUj;Jt hPjpahf btwpj;jdkhd tpy';FfsplkpUe;J jpRf;fspd;
tuyhw;W Ma;t[ Rkhh] khjphpfspy; bef;hp cly;fisf; fhl]LfpwJ.
,jw;F khwhf o.v@g].V nrhjid fpl]lj;jl;l 100% khjphpfspy; nugp!;
Md;ob$idf; fhl]LfpwJ. kw;w re;jh]g]g';fspy; btwpj;jdkhd
jpRf;fspy; bef;hp cly;fspypUe;J ntWgLtijf; bfhz;Ls;sd. ,e;j
rpf;fy;fshy;/ bef;hp cly;fspd; ,Ug]g[ 50% tHf;Ffspy; ,Ue;jhYk;/
o.v@g].V nrhjid nugp!py; 100% fz;lwpa[k; kw;Wk; ek;gfj;jdkhdjhf
fUjg]gLfpwJ.
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என்நசபாலிடிக் ரேபிஸ் (எம்.ஆர்.ஐஅம்சம்)
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ghuhypof; nugP!;
fh]g]gg]ig tha; KJbfYk;gpd; gpe;ija fhnlhypdpak; mr]R T1W
bjspthd mjpfhpf;Fk; KJbfYk;g[ euk;g[ nth]fs; Fwpg]ghf gf;fthj
nehapy; bjspthff; fhzg]gLk; KJbfYk;g[ euk;g[ nth]fs;.

cyf Rfhjhu mikg]g[ - nr$; rpfpr]irf;fhd tHpfhl]Ljy;fs;
tUk; Kd; fhg]gnj rpwe;jJ.
 btspg]ghLf;F gpe;ija rpfpr]ir
 Kd; btspg]ghL rpfpr]ir
btspg]ghL tiff;F Vw;g ghpe;Jiuf;fg]gl]l gpe;ija btspg]ghL
Kw;fhg]g[
bt xU cs;ehl]L my;yJ fhl]L ghpe;Jiuf;fg]gl]l gpe;ija
spg] tpy';Ff;F btspg]gLk; tif btspg]ghL neha;j;jLg]g[
ghL re;njfj;jpw;FhpaJ
my;yJ
ti btwpj;jdkhd my;yJ tpy';F
f
nrhjidf;F fpilf;ftpy;iy vd
cWjpg]gLj;jg]gl]Ls;sJ
I
tpy';Ffisj; bjhLtJ my;yJ vJt[kpy;iy
cztspg]gJ
II
btspg]gLj;jg]glhj
rUkj;jpd; jLg]g{rpia
cldoahf
epg]gpsp'; rpWfPwy;fs; my;yJ eph]tfpf;ft[k; 10 ehl]fs;
rpuha;g]g[fs;
,uj;jg]
nghf;F fz;fhzpg]g[ fhyk; KGtJk;
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,y;yhky; (btspg]ghL)

III

xw;iw my;yJ gy
ouhd;!;blh]khy; foj;jy; my;yJ
fPwy;fs;/ rsp rt;t[ khRgLjy;
my;yJ tpy';Ffspd;
ckpH;ePUld; cile;j njhy;/
btsthy;fSld; neuo bjhlh]g[
fhuzkhf btspg]ghLfs;
(fLikahd btspg]ghL)

tpy'F
Mnuhf;fpakhf
,Ue;jhy;
my;yJ
bghUj;jkhd
nehawpjy;
El]g';fisg]
gad;gLj;jp
ek;gfkhd
Ma;tfj;jhy;
nugp!%f;F
vjph]kiwahf
ep+gpf;fg]gl]lhy;
rpfpr]iria
epWj;J';fs;.
ngl]
btspg]ghL
rk;ge;jg]gl]lhy;
\d;whk;
tifahff;
fUJ';fs;
(,e;jpahtpy; ,y;iy)
nugp!; jLg]g{rpia
cldoahf eph]tfpf;ft[k;
nugp!;
,k;a{ndhFnshg{ypd;/
Kd;Dhpikf;F gpe;ija
neha;j; jLg]g[ nehiaj;
bjhl';fpa gpd; tpiutpy;
Kjy; jLg]g{rp msit
eph]tfpj;j 7 ehl]fSf;F
nugp!; ,k;a{ndhFnshg{ypd;
brYj;jg]glyhk;. 10 ehl]fs;
fz;fhzpg]g[f; fhyk;
KGtJk; tpy';F
Mnuhf;fpakhf ,Ue;jhy;
my;yJ bghUj;jkhd
nehawpjy; El]g';fisg]
gad;gLj;jp ek;gfkhd
Ma;tfj;jhy; nugp!%f;F
vjph]kiwahf
ep+gpf;fg]gl]lhy;
rpfpr]iria epWj;J';fs;.
khw;whf tpy';F 10
ehl]fSf;F nky;
Mnuhf;fpakhff;
fhzg]gl]lhy; Pr EP Mf
khw;wg]glyhk;.

 Fiwe;j
Mnuhf;fpakhd
gFjpapy;
my;yJ
,Ue;J
btspg]gilahf
Mnuhf;fpakhd
eha;
my;yJ
g{id
fz;fhzpg]gpd; fPH; itf;fg]gl]lhy; rpfpr]ir bewpKiw
bjhl';fg]gl ntz;Lk;. ve;j eha; btwpj;jdkhdJ my;yJ
9

btwpj;jdkhdJ vd;gij Muk;gj;jpy; fz;lwptJ eilKiwapy;
rhj;jpakw;wJ.
 ,e;j mtjhdpg]g[ fhyk; eha;fs; kw;Wk; g{idfSf;F kl]Lnk
bghUe;Jk;.
 nkYk; mr]RWj;jg]gl]l my;yJ Mgj;jhd caphpd';fSf;F
btwpj;jdkhdjhf re;njfpf;fg]gLk; gpw cs;ehl]L kw;Wk; td
tpy';Ffis fUizf; bfhiy bra;a ntz;Lk; kw;Wk; mtw;wpd;
jpRf;fs; bghUj;jkhd Ma;tf El]g';fshy; nugp!; Md;ob$d;
,Ug]gij Ma;t[ bra;a ntz;Lk;. nugp!; rpfpr]irf;F ,uz;lhtJ
bfhLf;ftpy;iy vd;gjhy; ve;j jhkjKk; ,y;yhky; tpiutpy;
rpfpr]iriaj; bjhl';f ntz;Lk;.
 Fwpg]ghf jiy/ fGj;J/ Kfk;/ iffs; kw;Wk; gpwg]g[Wg]g[fspy;
foj;jy; tif III btspg]ghLfshFk;. Vbddpy; ,it kj;jpa euk;g[
kz;lyj;jpw;F beUf;fkhf cs;sd. ,e;j itu!; KJbfYk;gpd;
Kd;g[w bfhk;g[ bry; tHpahf 1 kp.kP / ehs; ntfj;jpy; \isf;Fr]
brd;W \isia mila[k;. tpiutpy; nehahsp nugp!;
vd;brghypoi! mHpg]ghh].
fhak; fHpg]giw kw;Wk; Kjd;ik guhkhpg]g[
 fhak; fHptiw Fwpj;j jw;nghija cyf Rfhjhu mikg]g[
ghpe;Jiufs; 15 epkpl';fSf;Fk; nkyhf XLk; FHha; ePhpd; fPH;
nrhg]igg] gad;gLj;jpa fhaj;ij fGt ntz;Lk;.
 nghtpnlhd; - Md;obrg]of;tpnthrply; kw;Wk; fpUkp ehrpdp
gz;g[fisf; bfhz;l mnahod;!;f;ug]nyh#d; gad;gLj;jg]
glyhk;.
 Nj;jpuj;ijj; jtph]f;ft[k;
itu!; EiHt[f;fhf gy JiwKf';fs; jpwg]gjhy; itui! kpf
ntfkhf gug]g Koa[k;.
 jtph]f;f KoahjJ. fha';fis Rj;jg]gLj;jp RIG cld; CLUtt[k;
Fiwe;jgl]r Nl]Rkj;jpw;F gy kzp neuk; fhj;jpUf;ft[k;
 itu!; EiHt[f;fhf gy gFjpfisj; jpwg]gjw;fhf cs;~h]
kaf;f kUe;Jfisj; jtph]f;f Kaw;rpf;ft[k;.
 ,uz;lhk; epiy Nl]Rkk;. Mh].tp.vd;.V (nugp!; itu!; Md;ogho
ghJfhg]g[ kl]lj;jpy; (0.5 IU) mila[k; nghJ Fiwe;jJ 2- 3
thu';fSf;Fg] gpwF rpwe;j xg]gid Kot[fs;
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vjph]g]g[ nugp!; jLg]g{rp – btt;ntW bewpKiw
 mfg]-moj;njhy; (,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rp) 4 mst[fs;
 0-3-7-28
 ESSEN (jira{lhd) 4 -5 mst[fs; 0-0-0->-0
 ZAGREB (jira{lhd) 4 mst[fs;
 2-0-1-1

மனித ரேபிஸ் தடுப்பூசிைின் ரதால் வழிமற்றும் தயசயூடான தளங்கள்
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இன்ட்ோநடர்மல் ரேபிஸ் தடுப்பூசி

,d;l]uhblh]ky nugp!; jLg]g{rp – bray;tHpKiw
,d;l]uhblh]ky; jLg]g{rp vd;gJ njhypd; rUkj;jpd; mLf;fpy;
m';fPfhpf;fg]gl]l nugp!; jLg]g{rp (my;yJ Md;ob$d;) itg]gjhFk;.
gpd;dh] Md;ob$d; epzePh]tofhy; tHpahf gpuhe;jpa epzePh]
Kida';fSf;Fk; gpd;dh] bul]oFnyhvz;nlhbjypay; mikg]g[f;Fk;
xU cldo mjpf ghJfhg]g[ vjph]g]g[ rf;jpia btspg]gLj;JfpwJ. cly;
gjpy;.
gpe;ija btspg]ghL neha;j; jLg]g[f;F vjph]g]g[ nugp!; jLg]g{rp (cyf
Rfhjhu mikg]g[ kw;Wk; bjhHpy;El]g mwpf;if bjhlh] (12 April 2018)
gpe;ija btspg]ghL jLg]g{rp tpjpKiw Kd;g[ neha;j;jLg]g[
,y;yhjth]fSf;F)
 xUthuk; ,uz;L js';fs; ,d;l]uhblh]ky; ehl]fspy; 0/ 3 and 7
 ,uz;L thu';fs;/ xU jsk; ,d;l]uhK!;Fyh] ehl]fspy; 0/ 3/ 7
kw;Wk; ehl]fspy; 14-28
 \d;W thu ,d;l]uhK!;Fyh] ehs; 0 (2 js';fs;)/ 7 (1 jsj;jpy;)
kw;Wk; 21 (1 jsj;jpy;)
 Kf;fpakhd kw;Wk; cWjpg]gLj;jg]gl]l btspj;jdkhd eha;
foj;jjpy; kw;wit Fwpg]gplt[k;) ehs; 0 (,ul]il nlh!;) bjhlh]e;J
KGvbrd; / IoMh]tp tH';fg]glyhk;.
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 Fiwe;jJ ,uz;L mkh]t[fs; ,d;l]uhK!;Fyh] my;yJ
,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rp bgw;wth]fs;/ Kd; my;yJ gpe;ija
btspg]ghL Kw;fhg]g[ vd Kd;g[ nugP!%f;F vjpuhf neha;j; jLg]g[
kUe;Jfshf fUjg]gLfpwhh]fs;.
Kjd;ik gjpy;
 ,J Muk;g nehbajph]g]g[ gjpy;
 xU egUf;F Kjd; Kiwahf jLg]g{rp brYj;jg]gLk; nghJ
,uj;jj;jpy; Md;oghofs; njhd;Wtjw;F 3-10 ehl]fSf;F
Kd;djhf kiwe;jpUf;Fk;
 Md;ogho IgM tifiar] nrh]e;jJ.
 mLj;j 2-3 ehl]fs; - ,J rPuhf cah]e;J/ cr]repiyia vl]LfpwJ.
gpd;dh] mJ tsh]e;j ntfj;jpy; FiwfpwJ.
,uz;lhk; epiy gjpy;
,J xU g{!;lh]nlh!pd; gjpy;
,J gy tHpfspy; Kjd;ik gjpypypUe;J ntWgLfpwJ
 FWfpa kiwe;j fhyk;
 Md;ogho cw;gj;jp tpfpjk; kpft[k; tpiuthdJ
 Md;oghofs; mjpf mstpy; cs;sd
 Md;ogho
gjpy;
ePz;l
fhyj;jpw;F
mjpf
mstpy;
guhkhpf;fg]gLfpwJ.
 ,e;j Md;oghofs; Md;ob$Dld; gpizf;f mjpf Mh]tk;
my;yJ jpwidf; bfhz;Ls;sd.
 gM kw;Wk; IgG Md;ogho ,uz;od; cw;gj;jp cs;sJ
 IgM ,d; cw;gj;jp FWfpa fhyj;jpw;F kw;Wk; IgG ,d; cw;gj;jp
kpft[k; ePz;l fhyj;jpw;F MFk;. vdnt ,t;thW cw;gj;jp
bra;ag]gLk; neha; vjph]g]g[ rf;jp Fwpg]gpl]lJ.
 ,e;j tpiuthd gjpyhdJ nehbajph]g]g[ epidtfj;jpw;Fk;
fhuzkhFk;.
 Fwpg]gpl]l Md;ob$idf; fz;lwptjpYk; vg]nghJ tpidg[hpa
ntz;Lk; vd;gjpYk; ,J gad;gLj;jg]gLfpwJ.
 Kjd;ik kw;Wk; ,uz;lhk; epiy gjpy; kw;Wk; nehbajph]g]g[
epidtfk; ,uz;Lk; kW rPuikg]gpd; mog]gilahFk;.
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tif III
btspg]ghLfspy; nugp!; ,k;a{ndhFnshg[ypd; eph]thfk;
 Fjpiu nugp!; ,k;a{ndhFnshg{ypd; (ERIG)-40 IU xU fpnyh cly;
wt fhak; kw;Wk; mijr] Rw;wpa[s;s KG cs;~h] eph]thfj;jpw;FK;
mAB jahhpg]g[ ,e;jpahtpy; 2017y; chpkk; bgw;wJ kw;Wk; jw;nghJ
kUj;Jt mikg]g[fspy; gad;gLj;jg]gLfpwJ.
 kdpj nugp!; ,k;a{ndhFnshg{ypd; (HRIG) – 20 IU xU fpnyh
cly; wt fhak; kw;Wk; mijr] Rw;wpa[s;s KG cs;~h]
eph]thfj;jpw;Fk;
 nugp!;nkhndhf;nshdy; Md;ogho (RmAb)- 3.33 IU xU fpnyh
cly; wt. fhak; kw;Wk; mijr] Rw;wpa[s;s KG cs;~h]
eph]thfj;jpw;Fk;

cyf Rfhjhu mikg]g[ ghpe;Jiuj;jJ kw;Wk; khw;W gpe;ija
btspg]ghL Kw;fhg]g[ tpjpKiwfs;
Fwpg]g[fs;
cyf Rfhjhu
mikg]g[ kw;Wk;
bjhHpy; El]g
mwpf;if
bjhlh]) 12 April
2018
cyf Rfhjhu mikg]g[ ghpe;Jiuf;fg]gl]l cs;tpist[ tpjp
1 thuk;
7 ehl]fs;
2-2-2-0-0
2 js';fs;
cyf Rfhjhu mikg]g[ ghpe;Jiuf;fg]gl]l cs;tpist[ tpjp
2 thuk;
14-28 ehl]fs; 1-1-1-1-0
31
3 thuk;
21 ehl]fs;
2-0-1-0-1
32
khw;W ,k;a{ndhb$dpf; ,d;l]uhblh]ky; tpjpKiwfs;
1 khjk;
< 28 ehl]fs;
2-2-2-0-2
33
2 js';fs;
1 khjk;
< 28 ehl]fs;
4-0-2-0-1
34/ 35
vspikg]gLj;j
gl]l ehd;F
js';fs;
1 thuk;
7 ehl]fs;
4-4-4-0-0
36-38
4 js';fs;
PEP

tpjpKiw

epr]rakhf
fhyk;

xU fpspdpf;
tUiff;F Crp
js';fspd;
vz;zpf;if (ehs;
0/3/7/14/21-28)
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Kd;g[ neha;j; jLg]g[f;Fhpath]fSf;F nugp!; gp.,.gp Ke;ija
KGikahd
PrEP
my;yJ
PEPI
Mtzg]gLj;jf;Toa
btspg]gLj;jg]gl]l my;yJ kPz;Lk; btspg]gLj;jg]gl]l nehahspfSf;F
kw;Wk; Fiwe;jJ ,uz;L nlh!; nugp!; jLg]g{rpf;Fg] gpwF PEP bjhliu
epWj;jpa egh]fSf;F gpd;tUgit bghUe;Jk;.
 ve;j nugp!; ,k;a{dhy$p Rl]of;fhl]lg]gltpy;iy
 PEP ,d; cs;eph]thfk;
o 0 kw;Wk; 3 ehl]fspy; xU js ,d;l]uhblh]ky; jLg]g{rp
eph]thfk;
o ehd;F js';fSf;Fs; jLg]g{rp eph]thfk; ehs; 0 ,y; kl]Lnk
 xU KG jLg]g{rpf;Fg]gpapd; ehl]fs; 0 kw;Wk; 3 ,d; xU js
,d;l]uhK!;Fyh] eph]thfk;
Ke;ija PEP I PrEP f;F rkkhdjhf Mtzg]gLj;j Koahjth]fs;
my;yJ KGikahd PrEPI Rl]of;fhl]odhy; RIG cl]gl KG PEPIg]
bgw ntz;Lk;.

nkhndhf;nshdy; Md;ogho (mAb)
xU vk;Vgp (mAB) jahhpg]g[ ,e;jpahtpy; 2017Mk; Mz;oy; chpkk;
bgw;wJ. jw;nghJ m';F kUj;Jt mikg]g[fspy; gad;gLj;jg]gLfpwJ.
g[tpapay; kw;Wk; bjhw;W nehapay; NHiyg] bghWj;J/ nugp!;
,k;a{dhy$pf;F khw;whf mAbs ,d; gad;ghL Cf;Ftpf;fg]gLfpwJ.
nugp!; PEPf;fhd vk;Vgp jahhpg]g[fspd; kUj;Jt gad;ghL kw;Wk;
tpist[fis fz;fhzpf;f xU gjpntl]il guhkhpf;f cyf Rfhjhu
mikg]g[ ghpe;Jiuf;fpwJ.
tpepnahf tuk;g[fs; (cyf Rfhjhu mikg]g[ bjhHpy;El]g mwpf;if
bjhlh] 1012 Vg]uy; 2018
btwpeha; ghjpg]g[f;Fs;shd re;njfj;jpw;Fhpa rhj;jpakhd my;yJ
cWjpg]gLj;jg]gl]l midj;J kf;fSf;Fk; jdpahh]Jiw cl]gl
jpwikahd CHpah]fshy; eph]tfpf;fg]gLk; nghJkhd PEPf;F rhpahd
neuj;jpy; mqfy; ,Ug]gij cWjp bra;a murh';f';fSk; bghWg]ghd
epWtd';fSk; tpjpKiwfisr] bray;gLj;j ntz;Lk;. midj;J
ehLfspd; ghpe;JiufspYk; cs; eph]thfk; nrh]f;fg]gl ntz;Lk;.
Koe;jhy; nugp!; jLg]g{rpfs; kw;Wk; caphpay; mqfYf;fhd rpwe;j
Kiwiaj; jPh]khdpf;f bryt[jpwidg] gof;f ntz;Lk;.
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 jLg]g{rpfs; kw;Wk; Mh].I.$pfSf;F tHf;fkhd mqfy; ,y;yhj
mikg]g[fspy; my;yJ njitia g{h]j;jp bra;a rg]is
nghJkhdjhf ,y;yhj epiyapy;/ mjpf Mgj;J cs;sth]fSf;F
bghUl]fis jpUg]gptpLtJ Fwpj;J ghprPypf;f ntz;oaJ
mtrpak;. xU Fwpg]gpl]l mst[ nugp!; ,k;a{dhy$p fpilj;jhy;
gpd;tUk;
mst[nfhy;fspd;
mog]gilapy;
btspg]gLk;
nehahspfSf;F Kd;Dhpik mspf;fg]gl ntz;Lk;.
 gy fofs;
 MHkhd fha';fs;
 jiy/ fGj;J kw;Wk; iffs; nghd;w clypd; kpft[k; g[Jikahd
gFjpfSf;F fof;fpwJ
 fLikahd nehbajpg]g[ FiwghL
 cWjpg]gLj;jg]gl]l my;yJ rhj;jpakhd nugp!%ld; xU
tpy';fpypUe;J foj;jy; kw;Wk;
 xU kl]ilapypUe;J rsp rt;t[fspd; fo fPwy; my;yJ btspg]ghL
nugp!%f;F mjpf Mgj;J cs;sth]fSf;F RIG my;yJ jLg]g{rpiaf;
fl]Lg]gLj;JtJ gy Mgj;J Fiwe;jth]fSf;F Mgj;ij tpistpf;Fk;
kw;Wk; bray;gLJ;jg]gLtjw;F Kd;g[ ftdkhf ghprPypf;fg]gl ntz;Lk;.
tpthpf;fg]gl]Ls;sgo re;njfj;jpw;fplkhd nugp!%d; tpy';FfSld;
bjhlh]g[ila Mgj;ij kjpg]gPL bra;tJ nugp!; caphpay; bghUl]fspd;
njitaw;w gad;ghl]ilf; Fiwf;Fk; kw;Wk; RIG kw;Wk; my;yJ jLg]g{rp
tH';fy; njitia g{h]j;jp bra;a Koahj nghJ fUj;jpy; bfhs;s
ntz;Lk;.
,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rp mog]gil/ bray;jpwd; kw;Wk; ed;ikfs;
nfs;tp - ,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rp vd;why; vd;d>
gjpy; - ,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rp kpft[k; ghJfhg]ghdJ kw;Wk;
gads;sJ. rptj;jy;/ typ kw;Wk; cs;~h] g]+l]l!; nghd;w rpwpa gf;f
tpist[fs; cl]brYj;jg]gl]l ,lj;jpy; Vw;glyhk;. ,it kpft[k;
nyrhdit. bghJthf ve;j kUe;JfSk; njitapy;iy. fha;r]ry;
kw;Wk; kahy;$pah nghd;w Kiwahd gf;ftpist[fSk; Vw;glyhk;.
mit eph]tfpf;fg]glyhk;. Md;ouhgP!; jLg]g{rpf;fhd tpiy mjpfkhf
,Uf;Fk; ,e;jpah nghd;w xU ehl]oy; mjpf nehbajph]g]g[ rf;jpa[ld;
Toa kf;fSf;F Fiwe;jgl]r nlh!; \yk; jLg]g{rp nghLtJ vg]nghJk;
ey;yJ.
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nfs;tp – mst[ vd;d>
gjpy; - brUFk;gf;fj;jpYs;s ,uz;L bly;nlha;LfspYk; ,J 0.1 kP / 0.1
kpy;yp MFk;. ,J jha; br";rpYit r';f ml]ltiz vd
miHf;fg]gLfpwJ. Kjypy; jha;yhe;jpy; bray;gl]lJ.
njjp mst[ 2-2-2-0-2/ 0-3-7-14-21 or 28
bkhj;j bjhFjp 0.8 ml
nfs;tp - ,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rp ml]ltiz vd;why; vd;d>
gjpy; - ,J Mf;!;nghh]L ml]ltiz vd miHf;fg]gLfpwJ mst[
8-0-4-0-1-1.
jpdk; 0-3-7-14-28-90
,J 1980fspy; thuhy; kw;Wk; epf;fy;rd; Mfpnahuhy; bjhl';fg]gl]lJ.
nfs;tp – mwptpay; mog]gil vd;why; vd;d> braypd; tHpKiw vd;d>
gjpy; - blh]kp!; kw;Wk; nky;njhy; Mfpait Md;ob$d; tH';Fk;
fy';fspy; epiwe;Js;sd. Ivk; my;yJ v!;rp tHpa[ld; xg]gpLk;nghJ
Io ghijf;F jLg]g{rp tH';FtJ rpwpa mstpyhd jLg]g{rp \yk;
ghJfhg]g[ nehbajph]g]g[ gjpiyj; J}z;LfpwJ.
இன்ட்ோடடர்மல் ரேபிஸ் தடுப்பூசியின் டசயலின் வழிமுறற
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nfs;tp - ,e;jpa kUe;Jf; fl]Lg]ghl]lhsh] b$duy; vd;why; vd;d>
gjpy; - gpg]uthp 2006 md;W ,e;jpa kUe;Jf; fl]Lg]ghl]lhsh]
,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rpia gpd;tUkhW ghpe;Jiuf;fpwJ.
njh]tst[
 Fiwe;jgl]rk; 50 nehahspfs; / ehs;
 Fsph]r';fpypia guhkhpf;ft[k;
 nghJkhd gapw;rp bgw;w CHpah]fs;
 jpwe;j Fg]gpia kw;Wk; ghJfhg]ghd nrkpg]gplj;ij ed;F
mwpe;jth]
 28 gpg]uthp 2006 – gp.rp.,.rp.tp (ugPg{h]) & gp.tp.Mh].tp (btnuhuhg]) f;F
mDkjp tH';fg]gl]lJ.
 2 nk 2006 – gp.tp.Mh].tp (TD}h]) & gp.tp.Mh].tp (mgauhg])f;F
mDkjp tH';fg]gl]lJ.
 9 Mf!;l] 2006 – Fiwe;jgl]r tUif 10 nehahspfSf;F / ehs;
Fiwf;fg]gl]lJ
 20 mf; 2006 – Mw;wy; / Ionlh!; tH';fg]gl]lJ.
 3 $%iy 2007 (Ke;ija ghpe;Jiuia kPWfpwJ) – jLg]g{rpapd;
jpwd; > 2.5 rh]ntjr myFfs; (IU) / cs;kUe;J (IM) nlh!; bkhj;j
kWrPuikf;fg]gl]l msitg] bghUl]gLj;jhky;
 nk 2008 – gp.tp.Mh].tp (,e;jpuhg]) ,d;l]uh blh]ky; gad;ghl]ow;F
mDkjp tH';fg]gl]lJ
 ork;gh] 2008 - ,e;jpuhg]ig 1.0 kpy;yp cld; gad;gLj;j mDkjp
tH';fg]gl]lJ. fyitfs;
 ork;gh] 2009 – 1.0 kpy;yp ePh]j;jj;Jld; mgauhg]gpw;F mDkjp
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 2010 - tf;!puhg]-vd;
bfhz;Ls;sJ)

mDkjp

(1.0

kpy;yp

ePh]j;jj;ijf;

nfs;tp - cs;-njhy; (,d;l]uh-blh]ky;) gad;ghl]ow;fhf m';fPfhpf;fg]gl]l
jLg]g{rpfs; vd;d>
gjpy; cs; njhy; gad;ghl]ow;fhf ,e;jpa kUe;Jf; fl]Lg]ghl]lhsh]
b$duy; xg]g[jy; mspj;j jLg]g{rpfs;
 ugpg[h] (PCEC) 1kpyp
 PII Fd;D}h] (PVRV) 1 kpyp
 Mguhg (PVRV)/ 0.5 kp.yp kw;Wk; 1 kp.yp
 ntnuhg my;yJ Mguhg (PVRV) 0.5 kp.yp
 ,e;jpnuhg (PVRV)/ 0.5 kp.yp kw;Wk; 1 kp.yp
 tf;!;nuhg – vd; (PCEC) 1 kp.yp or PCECV - @~hpbyg]!;l]bua;d;gp.vk;jphpg[
nfs;tp – Io (ID) ghijapd; ed;ikfs; vd;d>
 gjpy; - tsnkhrkhd mikg]g[fspy; neha;j; jLg]g[ jpl]l';fspy;
gaDs;sjhf ,Uf;Fk;
 xt;bthU jLg]g{rp Fg]gpapypUe;Jk; mjpf mst[fisg] bgwyhk;.
 cw;gj;jpj; jpwd; \yk; tH';fy; kl]Lg]gLj;jg]gl]l ,lj;jpy;/
jLg]g{rp fpilg]gJ xU gpur]rpidahf ,Uf;fhJ (v.fh.
bjhw;Wf;fha;r]ry; jLg]g{rp)
,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rp eph]thfk;
jpRtsh]g]g[ nugp!pd; jLg]g{rp (o.rp.tp) Ioo. rp.tpI.vk; ,d; 20-30% Mf
,Uf;Fk;. ,J rkkhf gaDs;sjhf ,Uf;Fk;. Io tpjpKiwfspy; (5)
xg]gpLk; nghJ Io tpjpKiwapy; nehahspapd; tUiffspd;
vz;zpf;if Fiwthf ,Uf;Fk; (4)
gad;gLJ;jg]gLk; jLg]g{rpapd; mst[
mfr]rpijt[ ghij – bkhj;jk; 5 Fg]gpfis
 0 kpy;yp ePh]j;j x 5 Fg]gpfis – 5 kpy;yp my;yJ
0.5 kpyp a[ x 5 Fg]gpfis = 5 kpyp
,d;l]uhblh]ky; ghij (jha;yhe;J Ml]rp)
 0.1 kpyp x 2 js';fs; - 0.2 kpy;yp tUiff;F
 0.2 kpy;yp x 4 tUiffs; = 0.8 kpyp bkhj;jk; ,J I. kP mstpd; 1/5
MFk;.
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nfs;tp - ,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rp kw;Wk; ,d;l]uhK!;Fyh]
jLg]g{rpf;fhd tpiy vd;d>
gjpy; - ,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rp – 1 kpy;yp Fg]gpa[ld; KG ghl
rpfpr]ir - +.350 / vf;!; 1 = +.350
IM ghij - +.350 vf;!; 4-5
muRj; Jiwapy; +.200 vf;!; 1 = +.200/Io ghij bkhj;jk; 350 kpy;yp
nfs;tp

–

இந்தியாவில்

ஆேம்பத்தில்

IDRV

டசயல்படுத்தப்பட்ட

மா ிலங்கள் யாறவ?

gjpy; cj;jpugpunj#;
 ,e;jpahtpy; Kjy; khepyk;
 19 nk 2006- yf;ndhtpd; ghy;uhk;g{h] kUj;Jtkidapy;
bjhl';fg]gl]lJ
 25 Vg]uy; 2007 – bgh]Qhk;g{hpy; cs;s vk;.nf.rp.$p kUj;Jtf;
fy;Y}happy; bjhl';fg]gl]lJ.
Me;jpug]gpunjrk;
 4 $%d; 2007 – iQjuhghj;jpd; I.gp.vk;
fh]ehlfh
 8 brg]lk;gh] 2007 – kpk;!;/ khz;l]ah
nkw;F t';fhsk;
 23 $dthp 2008 gh!;fh] epWtdk;/ bfhy;fj;jh
 $%iy 2008 rh]n$.n$ kUj;Jtkid/ Kk;ig
nfs;tp - ,e;jpa kUe;Jf; fl]Lg]ghl]lhsh] b$duy; bray;gLj;Jtjpy;
Kd;bdr]rhpf;iffs; vd;d>
gjpy;  nghJkhd vz;zpf;ifapyhd nehahspfs; jpdKk; fpspdpf;fpy;
fye;J bfhs;s ntz;Lk; (Fiwe;jJ 5)
 Io tpjpKiwfspd; ml]ltiz Fwpj;J nehahspfSf;F
mwpt[Wj;jg]gl ntz;Lk;
20

 Io eph]thfj;jpd; El]gk; kw;Wk; kWrPuikf;fg]gl]l jLg]g{rpia
Kiwahf nrkpg]gJ Fwpj;J kUj;Jth]fs; kw;Wk; CHpah]fs;
gapw;rp bgw ntz;Lk;.
 g[duikf;fg]gl]l jLg]g{rpia 20 Kjy; 80 (6 Kjy; 8 kzp neuk;)
tiu nrkpf;ff; Toa fhy msit mwpe;J bfhs;sntz;Lk;.
 kW fl]likf;fg]gl]l jLg]g{rpia ,d;Rypd; rphp";rpy; rhpahf Vw;wp
cs;-njhy; Kiwapy; bfhLf;f ntz;Lk;
 jLg]g{rp njhyo mspf;fg]gl]lhy;/ nlh!; kPz;Lk; bra;ag]gl
ntz;Lk;
 vg]nghjhtJ tpy';F fof;f tHf;ifg] bgWk; jdpahh]
fpspdpf;Ffspy; - IM tHpia tpUk;g[';fs;
 ,nj nghd;w vr]rhpf;if murh';fj;jpYk; njit. tPzhfhky;
,Uf;f kpff; Fiwe;j nehahspfisg] bgWk; ika';fs;
 ,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rpapy; jtwhd El]gk; fhuzkhf
njhyo jLg]g{rpf;F tha;g]gpy;yhj I.vk;. ghijapy; ,k;a{ndh
rkurk; bra;ag]gl ntz;Lk;.
 giHa/ gytPdkhd nehahspapy;/ njhy;jsh]thf ,Uf;Fk;
,lj;jpy;/ ,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rp Kuzhf cs;sJ.
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ரேபிஸ் இம்யூரனாகுரளாபுலின்(RIG) அட்மின்ஸ்ட்ரேன்
ரபாடார் மல்டி ரபார் ஊசி.

வெறித்தனமான நாய்

கடித்ததால்

மூக்கில் கடுமமயான காயம் உள் ள
ஒரு

நநாயாளி-

அட்மின்ஸ்ட்ரேன்

காயம் ,
மற்றும்

சிகிச ்மசயின்பின்னர ்

RIG

சரியான

நரபிஸ் தடுப்பூசி உள் ளிட்ட அெசர
சிகிச ்மச நதமெ. ஆன்டிபாடி அளவு
நபாதுமான

மடட்நரமெக்

காண
் பிக்கும் நபாது

3

ொரகாலத்திற் குப்
அருகில்

உள் ள

பிறகு

காயம்

புமகப்படத்தில்

பார ்க்க முடிக்கிறது .
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ரபாடார் மல்டிரபார் ஊசிைின் படம்

இத்தயகை

விலங்கு

கடித்த

காைங்களில்

காைத்யத

குணப்படுத்துவது

கடினம். இதுரபான்ற சந்தர்ப்பங்களில் இேண்டாம் ெியல குணப்படுத்தும்
முயற

எப்ரபாதும்

காைம்

ஏற்பட்ட

ொளிலிருந்து

குயறந்தபட்சம்

2

வாேங்களுக்குப் பிறகு ரமற்நகாள்ளப்படுகிறது.

nfs;tp
cly; vilapd;go nugp!; ,k;a{ndhFnshg[ypd; msit Fiwe;jJ 50%
Mf Fiwf;f Koa[kh>
gjpy; - ehk; mijr] bra;a Koa[k;. nugp!; ,k;a{ndhFnshg[ypd;
,d;nlh!; FSl]oay; gpuhe;jpaj;jpy; jtwhfg] gad;gLj;jg]gLfpwJ.
Vbddpy; buonkl] Md;oghofs; (nugp!; ,k;a{ndhFnshg[ypd;fs;)
FSl]oay; gpuhe;jpaj;jpy; Fiwe;jgl]r braiyf; bfhz;Ls;sd.
fhaj;jpy; cs;s RIG ,d; Kf;fpa nehf;fk; EiHe;j ,lj;jpy; itui!
eLepiyahf;FtjhFk;. Mrphpahpd; ghh]itapd;go gFj;jwpt[/ ,J
rk;ge;jg]gl]l nkw;gug]g[ gFjpia mog]gilahff; bfhz;ljhf ,Uf;f
ntz;Lk;. ,njnghy; bghpa ghh]itapy; KG nlh!; NS cld; CLt
ntz;Lk;. (NS cld; NS kl';F) Fiwe;j nugp!; ,k;a{ndhFnshg[ypd;
jP';F tpistpf;Fk; kw;Wk; mjpfg]goahd nugp!; ,k;a{ndhFnshg[ypd;
bfhLf;ff;TlhJ. cjhuzkhf \d;whk; tif tpuy; Edpapy;
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fhakile;j xU nehahsp RIG
tHpfhl]Ljiyf; fz;lwpa ntz;Lk;.

,d;

mst[

Fwpj;j

rhpahd

khw;wpaikf;fg]gl]l gpe;ija btspg]ghL jLg]g{rp tpjpKiw (Kd;dh]
neha;j;jLg]g[f;Fs;shdth]fSf;F) kPz;Lk; btspg]ghL
 xU jsk; ,d;l]uhblh]ky; - ehl]fs; 0 kw;Wk; 3
 xU js ,d;l]uhK!;Fyh] – ehl]fs; 0 kw;Wk; 3
 ehd;F js cs;Kf – ehs; 0
 Fiwe;jJ ,uz;L mkh]t[fs; ,d;l]uhK!;Fyh] my;yJ
,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rp bgw;wth]fs;. Kd; my;yJ gpe;ija
btspg]ghL Kw;fhg]g[ vd/ Kd;g[ nugp!^f;F vjpuhf neha;j; jLg]g[
kUe;Jfshf fUjg]gLfpwhh]fs;.
Kd; btspg]ghL jLg]g{rp tpjpKiwfs; (cyf Rfhjhu epWtdj;jpd;
bjhHpy;El]g mwpf;if bjhlh] 1012 Vg]uy; 2018 Kd;bkhHpag]gl]l
tpjpKiw
 xU thuk;/ ,uz;L js';fSf;Fs; - ehl]fs; 0 kw;Wk; 7
 xU thuk;/ xU js ,d;l]uhK!;Fyh]- ehl]fs; 0 kw;Wk; 7
ngh!;l]vf;!;ngh#h]g]nuhgpyhf;!py; (PEP) njhy;tpfspd; fhuz';fs;
 cyf Rfhjhu mikg]gpypUe;J tpyfy; PEP
 nkhrkhd my;yJ ftdkhf ,y;iy
 jLg]g{rpfspd; nkhrkhd juk;/ nugp!; ,k;a{ndhFnshg[ypd;
 ve;j tifapYk; nugp!; ,k;a{ndhFnshg[ypd; brYj;jg]gltpy;iy
 jLg]ghw;wylf;fg]gl]lth]fs; (IMMUNOSUPRESSED) ghjpf;fg]gl]lth]
 itu!pd; bghpa nrfhpg]g[
nugp!pypUe;J kPl]g[ - (kiwe;j lhf;lh] v!;.vd;.kJRjhdh)
 gh!;lh] ehl]fspypUe;J vypfs;/ gd;wpfs;/ eha;fs; nghd;wtw;wpy;
nrhjid kw;Wk; ,aw;if epiyikfspd; fPH; tpy';Ffspy; ,J
mrhjhuzkhdJ my;y.
 ,J ,aw;if epiyfspy; fhl]L tpy';Ffs; kw;Wk; eha;fspy;
,Uf;fyhk; kw;Wk; KG bghwpKiwa[k; ,d;Dk; g[hpe;J
bfhs;sg]gltpy;iy.

24

kdpj caph]gpiHj;jth]fs; 2008-2014
Mz;L
ehL
taJ tpy';Ffs; jLg]g{rp
Fwpg]g[
2008 gpnurpy;
15
btsthy; Mk;
g[nuhbkl]
2010 mbkhpf;fh 17
btsthy; ,y;iy neha;
fl]Lg]ghL
kw;Wk;
jLg]g[
ika';fs;
2012 mbkhpf;fh 17
btsthy; ,y;iy neha;
fl]Lg]ghL
kw;Wk;
jLg]g[
ika';fs;
2012 mbkhpf;fh 8
g{id
,y;iy neha;
fl]Lg]ghL
kw;Wk;
jLg]g[
ika';fs;
2013 mbkhpf;fh 17
eha;
Mk;
neha;
fl]Lg]ghL
kw;Wk;
jLg]g[
ika';fs;
2013 JUf;fp
25
eha;
Mk;
fhuhXfhfpy;
2013 gpnurpy;
25
eha;
Mk;
fhy;nt!;v!;
2013 ,e;jpah
17
eha;
Mk;
oNrh
2014 ,e;jpah
10
eha;
Mk;
njrpa
kdeyk;
kw;Wk;
euk;gpay;
mwptpay; epWtdk;
rhj;jpakhd tHpKiwfs;
1. itu!; bjhw;W nehahy; mjpfhpf;fg]gl]l jLg]g{rp \yk;
J}z;lg]gl]l nQh!;l] nehbajph]g]g[ fhuzpfs;
2. nQh!;l] nebajph]g]g[ fhuzpfs; kl]Lk; itu!hy; J}z;lg]glhj
epfH;t[fspy; J}z;lg]gLfpd;wd
3. Fiwthd itu!; jphpg[
4. kpft[k; jPtpukhd jPtpu rpfpr]ir gphpt[ trjpfs;>
nugp!; vd;brghypo!py; ,Ue;J jg]gpg] gpiHj;jy; - 1970-2014 Kjy;
rkPgj;jpa Mz;Lfspy; rpy tHf;Ffs; gjpthfpd;wd. Fwpg]ghf 2
Mz;Lfspy; ,e;jpahtpy; ,Ue;J jg]gpa 4 ngUk; bjhptpj;jdh].
2004-05 Mk; Mz;oy; xU nehahsp $pdht[k;/ mbkhpf;fhtpy; 76
ehl]fs; rpfpr]irf;Fg] gpwF nugp!pypUe;J jg]gpdhh].
5. jPtpu rpfpr]ir gphptpy; Mjhpf;fg]gLk; rpfpr]ira[ld; Ma[is
ePof;f
Koe;jhy;
nehbajph]g]g[
tHpKiwfs;
itui!
mHpf;ff;TLk;. vdnt gf;fthj nugp!%f;F rpfpr]ir jiyaPLfs;
kjpg]gPL bra;ag]glntz;Lk; kw;Wk; fz;Lgpof;fg]gl]lhy; Fwpg]gpl]l
Md;oituy; xU Kf;fpa g';iff; bfhz;oUf;ff; TLk;. ,J
Jiz rpfpr]irahf bray;glf;TLk;.

25

RUf;fkhd Kot[
 nugp!py; kuzk; jtph]f;f KoahjJ
 jw;nghija rpfpr]ir jLg]gij nehf;fkhff; bfhz;Ls;sJ
 jLg]g[f;F cah]jukhd jLg]g{rp njit
 gpl]nkd;-\h] (gp.vk;) cld; Rj;jfhpf;fg]gl F";RfU capuq
tsh]g]g[ jLg]g{rp vd;gJ Rj;jpfhpf;fg]gl]l btnuh nugp!; jLg]g{rp
(gp.tp.Mh].tp) cld; njh]e;bjLf;fg]gl]l kUe;J
 ,ij 2 thu';fspy; 100% brnuhfhd; bth]#Dld; IM kw;Wk; ID
tHpfshy; eph]tfpf;f Koa[k;.
 nugp!; ,y;yhj cyfj;ij ehk; fdt[ fhz;fpnwhk;/ mjw;fhf
ekf;F xU ghh]it ,Uf;fpwJ.
 ,e;j fdit ajhh]j;jkhf khw;w ntz;oa neuk; ,J.
 btw;wpfukhf ,Ue;jhy;/ xU ey;y Mnuhf;fpakhd ehis
vjph]ghh]f;fyhk;.
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விலங்கு கடியின் டவவ்ரவறு வறககள்
முதல்வயக

இேண்டாவதுவயக

மூன்றாம்வயக
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பல வயக டிோன்நடர்மல் கடிகள்

ரமரல உள்ள படங்கள் அயனத்து வயக நவளிப்பாடுகளும் (முதல்
இேண்டாவது மற்றும் மூன்றாம் வயக)
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tpy';F foapd; btt;ntW tiffs;
,e;j re;jh]g]g';fspy; RIG eph]thfj;jpy; rpf;fy;fs; cs;sd. NS cld;
Fiwe;jJ ,uz;L kl';F ePh]j;jiyr] nrh]g]gjd; \yk; nugp!;
,k;a{ndhFnshg[ypd; ,d; msit mjpfhpf;f ntz;Lk;. mjpfg]goahd
ePh]j;jy; Maj;j Md;oghofs; ePh]j;jiyf;Fiwf;Fk;.
,e;j tHf;F ,ul]il nlh!; Md;oghofs; jLg]g{rp (xt;bthU Kiwa[k;
xd;W) my;yJ ehs; 0Ij; bjhlh]e;J ESSEN ml]ltiza[ld; rpfpr]irahf
,Uf;fyhk;. ,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rp tpf;F 3 Mk; ehspy; ,ul]og]g[
njitg]gLfpwJ kw;Wk; Io Mh]tp TLjyhf 14tJ ehspYk; tH';fg]gl
ntz;Lk;.
b$dPth cyf Rfhjhu mikg]g[ Tl]lj;jpy; $dthp 2013,y; Kf;fpakhd
khw;w';fs;
 fhak; fHpg]giw – epiyahd neuk; ,y;iy
 nugp!; ,k;a{ndh Fnshg[ypd; eph]thfj;jpy; - nky; tuk;g[ ,y;iy.
Kd;btspg]ghL neha;j;jLg]g[ - nugp!; jLg]g[
 ehs; 0/7/21 my;yJ 28 (Essen / IDRV)
 Mgj;jpy; ,Uf;Fk; egh]fs;
 njrpa neha;j; jLg]g[ ml]ltizapy; ,izf;fg]gl ntz;Lk;.
gsp';Fghy; 2018
2 PEP jpl]lkply; kPjKs;s FWfpa “vbrd;” IM 2 thu';fs;
FWfpa rptg]g[ FWf;F Io – 1 thuk;
nkhndh Fnshd;ehneh khw;wt[k; nugp!; ,k;a{ndhFnshg[ypd;
rpfpr]ir njhy;tpfs;
tHf;F tuyhW 1
Rn$h$pj; kz;ly; - uh$h]Qhl] gFjpapy; trpf;Fk; 4 taJ/ ,e;J 25.6.09
md;W Kfk; kw;Wk; ,lJ khh]g[ Rthpy; bjhpahj jtwhd eha; foj;j
tuyhw;iw tH';fpaJ kw;Wk; 26.6.09 md;W bfhy;fj;jhtpd; gh#h]
,d;!;ooa{l]oy; fye;J bfhz;lhh] kw;Wk; RIG kw;Wk; ,d;l]uhblh]ky;
nugp!; jLg]g{rp bgw;whh]. 26.6.09/ 29.6.09 kw;Wk; 3.7.09 mtuJ cly; vil
13 fpnyh kw;Wk; nlh!; ml]ltiz cs;ehl]oy; 520 IU ERIG MFk;. mth]
,Wjpapy;
3.7.09,ypUe;J
cah]
fha;r]riy
cUthf;fpdhh].
4.7.09,ypUe;J iQl]nuhnghgpah bjhlh]e;jJ. ,jw;fhf 5.7.09 md;W Io
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kUj;Jtkidapy;
fhyhtjpahdhh].

gapd;whh].

,Wjpahf

fhiyapy;

6.7.09

md;W

tHf;F tuyhW 2
gpf;duh$;ghy; vd;w nehahsp. 26 taJ Mz; 27.8.09 md;W g[ndtpd;
$Qh';fph] kUj;Jtkidapy; mDkjpf;fg]gl]lhh]. gpuh vz;. 357733
bghUj;jkw;w elj;ij tuyhw;iwf; bfhz;lJ. Mdhy; 5-6 ehl]fSf;F
iQl]nuhnghgpaht[ld; kdhPjpahf vr]rhpf;ifahf cs;sJ. mtUf;F
20 Mz;LfSf;F Kd;g[ eha; foj;j tuyhW ,Ue;jJ. mth] 6.8.09 Kjy;
,Uky; kw;Wk; nfhhp!hitf; bfhz;oUe;jhh]. kw;Wk; 7.8.09 md;W
xhprhtpypUe;J g[ndit mile;jhh] kw;Wk; 20.8.09 Kjy; jsh]thd
,af;fj;ijf; bfhz;oUe;jhh]. ,J ,Wjpapy; epd;W mhpg]g[ kw;Wk;
KJFtypia cUthf;fp 29.8.09 md;W kjpak; 1 kzpf;F
fhyhtjpahdJ. mtuJ nugp!; Md;oghoill]nu (vyprh) xU kpy;ypf;F
2.90 IU If; fhl]LfpwJ. 29.08.09 fhiy (bkl]nuhnghyp!; bQy;j;
rh]tPr!;/ Kk;ig)
rhj;jpakhd fhuz';fs;
rpfpr]ir bjhlh]ghd njhy;tp bjhlh]ghd bkhj;jk; 10 tHf;Ffs;
APCRI $h]dy;/ btspaPL II 2019,y; cs;sd.
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kdpj nugp!; jg]gpath]fs; :- mwpf;ifaplg]gl]l tHf;Ffs;
nugp!pypUe;J kPl]g[
 gh!;lh] ehl]fspypUe;J vypfs;/ gd;wpfs;/ eha;fs; nghd;wtw;wpy;
nrhjid kw;Wk; ,aw;if epiyikfspd; fPH; tpy';Ffspy; ,J
mrhjhukhdJ my;y.
 ,J ,aw;if epiyfspy; fhl]L tpy';Ffs; kw;Wk; eha;fspy;
,Uf;fyhk; kw;Wk; KG bghwpKiwa[k; ,d;Dk; g[hpe;J
bfhs;sg]gltpy;iy.
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ரேபிஸ்

குறித்த

உலக

சுகாதாே

அயமப்பு

ெிபுணர்

ஆரலாசயன:

மூன்றாவது அறிக்யக
உலக சுகாதாே அறமப்பு டதாழில்நுட்ப அறிக்றக/ டதாடர் எண் 1012

nehbajph]g]g[ FiwghLs;s egh]fSf;F gp!; PEP
gy NH;epifs; nehbajph]g]g[ jLg]g[ kw;Wk; o-vbud;l] nehbajph]g]g[ jLg]g[
ghijfSf;F
rkurk;
bra;ag]gl]l
nehbajph]g]g[
gpujpypg]g[f;F
tHptFf;Fk;. bgUk;ghyhd mikg]g[fspy;/ nehahspfs; PEP-f;fhf
Mnyhrpf;Fk;nghJ nehbajph]g]g[ rf;jpapd; \yj;ij my;yJ jPtpuj;ij
jPh]khdpf;f KoahJ. ,Ug]gpDk; ,e;j epiy ed;F eph]tfpf;fg]gl]lhy;/
rpfpr]irapy; cs;s kw;Wk; fz;fhzpf;fg]gLk; vr].I.tp nehahspfSf;F/
jdpegh]fs;
jLg]g{rpf;F
fLikahd
nehbajph]g]g[
FiwghL
,y;yhjth]fs; my;yJ Mnuhf;fpakhdth]fs; nghynt gjpyspg]ghh]fs;.
tHf;fkhd jLg]g{rpfSf;fhf elj;jg]gl]l Ma;t[fspy; fhzg]gLfpwJ.
jLg]g{rp eph]thfj;jpd; tHpiag] bghUl]gLj;jhky;/ rhj;jpakhd
nghbjy;yhk;/ fpilf;ff;Toa rpwe;j PEP tpUg]g';fs; (kpft[k;
nehbajph]g]g[ tpjpKiw/ cah]ju jLg]g{rpfs; kw;Wk; RIG) gad;gLj;jg]gl
ntz;Lk; vd;W kUj;Jt mDgtk; bjhptpf;fpwJ. ghjpf;fg]gl]lth]fisf;
fog]gjw;fhd KjYjtp vd bkl]oFy!;/ kpft[k; KGikahd fhaj;ij
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Rj;jk; bra;tJ nehbajph]g]g[ FiwghLs;s nehahspfSf;F kpf
Kf;fpakhdJ. rhj;jpakhdnghJ/ jLg]g{rpf;F 2-4 thu';fSf;Fg] gpwF
RABV eLepiyahd Md;ogho gjpiy jPh]khdpf;f ntz;Lk;. TLjy;
mst[ jLg]g{rp njitahd vd;gij kjpg]gpl Koe;jhy;/ xU bjhw;W
neha; epg[zh] my;yJ nehahspfspd; epg[zh] mwpt[ my;yJ
nehahspapd; neha; tuyhw;iwf; bfhz;l kUj;Jtiu mqf ntz;Lk;.
rkurk; bra;ag]gl]l nehbajpg]g[ kz;lyj;jpd; fhuz';fspy; gue;j
khWghL
kw;Wk;
fpilf;ff;Toa
tiuaWf;fg]gl]l
jfty;fs;
njitiaf; Fwpf;fpd;wd ,yf;F Ma;t[fs;.
Kd;dh] neha;j; jLg]g[f;Fs;shdth]fSf;F nugp!; gp,gp (bjhHpy;El]g
mwpf;if mkh]t[ 1012 Vg]uy; 2018)
Ke;ija KGikahd PrEP my;yJ PEPI Mtzg]gLj;jf;Toa
btspg]gLj;jg]gl]l
my;yJ
kPz;Lk;
btspg]gLj;jg]gl]l
nehahspfSf;Fk;/ Fiwe;jJ ,uz;L nlh!; nugp!; jLg]g{rpf;Fg] gpwF
PEP bjhliu epWj;jpa egh]fSf;Fk;/ gpd;tUgit bghUe;Jk;.
 nugp!; ,k;a{ndhFnshg[ypd; Fwpg]gplg]gltpy;iy.
 ,d;,d;l]uhblh]ky; eph]thfk; PEP
 0 kw;Wk; 3 ehl]fspy; xU js ,d;l]uhK!;Fyh] eph]thfk;
Ke;ija PEP I PrEPf;F rkkhdjhf Mtzg]gLj;j Koahjth]fs;
my;yJ
KGikahd
PrEPI
Rl]of;
fhl]odhy;
nugp!;
,k;a{ndhFnshg[ypd; cl]gl KG PEPIg] bgw ntz;Lk;.
brayw;w neha;j; jLg]g[f;F nugp!; ,k;a{ndhFnshg{ypd; gad;ghL
brayw;w neha;j;jLg]g[ kUe;Jfspy; nugp!; ,k;a{ndhFnshg[ypd; ,d;
g';F/ jLg]g{rpapd; tpisthf nehahspfs; j';fs; brhe;j
Md;oghofis cw;gj;jp bra;aj; bjhl';Ftjw;F Kd;/ btspg]gLk;
,lj;jpy; eLepiyg]gLj;Jk; Md;oghofis tH';FtjhFk;. Mifahy;/
bghUl]fs; fpilf;Fk;nghJ \d;whk; tif btspg]ghL cs;s midj;J
nehahspfSf;Fk; nugp!; ,k;a{ndh Fnshg[ypd; eph]tfpf;fg]gl
ntz;Lk;. PrEP bgw;wth]fs; my;yJ Kd;g[ PET bgw;wth]fs; jtpu
\d;whk; tif btspg]ghL cs;s midj;J kf;fSf;Fk; nugp!;
,k;a{ndh Fnshg[ypd;f;fhd mqfiy cj;juthjk; bra;a Koahj
nghJ ,uz;L bly;nlhapl] jirfspy; xnu neuj;jpy; ,uz;L nlh!;
ARVI kpff; Fiwthfg] gad;gLj;jyhk; kw;Wk; TLjy; Mgj;Js;s
fhuzpfisf; fUj;jpy; bfhz;L mjpf Mgj;jpy; ,Ug]gth]fSf;F
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Kd;Dhpik mspf;fyhk;. nugp!; ,k;a{ndh Fnshg[ypd; fpilg]gijg]
bghUl]gLj;jhky; jLg]g{rp tH';fg]gl ntz;Lk;. \d;whk; tif
btspg]ghl]oy; ,Ue;jhYk; jLg]g{rp kl]Lk; nugp!; ,k;a{ndh
Fnshg[ypd;f;F khw;whf ,y;iy. ,J caph]fhf;Fk;.
nugp!;
,k;a{ndh
Fnshg[ypd;
xU
Kiw
kl]Lnk
eph]tfpf;fg]gLfpwJ. Kd;Dhpik btspg]ghL jLg]g{rpiaj; bjhl';fpa
gpd; my;yJ tpiutpy; nugp!; jLg]g{rpapd; Kjy; nlh!%f;Fg] gpwF VHhk;
ehSf;F mg]ghy; ,J Fwpf;fg]gltpy;iy. 3 kw;Wk; 7 ehl]fspy;
kUe;Jfs; bgwg]gl]ljh vd;gijg] bghUl]gLj;jhky; nugp!; jLg]g{rpf;F
braypy; Md;ogho gjpy; Vw;fdnt bjhl';fptpl]lJ. nkYk; nugp!;
,k;a{ndh Fnshg[ypd; ,d;tPizf; Fwpf;Fk;. kdpj nugp!; ,k;a{ndh
Fnshg[ypd;,d; mjpfgl]r mst[ 20 IU / KG cly; vil mnj rkak;
Fjpiu ,k;a{ndh Fnshg[ypd; kw;Wk; F (ab) 2 jahhpg]g[fs; 40 IU / KG
cly; vil. KG ,k;a{ndhFnshg[ypd;nlh!;/ my;yJ clw;Twpay;
hPjpahf Koe;jtiu (Mdhy; rhj;jpakhd fhk;ghh]l]bkd;l] neha;f;
Fwpiaj; jtph]g]gJ) fhak; (fs;) my;yJ btspg]ghL js';fSf;F
ftdkhf my;yJ Koe;jtiu beUf;fkhf CLUt ntz;Lk;.
fhaj;jpypUe;J kl]Lk; J}uj;jpy; kPjKs;s nugp!; ,k;a{ndh Fnshg[ypd;
msit CLUtp tUtJ fhaj;jpd; CLUtYld; xg]gpLk; nghJ
nugp!%f;F vjpuhf TLjy; my;yJ rpwpa TLjy; ghJfhg]ig mspf;fhJ
vd;gjw;fhd rhd;Wfs; bjhptpf;fpd;wd. vt;thwhapDk;/ TLjy; rpwpa
fha';fs; ,Ug]gjw;fhd mjpf tha;g]g[ ,Ue;jhy; (v.fh xU FHe;ij
midj;J fha';fisa[k; g[fhuspf;ftpy;iy vd;why;) btspg]ghL
btsthy;fSf;F my;yJ btspg]ghL vd;gJ xU fojj;ijj; jtpu ntW/
kPjKs;s nugp!; ,k;a{ndh Fnshg[ypd; msit CLUtp beUf;fkhf
mDkhdpf;fg]gl]l btspg]ghL jsj;jpw;F rhj;jpakhdJ. clw;Twpay;
hPjpahf rhj;jpakhd mstpw;F Rl]of;fhl]lg]gLfpwJ. ve;j fhaKk;
,y;yhj kpa{nfhry; btspg]ghl]ow;Fk; ,J bghUe;Jk;/ nkYk; RIG cld;
fGt[jy; fUjg]glyhk;. xU Vnuhnrhy;fspy; RABVf;F btspg]ghL
,Ug]gjhf re;njfpf;fg]gLifapy;/ nugp!; ,k;a{ndh Fnshg[ypd; ,d;
,d;l]uhK!;Fyh] Crp ghpe;Jiuf;fg]gLfpwJ.
xnu rphp";rpd; gad;ghL my;yJ nugp!; jLg]g{rp kw;Wk; Mh].I.$p
fyg]gJ mwpt[Wj;jg]gltpy;iy. jLg]g{rp xU Md;ob$d; kw;Wk; nugp!;
,k;a{ndh Fnshg[ypd; xU Maj;j Md;ogho vd;gjhy;/ mij xd;whf
fyf;f KoahJ. mjpfgl]r msit tpl mjpfkhd ,k;a{ndh
Fnshg[ypd; njitg]gLk; fLikahd kw;Wk; gy fha';fSf;F/ jahhpg]g[
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kyl]L rhjhuz cg]g[ld; ePh]j;Jg] nghfg]glyhk;. ,J e e jpwk;gl/
midj;J fha';fspd; ghJfhg]ghd CLUtYf;Fk; nghJkhd mst[/
bkhj;j msit tpl mjpfkhf ,Uf;fhJ.
braypy; neha;j;jLg]g[ vd;why; vd;d> Fwpg]g[ (4) ,k;a{dhy$p/ lhh]yhn$
itu!;)
braypy; neha;j;jLg]g[ bghJthf jLg]g{rp vd Fwpg]gplg]gLfpwJ.
ft;ghf;!; itu!; (jLg]g{rp) cld; b$d;dhpd; gzpia epidt[ TWk;
tifapy; “jLg]g{rp” vd;w thh]j;ij gh!;luhy; mwpKfg]gLj;jg]gl]lJ.
jLg]g{rp vd;gJ xU bghJthd brhy;. ,J neha;j;bjhw;Wfs;
nehapypUe;J ghJfhf;Fk; nehf;fj;jpw;fhf Fwpg]gpl]l neha; vjph]g]g[
rf;jpiaj; J}z;Ltjw;F gad;gLj;jg]gLk; midj;J Kfth]fs; my;yJ
Kfth]fspd; TWfisa[k; Fwpf;fpwJ.
jLg]g{rp gad;ghl]oy; Kf;fpakhd tp#a';fs;
 nehbajph]g]g[
mikg]g[
thH;f;ifapd;
Kjy;
khj';fspy;
KGikahf cUthf;fg]gltpy;iy.
 e";Rf;bfho (,lkhw;wk;) kw;Wk; ghy;tHpahf Md;oghofs;
jhaplkpUe;J brayw;w Kiwapy; khw;wg]gLfpd;wd. ,e;j
Md;ogho xU
jLg]g{rpf;fhd
neha;
vjph]g]g[
rf;jpapy;
jiyaplf;TLk;. ,e;j fhuzj;jpw;fhf FHe;ij MWkhj';fs;
MFk; tiu Kjy; jLg]g{rp tHf;fkhf tH';fg]gLtjpy;iy. me;j
neuj;jpy; brayw;w Md;ogho ,dp ,Uf;fhJ. ,e;j tpjpf;F
tpjptpyf;Ffs;
bQgilo!;gp
nghd;w
Fwpg]gpl]l
Md;ob$d;fSf;F eifr]Ritahd nehbajph]g]g[ gjpy; gpwf;Fk;
nghJ tH';fg]gLk; jLg]g{rpfs; MFk;.
 Kjd;ik nehbajph]g]g[ gjpy; Kf;fpakhf IgM MFk;. ,J
epiyaw;wJ.
 ,uz;lhk; epiy jgrpy; IgG MFk;. ,J ePz;l fhykhf cs;sJ.
 mdhbkbd!;of;
gjpy;
vd;gJ
Md;ob$dpd;
Muk;g
eph]thfj;jpw;Fg] gpwF VG ehl]fSf;Fg] gpwF Vw;gLk; tYthd
,uz;lhk; epiy Md;ogho gjpy; MFk;.
 cs;~h] kw;Wk; Kiwahd neha; vjph]g]g[ rf;jp RUf;fkhf cs;~h]
neha; vjph]g]g[ rf;jp rsp kw;Wk; bghJthf brayhsh] IgAI
rhh]e;Js;sJ. ,jw;F khwhf Kiwahd neha; vjph]g]g[ rf;jp rPuk;
Md;oghoia Rw;Wtijg] bghWj;J tha;tHp/ neuo nghypnah
jLg]g{rp cs;~h] kw;Wk; Kiwahd neha; vjph]g]g[ rf;jpia
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btspg]gLj;JfpwJ. mnj neuj;jpy; braypHe;j nghypnah jLg]g{rp
Kiwahd neha; vjph]g]g[ rf;jpia kl]Lnk bfhz;Ls;sJ.
 nehbajph]g[
rf;jpia
mjpfhpf;f
Jizf;FGf;fs;
gad;gLj;jg]gLfpd;wd. xU og]ngh tpist[ nghy/ Crp
,lj;jpYs;s nehbajph]g]g[ rf;jpiaj; jf;fitj;Jf; bfhs;tjd;
\yk; mit bray;gLfpd;wd. ,jdhy; mjd; btspaPl]il
jhkjg]gLj;JfpwJ. Md;ob$dpf; cUtfg]gLj;Jjy; ePoj;jJ.
,jd; tpisthf mjpfhpf;fg]gLfpwJ. mYkpdpak;/ vz;bza;
FHk;g[fs;
(gpuhaz;od;
Jiz)/
kw;Wk;
braw;if
ypg]gpl]btrpfps;!; (ypnghnrhk;fs;) nghd;w cnyhf';fspd;
rhypl]Lfs; gad;gLj;jg]gLfpd;wd.
 braypy; cs;s neha;j;jLg]g[ xU capuq kUe;J nehbajph]g]g[
gjpiy btspg]gLj;jf;TLk;. Fwpg]ghf neuo Ez;qaphpfs;
eph]tfpf;fg]gl]lhy;.
jw;nghija kw;Wk; g[jpa jLg]g{rpia vt;thW cUthf;FtJ> Fwpg]g[
2/Ref4)
jLg]g{rp tsh]r]rpf;fhd mqFKiwfs; Vuhskhdit kw;Wk; gy
kl]Lnk fPnH Fwpg]gplg]gl]Ls;sd.
 kugq - gphpt[ kWrPuikg]g[ my;yJ gpwH;t[fs; \yk; neha;
Kfth]fspd; ftdk;. kWrPuikg]g[ kugq bjhHpy; El]g';fisg]
gad;gLj;jp ,e;j Kfth]fs; fLikahd nehia cUthf;Fk;
kugq jahhpg]g[fspy; Fwpg]gpl]l gpiHfs; bra;tjd; \yk;
“Fiwthd itu!;” vd;W tH';fg]gLfpwhh]fs;. mnj neuj;jpy;
nghjpa nehbajph]g]g[ rf;jpia mjpfhpg]gjw;fhf caphpdk;
nQh!;Lf;fs; ePz;l fhyk; caph] thH mDkjpf;fpwJ.
 vjph]g]g[ Ionah ilg] jLg]g{rpfs; - vjph]g]g[ ,onahilgpf;
Md;oghofs; ,uz;L – go bray;ghl]oy; bra;ag]gLfpd;wd.
Kjypy; xU Md;ob$d; mwpKfg]gLj;jg]gLfpwJ. mjw;F xU
caphpdj;jpw;F neha; vjph]g]g[ rf;jp cs;sJ. ,e;j Md;oghofs;
gpd;dh] ,uz;lhtJ egUf;F nehbajph]g]g[ mspf;f gad;gLfpwJ.
 ,e;j Md;oghofspy; rpy mry; Md;ob$dpd; Md;ob$dpf;
gz;g[fisf; bfhz;Ls;sd.
 ,it
Md;o-,onahilg]
Md;oghofs;
vd;W
miHf;fg]gLfpd;wd. ,Jtiu vjph]g]g[ Ionahilg] jLg]g{rpfs;
nrhjid hPjpahf kl]Lnk gad;gLj;jg]gl]Ls;sd.
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 o.vd;.V jLg]g{rpfs; - ,e;j mqFKiwapy; ,k;a{ndh b$dpd;
kugq mwpKfg]gLj;jg]gLfpwJ. vLj;Jf;fhl]lhf/ xU gpsh!;kpl]
\yk; nQh!;od; kugqt[f;F/ ,k;a{ndh$id cw;gj;jp
bra;tjw;F ,J bghWg]ghFk;. gpe;ijaJ nQh!;ilg] ghJfhf;Fk;
cly;fis vjph]f;fpwJ.
 braw;if jLg]g{rpfs; - ,j;jifa jahhpg]g[fis tsh]g]gjpy;
kWrPuikg]g[ kw;Wk; ntjpapay; El]g';fisg] gad;gLj;jp J}a
Ez;qaph] Md;ob$d;fis/ bghJthf bgg]ilLfs; my;yJ
ghypbgg]ill]fis
xU';fpizf;f
Kaw;rpfs;
nkw;bfhs;sg]gLfpd;wd.

brayw;w neha;j; jLg]g[ vd;why; vd;d (Fwpg]g[ 4)
jhaplkpUe;J fUt[f;F I.$p.$p ,lkhw;wk; bra;ag]gLtJ brayw;w
neha;j; jLg]g[f;fhd clypay; totkhFk;.
,e;j ghpkhw;wk; fh]g]gj;jpd; filrp ,uz;L khj';fspy; eilbgWfpwJ.
,e;j ,lkhw;w Md;oghoapd; jla';fs; gd;dpuz;L khj';fs; tiu
ePof;Fk;. brayw;w neha;j;jLg]g[ bghJthf mjpf Mgj;jpy; cs;s
nehbajph]g]g[ ,y;yhj egh]fSf;F jw;fhypf neha; vjph]g]g[ rf;jpia
tH';f gad;gLfpwJ. ghk;g[ kw;Wk; rpye;jp fo/ nugp!; btspg]ghL/
nghl]a{yprk; kw;Wk; bQgilo!;gp nghd;wtw;wpy; eph]tfpf;fg]gLk; nghJ
nehbajph]g]g[ rPuk; caph] fhf;Fk;. brayw;w neha;j;jLg]g[f;F
gad;gLj;jg]gLk; kdpj njhw;wj;jpd; jahhpg]g[fs; ,uz;L Kf;fpa
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tiffis cs;slf;fpaJ. epiyahd nehbajph]g]g[ rPuk; Fnshg[ypd;
kw;Wk; rpwg]g[ nehbajph]g]g[ Fnshg[ypd;!; Ke;ijaJ taJ te;j
ed;bfhilahsh]fspd; bghpaFGf;fsplkpUe;J te;jit/ gpe;ijait
midj;Jk; Fwpg]gpl]l neha;fSf;F Mshd gpd;dh] jdpegh]fsplkpUe;J
vLf;fg]gLfpd;wd. xU fhyj;jpy; nehbajph]g]g[ bruh tpy';Ffspy;
kl]Lnk jahhpf;fg]gl]lJ. bghJthf Fjpiufs;/ Mdhy; rpy neu';fspy;
tsh]e;j iQgh]brd;rpl]otpl]o (rPuk; neha;) fhuzkhf nkny
Fwpg]gpl]Ls;s ,uz;L tiffspd; kdpj rPuk; bghJthf tpUk;gj;jf;fJ.
bld;l]hpof;fyj;jpd; Kf;fpaj;Jtk; vd;d>
kz;zPuy;/ epzePh] kw;Wk; ,uj;jj;jpy; Fiwe;j mstpy; ,Uf;Fk;
Md;ob$d; tH';Fk; fyk;. obry;fisj; J}z;Ltjpy; mit kpft[k;
RWRWg]ghdit kw;Wk; Kjd;ik nehbajph]g]g[ kWbkhHpfSf;F
mtrpakhdit.
itu!;fSf;F neha; vjph]g]g[ rf;jp nehbajph]g]g[ Fwpg]g[ gw;wpa g[j;jfk;
itu!;fs; a{fhhpnahof; kw;Wk; g[nuhfhhpnahof; kw;Wk; g[nuhfhhpnahof;
fy';fspy; gilbaLj;J ,dg]bgUf;fk; bra;a[k; kpfr]rpwpa bjhw;W
Kfth]fs;/ mth]fSf;F bry;Rth] ,y;iy kw;Wk; RahjPd tsh]rpij
khw;wk; bray;ghL ,y;iy.
mtw;wpd; kugq ovd;V my;yJ Mh]vd;V (xw;iw my;yJ ,ul]il
,iH) ,Uf;fyhk; kw;Wk; mJ xU g[ujnfhl]lhy; NHg]gl]Ls;sJ. ovd;V
kugqf;fs;
nehpay;
my;yJ
tl]lbQypfshf
,Uf;fyhk;.
nQh!;l]fyj;jpw;F btspna itu!;fs; ,dg]bgUf;fk; bra;a KoahJ.
mjw;F gjpyhf/ mit gobaLj;jy;/ bkhHp bgah]g]g[ kw;Wk;
efbyLg]gpw;fhd nQh!;l] fyj;jpd; ,dg]bgUf;f ,ae;jpu';fis
,izf;fpd;wd.
nQh!;l]
fyj;jpypUe;J
g[jpa
itu!;fs;
btspaplg]gLfpd;wd. mit bray;ghl]oy; mHpf;fg]glyhk;. rpy
itu!;fs; xU itnukpahitf; fhl]oYk; neuoahf fyj;jpypUe;J
fyj;jpw;Fg] gut[fpd;wd. ,jd; tpisthf Vw;gLk; neha;j;bjhw;Wfs;
fLikahdjhf ,Uf;fyhk; (iyof;) my;yJ itu!; brayw;wjhft[k;
bjhlh]e;J (iynrhb$dpf;) ,Uf;Fk; iynrhb$dpf; itu!;fspd;
tp#aj;jpy; rpy rka';fspy; kUj;Jt nehia Vw;gLj;Jtjw;fhf
rg]spdfy; neha;j;bjhw;Wfs; kPz;Lk; bray;gLj;jg]gLfpd;wd. rpy
Kf;fpakhd kdpj itu!; neha;fs; kw;Wk; mtw;wpd; fhuz itu!;fs;
ml]ltizapy; gl]oayplg]gl]Ls;sd.
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itu!;fSf;F neha; vjph]g]g[ rf;jpg pd;tUtdtw;iw cs;slf;FfpwJ.
 ,d;lh]@bguhd; itu!; bjhw;Wf;F gjpyspf;Fk; tpjkhf fyj;jhy;
cw;gj;jp bra;ag]gLk; g[uj';fspd; FGitf; bfhz;Ls;sJ. ,J
capuqf;fis bjhw;W nehapypUe;J ghJfhf;fpwJ.
 itu!;
Md;ob$d;fs;
bgUk;ghYk;
g[ujk;
my;yJ
fpisnfhg[nuhl]Od;
MFk;.
itu!;
Md;ob$d;fSf;fhd
nehbajpg]g[g] gjpy; Kf;fpakhf obry; rhh]e;jJ.
 Fwpg]gpl]l Md;ogho rpy itu!;fspd; EiHt[ kw;Wk; itukpf;
gutiyj; jLf;fpwJ. ,J itu!; ghjpf;fg]gl]l bry;fis
m';fPfhpf;fpwJ. gpsh!;kh kw;Wk; jpR jput';fspy; IgM kw;Wk; IgG
Kf;fpak;. IgA vgpOypay; nkw;gug]g[fisg] ghJfhf;fpwJ.
 khw;wg]gl]l RaMd;ob$d;fSf;Fg] gjpyspg]gjpy; Md;ogho
cUthf;Fk; mikg]g[ jd;Dly; jhf;f neha;f;F Kf;fpaj;Jtk;
tha;e;j Md;obry; Md;oghofis (Ml]nlh Md;oghofs;)
cUthf;ff; TLk; vd;gJ Mh]tkhf cs;sJ.
 Md;ogho kw;Wk; g{h]j;jp (rp 1-rp 9) neuoahf ciwe;j
itu!;fisg]
ghjpf;Fk;
kw;Wk;
itu!;
ghjpf;fg]gl]l
capuqf;fspd; rpijit Vw;gLj;Jk;.
 irl]nlhlhf;!pf;o bry;fs; khw;wpakikf;fg]gl]l Ra vk;.vr].rp
Kjy; tFg]g[ Md;ob$d;fis milahsk; fhzyhk; kw;Wk;
itu!; Md;ob$d;fSf;F TLjyhf bry; nkw;gug]gpy;
gjpyspf;fyhk;.
 ,aw;ifahd bfhiyahsp bry;fs; nkw;gug]gpy; Fiwe;j my;yJ
MHC Kjy; tFg]g[ ,y;yhj itu!; ghjpf;fg]gl]l bry;fisf;
bfhy;y gaDs;sjhf ,Uf;Fk;.
 itu!; bjhw;W neha;fspy; jhkjkhd tif iQgh]
brd;rpl]otpl]o g';F ,d;Dk; rh]r]irf;FhpaJ.
itu!;fs; gytpjkhd tHpKiwfisf; bfhz;Ls;sd. mit nQh!;l]
nehbajph]g]g[ kWbkhHpiaj; jtph]f;f mDkjpf;fpd;wd. ,it
gpd;tUkhW.
 gpwH;tpd; tpisthf ,Uf;Fk; Md;ob$dpf; khWghL xnu
itu!pd; btt;ntW khWghLfSld; gy bjhw;W neha;fis
mDkjpf;fpwJ.
ed;F
mwpag]gl]l
vLj;Jf;fhl]Lfs;
,d;@g]~ad;!h kw;Wk; Fsph] itu!;fs;
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 kdpj irl]nlh bkynfh itu!; nghd;w rpy itu!;fs;/ I.$p.$pv@g].rp Vw;gp gpizg]g[ bray;ghl]Lld; fpis nfhg]nuhild;fisf;
bfhz;Ls;sd. ,J itu!; Md;oghofis jiyapLfpwJ.
 vg]!;Od; - ghh]itu!; kw;Wk; mondh itu!; Mfpait
Mh].vd;.V.,d; FWfpa gFjpfis cUthf;Ffpd;wd/ mit ghj
ifnd!;fspd; ,d;lh]@bguhd; bray;ghl]ilj; jLf;fpd;wd. ,J
itu!; efbyLg]igj; jLf;fpwJ.
 rpy itu!;fs; bry; nkw;gug]gpy; MHC Kjy; tFg]gpd;
btspg]ghl]ilj;
jLf;Fk;
g[uj';fis
Fwpahf;Ffpd;wd.
vLj;Jf;fhl]lhf mondhitu!; kw;Wk; irl]nlhbkynfh itu!;
 rpy itu!;fs; irl]nlhifd;fs; kw;Wk; irl]nlhifd; Vw;gpfspd;
nQhnkhyh$;fis Fwpahf;Ffpd;wd. mit itu!pd; neha;
vjph]g]g[
rf;jpapy;
jiyapLfpd;wd.
vLj;Jf;fhl]lhf
@igg]nuhkhitu!;
o.vd;.vg]
Vw;gpapd;
nQhnkhyhi$
cUthf;FfpwJ. ,Ug]gpDk;/ o.vd;.v@g]- o.vd;.v@g] Vw;gp
bjhlh]g[fspd; bray;ghL jLf;fg]gLfpwJ. vg]!;Od;-ghh] itu!; IL10 ,d;nQhnkhyhi$ cUthf;FfpwJ. ,Ug]gpDk;/ ,jd;
nehbajph]g]g[ tpist[ ,d;Dk; bjspt[gLj;jg]gltpy;iy.
eifr]Rit neha; vjph]g]g[ rf;jp gjpy; Fwpg]g[
eifr]Rit neha; vjph]g]g[ rf;jp vd;gJ Md;oghofshy; kUe;J
bra;ag]gLk; Fwpg]gpl]l neha; vjph]g]g[ rf;jp MFk;. Md;oghofs; my;yJ
,k;a{ndhFnshgpd;fs; gpsh!;kh bry;fs; \yk; jahhpf;fg]gLfpd;wd.
mit gpypk;nghirl]LfspypUe;J (gp bry;fs;) bgwg]gLfpd;wd.
Md;oghofs; KJbfYk;g[fspd; ,uj;jk; kw;Wk; jpR jput';fspy;
fhzg]gLfpd;wd kw;Wk; Fwpg]gpl]l neu';fspy; ,uj;jj;jpy; cs;s
g[ujj;jpd; rjtpfpjk; Md;oghofisf; bfhz;Ls;sJ.
Fwpg]gpl]l nehbajph]g]g[ kz;lyj;jpd; xU fz;nzhl]lk; eifr]Rit
neha; vjph]g]g[ rf;jp kw;Wk; bry; kUe;J neha; vjph]g]g[ rf;jp Mfpatw;wpd;
cwit
tpsf;FfpwJ.
gpe;ijaJ
mLj;j
mj;jpahaj;jpy;
tpthjpf;fg]gLfpwJ.
Md;ongho!; ,k;a{ndhFnshgpd;fspd; fl]likg]g[ kw;Wk; mbrk;gpsp
,k;a{ndhFnshgpd;fspd; Kf;fpa fl]likg]g[ mk;r';fs; clypd;
cUtk; bghJikg]gLj;jg]gl]l fl]likg]gpy; rpj;jhpf;fg]gl]Ls;sd.
Md;oghofs; ilry;igl] gpizg]g[fshy; ,izf;fg]gl]l ehd;F
ghypbgg]ill] Jizf;FGf;fshy; Md fpisnfhg[nuhl]od;fs; MFk;.
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,e;j ghypbgg]ill] Jizf; FGf;fshy; Md fpisnfh g[nuhl]od;fs;
MFk;. ,e;j ghypbgg]ill] Jiz myFfspy; ,uz;L fdkhd (vr])
r';fpypfs; xsp r';fpypfis tpl ePskhdJ kw;Wk; xt;bthU
,k;a{ndhFnshg{ypd; tiff;Fk; xj;jit (fPnH fhz;f – Md;ogho /
,k;a{ndhFnshg{ypd; tif).
Md;oghofs; kug[ tHpahf kugqf;fspd; bjhFg]gpypUe;J
bgwg]gl]lit vd;W gy Mz;Lfshf fUjg]gl]lJ. nehbajph]g]g[ mikg]g[
xU jdpj;Jtkhd kw;Wk; jdpj;Jtkhd Kiwiua cUthf;fpa[s;sJ
vd;gJ ,g]nghJ mwpag]gLfpwJ.
,jd; \yk; xt;bthU gp capuqf;Fk; mjd; brhe;j Md;ogho
kugqf;fs; onehnth (g[jpjhf) ToapUf;fpd;wd. xt;bthU gp
capuqt[k; kugq Jz;Lfspd; gy Fs';fis kug[hpikahff;
bfhz;Ls;sd. mtw;wpy; ,Ue;J clypd; bghJikg]gLj;jg]gl]l
fl]likg]igf; fhl]LtJ nghy/ ,J gytpjkhd Md;ogho g[uj';fis
xU';fpizf;fpwJ. gp bry; o.vd;.Vtpd; Rkhh] Ke;E}W rpwpa gphpt[fisg]
bgWfpwJ.
,tw;wpypUe;J
,J
,Ugjhapuj;Jf;Fk;
nkw;gl]l
jdpj;Jtkhd md;ogho vr]-brapd;!; kugqf;fisf; Tl]lyhk;
(Md;ogho fduf r';fpypapd; cUt kugq Vw;ghl]ilg] ghh]f;ft[k;)
mtw;wpd; Jz;Lfspd; rPuw;w Mdhy; Jy;ypakhd bghUj;jjhy; ,J
epiwntw;wg]gLfpwJ. cw;gj;jp bra;af;Toa btt;ntW Md;ogho
g[uj';fspd; vz;zpf;if thdpay; ,e;j Md;ogho khWghL KJbfYk;g[
cly;
btspg]gLk;
vz;zw;w
Md;ob$d;fis
rkhspf;f
ntz;oaijtpl mjpfkhf cs;sJ.
,k;a{dhy$p/ lhh]yh n$ it!;
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Md;ob$d;fspd; ,ay;g[
nehbajph]g]g[ kz;lyj;Jld; bjhlh]g[ bfhz;L nehbajph]g]g[
rf;jpia
btspg]gLj;Jk;
bghUl]fs;
nehbajph]g]g[
my;yJ
Md;ob$d;fs; MFk;. nehbajph]]g]g[ kWbkhHpiaj; J}z;Lk; jpwd;
bfhz;l
ve;jbthU
bghUSk;
nehbajph]g]g[j;
jpwd;
vd
Fwpg]gplg]gLfpwJ. ,jw;F khwhf Fwpg]gpl]l ypk;nghirl]Lfs; my;yJ
Md;oghofSld; gpizg]gjd; \yk; me;j bghUl]fs; Md;ob$d;fs;
vd Fwpg]gplg]gLfpd;wd. nehbajph]g]g[ kz;lyj;jhy; Md;ob$d;fs;
btspehl]oduhf m';fPfhpf;fg]gLk;nghJ/ Fwpg]gpl]l nehbajph]g]g[
kWbkhHp Md;ogho cw;gj;jp (a[Kuy; neha; vjph]g]g[ rf;jp) kw;Wk; /
my;yJ bry; kUe;J neha; vjph]g]g[ rf;jp Mfpatw;iw cs;slf;fpaJ.
a[Kuy; neha; vjph]g]g[ rf;jp
clypd; ,uj;jk; kw;Wk; jpR jput';fspy; epfGk; Fwpg]gpl]l
Md;oghofshy; kUe;J bgwg]gl]l xUtif neha; vjph]g]g[ rf;jp ,e;j
Md;oghofs;/ ,jdhy; ghJfhg]g[ nehbajph]g]g[ ,y;yhj egUf;F bruh
(brayw;w neha;j;jLg]g[) \yk; nehbajph]g]g[ ,y;yhj egUf;F
khw;wg]glyhk;. a[Kuy; kw;Wk; bry; kUe;J gjpy;fSf;F ,ilapyhd
bjhlh]g[ xl]Lbkhj;j nehbajph]g]g[ gjpiy jPh]khdpf;fpwJ.
neha;j; bjhw;W kw;Wk; gy;ntW ghJfhg]g[ tHpKiwfs;
Mfpatw;Wld; bjhlh]g[ila nehbajph]g]g[ kWbkhHpapd; rpy Kf;fpa
mk;r';fs; clypy; ghJfhg]gjpy; nehbajph]g]g[ kz;lyj;jpd; bfhs;if
bray;ghLfspy; RUf;fg]gl]Ls;sd. (nehbajph]g]g[ -lhh]yh n$.it!;)
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Ez;qaphpfshy; flf;fg]gl ntz;oa Fwpg]gpl]l nehbajph]g]g[
kWbkhHpfs; neha; cw;gj;jpapy; nQh!;l]-neha;f;fpUkp ,iltpidfs;.
neha;j;bjhw;W Vw;gLtjw;F xU neha;f;fpUkp nQh!;od; ,aw;ifahd
kw;Wk; Fwpg]gpl]l nehbajph]g]g[ kWbkhHpfisj; jtph]f;f ntz;Lk;
vd;gij epidtpy; bfhs;f. nQh!;od; nehbajph]g]g[ kWbkhHpfisj;
jtph]f;f
Kaw;rpg]gjd;
\yk;
nehaf;fpUkpfs;
gytpjkhd
tHpKiwfisf; bfhz;Ls;sd. nehbajph]g]g[j; Jiwapd; nehf;fk;
gue;jjhFk;. eilKiw Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j gyJiwfspy;
gyneha;fs;/ xt;thik / iQgh]brd;rptpl]o/ Ml]nlh ,k;a{d; neha;fs;/
nehbajph]g]g[ rpfpr]ir/ fl]o nehbajph]g]g[/ khw;W mWit rpfpr]ir/ xl]L
epuhfhpg]g[/ jLg]g{rp kw;Wk; nehbajph]g]g[ nehawpjy; El]g';fs;.
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,k;a{dhy$p
nehbajph]g]g[ kz;lyj;jpd; jd;ik kw;Wk; bray;ghl]il Ma;t[
bra;a[k; tp";"hdk; nehbajph]g]g[.
Kjd;ik kw;Wk; ,uz;lhk; epiy nehbajph]g]g[ kWbkhHpfs;
Kjd;ik gjpy;
Kjd;ik gjpy; vd;gJ xU Fwpg]gpl]l Md;ob$Dldhd Kjy;
re;jpg]ghy; cUthf;fg]gl]l gjpiyf; Fwpf;fpwJ. ,e;j Kjd;ik gjpy;
ehd;F fl]l';fshf gphpf;fg]gl]Ls;sJ. kiwe;j fl]lk;/ mjpntf
cw;gj;jp fl]lk;/ epiyahd epiy kw;Wk; tPH;r]rpaile;j fl]lk;. kiwe;j
fl]lj;jpy;/ xU Md;ob$Dld; Muk;g re;jpg]g[ cs;sJ. VG Kjy;
gjpdhd;F
ehl]fSf;Fg]
gpwF
Md;ogho
(bghJthf
IgM)
fz;lwpag]glyhk;.
,e;j
fl]lj;jpy;
neukpd;ik
Md;ob$d;
brayhf;fj;jpw;F njitahd neuk;/ o capuqf;fSf;F tH';fy;/
Fwpg]gpl]l gp bry; Fnshd;fspd; bgUf;fk; kw;Wk; ,uj;j Xl]lj;jpy;
fz;lwpaf; Toa Md;ogho msit Ruj;jy; Mfpatw;Wld;
bjhlh]g[ilaJ. mjpntf cw;gj;jp fl]lk; ,uj;j Xl]lj;jpy; ,Uf;Fk;
Md;oghoapd; mstpd; mjpntf mjpfhpg]ghy; tifg]gLj;jg]gLfpwJ.
Rw;Wk; Md;oghoapd; cw;gj;jp kw;Wk; rPuHpt[ mog]gilapy; rkkhf
,Uf;Fk; ,Uf;Fk;nghJ epiyahd epiy milag]gLfpwJ. Fiwe;J
tUk; fl]lk; nehbajph]g]g[ kWbkhHpia \Ltjd; tpisthft[k;/
bghJthf rpy thu';fSf;Fs; g[Hf;fj;jpy; ,Uf;Fk; Md;oghoapd;
mst[ tpiuthf tPH;r]rpailtjhYk; MFk;.
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,uz;lhk; epiy gjpy;
,uz;lhk; epiy gjpy; mnj Md;ob$Df;F ,uz;lhtJ
btspg]ghL \yk; cUthf;fg]gl]l gjpiyf; Fwpf;fpwJ. ,e;j tHf;fpy;
Kjd;ik gjpypy; cUthf;fg]gLk; epidtf bry;fs; ,uz;lhk; epiy
nehbajph]g]g[ kWbkhHpia kUe;J bra;a cjt[fpd;wd. ,J kpft[k;
tpiuthdJ kw;Wk; mjpf mst[ ,e;j nehf;fj;jpw;fhf kiwe;jpUf;Fk;
fl]lk; Fiwe;j neukhFk;. Md;oghoapd; mst[ ePz;l fhyj;jpw;F
bjhluyhk;. khj';fs; my;yJ Mz;Lfs; Tl Kjd;ik nehbajph]g]g[
gjpYf;F khwhf ,uz;lhk; epiy gjpy; IgM ,ypUe;J IgGf;F Md;ogho
tFg]gpy; khw;wj;jhy; tifg]gLj;jg]gLfpwJ. I.$p.$p/ I.$p.vk; I tpl kpf
mjpf mstpy; cs;sJ kw;Wk; ePz;l neuk; njhd;Wk;. TLjyhf IgA
kw;Wk; IgE f;F khWtJ nehbajph]g]g[ kWbkhHpapy; gy tpist[fis
Vw;gLj;JfpwJ. vz;nlhlhf;rpd;fspd; eLepiyg] gLj;jy;. epug]g[jiy
bray;gLj;Jjy; (IgG4 I vjph]ghh]f;fyhk;) kw;Wk; xg]nrhdpnr#d;
cs;spl]l bray;ghLfSf;F IgG jpwd; bfhz;lJ. ,Ugj;jp \d;W
ehl]fspd; miu Ma[Sld; ,uj;j Xl]lj;jpy; cs;s Md;ogho
Inrhilg]fspy; ,J kpft[k; epiyahdJ. filrpahf vy;$p$ e";Rf;
bfho jiliaj; jhz;o/ gpwf;fhj ghY}l]ofSf;F jha;tHp neha;
vjph]g]g[ rf;jpia brayw;w Kiwapy; khw;Wk;.
,d;lh]@bguhd;fs;
,it My;gh gPl]lh kw;Wk; fhkh vd epakpf;fg]gl]l \d;W
btt;ntW g[uj';fis bfhz;Ls;sJ. midtUf;Fk; itu!;fSf;F
vjpuhf xU Fwpg]gpl]l eltof;if cs;sJ. Mdhy; My;gh kw;Wk; gPl]lh
mjpf rf;jp tha;e;jit. My;gh ,d;lh]@bguhd; gy khWgl]l
g[uj';fisf; bfhz;Ls;sJ. nkndhirl]Lfshy; cw;gj;jp bra;ag]gLk;
My;gh kw;Wk; gPl]lh ,d;lh]@bguhd;fs; xU eghpd; capuqf;fSld;
gpizf;fg]gl]L mtw;Ws; itu!; efbyLg]igj; jLf;fpd;wd.
gpe;ija btspg]ghL Kw;fhg]g[ neha;f;fhd Kuz;ghLfs; kw;Wk;
Kd;bdr]rhpf;iffs; (cyf Rfhjhu mikg]g[ bjhHpy;El]g mwpf;if
mkh]t[ 1012 Vg]uy; 2018)
PEPf;F ve;j Kuz;ghLfSk; ,y;iy. FHe;ijfs; fh]g]gpzpg]
bgz;fs; kw;Wk; vr].I.tp va;l]!; cs;s FHe;ijfs; cl]gl nehbajph]g]g[
FiwghLfs; cs;s egh]fSf;F PEP ghJfhg]ghf tH';fg]glyhk;. ntW
ve;j jLg]g{rpiag] nghynt mjd; eph]thfj;jpYk; rhj;jpakhd ghjfkhd
vjph]tpist[fis
eph]tfpg]gjpYk;
!;lh
nghJkhd
mst[
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gapw;rpaspf;fg]gl]l xU mikg]gpy; btspg]ghl]od;
Rl]of;fhl]lg]gl]lgo ,J bfhLf;fg]gl ntz;Lk;.

jd;ikahy;

midj;J jLg]g{rpfisa[k; bghWj;jtiu/ bgWeh]fis jLg]g{rpf;Fg]
gpwF Fiwe;jJ. 15-20 epkpl';fSf;F kUj;Jt nkw;ghh]itapy; itf;f
ntz;Lk;. nugp!; jLg]g{rpapd; ve;jbthU TWf;Fk; Ke;ija fLikahd
vjph]tpist[
mnj
jLg]g{rpia
PrEP
my;yJ
PEPf;Fg]
gad;gLj;Jtjw;fhd xU Kuz;ghlhFk;. nkYk; jLg]g{rp jahhpg]g[
khw;wg]gl ntz;Lk;.
tpepnahf tuk;g[fs;
murh';f';fs; kw;Wk; bghWg]ghd Vb$d;rpfs; nugp!%f;F
re;njfj;jpw;fplkhd rhj;jpakhd my;yJ cWjpg]gLj;jg]gl]l midj;J
kf;fSk; rhpahd neuj;jpy; eph]tfpf;fg]gLk; nghJkhd PEPf;F rhpahd
neuj;jpy; mqFtij cWjp bra;a tpjpKiwfis ,aw;w ntz;Lk;.
,jpy; jdpahh] Jiw cl]gl midj;J ehLfspd; ghpe;JiufspYk;
cs;eph]thfk; nrh]f;fg]gl ntz;Lk;. Koe;j nugp!; jLg]g{rpfs; kw;Wk;
caphpay; bghUl]fSf;fhd mqfYf;fhd rpwe;j Kiwfisj;
jPh]khdpf;f bryt[ , ective bray;jpwid Ma;t[ bra;a ntz;Lk;.
jLg]g{rpfs; kw;Wk; Mh].I.$p.fSf;F tHf;fkhd mqfy; ,y;yhj
mikg]g[fspy; my;yJ njitia g{h]j;jp bra;a rg]is nghJkhdjhf
,y;yhj epiyapy; mjpf Mgj;J cs;sth]fSf;F bghUl]fis jpUg]gp
tpLtJ Fwpj;J ghprPypf;f ntz;oaJ mtrpak; xU Fwpg]gpl]l mst[ RIG
fpilj;jhy;/ gpd;tUk; mst[ nfhy;fspd; mog]gilapy; btspg]gLk;
nehahspfSf;F Kd;Dhpik mspf;fg]gl ntz;Lk;.
 gyfofs;
 MHkhd fha';fs;
 jiy/ fGj;J kw;Wk; iffs; nghd;w clypd; kpft[k; g[Jikahd
ghf';fis fof;Fk;
 fLikahd nehbajph]g]g[ FiwghL
 cWjpg]gLj;jg]gl]l my;yJ rhj;jpakhd nugp!%ld; xU
tpy';fpypUe;J fof;Fk; kw;Wk;
 xU fo fPwy; my;yJ xU kl]ilapypUe;J rsp rt;t[fspd;
btspg]ghL
nugP!%f;F mjpf Mgj;J cs;sth]fSf;F nugp!; ,k;a{ndhFnshg[ypd;
my;yJ
jLg]g{rpiaf;
fl]Lg]gLj;JtJ
Fiwe;j
Mgj;J
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cs;sth]fSf;F
Mgj;ij
Vw;gLj;jf;TLk;.
nkYk;
bray;gLj;jg]gLtjw;F Kd;g[ ftdkhff; fUjg]gl ntz;Lk;.

mit

re;njfj;jpw;Fhpa nugp!%ld; tpy';FfSld; bjhlh]g[ila Mgj;ij
kjpg]gpLtJ/ nugp!; caphpay; bghUl]fspd; njitaw;w gad;ghl]ilf;
Fiwf;fyhk; kw;Wk; nugp!; ,k;a{ndhFnshg[ypd; kw;Wk; / my;yJ
jLg]g{rp tH';fy; njitiag] g{h]j;jp bra;a Koahj nghJ fUj;jpy;
bfhs;s ntz;Lk;.

foj;jijj; jLf;Fk; fy;tp
nugp!; mghaj;ijf; Fiwg]gjw;F PEP kw;Wk; fha';fisf;
ftdpg]gjw;Fk; eha; foj;jhy; Vw;gLk; mjph]r]rpia ePf;Ftjw;Fk;
Mnuhf;fpakhd eha; - kdpj cwt[fis kPl]blLg]gjw;Fk; eha;
foj;jiyj; jLf;Fk; jpl]l';fs; elj;jg]gLfpd;wd. bkl]lh gFg]gha;t[fs;
fofisj; jLg]gjw;fhd fy;tpj; jpl]l';fs; xU FHe;ijfspd;
elj;ijapy; kpjkhd btw;wpiag] bgWfpd;wd. ,Ug]gpDk; Mjhu';fspd;
juk; Fiwthf cs;sJ. jw;nghJ ,j;jifa jpl]l';fs; dog ect eha;- fo
tpfpj';fSf;F neuo Mjhu';fs; ,y;iy. eha;fs; kPjhd kdpj elj;ij
vd;gJ mwpt[/ czh]r]rp kw;Wk; mDgtk; Mfpatw;Wf;F ,ilnaahd
xU rpf;fyhd bjhlh]g[fspd; tpisthFk;. nkYk; eha; foj;jijj;
jLg]gjw;fhd fy;tp vd;gJ neuo eha;fis <LgLj;Jk; nghJ kpft[k; e
active MFk;. ,j;jifa fy;tpapd; rpf;fyhdJ/ nugp!pd; gpw
mk;r';fisg] gw;wpa fy;tpiaf; fhl]oYk; jpl]l';fSf;F mjpf neuKk;
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tsKk; njitg]glyhk; vd;gjhFk;. xU KGikahd nugp!; fy;tpj;
jpl]lj;jpd; TWfspd; bryt[fs; kw;Wk; ed;ikfs; Fwpj;J ftdkhf
ghprpypf;fg]gl ntz;Lk;. nugp!; Fwpj;j fy;tpj; jpl]lj;jpd; xt;bthU
fl]lj;ija[k; jPh]khdpf;f mwpt[ mqFKiw kw;Wk; eilKiw
Ma;t[fs; elj;j ghpe;Jiuf;fg]gLfpwJ. mikg]igg] bghWj;J/ fhl]Lj;
jLg]g[ tdtpy';Ffspy; btwpeha; gut[fpd;w gFjpfspy; elj;ij gw;wpa
fy;tpiaa[k; cs;slf;fpapUf;fyhk;. Fwpg]ghf btsthy;fisj;
bjhlf;TlhJ my;yJ ifahsf; TlhJ vd;gjpy; Kf;fpaj;Jtk;
bfhLf;fg]gLfpwJ.
neha fl]Lg]ghl]Lf;fhd njrpa ikak;
njrpa nugp!; fl]Lg]ghl]Lj; jpl]lk;
gpe;ija btspg]ghL neha;j; jLg]g[f;fhd mqFKiw (PEP)
gpe;ija btspg]ghL Kw;fhg]g[ \d;W Kid mqFKiw ,it
\d;Wk; rkkhd Kf;fpaj;Jtj;ijf; bfhz;Ls;sd. nkYk; mit
btspg]ghl]od; tifapd; go xnu neuj;jpy; bra;ag]gl ntz;Lk;.
 tpy';Ffspd; fo fha';fis eph]tfpj;jy;
 nugp!; ,k;a{ndhFnshg{ypd; (RIG) cld; brayw;w neha;j; jLg]g[
 vjph]g]g[ nugp!; jLg]g{rpfSld; (ARV) braypy; neha;j; jLg]g[
nugp!; ,k;a{ndh Fnshg[ypd; (RIG)
nugp!; vjph]g]g[ rPuk; / nugp!; ,k;a{ndhFnshg[ypd; (RIG) Maj;j
nugp!; vjph]g]g[ Md;oghofspd; totj;jpy; brayw;w neha; vjph]g]g[
rf;jpia tH';FfpwJ. ghjpf;fg]gl]ltUf;F nugp!; jLg]g{rpiaj;
bjhlh]e;J
jdJ brhe;j
Md;oghofis
cw;gj;jp
bra;aj;
bjhl';Ftjw;F clypay; hPjpahf rhj;jpakhFk;. nugp!; itu!%ld;
gpizf;Fk; brhj;Jf;fis nugp!; vjph]g]g[ rPuk; my;yJ Mh].I.$p
bfhz;Ls;sJ. ,jd; tpisthf eLepiyahdJ kw;Wk; ,jdhy;
itu!pd; bjhw;W ,Hg]g[ Vw;gLfpwJ. vdnt btspg]gLk; ,lj;jpy;
cs;~hpy; Mh].I.$p CLUt[tJ kpft[k; jh]f;f hPjpahdJ.
vjph]g]g[ nugp!; jLg]g{rpfs;
ghJfhg]ghd kw;Wk; rf;jptha;e;j bry; fyhr]rhu jLg]g{rpfs;
(rp.rp.tp) my;yJ Rj;jpfhpf;fg]gl]l thj;JfU jLg]g{rp (gp.o.,.tp)
Mfpatw;wpd; eph]thfj;jhy; braypy; neha;j;jLg]g[ milag]gLfpwJ.
jw;nghJ fpilf;ff;Toa CCVfis IM tpjpKiwfshy; eph]tfpf;f
Koa[k; kw;Wk; Io gad;ghl]ow;F m';fPfhpf;fg]gl]l CCVfs; Io
tpjpKiwfshy; eph]tfpf;fg]gLk;. Md;o nugp!; jLg]g{rpfs; xU xw;iw
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,d;l]uhK!;Fyh]nlh!hf cw;gj;jp bra;ag]gLfpd;wd. jLg]g{rp I.vk;
my;yJ Io tHpahy; eph]tfpf;fg]gLfpwjh vd;gijg] bghUl]gLj;jhky;/
xt;bthU bjhFjp rp.rp.tp.fSf;Fk; I.vk;.nlh!%f;F Fiwe;jgl]rk; I.a[
Mw;wy; ,Uf;f ntz;Lk; vd;gJ Kw;wpYk; mtrpak;.
neha; vjph]g]g[ rf;jp fhyk;
rp.rp.tp kw;Wk; gp.o.,.tp cld; jLg]g{rp nghl]l gpwF nehbajph]g]g[
epidtfj;jpd; tsh]r]rp kdpjh]fspy; nugp!%f;F vjpuhf ePz;l fhy
neha; vjph]g]g[ rf;jpia epWt[tjw;F Kf;fpakhdJ. Mz;LfSf;F
Kd;dh] j';fsJ Kjd;ikj; bjhliug] bgw;w egh]fs; g{!;lh] jLg]g{rpf;F
gpwF ey;y mdhbkbd!;of; gjpy;fisf; fhl]odh]. ,d;l]uhblh]ky;
neha;j; jLg]g[ \yk; ePz;l fhy neha; vjph]g]g[ rf;jp milag]gLfpwJ.
nkYk; Md;oghofs; ,dp fz;lwpag]glhtpl]lhYk; Tl ePof;fyhk;. xU
g{!;lh] jLg]g{rpf;F xU mdhkpbd!;of; gjpiy cUthf;Fk; jpwd;
Muk;gj; bjhlhpd; (,d;l]uhK!;Fyh] my;yJ ,d;l]uhblh]ky;)
eph]thfj;jpd; ghija[lndh my;yJ nehahsp xU Kd;btspg]ghL
my;yJ gpe;ija btspg]ghL bjhliu epiwt[ bra;jjh vd;gnjhL
bjhlh]g[ilaJ my;y.
gpe;ija btspg]ghL tpjpKiw
vbrd; tpjpKiw (1-1-1-1-1) – Ie;J nlh!; ,d;l]uhK!;Fyh]
ml]ltiz –gpe;ija btspg]ghL Kw;fhg]g[f;fhd ghlbewp Ie;J Crp
kUe;Jfspd; cs; eph]thfj;ijf; bfhz;Ls;sJ. xt;bthd;Wk; 0/ 3/ 7/ 14
kw;Wk; 28 ehl]fspy; bfhLf;fg]gLk;. ehs; 0 jLg]g{rpapd; Kjy; msit
eph]tfpf;Fk; njjpiaf; Fwpf;fpwJ.
Kd;dh] jLg]g{rp nghl]l egh]fspy; kW btspg]ghl]od; nkyhz;ik
 Muk;g jLg]g{rp tpjpKiw IM my;yJ ID eph]tfpf;fg]gl]lJ.
 g{!;lh] nlh!; Ivk; my;yJ Io tH';fg]gLfpwJ.
 Kd;dh] jLg]g{rp nghl]l egUf;F fz;lwpaf;Toa nugp!; itu!;
eLepiyg]gLj;Jjy; cs;sJ. Md;oghofs; my;yJ ,y;iy.
Kd;btspg]ghL Kw;fhg]g[ (PrEP)
itu!; kw;Wk; ghjpf;fg]gl]l bghUl]fisf; ifahSk; Ma;tf
CHpah]fs;/ kUj;Jth]fs; kw;Wk; kdpj nugp!; tHf;Ffspy; fye;J
bfhs;Sk;
egh]fs;/
fhy;eil
kUj;Jth]fs;/
tpy';Ffis
ifahSgth]fs; kw;Wk; gpog]gth]fs;/ tdtpy';F thh]ld;fs;/
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jdpikg]gLj;jg]gl]l mjpfhhpfs; kw;Wk; nugp!; ,y;yhj gFjpfspypUe;J
nugp!; tiu gazpfs; nghd;w cah] Mgj;J FGf;fSf;F Kd;
btspg]ghL jLg]g{rp tH';fg]glyhk;.
cs;~h] gFjpfs;
jLg]g{rp ml]ltiz
Kd; -btspg]ghL jLg]g{rp xU KG mstpyhd jLg]g{rpahf
,d;l]uhK!;Fyh] my;yJ 0.1 kpy;yp ,d;l]uh-blh]kyp 0/ 7 kw;Wk; 21
my;yJ 28 ehl]fspy; eph]tfpf;fg]gLfpwJ.
kdpjh]fspy; nugp!pd; re;njfj;jpw;Fhpa kUj;Jt tHf;F gpd;tUkhW
tiuaWf;fg]gLfpwJ. xU jPtpu euk;gpay; neha;f;Fwp (mjhtJ
vd;brghypo!;) iQguhf;otpl]o (rPw;wk; bfhz;lnugp!;) my;yJ
gf;fthj neha;f;Fwp (gf;fthj nugp!;) nfhkh kw;Wk; ,wg]ig nehf;fp
Kd;ndWfpwJ. bghJthf ,ja my;yJ Rthrf; nfhshW/ bghJthf
jPtpu rpfpr]ir vJt[k; bjhl';fg]glhtpl]lhy; Kjy; mwpFwpfspd; 7-10
ehl]fSf;Fs; ,tw;wpy; gpd;tUtdtw;wpy; VnjDk; xd;W ,Uf;fyhk;.
Vnuhnghgpah/ iQl]nuhnghgpah/ gnu!;Orpah my;yJ cs;~h]
kakhf;fg]gl]l typ/ o!;@ng$pah/ cs;~h]kakhf;fg]gl]l gytPdk;/
Fkl]ly; my;yJ the;jp.
eha; rk;kjg]gl]l nugp!; fhuzkhf cyfstpy; kdpj ,wg]g[fspd;
vz;zpf;if Mz;LnjhWk; 59/000 vd kjpg]gplg]gl]Ls;sJ. kpy;ypad;
,wg]g[ Ma;t[f;Fs; nkk;gLj;jg]gl]l tha;bkhHp gpnuj ghpnrhjid
Ma;tpy; 2005 Mk; Mz;oy; ,e;jpahtpy; 12700 ,wg]g[fs; (95% ek;gpf;if
,ilbtsp 10/000 – 15/500) Mj;jpukile;j nugp!; fhuzkhf ,Ue;jd
vd;W ghpe;Jiuj;jJ. ,e;j Ma;tpy; Klf;F btwp eha; neha;fs; 17
kpy;ypad; kf;fs; tpy';Ffshy; fof;fg]gl]ld. bgUk;ghYk; eha;fs;.
nkw;F Inuhg]gh/ fdlh/ mbkhpf;fh (mbkhpf;fh)/ $g]ghd; kw;Wk;
rpy yj;jPd; mbkhpf;fh ehLfspy; ,Ue;j eha; kj;jpa !;jnugp!;
mfw;wg]gl]lJ. M!;jpnuypah kw;Wk; gy grpgpf; jPt[ ehLfs; vg]nghJk;
eha;-kj;jpa !;jnugp!pypUe;J tpLgl]Ls;sd. ,e;jpahtpy; a{dpad;
gpunjrkhd yl]rj; jPt[ kw;Wk; me;jkhd; kw;Wk; epf;nfhgh] jPt[fs; nugp!;
nehapypUe;J tpLgl]Ls;sd.
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nugp!; 100% Mgj;jhdJ. Mdhy; 100% jLg]g{rp jLf;ff;Toa
neha;. rhpahd fhak; fHpg]giw kw;Wk; ARVfs; kw;Wk; nugp!; ,k;a{ndh
Fnshg[ypd; rhpahd gad;ghL \yk; nugp!; jLf;fg]gLfpwJ.
nugp!; xU nghJk; rpfpr]iraspf;f ,uz;lhtJ tha;g]ig
tH';fhjjhy; nehapd; ve;jbthU myl]rpak; kw;Wk; Kiwaw;w
rpfpr]ira[k; kuzj;jpw;F tHptFf;Fk;.
1)

ve;j tpy';F foj;jhy; btwpeha; gut[fpwJ> vyp foj;jhy;
btwpeha; Vw;gLkh>
,e;jpahtpy; nugp!; gut[tjw;F bghWg]ghd tpy';Ffs;
kpft[k; bghJthf (98%)
eha;fs; kw;Wk; g{idfs;
rpy neu';fspy; (1%)
 Fu';Ffs;/
fGijfs;/
Fjpiufs;/
gRf;fs;/
vUikfs;/
MLfs;/ brk;kwp MLfs; kw;Wk;
gd;wpfs;
 fhl]Ltpy';Ffs;
-K';T!;/
ehpfs;/ Fs;sehpfs;/ xl]lf';fs;/
btsthy;fs; kw;Wk; ahid
g[fhuspf;fg]gltpy;iy
 bfhwpj;Jz;zpfs;/
ghz;o
Tl]Lfs;/ gwitfs;/ vyp kw;Wk;
kl]il foj;jhy; ,e;jpahtpy; kdpj
btwpeha; ,wg]g[ Vw;gltpy;iy

2. eha;fspy; nugp!pd; nfhpah] epiy cs;sjh> xU eha;f;F Vd; 10
ehl]fspy; ftdpf;fg]gl ntz;Lk;>
eha;fspy; nfhpah] epiy kpft[k; mhpjhdJ kw;Wk; ,aw;ifapd;
FWk;g[fshf fUjg]gLfpwJ. ,e;j eha;fisj; jtpu (bgUk;ghYk;
ghpnrhjid Ma;tf';fspy; goj;jth]fs;) itui! ,iltplhJ kw;Wk;
rpy neu';fspy; Fiwe;j ill]lhpYk; btspnaw;Wfpwhh]fs;. ,jd;
tpisthf ehia 10 ehl]fs; ftdpg]gJk; foj;j egUf;F xnu neuj;jpy;
nehaj; jLg]g[ Vw;gLtJk; cyf Rfhjhu mikg]g[ (2004) Tl
bry;YgoahFk;. fof;Fk tpy';F/ eha; kw;Wk; g{id foj;jijf;
ftdpg]gjw;fhd fhuzk; vd;dbtd;why;/ tpy';F bjhw;W Vw;gl]lhy;
mjd; ckpH;ePh] nugp!pd; mwpFwpfs; njhd;Wtjw;F 5 ehl]fSf;F
Kd;ng bjhw;W nehahf ,Uf;Fk;/ nkYk; nugp!pd; mwpFwpfs;
cUthfpat[ld; mJ ,d;Dk; 5 ehl]fspy; mjpfgl]rkhf ,we;JtpLk;.
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3)

nugp!hy; egh] ,we;Jtpl]ljhf VnjDk; mwpf;iffs; cs;sd/
Mdhy; foj;j eha; capUld; ,Uf;fpwjh>
vg]nghjhtJ ,Jnghd;w mwpf;iffs; kUj;Jt bjhw;W nehapay;
mog]gilapy; kdpjDf;F nugpi!f; fz;lwptij mog]gilahff;
bfhz;lit (kw;Wk; Ma;tf nehawpjy; my;y). kpf Kf;fpakhd
tp#ak; fof;Fk; tpy';fpd; ckpH;ePhpy; nugp!; itu!; Rug]ig Ma;tf
cWjpg]gLj;jy; (,d;Dk; capUld; ,Ue;jhy;). vdnt/ nugp!pd; nfhpah]
epiy vd;W miHf;fg]gLtJ (,y;iybadpy; Mnuhf;fpakhdJ)
,d;Dk; cWjpahf epWtg]gltpy;iy. ,Jnghd;w neuk; tiu xnu
neuj;jpy; jLg]g{rp nghLtJ kw;Wk; ehl]fSf;F ehiaf; ftdpg]gJ
nghd;w eilKiwfs; bjhlu ntz;Lk;.
4.

kdpjDf;F kdpjDf;F nugp!; gut[jy; rhj;jpakh> nugp!; tHpahf
gut Koa[kh> fz;zPh]/ tpe;J kw;Wk; ckpH;ePh]>
nfhl]ghl]lstpy;/ xU iQl]nuhgpf; nehahspapd; ckpH;ePh] bjhw;W
nehahFk;. mt;tg]nghJ ,Jnghd;w gut[jy; bjhptpf;fg]gLfpwJ. Mdhy;
ed;F Mtzg]gLj;jg]gl]l ghpkhw;wk; fhh]dpay; khw;W \yk; 2004 Mk;
Mz;oy; mbkhpf;fhtpy; fy;yPuy; kw;Wk; rpWePuf khw;W mWit
rpfpr]iriaj; bjhlh]e;J kdpj nugp!; ,wg]g[ \d;W tHf;Ffs;
gjpthfpa[s;sd. vdnt ,wg]g[f;fhd fhuzj;ij cWjpg]gLj;JtJ.
Fwpg]ghf euk;gpay; epfH;t[fspy;/ fhh]dpay; kw;Wk; gpw cWg]g[khw;W
mWit rpfpr]irf;F Kd; kpft[k; Kf;fpakhdJ. jtpu/ nugp!;
nehahspapd; ckpH;ePh] kw;Wk; gpw Rug]g[fSld; bjhlh]g[ bfhs;tija[k;
jtph]f;f ntz;Lk;. nkYk; nugp!; itu!; tpe;J ckpH;ePh] tHpahf
mhpjhfnt gut[fpwJ kw;Wk; nfhl]ghl]lhstpy; fz;zPuhy; Tl
,Uf;fyhk;. vdnt xU iQl]nuhnghgpf; (nugp!;) nehahspapd;
ckpH;ePh]/ rpWePh]/ tpe;J nahdp Rug]g[ kw;Wk; fz;zPUld; bjhlh]g[
bfhs;tij jtph]f;ft[k;.
5)

gpw itu!; bjhw;W neha;fisg] nghy xU egh] ,aw;if nugp!;
neha;j; bjhw;WfSf;F vjpuhf neha; vjph]g]g[ rf;jpia bgWfpwhuh>
,y;iy. nugp!py; itukpah ,y;iy. mjhtJ nugp!; itu!;
filrp fl]l';fspy; ,uj;j Xl]lj;jpy; ,y;iy. vdnt ,J xU
eifr]Ritahd gjpiyj; J}z;lj; jtwptpl]lJ. foj;j ,lj;jpypUe;J
itu!; xU euk;g[f;Fs; EiHfpwJ kw;Wk; Mf;!pnah gpshrk; tHpahf
kj;jpa euk;g[ kz;lyj;ij (rpvd;v!;) milfpwJ. rp.vd;.v!;.!pypUe;J
bgUk;ghYk; jd;dpaf;f euk;g[fs; tHpahf btt;ntW (,yf;F)
cWg]g[fSf;F gazpj;j gpd;dnu Md;ogho cw;gj;jp bjhl';FfpwJ.
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Mdhy; me;j neuj;jpy; nehahspapd; \is jz;L euk;gq bry;fs;
ghjpf;fg]gLfpd;wd. nkYk; mth] Rthr Klf;fk; my;yJ ,Ujaf; ifJ
fhuzkhf xd;W my;yJ ,uz;L ehl]fspy; ,we;JtpLfpwhh].
6)

iQl]nuhnghgpah vd;gJ nugp!pd; jdpr]rpwg]ghFk;. ,J vy;yh
epfH;t[fspYk; cs;sjh> nugp!%f;F vjpuhf lhf;lh]fSf;F
jLg]g{rp nghl ghpe;Jiuf;fpwPh]fsh>
tpfhukhd nugp!py; Rkhh] 80% tHf;Ffspy; iQl]nuhnghgpah (ePh]
gak;)
cs;sJ
kw;Wk;
bghJthf
Klf;Fthj
nugp!py;
fhzg]gLtjpy;iy. (,uz;L tifahd nugp!; fhzg]gLfpd;wd. 1)
tpfhukhd nugp!; kw;Wk; 2) Cik my;yJ gf;fthj nugp!;)
jdpikg]gLj;jg]gl]l kUj;Jtkidfspy; guhkhpg]g[ tH';Feh]fs;/ nugp!;
nehahspfSld; bjhlh]g[ bfhs;Sk; kUj;Jt/ eh]rp'; kw;Wk; gpwJiz
CHpah]fSf;F Kd; btspg]ghL nugp!; jLg]g{rp tH';fg]gl ntz;Lk;.
Vbddpy; ,J mth]fs; kPJ ek;gpf;ifia Vw;gLj;Jk; kw;Wk; ,e;j
Jujph]#;ltrkhd ghjpf;fg]gl]lth]fspd; rpwe;j guhkhpg]ig cWjp
bra;a[k;.
7)

vk;.Mh].I.apy; nugp!; nehahspf;F VnjDk; khw;w';fs; cz;lh>
tHf;fkhf @gpa{hpa!; nugp!py; vk;.Mh].I.apy; Fwpg]gpl]l
khw;w';fs; vJt[k; ,y;iy. Mdhy; rpy rka';fspy; gf;fthj nugp!py;
fh]g]g]gg]ig tha; KJbfYk;gpd; gpe;ija fhnlhypdpak; mr]Ro 1 lgps;a{
,Uf;fyhk;. bjspthd mjpfhpf;Fk; KJbfYk;g[ euk;g[nth]fs; Fwpg]ghf
lhh]]ry; euk;g[ nth]fs; bjspthff; fhzg]gLfpd;wd.
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8)

ve;j ehLfs; ,d;Dk; vd;.o.tp jahhpf;fpd;wd>
euk;g[ jpR jLg]g{rpfs; kpft[k; fLikahd ghjfkhd vjph]
tpist[fisj; J}z;Lfpd;wd kw;Wk; etPd bry; fyhr]rhu
jLg]g{rpfisf; fhl]oYk; Fiwthd nehbajph]g]g[j; jpwd; bfhz;lit.
cyf Rfhjhu mikg]g[ kw;Wk; tpy';F Mnuhf;fpaj;jpw;fhd cyf
mikg]g[ (OIE) euk;g[ jpR jLg]g{rpfspd; cw;gj;jp kw;Wk; gad;ghl]il
epWj;jt[k;/ etPd bry; fyhr]rhu jLg]g{rpfshy; mtw;iw khw;wt[k;
fLikahf ghpe;Jiuf;fpnwhk;. eha;fspd; bgw;nwhh] jLg]g{rpf;F Kl]il
my;yJ bry;fyhr]rhuk; - jGtpa tpfhu';fspypUe;J jahhpf;fg]gLk;
khw;wpaikf;fg]gl]liyt;
itu!;
jLg]g{rpfspd;
gad;ghLk;
Cf;fkspf;fpwJ. euk;g[ jpR jLg]g{rpfs; ,g]nghJ g';fshnj#;/
fk;nghoah/ ,e;jpah/ yhnth kf;fs; $dehaf FoauR/ kpahd;kh]/
neghsk;/ ghfp!;jhd; kw;Wk; tpal]ehkpy; iftplg]gl]Ls;sd. euk;g[ jpR
jLg]g{rpfs; ,g]nghJ my;$Phpah/ mh]b$d;odh/ bghyptpah kw;Wk;
vj;jpnahg]gpahtpy;
kl]Lnk
kdpj
gad;ghl]ow;fhfj;
jahhpf;fg]gLfpd;wd. kw;Wk; bghyptpah/ vy;rhy;tlhh] kw;Wk;
nQhz;Luh!py; tpy';Ffspd; gad;ghl]ow;fhf.
9)

nfhpah] khepyk;
brnuhyh$pfy; Ma;t[fs; nugp!; vjph]g]g[ Md;oghofis
btspg]gLj;jhj tpy';Ffspd; tpfpjj;jpy; fhl]oa[s;sd.
v.fh. tlf;F jha;yhe;jpy; 18% ,ytr nuhkp'; Mnuhf;fpakhd gpl]Rfs;
kw;Wk; mnkhpf;fhtpd; myghkhtpy; rpf;fpa[s;s ehpfs; kw;Wk;
uf;Td;fspy; 4% kUj;Jth]fSf;F mjpf mf;fiw vd;dbtd;why; nugp!;
itu!%ld; gy khj';fs; my;yJ tUl';fs; thGk; eha;fs; kPz;Lk;
kPz;Lk;
ckpH;ePhpy;
,Ue;J
jdpikg]gLj;jg]gLfpd;wd.
vj;jpnahg]gpahtpy; ,J nghd;w Ie;J eha;fs; 6 Mz;Lfs; tiu
fhzg]gl]l epiyapy; ,e;j tpy';Ffs; kdpjDf;F nugp!; gutpajhf
ve;j gjpt[k; ,y;iy.
6 thu';fSf;Fg] gpwF Mgj;jhd nugpi! cUthf;fpa xU
FHe;ijia foj;j xU Mnuhf;fpakhd eha; Fwpj;J ,e;jpahtpy;
,Ue;J xU mwpf;if te;Js;sJ. eha; 4 Mz;Lfs; thH;e;jJ. me;j
neuj;jpy; nugp!; itu!; 13 re;jh]g]g';fspy; mjd; ckpH;ePhpy; ,Ue;J
jdpikg]gLj;jg]gl]lJ. gy nfs;tpfSf;F KG gjpiy mspg]gjw;F Kd;
nkyjpf Ma;t[fs; njit. ,jw;fpilapy; mwpFwpaw;w tpy';Ffs;
kdpjid ghjpf;f tha;g]gpy;iy vd;w cz;ikia ehk; Vw;Wf; bfhs;s
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ntz;Lk;. Vbddpy; mit tHf;fkhd nugp!pd; elj;ij khw;w';fSf;F
MshfhJ. gpur]rpidfs; kpft[k; rh]r]irf;Fhpait. ,J bjhlh]ghf
v';fsplk; rhpahd kw;Wk; nghJkhd mwptpay; jfty;fs; ,y;iy.
vdnt ,e;j rh]r]irfis jtph]g]gjw;Fk; midj;J mk;r';fspYk;
ghJfhg]ghf ,Ug]gjw;Fk; Kiwna IoMh]tp my;yJ Ivk;
ml]ltizapy; Kiwna Fiwe;jJ \d;W Kjy; ehd;F nlh!; jLg]g{rp
vLj;Jf; bfhs;tJ ey;yJ.
(Fwpg]g[ jLg]g[ kw;Wk; r\f kUj;Jtj;jpd; g{‘;fhf;fs; ciu g[j;jfk; 17tJ
gjpg]g[)
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etPd rpfpr]ir Kiw
neha;f; fl]Lg]ghl]Lf;fhd njrpa ikak; (vd;.rp.o.rp) tHpfhl]Ljy;fs;
நாய் , பூனை, முங் கூஸ்அல் லது சூடாைஇரத்தம் ததாய் ந்த விலங் குகளாை கடிகள்

வசல் லப்பிராணியின்விஷயத்தில் ,

விலங் கு நநாய் ொய் ப்பட்டிருந்தால் ,

அறியப்படாத, அறியப்பட்ட

வகால் லப்பட்டால் ,

மற்றும் பிற விலங் கு

கண்டுபிடிக்கப்படாத,
வெறித்தனமான, தெறான நாமயப்
வபாருட்படுத்தாமல் .

காயம் > நசாப்பு மற்றும்
தண்ண ீரில் 15 நிமிடங் கள்
கழுெவும்

-

- காயத்மத கழுவும்

-

நபாவிநடான் அநயாடின்
நபான்றஉள் ளூர ் எதிர ்ப்பு
வசப்டிக்

முதல் ெமக – நம் பகமான ெரலாறு
வபறப்பட்டால் ஆரம் ப பரிந்துமர

-

முழுபடிப்பு –

இல் மல.

அட்டெமணயின்படி நாள் 14 ஐ

இரண்டாெது ெமக -

கூடுதல் நநரம் நசர ்க்கலாம்
அல் லது நசர ்க்கலாம்

காயம் தடுப்பூசி
ஐடிஆரவி
் 4 நடாஸ் அல் லது ஐஎம் 4
முதல் 5 நடாஸ்

-

நாட்கள் நடாஸ் PrEP
அட்டெமணயாக மாற் றப்படலாம் .
மூன்றாெது பிரிவில்

ESSEN அட்டெமணயின்
முழுபடிப்பு

-

- RIG நிர ்ொகம் – முழுநடாஸ்
உள் நாட்டில் 50% ஆழ் நத
்

குறிக்நகாள் : விலங் கு
ஆநராக்கியமாக இருந்தால் > 10

தடுப்பூ சிஐடிஆரவியின
்
்

தமசயில் நிர ்ொகம்
-

- நுண்ணுயிர ் வகால் லிகள்

-

- இல் . வடட்வெக்

-

ஆநலாசமன மற்றும்
பின்வதாடர ்

காயம் கழுவுதல் இரண்டாெது
ெமகயாகும்
உடல் எமடயின்படி உள் நாட்டில்
நிர ்ெகிக்க நரபிஸ் இம் யூனாலஜி
RIG ஐ உள் நாட்டில் முழுெதுமாகச ்
நசர ்க்கவும் (50% gl. பிராந்திய
நிர ்ொகம் எந்த மதிப்பும் இல் மல).
Antirabies
ஊசி நசர ்க்கவும் . நபாவிநடான்
(மெரசிடல் ) மற்றும்
அநயாடினுடன் TT மற்றும் உள் ளூர ்
பயன்பாடு
ஆநலாசமன மற்றும் பின்வதாடர ்
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M. tpy';F fo fhaj;ij eph]tfpj;jy;
1)
fhak; fGt[jy; (fhak; fHpg]giw) mtrpakh> mjd; g';F vd;d>
fhak; rpfpr]ir kpft[k; kjpg]g[kpf;fJ kw;Wk; jhdhfnt jLg]g{rp
nghlg]gl]l itui! mfw;Wtjd; \yk; my;yJ braypHf;fr] bra;tjd;
\yk; nugpi!j; jLf;fyhk;. vdnt fhak; rpfpr]ir cldoahf my;yJ
Toa tpiutpy; bra;ag]gl ntz;Lk;.
fhak; rpfpr]ir
 xU rth]f;fhuk; nrhg]igg] gad;gLj;jp midj;J fha';fisa[k;
bkJthf fGt[jy;/ Kd;Dhpik Fiwe;jJ 15 epkpl';fSf;F
FHha; ePiu ,af;Ftjd; fPH; nghtpnlhd; mnahod; nghd;w
itu!; Kfth]fs; my;yJ bll]nlhy; kw;Wk; nghtpnlhd;
mnahod; nghd;w gpw Mz;obrg]of; kUe;Jfspd; gad;ghL.
 rpy tphpthd MHkhd fha';fspy; KGikahd Ma;t[ rpijt[/
mGf;F/ ,we;j jpR kw;Wk; btspehl]L cly;fis mfw;Wjy; xU
epWtdj;jpYk; rpy rka';fspy; kaf;f kUe;Jfspd; fPGk;
njitg]glyhk;.
 btl]Ljy; bghJthf xU tpjpahf jtph]f;fg]gl ntz;Lk;
 Vbddpy; ,J itui! ,d;Dk; MHkhf fhaj;jpw;Fs; brYj;Jk;
mghaj;ij Vw;gLj;jf;TLk;. ,Ug]gpDk;/ fhaj;ij btl]l
ntz;Lk; vd;why; gykzp neuk; Kjy; 3 ehl]fs; tiu Koe;j tiu
jhkjkhf bra;a ntz;Lk;. ijay; jsh]thf ,Uf;f ntz;Lk;
kw;Wk; ,ytr ,uj;jg]nghf;F kw;Wk; tofhy; Mfpatw;wpy;
jiyaplf;TlhJ.
 bghJthf tpy';Ffspd; foj;j fha';fis cilazpe;J my;yJ
fl]L bra;af;TlhJ. jtph]f;f Koahtpl]lhy; mJ jsh]thdjhf
,Uf;f ntz;Lk;.
 rhpahd bll]ld!; g]nuhgpyhf;!p!;/ bll]ld!;nlhf;!ha;L
(kw;Wk; jFjpahd re;jh]g]g';fspy; Vov!; my;yJ bl]ld!;
,k;a{ndhFnshg{ypd;) bfhLf;fg]gl ntz;Lk;.
 fhak; brg]rpi!j; jLf;f mnkhf;!prpypd; nfh-ohpnkhf;rnrhy;
nghd;w Kiwahd Ez;qaph] vjph]g]gpfs; ghpe;Jiuf;fg]gLfpd;wd
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கிளாசிக்கல்
குழாய்

காயம்/

ீ ரின் கீ ழ் 10-15

காயத்றத

ரசாப்புடன்

கழுவவும்

மற்றும்

ிமிடங்கள் கழுவவும்
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,. Kd; btspg]ghL jLg]g{rp
1) Kd; btspg]ghL (Pre - EP) nugp!; jLg]g{rp vd;why; vd;d>
Kd; Tl]ona btspg]gLk; nugp!; vd;gJ jLg]g{rp vd;gJ xU egiu;
nugp!; tUtjpypUe;J ghJfhf;f xU tHpahFk;. ,e;jpahtpy; Kd;
Tl]ona btspg]gLj;j ehd;F tifahd nugp!; jLg]g{rpfs; chpkk;
bgw;wit. midj;Jk; rkkhf ghJfhg]ghdit kw;Wk ;nugp!;
itu!%f;F
vjpuhf
Md;ogho
gjpiy
cUthf;Ffpd;wd.
fpilf;ff;Toait gpd;tUkhW
kdpj og]sha;L bry; jLg]g{rp
(vr].o.rp.tp)
Rj;jpfhpf;fg]gl]l F";R fU bry; jLg]g{rp
(gp.rp.,.rp)
Rj;jpfhpf;fg]gl]l thj;J fU bry; jLg]g{rp
(gp.o.,.tp)
kw;Wk; btnuh bry; jLg]g{rp (tp.rp.tp)
2)
Kd; btspg]ghL jLg]g{rp bra;jhy; gadhspfs; ahh]> Kd;
btspg]ghL jLg]g{rpapd; mst[ vd;d>
eha;fs; kw;Wk; g{idfs; FHe;ijfs; kw;Wk; ,is"h]fisf;
fof;Fk; nghJ mth]fSf;F Kd; btspg]ghL jLg]g{rp bfhLf;fg]glyhk;.
nugp!; kw;Wk; bjhlh]g[ila Ma;tfj; Jiwapy; gzpg[hpa[k; egh]fSf;F
Kd; btspg]ghL jLg]g{rp bfhLf;fyhk;.
Kd; btspg]ghL jLg]g{rpapd; mst[
 xU thuk; ,uz;L js';fSf;Fs;. ehl]fs; 0 kw;Wk; 7
 xU thuk; xU js ,d;l]uhK!;Fyh]. ehl]fs; 0 kw;Wk; 7
3) nugp!%f;F Ke;ija btspg]ghL jLg]g{rp njrpa neha;j;jLg]g[
ml]ltizapy; nrh]f;fg]gl ntz;Lk; vd;W eP';fs; epidf;fpwPh]fsh>
Mk;. nugp!; Kd; btspg]ghL jLg]g{rp njrpa neha;j; jLg]g[
ml]ltizapy; nrh]f;fg]gl ntz;Lk;.
4)

nugp!; Kd; btspg]ghL jLg]g{rpapd; ed;ikfs; vd;d>
Kd; btspg]ghL jLg]g{rp bgw;w xU eghpd; Kf;fpa ed;ik gpe;ija
btspg]ghl]od; nghJ mth] xU ehs; ‘0’ kw;Wk; ‘3’ nlh!; V.Mh].tp. ,e;j
tp#aj;jpy; ve;jbthU RIG njitapy;iy. Vbdd;why; xU egh]
Vw;fdnt jLg]g{rp bra;jhy; mJ epidtf fyj;jpy; ,Uf;Fk;. nkYk;
Md;oghoapd; ghJfhf;Fk; msit miltjw;F nkYk; jLg]g{rpia (2
nlh!;) eph]tfpg]gJ epidtf bry;fis mjpfhpf;Fk;.
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5)

Kd; btspg]ghL bgWtij ahh] fUj;jpy; bfhs;s ntz;Lk;.
nugpi!f; bfhz;oUf;Fk; tpy';FfSld; tHf;fkhd kw;Wk;
beUf;fkhd bjhlh]igf; bfhz;L tuf;Toa ntiy/ Mh]tk; my;yJ
bghGJ nghf;Ffs; xU egh] Kd; btspg]ghl]il fUj;jpy; bfhs;s
ntz;Lk;. irt czt[ cz;gth]fs;/ Ma;tfj; bjhHpyhsh]fs;/ tpy';F
ifahSgth]fs;/ tpy';Ff; fl]Lg]ghl]L gzpahsh]fs; kw;Wk;
tdtpy';F bjhHpyhsh]fs; nghd;w FGf;fSf;F Kd; btspg]ghL
bghJthf ghpe;Jiuf;fg]gLfpwJ. kUj;Jt guhkhpg]g[f;F jahuhf mqf
Koahj egh]fs;/ bjhiyJ}u gFjpf;Fg] bghUl]fisg] ngf; bra;thh]fs;/
30 ehl]fSf;F nky; rh]tnjr gazj;jpy; <LgLgth]fs; my;yJ; nugp!;
gpur]rpid cs;s xU btspehl]L ehl]oy; cs;s FLk;g';fs;
nghd;wita[k; Kd; btspg]ghl]ilf; fUj;jpy; bfhs;s ntz;Lk;.
6)

Kd; btspg]ghl]oy; vj;jid mst[fs; cs;sd>
Kd; btspg]ghL jLg]g{rp vjph]g]g[ nugp!; jLg]g{rpapd; \d;W Crp
(mst[fs;) bfhz;Ls;sJ. Kjy; ,uz;L mst[fs; xU thuk;
,ilbtspapy; tH';fg]gLfpd;wd. (ehs; 0 kw;Wk; ehs; 7) \d;whtJ
kw;Wk; filrp nlh!; ,uz;lhtJ nlhi!j; bjhlh]e;J 2-3 thu';fs;
tH';fg]gLfpwJ. (ehs; 21 my;yJ ehs; 28). bghpath]fSk;
FHe;ijfSk; jLg]g{rpf;fhd xnu mst[ kw;Wk; ml]ltiziag]
bgWfpwhh]fs;.
7)
jLg]g{rp vt;thW tH';fg]gLfpwJ>
midj;J Kd; btspg]ghL nugp!; jLg]g{rp bghpath]fspy;
bly;nlhapl] jirapy; nghlg]gLfpwJ. 5 taJf;F Fiwthd
FHe;ijfspy; nky; bjhilapd; nky;gFjp (th!;o!; gf;fthl]L) nugp!;
jLg]g{rpfs; gpl]lk; (FSl]oa!;) gFjpfspy; bfhLf;fg]glf; TlhJ.
8)

jLg]g{rpapd; g{!;lh] mst[ njitah>
xt;bthU 2 tUl';fSf;Fk; xU ,uj;jg] ghpnrhjid (Md;o
ghoill]lh])
my;yJ
nugp!;
jLg]g{rp
xU
g{!;lh]
bra;a
ghpe;Jiuf;fg]gLfpwJ. nugp!; itu!pw;fhd Md;oghofs; g{!;lUf;F
xU Fwpg]gpl]l mstpyhd njit ,y;iy vd;gij xU ill]lh]
fhl]LfpwJ. ill]lh] Fiwthfnth my;yJ vjph]kiwahfnth ,Ue;jhy;
xU g{!;lh]nlh!; mtrpak;.
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9)

\d;whk; tif foj;jhYk; Tl xU nehahspf;F Kd; btspg]ghL
neha;j;jLg]g[ Vw;gl]l gpwF Vd; nugp!; ,k;a{ndhFnshg{ypd; ( RIG)
njitapy;iy>
Md;ob$d; Md;ogho vjph]tpidf;fhd tha;g]g[ cs;sJ.
mjdhy; jhd; nugp!; ,k;a{ndh Fnshg{ypd; (RIG) njitapy;iy.
10)

\d;whk; tif btspg]ghl]oy; nugp!; ,k;a{ndhFnshg{ypd;
fpilf;ftpy;iy vd;why; vd;d bra;a ntz;Lk;>
\d;whk; tif fofspy; nugp!; ,k;a{ndhFnshg{ypd; khw;W
,y;iy. ,Ug]gpDk; me;j tHf;fpy; rhpahd fhak; fHpg]giw kw;Wk;
tHf;fkhd jLg]g{rp kPJ kd mGj;jk; bfhLf;fg]gl ntz;Lk;. rpy
re;jh]g]g';fspy; ‘0’ ($hf;bug] ml]ltiz) ehspy; ,ul]il nlh!;
jLg]g{rp eph]tfpf;fg]glyhk;. gpd;dh] ‘0’ Kjy; xw;iw nlh!; jLg]g{rp
gpd;gw;wg]gl ntz;Lk;. (IM). ,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rp tpapy;
TLjy; nlh!; ‘14’ fLikahf ghpe;Jiuf;fg]gLfpwJ.
11)

nehahsp bra;ahtpl]lhy; fHpg]giw vd;d bra;a ntz;Lk;>
nehahsp jhkjkhf mwpf;if bra;jhy; fHpg]giw kPz;Lk;
bjhl';fg]gl ntz;Lk;. \d;whk; gphptpy; Mh].I.$p.I.o.Mh].tp-apy;
jLg]g{rp nrh]j;J (KGikahf fhaj;jpy;) bfhLf;fg]gl ntz;Lk; kw;Wk;
ehs; 14 nlh!; bfhLf;fg]gl ntz;Lk;).
12)

,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rp vt;thW bray;gLfpwJ kw;Wk;
mjd; Kuz;ghLfs; vd;d>
,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rp – bray; tHpKiw
,d;l]uh blh]ky; jLg]g{rp vd;gJ njhypd; rUkj;jpd; mLf;fpy;
m';fPfhpf;fg]gl]l nugp!; jLg]g{rp (my;yJ Md;ob$d;) itg]gjhFk;.
gpd;dh] Md;ob$d; epzePh] tofhy; tHpahf gpuhe;jpa epzePh] Fwpg]g[fs;
kw;Wk; gpd;dh] bul]oFnyh vz;nlhbjypay; mikg]g[f;F xU cldo
mjpf ghJfhg]g[ vjph]g]g[ rf;jpia btspg]gLj;JfpwJ. cly; gjpy;
,d;l]uhblh]ky; nugp!; jLg]g{rpapd; Kuz;ghLfs;
1)
2)
3)

nehbajph]g]g[ nehahspfis rkurk; bra;jJ
bkd;ikahd njhy; bfhz;l tajhd nehahspfs;
xj;JiHf;fhj nehahspfs;
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13)

etPd nugp!; jLg]g{rpfis tH';Fk; nghJ fUj;jpy; bfhs;s
ntz;oa Kf;fpakhd tp#a';fs; ahit>
midj;J nugp!; jLg]g{rpfSk; Ivk; gad;ghl]ow;fhd xw;iw
nlh!; Fg]gpfshf fpilf;fpd;wd. nkYk; mit bly;nlhapl] gFjpapy;
(mjhtJ nky; if) bly;nlhapl] my;yJ rpwpa FHe;ijfspy;/
bjhilapd; jirapd; (nky; bjhilapy;) Kd;g[w gFjpf;F tH';fg]gl
ntz;Lk;. bfhGg]g[ jpR ,Ug]gjhy; Fiwe;j cwp";Rjy; ,Ug]gjhy;
nugp!; jLg]g{rp FSl]oay; gFjpapy; (gpl]lk;) bfhLf;ff;TlhJ.


nlh!; (ESSEN) 5 mst[fspy; xU nlh!; Fiwf;fg]glyhk;
kw;Wk; IDRV-4 mst[fspy;
 vr].o.rp.tp/ gp.tp.Mh].tp/ gp.rp.,.rp.tp my;yJ gp.rp.,.rp.tp.gp
vk;!;l]bua;d; nghd;w jLg]g{rpfspd; KG nghf;fpw;Fk; xnu
khjphpahd
etPd
nugp!;
jLg]g{rpiag]
gad;gLj;JtJ
tpUk;gj;jf;fJ.
 midj;J
nugp!;
jLg]g{rpfSk;
I.vk;.
tpjpKiwf;Fg]
gad;gLj;jg]glyhk;. Mdhy; I.o gad;ghl]ow;F gp.tp.Mh].tp kw;Wk;
gp.rp.,.rp.tp kw;Wk; gp.rp.,.rp.tp-gp.vk;.
 knyhpah vjph]g]g[ bfnkhgpnuhgpyhf;!p!%f;F FnshnuhFapd;
bgWk; rpy FGf;fspy; Io tpjpKiwf;F Md;ogho gjpy;
jpUg]gjpaw;wJ. vdnt ,J nghd;w re;jh]g]g';fspy; xU Ivk;
tpjpKiw gad;gLj;jg]gl ntz;Lk;. vr].I.tp va;l]!; nehahspiag]
nghynt yhf;!; rUkj;Jld; giHa gytPdkhd nehahspiag]
nghynt/ FHe;ijfs; my;yJ nehbajph]g]g[ FiwghLs;s
nehahspfs; jtph]f;fg]gl ntz;Lk;.
IM
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14)

nugp!; vjph]g]g[ jLg]g{rpapd; nghJ VnjDk; Kuzhd kUe;Jfs;
my;yJ czt[ fl]Lg]ghLfs; cs;sjh>
!;bluha;Lfs;/ FnshnuhFapd; (knyhpah vjph]g]g[ kUe;J)
kw;Wk; g[w;Wneha; vjph]g]g[ kUe;Jfs; nghd;w jLg]g{rpfspd; nghJ
Koe;jhy; midj;J nehbajph]g]g[ vjph]g]g[ kUe;JfSk; jtph]f;fg]gl
ntz;Lk;. ,e;j kUe;Jfisj; jtph]f;f Koahtpl]lhy; kw;Wk; nehahsp
nehbajph]g]g[ FiwghLs;s epiyapy; ,Ue;jhy]/ I.vk; tpjpKiwfis
gpd;gw;w ntz;Lk;. ,Jnghd;w nehahspfSf;F Md;ogho ill]nu#id
fz;fhzpg]gJ ghpe;Jiuf;fg]gLfpwJ. jLg]g{rp nghLk;nghJ czt[
fl]Lg]ghLfs; vJt[k; ,y;iy.
15)

ehd; xU vypahy; fof;fg]gl]lhy;/ vdf;F gpe;ija btspg]ghL
Kw;fhg]g[ (PEP) njitah>
rpy Mrpa ehLfspypUe;J vyp nugp!; gjpthfpa[s;sJ.
Mdhy; ,J kpft[k; mhpjhdJ kw;Wk; ,d;Wtiu ,e;jpaht[f;F tHf;F
mwpf;if ,y;iy. tPl]L vypfs; my;yJ vypfs; foj;jhy; foj;j
epfH;t[fspy; PEP vLf;f ntz;oa mtrpakpy;iy. ,Ug]gpDk; fhl]L
vypfs; / bfhwpj;Jz;zpfshy; fof;Fk; nghJ nugp!; vjph]g]g[
MnyhrfUld; fye;jhnyhrpj;J PEP I vLj;Jf; bfhs;tJ
tpntfkhdJ.
16)

nugp!; jLg]g{rpfspypUe;J tpUk;gj;jfhj tpist[fs; Vw;gl
Koa[kh>
jw;nghija nugp!; jLg]g{rpfs; 1990 Kjy; ,e;jpahtpy;
gad;gLj;jg]gl]L ghJfhg]ghd kw;Wk; gaDs;sjhf fUjg]gLfpd;wd.
xt;bthU Mz;Lk; Rkhh] 17.4 kpy;ypad; kf;fs; ,e;j jLg]g{rpfisg]
bgWfpwhh]fs;. cl]brYj;jg]gl]l ,lj;jpy; (#hl]) typ/ mhpg]g[/ tPf;fk;
kw;Wk; rptj;jy; nghd;w rpwpa cs;~h] vjph]tpidfs; 24-48 kzp
neuj;jpw;Fs; Vw;glf;TLk;. ,e;j vjph]tpidfs; bghJthf gy ehl]fspy;
,y;yhky; nghFk;. xU rpy egh]fs; (100 ,y; 6 ngh]) xd;W my;yJ mjw;F
nkw;gl]l xt;thik mwpFwpfis mDgtpf;fyhk;. mjhtJ mhpg]g[/
brhwp/ fha;r]ry;/ \l]Ltyp/ tPf;fk; Fkl]ly;/ the;jp kw;Wk; \r]Rj;
jpzwy;. ,e;j mwpFwpfs; Crp kUe;Jfisj; bjhlh]e;J 21 ehl]fs; tiu
(bghJthf 12 ehl]fSf;Fs;) Vw;glyhk;. jLg]g{rpiaj; bjhlh]e;J
bgUk;ghyhd egh]fs; tpiuthf Fzkilfpwhh]fs;. mj;jifa
vjph]tpidiaj; bjhlh]e;J ,d;W tiu ahUk; ,wf;ftpy;iy my;yJ
epue;jukhfg] ghjpf;fg]gltpy;iy.
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17) Kd; btspg]ghL nugp!; jLg]g{rp bgWtjhy] ve;j Rfhjhu
epiyikfs; ghjpf;fyhk;.
bghJ xU nehahsp neha;tha;g]gl]oUe;jhy;/ xU bjhw;W neha;f;F
MshfpapUe;jhy; my;yJ nugp!; jLg]g{rpapd; Ke;ija nlh!%f;F
mtd;/ mts; vjph]tpidfs; bfhz;oUe;jhy;/ Kd; btspg]ghL jLg]g{rp
xj;jp itf;fg]gl ntz;Lk;.
fh]g]gk;
Kd; btspg]ghL jLg]g{rp fh]g]gk; tiu xj;jp itf;fg]glyhk;
my;yJ rhpahd fhuz';fs; ,Ue;jhy; Kd; btspg]ghL jLg]g{rp
bgwyhk;.
xt;thik (iQgh] brd;rpl]otpl]o)
ve;jbthU jLg]g{rp my;yJ czt[/ kUe;Jfs; kw;Wk; Ez;qaph]
vjph]g]gpfs; nghd;w gpw bghUl]fSf;F iQgh] brd;rpl]otpl]o
(xt;thik) tuyhw;iwf; bfhz;l egh]fs;.
nehbajph]g]g[ jLg]g[ egh]fs;
nehbajph]g]g[ FiwghLs;s egh]fSf;F Kd; - btspg]ghL neha;j;
jLg]g[ kUe;Jfs; ghpe;Jiuf;fg]gltpy;iy. g[w;Wnehahy; ghjpf;fg]gl]l
my;yJ fhh]onfh!;Ouha;Lfis cl]bfhz;l egh]fs; my;yJ
gpwnehbajph]g]g[
jLg]g[
kUe;Jfs;
jLg]g{rpfspd;
jhf;fj]jhy]
ghjpf;fyhk;.
Mz;oknyhpay; kUe;Jfs; - jLg]g{rp jhf;fj]jhy] ghjpf;fyhk;.
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<)
1)

btspg]
ghL tif

பூயன

-I

நவளிப்பாடு

gpe;ija btspg]ghL neha;j;jLg]g[
gpe;ija btspg]ghL rpfpr]irapy; g[jpa jiyKiw nugp!; vjph]g]g[
jLg]g{rpia cyf Rfhjhu epWtdk; ghpe;Jiuj;j ml]ltiz
vd;d>
cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; tHpfhl]Ljy;fspd;go/ midj;J
,uz;lhtJ my;yJ \d;whk; tif btspg]ghLfSf;Fk;/ jLg]g{rp
jiyKiw vjph]g]g[ nugp!; jLg]g{rpa[ld; nugp!; ,k;a{dhy$p!;
(RIGfs;) 0Mk; ehspYk; eph]tfpf;fg]gl cs;sJ. btspg]ghL
tiff;F Vw;g ghpe;Jiuf;fg]gl]l gpe;ija btspg]ghL neha;j;jLg]g[
(rkPgj;jpa cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; tHpfhl]Ljy;fspd;go)
xU cs;ehl]L my;yJ fhl]L
tpy';Ff;F btspg]gLk; tif
re;njfj;jpw;FhpaJ my;yJ
btwpj;jdkhd my;yJ tpy';F
nrhjidf;F fpilf;ftpy;iy vd
cWjpg]gLj;jg]gl]Ls;sJ.
விலங்குகயளத்
உணவளிப்பது/

நதாடுவது
அப்படிரை

ghpe;Jiuf;fg]gl]l gpe;ija
btspg]ghL neha;j;jLg]g[

அல்லது

எதுவுமில்யல/

ெம்பகமான

ரதாலில்

வேலாறு கியடத்தால்

வழக்கு

ெக்குகிறது (நவளிப்பாடு இல்யல)
பூயன

-II

நவளிப்பாடு

நவளிப்படுத்தப்படாத
ெிப்பிளிங்

சருமத்தின்

எநசன்

அட்டவயண

அல்லது

ொன்கு

ரடாஸ்

கீ றல்கள்

(ஐஎம்)

அல்லது

ஐடிஆர்வி

படி

சிோய்ப்புகள் இேத்தப்ரபாக்கு இல்லாமல்

தடுப்பூசிைின் முழு படிப்பு (ொட்கள் 0-3-7-

(நவளிப்பாடு)

14-28)

பரிந்துயேக்கப்படுகிறது.

ொட்களுக்கு

ஒரு

முழுவதும்

விலங்கு

இருந்தால்

10

கண்காணிப்பு

காலம்

ஆரோக்கிைமாக

அல்லது

ரேபிஸுக்கு

எதிர்மயறைானது
ெிரூபிக்கப்பட்டால்/

என
வது

7

3

வது

ரடாஸுக்குப் பிறகு/ 14 முதல் 28 ஆம் ொள்
வயே

எந்த

ரடாஸ்

ரெேத்திலும்

ஒரு

ரபாதுமானதாக

ஒற்யற
இருக்கும்

மற்றும் ‘பிஇபி’ ரடாயஸ ‘பிஆர்இபி’ ஆக
மாற்றும்

நவளவால்

காேணமாக

நவளிப்பாடு எப்ரபாதும் சிகிச்யச மற்றும்
வயக III நவளிப்பாடு.
பூயன

-III

நவளிப்பாடு

ஒற்யற

அல்லது

பல

டிோன்நடர்மல்

ரேபிஸ்

தடுப்பூசியை

கடித்தல் அல்லது கீ றல்கள்/ சளி சவ்வு

ெிர்வகிக்கவும்/

மாசுபடுதல்

அல்லது

இம்யூரனாகுரளாபுலின்

உமிழ்ெீரில்

உமிழ்ெீருடன்

ரதால்/

விலங்குகளின்

நவளவால்களுடன்

உயடந்த
ரெேடி

உடனடிைாக
ரேபிஸ்
முன்னுரியமக்கு

பிந்யதை

ரொய்த்தடுப்பு

நதாடங்கிை

பின்

வியேவில்.

ரொயைத்
ரேபிஸ்
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நதாடர்பு

காேணமாக

நவளிப்பாடுகள்

(கடுயமைான நவளிப்பாடு).

இம்யூரனாகுரளாபுலின் அயனத்து பூயன
நவளிப்பாடுகளிலும்

III
உள்ரள

காைத்தின்

முழுயமைாக

ரவண்டும்/

ரமலும்

நசலுத்தப்பட
வது

2

ரடாஸ்

ஏ.ஆர்.வி.க்கு பிறகும் ெிர்வகிக்கப்படலாம்/
ஆனால்

3

வது

ரடாஸுக்குப்

பிறகு

அல்ல. 10 ொட்களுக்கு ஒரு கண்காணிப்பு
காலம்

முழுவதும்

ஆரோக்கிைமாக

விலங்கு

இருந்தால்

அல்லது

நபாருத்தமான ரொைறிதல் நுட்பங்கயளப்
பைன்படுத்தி

ெம்பகமான

ஆய்வகத்தால்

ரேபிஸுக்கு

எதிர்மயறைாக

ெிரூபிக்கப்பட்டால்/ பிந்யதை நவளிப்பாடு
அட்டவயணயை மாற்றும் ரொக்கத்துடன்
14 முதல் 28 ஆம் ொள் வயே

ஏ.ஆர்.வி

இன் ஒரு ரடாயஸச் ரசர்க்கவும். முன்
நவளிப்பாடு.

‘பிஇபி’

இல்

விலங்கு

இறந்துவிட்டது

அல்லது

காணப்படவில்யல/பின்னர்
அட்டவயண

எநசன்

ஐந்து

அளவுகளுடன்

பரிந்துயேக்கப்படுகிறது.

ஐடிஆர்விைில்/

ொன்கு அளவுகள் சிறந்தயவ.
மறு

பூயன

நவளிப்பாடு

II / III ஐப் நபாருட்படுத்தாமல்

ரேபிஸ்

இம்யூரனாகுரளாபூலின்

ரதயவைில்யல.

ஐ.எம்

அல்லது

ஐ.டி.ஆர்.வி இேண்டிலும் ொள் 0 மற்றும் 3
ஆம்

ொளில்

மட்டுரம
மாற்றாக

எதிர்ப்பு

ரேபிஸ்

நகாடுக்கப்பட
4 ரடாஸ்

தடுப்பூசி

ரவண்டும்.

ஐ.டி.ஆர்.வி ொள்

0

இல் மட்டுரம ரபாதுமான ரொய் எதிர்ப்பு
சக்தியை உருவாக்கும்.

1)

2)

,e;j mtjhdpg]g[ fhyk; eha;fs; kw;Wk; g{idfSf;F kl]Lnk
bghUe;Jk;. mr]RWj;jg]gl]l my;yJ Mgj;jhd caphpd';fisj;
jtpu/ btwpj;jdkhdjhf re;njfpf;fg]gLk; gpw cs;ehl]L kw;Wk;
tdtpy';Ffis fUizf; bfhiy bra;a ntz;Lk; kw;Wk;
mtw;wpd; jpRf;fs; bghUj;jkhd Ma;tf El]g';fshy; nugp!;
Md;ob$d; ,Ug]gij Ma;t[ bra;a ntz;Lk;.
Fwpg]ghf jiy/ fGj;J/ Kfk;/ iffs; kw;Wk; gpwg]g[Wg]g[fspy;
foj;jy; \d;whk; tif btspg]ghLfshFk;. Vbddpy; ,e;j
gFjpfspd; mjpf jhf;fk; cs;sd.
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2)

btt;ntW tajpdUf;fhd nlh!; ml]ltiz vd;d> FHe;ij
nlh!; VnjDk; cs;sjh> epnahndl]LfSf;F jLg]g{rp>
vy;yh tajpdUf;Fk; nlh!; (gpwe;j FHe;ij Kjy;
Kjpnahh] tiu) xnu khjphpahdJ kw;Wk; mnj ml]ltiz
gpd;gw;wg]gLfpwJ. ,J nehahspapd; cly; vilapypUe;J RahjPdkhf
cs;sJ.
3)

Md;ouhgP!; rpfpr]irapy; cs;s xU nehahspf;F czt[
fl]Lg]ghLfs; VnjDk; cs;sjh>
V.Mh].tp eph]thfj;jpd; nghJ My;fQhy; jtph]g]gJ
bghJthf mwpt[Wj;jg]gLfpwJ. neha; vjph]g]g[ rf;jpia ghjpf;Fk;. ntW
ve;j czt[ fl]Lg]ghLfSk; ,y;iy.
4)

vr].I.tp. + nehahspfs; my;yJ nehahspfSf;F nehbajph]g]g[
jLg]g[ kUe;Jfspd; ml]ltiz vd;d>
ART Ig] bgWk; vr].I.tp-ghjpf;fg]gl]l egh]fs; kUj;Jt
hPjpahft[k; nehbajph]g]g[ hPjpahft[k; epiyahdth]fs; (rhjhuz rpo 4
bry; vz;zpf;if >< 5 taJ my;yJ 25 taJ FHe;ijfSf;F 25%
my;yJ rpo 4 bry; vz;zpf;if > = 200 bry;fs; / kpkP 3 taJ > = 5 taJ)
nugp!; jLg]g{rp bgwyhk;. cyf Rfhjhu mikg]gpd; ,uz;lhtJ kw;Wk;
\d;whtJ tif RABV btspg]ghLld;/ nehbajph]g]g[ FiwghLs;s
egh]fSf;F (ART bgwhj my;yJ ART Ig] bgWk; Mdhy; Fiwe;jgl]r
CD4 bry; vz;zpf;if mst[ nfhy;fisg] g{h]j;jp bra;ahj vr].I.tp
ghjpf;fg]gl]l egh]fs; nghd;wit) gpd;tUtdtw;iw ghpe;Jiuf;fpd;wd.
fhak; Fiwf;fg]gl ntz;Lk;. nugp!; jLg]g{rpapd; KG ghl bewpapd;
eph]thfk;/ kw;Wk; vy;yh epfH;t[fspYk;/ RIG/ Kd;dh] neha;j;jLg]g{rp Io
my;yJ Ivk; eph]thfj;Jld;/ 0 xU o 7 ehl]fspy;/ 2-4 thu';fspy;
brnuhyh$pf; ghpnrhjida[ld; gpd;gw;wg]gl ntz;Lk;. TLjy; jLg]g{rp
eph]thfk; njitah vd;gij kjpg]gpLtjw;fhd Kjy; nugp!; jLg]g{rp
eph]thfj;jpw;Fg] gpwF xU bjhw;W neha; epg[zh] my;yJ nehbajph]g]g[
epg[zUld; fye;jhnyhrpf;f mwpt[Wj;jg]gLfpwJ.
5)

1 my;yJ 2 Crp \yk; nugp!pypUe;J ghJfhf;ff;Toa VnjDk;
jLg]g{rp cs;sjh>
cyfpy; v';Fk; xw;iw my;yJ ,uz;L #hl] Md;o uhgP!; jLg]g{rp
,y;iy. (bgUk;ghYk; cl]gl HDCV gw;wpa jtwhd fUj;J)
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6)

Md;o uhgP!; jLg]g{rp kw;w jLg]g{rpfSld; bfhLf;f Koa[kh>
Md;o uhgP!; jLg]g{rp kw;w <gpI jLg]g{rpfSld;
bfhLf;fg]glyhk;. ,Ug]gpDk;/ etPd Md;ouhgpfs; jLg]g{rpfs;
ghpe;Jiuf;fg]gl]l jsj;jpYk; (bly;nlhapl] my;yJ bjhil/ I.vk;)
kw;Wk; xU jsj;jpYk; bfhLf;fg]gl ntz;Lk;. kw;w <gpI
jLg]g{rpapypUe;J ntWgl]lJ. bghUe;jf;Toa jd;ik/ gpw <gpI
jLg]g{rpfSld;/ nehbajph]g]g[j; jpwd; kw;wth]fSld; ARV ,d; FWf;fPL
,y;yhj ed;F epWtg]gl]Ls;sJ.
7)

Md;o uhgP!; jLg]g{rpapd; NHypy; Mw;wy; vijf; Fwpf;fpwJ>
nehbajph]g]g[ rf;jpiaj; J}z;Lk; jLg]g{rpapd; jpwd; “Mw;wy;
MFk;. etPdj;jpw;F Md;o uhgP!; jLg]g{rp ,J. 52.5 IU / ,d;l]uhK!;Fyh]
nlh!; MFk;.
8)
xU egh] nugp!%f;F vjpuhf ghJfhg]ig cUthf;fpa[s;shh] vd;W
mwptpf;ff;Toa mst[nfhy;fs; ahit>
nugp!; itu!; eLepiyg]gLj;Jk; Md;ogho (Mh].tp.vd;.V) ill]nu
> 0.5 IU / ml rPuk; fUjg]gLfpwJ. ghJfhg]g[f;F nghJkhdJ Md;ogho
ill]nui! gFg]gha;t[ bra;tjw;fhd trjpfs; njh]e;bjLf;fg]gl]l
,lj;jpy; cs;sd. kj;jpa Muha;r]rp epWtdk; (rpMh]I) – fr ul yp
(,khr]ry gpunjrk;) nghd;w ika';fs;/ gh!;oah] epWtdk; -TD}h]
(jkpH;ehL)/ njrpa bjhw;W neha;fs; epWtdk; (vd;.I.rp.o) – jpy;yp/
njrpa ituhy$p epWtdk; (vd;.I.rp.o) – jpy;yp/ njrpa ituyh$p
epWtdk; (vd;.I.tp) – g[nd/ njrpa kd ey epWtdk; kw;Wk;
epa{nuhrapd;r!; (epk;Qhd;!;) bg';fSh] kw;Wk; rpy ika';fs;.
9)

bly;nlhapl] gFjpapy; jLg]g{rp bfhLf;fg]gl ntz;Lk;. FSl]oay;
gpuhe;jpaj;jpy; bfhLf;fg]gl]lhy; vd;d bra;a ntz;Lk;>
bghpath]fsplkpUe;Jk;
Md;onuhnyl]luy;
gpuhe;jpaj;jpYk;
FHe;ijfspy; jLg]g{rp nghL';fs;. ,J mwptpay; kw;Wk; epiyahd
bewpKiw FSl]oay; gpuhe;jpaj;jpy; jLg]g{rp cwp";rg]gLtij
jhkjkg]gLj;JfpwJ. Twg]gl ntz;oa msit btWknd g[Jg]gpf;ft[k;.
10)

gy;ntW tifahd g[jpa jiyKiw vjph]g]g[ nugp!; jLg]g{rpfs;
xd;Wf;bfhd;W khw;w Koa[kh>
midj;J etPd Md;o uhgP!; jLg]g{rpfSk; Rje;jpukhf ghpkhwpf;
bfhs;sf;Toait.
,J
xU
gpuhz;od;
jpOh]
fpilf;fhj
fhuzj;jpdhnyh my;yJ etPd Md;o uhgP!; jLg]g{rpfspy; xd;wpw;F
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xt;thik fhuzj;jpdhnyh kw;Wk; bghUshjhuf; fhuzj;jpdhnyh
kw;Wk; bghUshjhuf; fUj;jpypUe;njh eilKiwapy; bra;ag]glyhk;.
,Ug]gpDk; tHf;fkhd eilKiwapy; ,J Cf;fkspf;fg]gl ntz;Lk;.
Vbddpy; ghjfkhd epfH;t[fs; rpfpr]ir njhy;tpfSf;F fhuzkhd
jLg]g{rpiaf; Fwpg]gpLtJ fodk;. I.o.Mh]tpapy;/ jtph]f;f Koahj
NH;epiyapy; ,J mDkjpf;fg]glyhk;. Mdhy; ,J eilKiwapy;
,Uf;ff;TlhJ.
11)

kw;Wk;
nugp!;
,k;a{ndhFnshg{ypd;
fh]g]gj;jpy;
ghJfhg]ghdjh>
Mk;. cyf Rfhjhu mikg]gpd; m';fPfhpf;fg]gl]l Md;o
uhgP!; jLg]g{rpfs; kw;Wk; RIG fh]g]gk; kw;Wk; ghY}l]lypd; nghJ
gad;gLj;jg]glyhk;. nkYk; fh]g]gpzp my;yJ ghY}l]Lk; bgz;fspy;
caph] fhf;Fk; PEPI xU nghJk; epWj;jf;TlhJ. WHO ghpe;Jiuj;j PEP
tpjpKiwfspy; VnjDk; 100% mghafukhd neha; vd;gjhy;
gad;gLj;jg]gl ntz;Lk;.
ARV

12)

nugp!; vjph]g]g[ jLg]g{rp nrkpf;f Vw;w btg]gepiy vd;d>
ftdf;Fiwthf
jLg]g{rp
xU
ciwgdp
bgl]oapy;
itf;fg]gl]oUe;jhy;/
vd;d
bra;tJ>
kWrPuikf;fg]gl]l
jLg]g{rpia Fsph]rhjd bgl]of;F btspna my;yJ Fsph]rhjd
bgl]oapd; cs;ns vt;tst[ fhyk; itf;f Koa[k;>
jLg]g{rpia vg]nghJk; Fsph]rhjd bgl]oapy; (20 Kjy; 80C
tiu) nrkpf;ft[k; ciwtpg]ghd; kw;Wk; cUFjy; (ciwe;j bghUis
jputkhf;Fjy;) mjd; Mw;wiy ghjpf;Fk; vd;gjhy;/ jLg]g{rpia xU
nghJk; ciwtpg]ghshpy; itf;f ntz;lhk;. ,J jw;brayhf
ciwtpg]ghd; ,lj;jpy; itj;jpUe;jhy;/ mij mg]g[wg]gLj;j ntz;Lk;.
jLg]g{rp vg]nghJk; xU Fsph]rhjd bgl]oapy; itf;fg]gl ntz;Lk;
(mjd; fhyhtjp njjp tiu) kw;Wk; Nhpa xsp/ btg]gk;/ J}rp kw;Wk;
mGf;F Mfpatw;wpw;F Mshff; TlhJ. g[duikf;fg]gl]l jLg]g{rp
cldoahf
gad;gLj;jg]gl
ntz;Lk;/
kw;Wk;
tpjptpyf;fhd
0
0
NH;epiyfspy; Fsph]rhjd bgl]oapy; (2 Kjy; 8 C tiu) itf;fg]gl]L
mnj ehspy; gad;gLj;jg]glyhk;. 6 kzp neuj;jpy; ,Ug]gpDk;
g[duikf;fg]gl]l
jLg]g{rpia
Fsph]rhjd
bgl]oapd;
btspna
itf;ff;TlhJ.
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13)

etPd Md;o uhgP!; jLg]g{rpfspd; njitaw;w tpist[fs; vd;d>
etPd Md;o uhgP!; jLg]g{rpfSld; ghjfkhd epfH;t[fs;
nyrhdit/ epiyaw;wit/ bgUk;ghYk] jLg]g{rp nghlg]gl]l ,lj]jpy]
typ/ mhpg]g[/ rptj;jy;/ vg]nghjhtJ kpff; Fiwthd rjtPjj;jpy;
fha;r]ry;/ ,it midj;Jk; vspjpy; rpfpr]iraspf;ff;Toait.
14)

xU egUf;F 24 kzp neu btspg]ghl]ow;Fg] gpwF te;jhy; jLg]g{rp
vd;dthf ,Uf;f ntz;Lk;. jLg]g{rp nghlg]glhj / jLg]g{rp
nghlg]glhj eghpd; ml]ltiz>
xU nehahsp 24 kzp neu btg]g ,uj;jk; tpy';Ff; fo
my;yJ fPwYf;Fg] gpwF te;jhy;/ gpe;ija btspg]ghL rpfpr]iria
Muk;gpf;f ntz;Lk;. jLg]g{rpapd; Kjy; nlh!; xnu ehspy; eph]tfpf;fg]gl
ntz;Lk;. njitg]gl]lhy; cldoahf \d;whk; tif btspg]ghl]oy;
ERIG/ HRIG bfhLf;fg]gl ntz;Lk;. xU egUf;F 0/ 3/ 7/ 14 & 28 vd;w
vbrd; ml]ltizapd; go Kjy; njjpia ehs; 0 Mff; fUjp I.vk;.Mh]
3/ 7/ 14 & 28 Mff; fUjp I.vk;.Mh] 3/ 7/ 14 & 28 kw;Wk; I.o.Mh].tp.apy; 3/
7/ 21 my;yJ 28 Mfpa njjpfspy; nkYk; mst[fs; bjhlh]fpd;wd. Kd;g[
jLg]g{rp nghlg]gltpy;iy. kW btspg]ghL egh]fSf;F ehs; 0 kw;Wk; ehs;
3 ,y; ,uz;L mst[fs; kl]Lnk njitg]gLfpd;wd. bghJthf nugp!;
,k;a{ndh Fnshg{ypd; njitapy;iy.
15)

nehahsp mwpf;ifapLk; / rpfpr]irf;F jhkjkhf tUk; me;j
epfH;t[fspy; vd;d bra;a ntz;Lk;> rpfpr]iriaj; bjhl';f
VnjDk; fhy mtfhrk; cs;sjh>
fof;Fk; tpy';F vd;why;/ eha; my;yJ g{id ,we;Jtpl]lJ
my;yJ mjd; epiyik bjhpatpy;iy. neuk; kw;Wk; mjpf Mgj;J
btspg]ghL Mfpatw;iwg] bghUl]gLj;jhky; 5 nlh!; Md;o uhgP!;
jLg]g{rp 0/ 3/ 7/ 14 kw;Wk; 28 ehl]fs; ESSEN my;yJ ,d;l]uh blh]ky;
nugp!; jLg]g{rp ,y; 4 mst[fspy; bfhLf;fg]gl ntz;Lk;. Vbddpy;
itu!; gy khj';fs; my;yJ Mz;Lfs; brayw;w epiyapy;
,Uf;fyhk;.
16)

ஒரு

ர ாயாளி

ரடாறை 5

மூன்று

ரடாஸ்

(0/ 3 மற்றும்

7) எடுத்து/ 4வJ

ாட்களுக்கு ரமல் தவறவிட்டால்/ என்ன டசய்வது>

ொன்காவது ரடாஸ் உடனடிைாக 19 ஆம் ொள் (இந்த விஷைத்யதப் ரபால)
மற்றும்

ஐந்தாவது

ஊசி

ொள்

28

இன்

அட்டவயணைின்படி

வழங்கப்படுகிறது. அடிப்பயடைில்/ 0/3 மற்றும் 7 ொட்களில் ஆேம்ப மூன்று
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ஊசி

மருந்துகள்

14

ஆம்

ரததிக்குள்

சமீ பத்திை

நசரோபிோக்டிவ்

யடட்டர்கயள உறுதி நசய்யும். ொன்காவது (ொள் 14) மற்றும் ஐந்தாவது
(ொள் 28) ஊசி மருந்துகள் 90 ஆம் ொள் வயே மற்றும் சில ெிகழ்வுகளில் 180
ொள் வயே அல்லது ஐடிஆர்வி அட்டவயணைில் இரதரபால் 365 ொட்கள்
வயே ெீடிக்கும். ரததிகள் நதாடேப்படும்.
17)

ஒரு

ர ாயாளி

ாறள 5
இந்த

இேண்டு

ரடாஸ்

(0

மற்றும்

3)

எடுத்து/7

வது

ாட்களுக்கு ரமல் தவறவிட்டால்/ என்ன டசய்வது>

ெிகழ்வில்

நமாத்த

தடுப்பூசி

அட்டவயண

மறுசீேயமக்கப்பட

ரவண்டும் மற்றும் ொள் 12 ரடாயஸ ொள் 0 ஆகவும்/ முழு 4-5 ரடாஸ்கள்

ESSEN அட்டவயணைின்படி நகாடுக்கப்பட ரவண்டும்.
18)

இம்யூரனாகுரளாபூலின்
ர ேங்களில்

0

கிறடக்கவில்றல

ஆம்

பரிந்துறேக்கப்படுவது

ாளில்
ஏன்?

ாள்

எனில்,

இேண்டு
0 இல்

ஊசி

சில

மருந்துகள்

ரபாடப்படும்

1 உடன்

ஒப்பிடும்ரபாது 2 ஊசி டகாடுப்பதன் மூலம் ஆன்டிபாடி றடட்ரே
அளவுகள் அதிகமாகவும் ரவகமாகவும் வருமா?
WHO வழிகாட்டுதல்களின்படி, அயனத்து வயக III அட்மினிஸ்ட்ோஷகளிலும்,
ரேபிஸ்

இம்யூரனாகுரளாபூலின்

(RIG)

மற்றும்

தடுப்பூசி

உடனடிைாக

வழங்கப்பட ரவண்டும். அயனத்து வயக III அட்மினிஸ்ட்ோஷகளிலும் RIG
களுக்கு மாற்றீடு இல்யல. இருப்பினும், RIG கள் கியடக்கவில்யல என்றால்,
ஆேம்பகால

ரொநைதிர்ப்பு

பதியலத்

தூண்டும்

ஒரு

அட்டவயணயைப்

பைன்படுத்த பரிந்துயேக்கப்படுகிறது. இந்த சூழ்ெியலகளில், காைங்களுக்கு
அதிகபட்ச

கவனம்

நசலுத்த

பரிந்துயேக்கப்படுகிறது

மற்றும்

ரசாப்பு

மற்றும் ெீர் மற்றும் ரபாவிரடான் அரைாடின் பைன்பாடு (உடற்கூறிைல்
ரீதிைாக

சாத்திைமானால்)

ஆகிைவற்யறக்

நகாண்டு

முழுயமைான

சுத்திகரிப்பு மற்றும் ொள் 0 இல் கூடுதல் அளவு தடுப்பூசியை வழங்குவது
பரிந்துயேக்கப்படுகிறது.
அட்டவயண

ஜாக்நேப்

உள்ளது, அங்கு

அட்டவயண

0 ஆம்

ொள்

ஆேம்ப

எனப்படும்
ரடாஸ்

ஒரு

ஒவ்நவாரு

பக்கத்திலும் ஒன்று நடல்ரடாைிட் ரமல் ஆகும்.
இது ொள் 7 ரடாஸ் தடுப்பூசியை வழங்கிை பின்னர் 14 ஆம் ொளில் 100%
நசரோபிேநடக்ஷயன

உருவாக்குகிறது.

ஜாக்நேப்

அட்டவயணைில்

3

மற்றும் 14 ஆம் ொளில் எந்த அளவும் இல்யல என்பயதயும் கவனத்தில்
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நகாள்ள ரவண்டும். அடுத்தடுத்த ஒற்யற அளவுகயள 7 மற்றும் 21 ஆம்
ொளில் நகாடுக்க ரவண்டும்.
19)

ஆர்.வி.என்.ஏவின் (ரேபிஸ் றவேஸ்

ியூட்ேல்-ஐசிங் ஆன்டிபாடி)

றடட்ரே மதிப்புகள் (0.5 IU / ml க்கு ரமல்) உடலில் எவ்வளவு காலம்
இருக்கும்?
ெவன
ீ

எதிர்ப்பு

ரேபிஸ்

தடுப்பூசிைின்

சரிைான

அட்மினிஸ்ட்ோஷத்யதத்

நதாடர்ந்து, R இன் ஆர்.வி.என்.ஏ யடட்ரே மதிப்பு ஒரு

மில்லிக்கு 0.5 IU

பாதுகாப்பு என்று கருதப்படுகிறது. இந்த பாதுகாப்பு யடட்ரே மதிப்பு (≥0.5 IU /
ml).
இந்த பாதுகாப்பு யடட்ரே ொள் 10 - 14 க்குள் அயடைப்படுகிறது. நபாதுவாக
நபரும்பாலான மக்கள் குயறந்தபட்சம் 3 மாதங்கள் முதல் அதிகபட்சம் 1
வருடம் அல்லது அதற்கு ரமற்பட்டவர்கள் வயே இதில் உள்ளனர்.
20)

ர ாய்த்தடுப்புக்குப்

பிறகு

“பாதுகாப்பு”

என்பதற்கான

அளவுரகால்கள் யாறவ?
WHO இன் படி, தடுப்பூசிைில் (ரொைாளி அல்லது நபாருள்) சீேம் 0.5 IU / ml இன்
ரேபிஸ் யவேஸ் ெடுெியலப்படுத்தும் ஆன்டிபாடி (RVNA) யடட்ரே பாதுகாப்பு
அளவாக கருதப்படுகிறது.
21)

பி.சி.இ.சி.வி

- பி.எம்

திரிபு டகாண்ட

அளவு வழிகாட்டுதல்கள்

யாறவ?
ொய்

கடித்தயத

பி.சி.இ.சி.வி

-

ெிர்வகிப்பதற்கான
பி.எம்.

அளவு

பி.வி.ஆர்.வி.ைில்,

வழிகாட்டுதல்கள்
அரத

அளவு

அல்லது

அட்டவயண

போமரிக்கப்பட ரவண்டும். இயத இன்றுவயே என்சிடிசி பரிந்துயேக்கிறது.
இந்த தடுப்பூசிகள் அதிக ரொநைதிர்ப்புத் திறன் நகாண்டயவ, ஏநனனில்
இயதப் பைன்படுத்துவதால் ரொய் எதிர்ப்பு சக்தி சீோக உருவாகும்.
* வயக III அட்மினிஸ்ட்ோஷகளின் ரபாது அல்லது நவளிப்படுத்தப்பட்ட
உடரனரை RIG அட்மினிஸ்ட்ோஷக்கப்பட ரவண்டும். தடுப்பூசி 7 ொள் பிறகு
RIG அட்மினிஸ்ட்ோஷக்கப்படக்கூடாது.
+ சிறு குழந்யதகளில் ஆன்டிரோ-பக்கவாட்டு நதாயடைில்
# முன்னர்

தடுப்பூசி

ரபாடப்பட்ட

ெபர்களில்

(முன்

அட்மினிஸ்ட்ோஷன்

அல்லது பிந்யதை அட்மினிஸ்ட்ோஷன் தடுப்பூசிைின் முழு படிப்பு) ெவன
ீ
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ஆன்டிோபீஸ்

தடுப்பூசி

மூலம்

இேண்டு

ரடாஸ்

ஆன்டிோபீஸ்

தடுப்பூசி

மட்டுரம அட்மினிஸ்ட்ோஷக்கப்பட ரவண்டும்.
ரேபிஸ் இம்யூரனாகுரளாபின்கள் ரதயவைில்யல.
22)

ரேபிஸ் எதிர்ப்பு சிகிச்றசயின் சமீ பத்திய WHO பரிந்துறே என்ன?

பிந்யதை

அட்மினிஸ்ட்ோஷன்

தடுப்பூசி

விதிமுயற

(முன்னர்

ரொய்த்தடுப்பு நசய்ைப்படாதவர்களுக்கு *):
• ஒரு வாேம், இேண்டு தளங்களுக்குள்: ொட்கள் 0, 3 மற்றும் 7
• இேண்டு வாேங்கள், ஒரு தளம் இன்ட்ோமுஸ்குலர்: ொட்கள் 0, 3, 7 மற்றும்
14 முதல் 28 ொட்களுக்கு இயடைில்
• மூன்று வாே கால இயடநவளிகள்: ொட்கள் 0 (2 தளங்கள்), 7 (ஒரு தளம்)
மற்றும் 21 (ஒரு தளம்)
•
*

மற்றயவ குறிப்பிடு)
குயறந்தது

இேண்டு

அமர்வுகள்

இன்ட்ோமுஸ்குலர்

அல்லது

இன்ட்ோநடர்மல் ரேபியஸப் நபற்றவர்கள்
தடுப்பூசி, முன் அல்லது பிந்யதை அட்மினிஸ்ட்ோஷன் ரொய்த்தடுப்பு என,
முன்பு ரேபிஸுக்கு எதிோக ரொய்த்தடுப்பு மருந்துகளாக கருதப்படுகிறது.
மாற்றிையமக்கப்பட்ட பிந்யதை அட்மினிஸ்ட்ோஷன் தடுப்பூசி விதிமுயற
(முன்னர் ரொய்த்தடுப்புக்குள்ளானவர்களுக்கு *): - மீ ண்டும் நவளிப்பாடு
■ இேண்டு தள உள்முக: ொட்கள் 0 மற்றும் 3
■ ஒரு தள இன்ட்ோமுஸ்குலர்: ொட்கள் 0 மற்றும் 3
■ ொன்கு-தள இன்ட்ோநடர்மல்: ொள் 0
*

குயறந்தது

இேண்டு

அமர்வுகள்

இன்ட்ோமுஸ்குலர்

அல்லது

இன்ட்ோநடர்மல் ரேபிஸ் தடுப்பூசி நபற்றவர்கள், முன் அல்லது பிந்யதை
அட்மினிஸ்ட்ோஷன்

முற்காப்பு

என,

முன்பு

ரேபிஸுக்கு

எதிோக

ரொய்த்தடுப்பு மருந்துகளாக கருதப்படுகிறார்கள்.
23)

சமீ பத்திய WHO வழிகாட்டுதல்கள் என்ன?

WHO- பரிந்துயேக்கப்பட்ட
முற்காப்பு

விதிமுயறகள்

மற்றும்

மாற்று

இது

இன்னும்

பிந்யதை
ெம்

அட்மினிஸ்ட்ோஷன்

ொட்டில்

முழுயமைாக

பின்பற்றப்படவில்யல.
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24)

ஆன்டிோபீ ஸ் ஆன்டிபாடி றடட்ரே 14 வது
வந்தால், ஏன் 28 ஆம்

ஆன்டிோபீஸ்
ஆய்வுகள்

ாளில்> 0.5 IU / mL க்கு

ாள் வறே தடுப்பூசி டதாடே ரவண்டும்?

தடுப்பூசிகளுக்கு

ஆன்டிபாடி

ெடத்தப்பட்டுள்ளன.

இந்த

பதில்கள்

ஆய்வுகளில்

குறித்து

விரிவான

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட

அத்திைாவசிை புள்ளிகள் பின்வருமாறு:
ஆன்டிபாடி 0 ஆம் ொளில் ரதான்றும் மற்றும் 14 ஆம் ொளில் அதன்
உச்சத்யத அயடகிறது.
எதிர்ப்பு ரேபிஸ் முதல் 14 ொட்களில் நகாடுக்கப்பட்ட தடுப்பூசி அளவுகள்
முதன்யம ரொநைதிர்ப்பு சக்தியைத் தூண்டுகிறது.
இேண்டாம்

ெியல

ரொநைதிர்ப்பு

மறுநமாழிக்கு

ஒரு

ஊக்கமாக

நசைல்படுவதால், 21 வது ொளில் அல்லது அதற்குப் பிறகு ஒரு ரடாஸ்
உைர்வு மற்றும் நதாடர்ச்சிைான யடட்டர்களுக்கு அவசிைம்.
21/28 ொட்களில் வழங்கப்படும் மூன்று அளவிலான ஆன்டிோபீஸ் தடுப்பூசி
ஆரோக்கிைமான

நபரும்பாலான

தூண்டுகிறது, ரமலும்

இது

ெபர்களில்

ஒரு

முன்

ஆன்டிபாடிகயளத்

நவளிப்பாடு

விதிமுயறைாகப்

பைன்படுத்தப்படலாம்.
25)

மூன்றாம் வறக கடிகளில், காயத்றத எப்ரபாது றதக்க முடியும்?

முடிந்தால்,

காைங்கயள

எவ்வாறாைினும்,
சுற்றிலும்
சரிைான

நவட்டுதல்

RIG கள்

மற்றும்

இேண்டாம்

ெயடமுயறைில்
ஒப்பயன

ெியல

இருக்கும்ரபாது

இறுதி

தவிர்க்கப்பட

அவசிைமானால்,

குயறந்தபட்ச

சுத்திகரிப்பு

காைங்கள்

நவட்டுவது

காைம்

அதிர்ச்சியுடன்

தினசரி

காைம்

யதைலுடன்
நதாற்று

முடிவுகள்

(கள்)

ஊடுருவ

மற்றும்

ரவண்டும்.

கவனிப்புக்குப்

பிறகு

மூடப்படுகின்றன.

மிகவும்

சிறந்தயவ.

ரவண்டும்;

குயறவு,

ஆயகைால்,

இது

மற்றும்
இேண்டு

வாேங்களுக்குப் பிறகு ெல்ல தினசரி காைம் மற்றும் இேண்டாம் ெியல
மூடல்

பரிந்துயேக்கப்படுகிறது,

இது

14

ஆம்

ொளில்

100%

நசரோகான்நவர்ஷன் ெிகழும் காலமாகும். முதன்யம அறுயவ சிகிச்யச
தயலைீடு தவிர்க்க முடிைாதரபாது, மிக அவசேமான அறுயவ சிகிச்யச
யகைாளுதல்
முழுயமைான

மட்டுரம

ரமற்நகாள்ளப்பட

சுத்திகரிப்புக்குப்

பிறகு

மட்டுரம

ரவண்டும்
மற்றும்

மற்றும்

RIG களுடன்

காைங்கயள கவனமாக ஊடுருவுதல்.
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ஏற்கனரவ ரேபிைுக்கு எதிோக தடுப்பூசி ரபாடப்பட்ட டசல்ல

26)

ாய் கடித்த பிறகு உள்ள தடுப்பூசி அட்டவறை என்ன?
ொைின் தடுப்பூசி என்பது தவறான நவறிபிடித்த விலங்கினால் கடித்தயதத்
நதாடர்ந்து ரேபிஸிலிருந்து பாதுகாப்பதாகும். சரிைான ெவன
ீ
ஆண்டிோபீஸ்
(கால்ெயட)

தடுப்பூசி

சங்கிலிகயள

துல்லிைமாக

நவளிப்பாடு)

சரிைாக

ரபாடப்பட்ட

ொய்

சரிைான

அட்மினிஸ்ட்ோஷத்துடன்

போமரிக்கும்

அட்டவயணைின்

வழங்கப்பட்டால்,

அல்லது

பூயனைில்

அது

படி

நபரும்பாலும்

ரேபியஸத்

குளிர்
(முன்

தடுப்பூசி

தடுக்கும்.

ரபாதிை

வசதிகள் இல்லாததால் ஆன்டிபாடி மதிப்பீடு (RFFIT / MNT ரசாதயன) மூலம்
தடுப்பூசி

ரபாடப்பட்ட

ொைின்

பாதுகாப்பு

ெியல

சாத்திைமில்லாத

இந்திைாவில், நவளிப்படும் ெபர்களுக்கு பிந்யதை நவளிப்பாடு சிகிச்யசைின்
அவசிைத்யத கருத்தில் நகாள்ள ரவண்டும்.
சிகிச்றச ரதால்விகளுக்கான காேைங்கள் யாறவ?

27)

சிகிச்யச ரதால்விகளின் சில காேணங்கள் பின்வருமாறு:
 காைம் சரிைாக கவனிக்கப்படவில்யல
 எம்.எஃப்.ஜி

மற்றும்

காலாவதிைான

ஆண்டின்

நதாகுதி

மற்றும்

ரததியும் குளிர் சங்கிலியை ரசமித்து போமரிக்கவில்யல
 அயனத்து காைங்களிலும் RIG ெிர்வகிக்கப்படவில்யல மற்றும் WHO
நெறிமுயறயை விரும்புகிறது
 தடுப்பூசி சரிைான இடத்தில் அட்மினிஸ்ட்ோஷக்கப்படவில்யல
 ரொநைதிர்ப்பு சமேசம் நசய்ைப்பட்ட ரொைாளிகள்
அதிகப்படிைான யவேஸ் லாட் மற்றும் யவேஸ் இரனாகுலம்
28)

RIG ஊடுருவல், வறககள் என்ன, அது எவ்வாறு டசயல்படுகிறது?

ரேபிஸ் இம்யூரனாகுரளாபூலின் என்பது ஆைத்த ஆன்டிபாடிகள். நுயழந்த
இடத்தில்

யவேயஸ

ெடுெியலைாக்குவதன்

மூலம்

இது

ரெேடிைாக

காைத்தில் நசைல்படுகிறது. வயக III வழக்குகளில் அல்லது ரொநைதிர்ப்பு
சமேசம் நசய்ைப்பட்ட ரொைாளிகளில் இது ெிர்வகிக்கப்படுகிறது. உள்ளூர்
ொடுகளில் நவளவால் கடித்தல் மற்றும் எச்.ஐ.வி பாதிக்கப்பட்ட ெபர்களில்
இேண்டாம் வயக நவளிப்பாடு கூட RIG வலுவாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.
முழு

நதாகுதியும்

காைத்தில்

நசலுத்தப்பட

ரவண்டும்,

IM

அட்மினிஸ்ட்ோஷகத்திற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்யல, இதில் அளவின் பாதி
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நவறுமரன தவறாக பைன்படுத்தப்படுகிறது. RIG களின் வயககள் ERIG, H-RIG
மற்றும் ரமாரனாக்ரளானல் ஆன்டிபாடிகள். ERIG மற்றும் HRIG ஆகிையவ
ரமாரனாக்ரளானல் ரதாற்றத்தில் பாலிக்ரளானல் மற்றும் ஆர்-மாப் ஆகும்.
29)

RIG களில் எவ்வாறு ஊடுருவுவது? வைாவறதக்
ீ
குறிப்பிடவா?

அயனத்து

வயக

III கடிகளுக்கும், காைம்

நவளிப்படுத்தப்பட்ட
காைங்களுக்கும்
பின்னர்

உடரனரை

RIG ஊடுருவ

அரத

ொளில்

கழிப்பயறயைத்

RIG வழங்கப்பட

ரவண்டும்.

ரவண்டும்.

ரேபிஸ்

ெிர்வகிக்கப்பட

நதாடர்ந்து

எதிர்ப்பு

ரவண்டும்,

அயனத்து
தடுப்பூசிகள்

ஆனால்

RIG

ெிர்வகிக்கப்படும் எதிர் பக்கத்தில்.
30)

RIG ஊடுருவலின் படிகள் யாறவ?

அயனத்து
நபாதுவாக

RIG களும்
எந்த

ஃரபப்

கூறுக்கு

2

ஒவ்வாயம

இலவசம்

எதிர்வியனயையும்

என்றாலும், RIG கள்
உருவாக்காது.

உடல்

எயடயை எடுத்துக் நகாள்ளுங்கள், அளயவக் கணக்கிடுங்கள், வழக்கமான
ரதால் பரிரசாதயன நசய்யுங்கள், RIG ெிர்வாகம் 20 ெிமிடங்களுக்கு முன்பு
ஒரு

எதிர்ப்பு

ரடாஸ்

ஒவ்வாயம

அளயவ

ெிர்வகிப்பது

முன்னதாக

அயனத்து அளயவயும் உள்ொட்டில் ஊடுருவுகிறது. பின்னர் சிறிது ரெேம்
கழித்து தடுப்பூசி ரபாட்டு ரொைாளியை குயறந்தது ½ மணிரெேம் கவனித்து
பின்னர்

நசல்ல

கடிகளில்

அனுமதிக்கவும்.

சாதாேண

உப்புடன்

அளவு

50%

ரபாதுமானதாக

வயே

இல்லாத

பல

ெீர்த்துப்ரபாகலாம், ஏநனனில்

அதிகப்படிைான ெீர்த்த ஆன்டிபாடி உள்ளடக்கத்யத ெீர்த்துப்ரபாகச் நசய்யும்.
ாய்

31)

கடித்தறதத்

டதாடர்ந்து

ஏதாவது

அறுறவ

சிகிச்றச

முறறகறள ரமற்டகாள்ள முடியுமா?
தினசரி

காைம்

போமரிப்பு

மற்றும்

இேண்டு

வாேங்களுக்குப்

பிறகு

காைத்யத இேண்டாம் ெியல மூடுவது பரிந்துயேக்கப்படுகிறது. ஏநனனில்
நசரோ

மாற்றம்

14

ஆம்

ொள்

ெியறவயடயும்.

முதன்யம

அறுயவ

சிகிச்யச தயலைீடு தவிர்க்க முடிைாதரபாது, மிக அவசேமான அறுயவ
சிகிச்யச யகைாளுதல் மட்டுரம ரமற்நகாள்ளப்பட ரவண்டும்.
ஒன்று

அல்லது

இேண்டு

தளர்வான

யதைல்களுடன்

RIG

களுடன்

காைங்கயள முழுயமைாக சுத்தப்படுத்தி கவனமாக ஊடுருவிை பின்னரே.
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32)

ஒரு டவறித்தனமான ர ாயாளி கடித்தால், சிகிச்றச ட றிமுறற
என்னவாக இருக்க ரவண்டும்?

மனிதனுக்கு
அறுயவ

மனித

பேவுதல்

சிகிச்யசக்குப்

என்நசபலிடியஸ
ரேபியஸ
வழங்குவது

பிறகு

அபாைகேமான
ரெேடிைாக

எப்ரபாதும்

அரிதானது.

கார்னிைல்

மாற்று

வழக்குகள்

மட்டுரம

ரேபிஸ்

சில

உருவாக்கிைவர்கள்

100%

ரொைாளியுடன்

மிகவும்

ைார்

என்று

ரொைாகக்

நதாடர்பு

ெல்லது.

நதரிவித்துள்ளது.

கருதுவதால்,

நகாண்ட

தடுப்பூசி

அவர்களுக்கு

ரேபிஸ்

பாதுகாப்யப

ESEN அட்டவயணைின்

ஐடிஆர்வி தடுப்பூசி முழு படிப்யபயும் வழங்க ரவண்டும்.
33)

ரேபிஸ் எதிர்ப்பு தடுப்பூசிக்கு ஏரதனும் முேண்பாடு உள்ளதா?

இல்யல, எந்தநவாரு
கர்ப்பிணிப்

வைது

நபண்கள்

மற்றும்

உட்பட

பாலினத்யதப்

ரேபிஸ்

நபாருட்படுத்தாமல்

எதிர்ப்பு

தடுப்பூசிக்கு

எந்த

முேண்பாடும் இல்யல. ரடாஸ் சீோனது மற்றும் ஒரே மாதிரிைானது.
34)

கார்னியா அல்லது ஸ்க்டலோ (கண்) ஆகியவற்றில் கடி / கீ றல்
ஏற்பட்டால் என்ன டசய்ய ரவண்டும்?

உள்ொட்டில்

RIG

க்குள்

ஊடுருவி,

ஸ்க்நலோ

அல்லது

கார்னிைாவில்

மூன்றாம் வயக நவளிப்பாடு கடினம். உடல் எயடைின் படி மாற்றாக RIG
இன் உள்ளூர் ஊடுருவல் துளி மூலம் துளி பைன்படுத்தப்படலாம், இது சில
உதவிகயளக்

நகாண்டிருக்கலாம்.

இந்த

வழக்கில்

R-mAG

நபரிதும்

உதவக்கூடும். இவர்களுக்கு ரமலதிக ஆய்வுகள் ரதயவ.
35)

தடுப்பூசி

அளவுகளின்

டவவ்ரவறு

ாட்களின்

முக்கியத்துவம்

அளவாக

கருதப்படுகிறது.

என்ன?
ொள்

0-3-7

முதன்யம

அல்லது

முக்கிை

ஆன்டிபாடிகளின் பாதுகாப்பு ெியல 14 ஆம் ொளில் அயடைப்படும். இந்த
ொள் 14 அல்லது ொள் 21 அல்லது ொள் 28 ரடாஸ் அல்லது ொள் 90
ரடாஸ் (இப்ரபாது வழக்கமாக பைன்படுத்தப்படவில்யல) சரிைான ரொய்
எதிர்ப்பு

சக்திக்கு

பூஸ்டர்

ரடாஸாக

ரவயல

நசய்கிறது

மற்றும்

பாதுகாப்பான ஆன்டிபாடிகயள உற்பத்தி நசய்ை அனுமதிக்கிறது. இந்திைா
ரேபிஸ்

ரொைால்

ெியலைற்றாகும்.

பாதிக்கப்பட்ட

ஒன்று

அல்லது

ொடு

மற்றும்

இேண்டு

ரொநைதிர்ப்பு

அளவுகயளக்

சக்தி

குயறப்பதன்

மூலம் எப்ரபாதாவது ஆபத்தானதாக இருக்கலாம். எனரவ இந்த ொட்டில்
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எப்ரபாதும்

குயறந்தது

அளவுகளாவது

4

பாதுகாப்பாக

இருப்பயத

ஒப்புக்நகாள்வது எப்ரபாதும் பரிசீலிக்கப்படுகிறது.
36)

ரேபிஸ் இம்யூரனாக்ரளாபுலின் வறககள் யாறவ?

RIG என்பது ஒரு உைிரிைல் தைாரிப்பு ஆகும், இது ரொைாளிைின் நசாந்த
ரொநைதிர்ப்பு
ஆைத்த

அயமப்பு

ரொய்த்தடுப்புக்கு

ஆன்டிபாடிகயள

வழங்க

பதிலளிக்கும்

பைன்படுகிறது.

வயே

உடனடி

RIG மனித

அல்லது

ரடாஸ்

கணக்கீ டு

விலங்கு வம்சாவளியைச் ரசர்ந்தாக இருக்கலாம்.
● எக்யவன் ரேபிஸ் இம்யூரனாக்ரளாபுலின் (ERIG)
●

மனித

ரேபிஸ்

இம்யூரனாகுரளாபூலின்

(HRIG).

பின்வருமாறு நசய்ைப்படுகிறது:
R ERIG - அதிகபட்சம் 3000 அலகுகளுடன் 40 IU / kg உடல் எயட
R HRIG - 20 IU / kg உடல் எயட அதிகபட்சம் 1500 அலகுகள்.
அயனத்து

வயக

III

கடிகளுக்கும்,

சம்பவம்

ெடந்த

உடரனரை

RIG

வழங்கப்பட ரவண்டும்.
37)

ERIG ஐப்

பயன்படுத்தும்

ரபாது

ரதால்

உைர்திறன்

ரசாதறன

டசய்வது அவசியமா?
தற்ரபாது

தைாரிக்கப்படும்

சுத்திகரிக்கப்பட்டயவ
கணிசமாகக்
முன்னர்

நபரும்பாலான

மற்றும்

பாதகமான

குயறக்கப்பட்டுள்ளது.

ரதால்

காேணங்களும்

பரிரசாதயன
இல்யல,

கணிக்கவில்யல, ரமலும்

ஐ

ERIG

நசய்வதற்கு

ஏநனனில்

தைாரிப்புகள்

ERIG

ெிகழ்வுகளின்

ெிகழ்வு

அட்மினிஸ்ட்ோஷப்பதற்கு
எந்தவிதமான

ரசாதயன

ரசாதயனைின்

மிகவும்

முடிவு

அறிவிைல்

எதிர்வியனகயள

எதுவாக

இருந்தாலும்

அது இன்னும் நகாடுக்கப்பட ரவண்டும். ெிர்வாகத்தின் எந்த கட்டத்திலும்
ஏற்படக்கூடிை
மருத்துவர்

அனாபிலாக்ஸியஸ

தைாோக

இருக்க

ெிர்வகிக்க

ரவண்டும்.

சிகிச்யசைளிக்கும்

இருப்பினும், இது

அரிதான

சந்தர்ப்பங்களில் ெடக்கிறது. இருப்பினும், ERIG இன் சில உற்பத்திைாளர்கள்
ரதால்

பரிரசாதயன

பரிரசாதயனைானது

நசய்ை

பரிந்துயேக்கின்றனர்.

அனாபிலாக்ஸிஸ்

ஏற்படாது

எதிர்மயற
என்று

ரதால்

உத்தேவாதம்

அளிக்காது என்பயத ெியனவில் நகாள்ள ரவண்டும்.
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38)

PEP க்குப் பிறகு ரதால்வி ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதா?

அலட்சிைம், தாமதமாக

தடுப்பூசி

ரபாடுவது

அல்லது

மூன்றாம்

வயக

நவளிப்பாட்டில் ரேபிஸ் இம்யூரனாகுரளாபூலின் பைன்படுத்தாதது, அல்லது
முழுயமைற்ற
பல்ரவறு

தடுப்பூசி

மற்றும்

காேணங்களால்

வழக்குகள்.

எச்.ஐ.வி

ஸ்நடோய்டுகள்

/

தனிப்பட்ட

சுகாதாே

PEP இருந்தரபாதிலும்

ெியல

மனித

ரேபிஸின்

எய்ட்ஸ், சிரோசிஸ், குரளாரோகுைின்

அல்லது

புற்றுரொய்

எதிர்ப்பு

ரபான்ற
சில

பைன்பாடு,

மருந்துகள்

ரபான்ற

ரொநைதிர்ப்பு சமேசம் நசய்ைப்பட்ட ெபர்களுடன் அவ்வப்ரபாது வழக்குகள்
உள்ளன.

எல்லாவற்யறயும்

சரிைாகச்

நசய்ததாக

விவரிக்கப்படாத

ெிகழ்வுகளும் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
39)

கடுறமயான

ர ாடயதிர்ப்பு

குறறபாடுள்ள

ர ாயாளிகளுக்கு

சிகிச்றச ட றிமுறற என்றால் என்ன?
வயக

அட்மினிஸ்ட்ோஷன்

II

குயறபாடுள்ளவர்கள்
நபறுெர்கள்)

ஒரு

(எ.கா.

நகாண்ட

எய்ட்ஸ்

பைனுள்ள

கடுயமைான

ரொைாளிகள்

ரேபிஸ்

தடுப்பூசி

ரொநைதிர்ப்பு

அல்லது
மற்றும்

மாற்று
ரேபிஸ்

இம்யூரனாகுரளாபூலின் இேண்யடயும் நபற ரவண்டும்.
40)

டசல்லப்பிோைி

தடுப்பூசி

ரபாட்ட

ாயால்

ஒருவர்

கடிக்கப்பட்டால் தடுப்பூசி (பி.இ.டி) ரதறவ என்ன?
நசல்ல

ொயைப்

அல்லது

பாதுகாக்க

மனிதருக்கு

வழங்காது.

ரேபிஸ்

தடுப்பூசி

எந்தநவாரு

சிகிச்யச

அவசிைம்.

தடுப்பூசியும்

நதாடர்பான

ரதால்விக்கு

நசல்ல

ொய்

பாதுகாப்யப

100%
மற்ற

காேணிகளும்

காேணமாகின்றன. ொய்களுக்கு வழங்கப்படும் தடுப்பூசி நபாதுவாக ரேபிஸ்
யவேஸ்

ெடுெியலைான

மற்றும்

இந்த

நசய்ைப்படாமல்
ொடுகளில்

ெிகழ்வுகளில்
ரபாகலாம்

மட்டுரம

அபாைகேமான

ஆன்டிபாடிகள்

ரொய்

குளிர்

மற்றும்

சங்கிலி

ஆர்.வி.என்.ஏ

நசய்ைப்படுகிறது.
என்று

யடட்ரேயவ

ெம்

ரசாதிக்கவில்யல

போமரிப்பு
யடட்ரே

ொட்டில்

கருதப்படுவதால்,

சரிைாக

மற்ற

ரேபிஸ்

எந்த

சில
100%

ஆபத்தும்

எடுக்கக்கூடாது. எனரவ தடுப்பூசி வழங்குவதற்கான பகுத்தறிவு.
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41)

அட்மினிஸ்ட்ோஷன்

RIG

க்குப்

பிறகு,

ர ாயாளிக்கு

அனாபிலாக்ைிஸ் அல்லது ஒவ்வாறம எதிர்விறன ஏற்பட்டால்
என்ன சிகிச்றச டகாடுக்கப்படுகிறது ?
RIG

நபாதுவாக

வியளயவயும்

இப்ரபாது
ஏற்படுத்தாது.

எந்த

எதிர்வியன

F’ab கூறு

அல்லது

இல்லாததால்

பாதகமான

மிகவும்

அரிதாக

இருந்தாலும் கூட. சுத்திகரிப்பு முழுயமைாக நசய்ைப்படுகிறது. அது கூட
ஸ்டீோய்டு அட்மினிஸ்ட்ோஷக்கிறது. ரதயவப்பட்டால் இன்ஜ் அட்ரினலின்,
எதிர்ப்பு ஒவ்வாயம அல்லது IV திேவங்கள் ரதயவப்படும்ரபாது. ரமலும்,
ஆர்.ஐ.ஜி அட்மினிஸ்ட்ோஷனத்தின் ரபாது, சிரிஞ்சின்

பிஸ்டயன

ேத்தம்

இருக்கிறதா இல்யலைா என்பயத வயேவதன் மூலம் கவனமாக இருக்க
ரவண்டும்.

எப்படிைிருந்தாலும், உள்ளடக்கத்யத

ெிோகரித்து

புதிை

RIG ஐ

ெிர்வகிக்கவும்.
42)

ரபாஸ்ட் எக்ஸ்ரபாஷர் ப்ரோபிலாக்ைிஸ் எந்த வழக்கில் PrEP க்கு
மாற்றப்படலாம்?

ரொைாளி ொள் ‘0’ ‘3’ மற்றும் ொள் ‘7’ அளவுகயளயும், கடித்த விலங்கு
ஆரோக்கிைமாகக்

காணப்பட்டால்,

அவருக்கு

21

அல்லது

28

ரடாஸ்

வழங்கப்படலாம், இது ெல்ல ஆன்டிபாடி பதியல உருவாக்கும்.
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உ. தடுப்பூசி டவளிப்பாடு
1)

ஒரு

பருக்கு

அட்டவறை

முன்பு

என்ன?

தடுப்பூசி

ரபாடப்பட்டால்

(முழுறமயான

ரடாஸ்)

தடுப்பூசி

அல்லது

முன்

அட்மினிஸ்ட்ோஷன் முற்காப்பு இருந்ததா?
முன்னர் தடுப்பூசி ரபாடப்பட்ட ெபரில், ொய் கடித்தால், ொள் 0, மற்றும் 3
இல்

இேண்டு

தடுப்பூசி

ரடாஸ்

ரபாடப்பட்ட

தடுப்பூசிைின்

தடுப்பூசிகயளப்
ெபர்கள்

முன்

அட்மினிஸ்ட்ோஷன்

புதிை

நபற

ரவண்டும்.

தயலமுயற

அட்மினிஸ்ட்ோஷன்
விதிமுயறகள்

முன்னதாக

ரேபிஸ்

எதிர்ப்பு

அல்லது

எந்த

பிந்யதை

ரெேத்திலும்.

இந்த

சந்தர்ப்பங்களில் ஆன்டிநஜன் ஆன்டிபாடி எதிர்வியன காேணமாக ரேபிஸ்
இம்யூரனாகுரளாபுலின்

ெிர்வாகம்

ரதயவைில்யல, ரொய்

எதிர்ப்பு

சக்தி

அடக்கப்படலாம்.
அடுத்த

தடுப்பூசி

பாறத

ிறல

ாட்களில்
ஊசி

முன்னர்

தடுப்பூசி

ரபாடப்பட்ட

ெபருக்கு

குழந்யதகளில்
தயசயூடான(IM)

நடல்ரடாைிட்

0, 3

ஆன்டிரோ-

மறுசீ ேயமப்பு

2)

உட்டசலுத்தலின் பகுதி

அல்லது

பக்கவாட்டு

நதாயடைில்

முன்னர்

ர ாய்த்தடுப்பு

டவறித்தனமான

ாய்

டசய்யப்பட்ட

கடித்தால்,

மறு

பர்

மீ ண்டும்

டவளிப்பாடு

தடுப்பூசி

அட்டவறை என்ன?
ெவன
ீ
ரேபிஸ் தடுப்பூசியைப் பைன்படுத்தி ரேபிஸுக்கு எதிோக முன்னர்
தடுப்பூசி ரபாடப்பட்ட ெபருக்கு, ஐ.எம் அல்லது ஐடி வழி மூலம் முன்அட்மினிஸ்ட்ோஷன் அல்லது பிந்யதை அட்மினிஸ்ட்ோஷன் தடுப்பூசிக்கு, 0
மற்றும்

3

ொட்களில்

இேண்டு

அளவு

தடுப்பூசிகள்

மட்டுரம

வழங்க

பரிந்துயேக்கப்படுகிறது. (இருப்பினும் , ெேம்பு திசு தடுப்பூசி மூலம் முன்னர்
தடுப்பூசி ரபாட்டவர்களுக்கு முழு தடுப்பூசி படிப்பு வழங்கப்பட ரவண்டும்.)
முன்பு ரேபிஸுக்கு எதிோக ரொய்த்தடுப்பு நசய்ைப்பட்ட ெபர்கள் இேண்டு
தனித்துவமான ஒப்பீட்டு ென்யமகயளக் நகாண்டுள்ளனர்.

 III மூன்றாம்

வயக

நவளிப்பாடுகளில்

கூட

RIG ஐ

ெிர்வகிக்க

ரவண்டிை அவசிைமில்யல.
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 தடுப்பூசிக்கு

ஒரு

பூஸ்டர்

தடுப்பூசிக்கு

முந்யதை

தூண்டுவதன்

மூலம்

இதனால்தான்

நபற்ரறார்கள்

எதிோக

தடுப்பூசி

அவர்கள்

ொய்

ரடாஸ்
தடுப்பூசி

கூடுதல்

ரபாட

கடித்தல்

ெிர்வகிக்கப்படும்
ெியனவக

பாதுகாப்பிற்கு

தங்கள்

நசல்கயளத்
வழிவகுக்கிறது.

குழந்யதகளுக்கு

ரேபிஸுக்கு

ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்,
மற்றும்

மூன்றாம்

ரபாது,

ஏநனன்றால்

வயக

நவளிப்பாடு

ஆகிைவற்றால் மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

3)

மறு

ிகழ்வுகளில் ரடாஸ் அட்டவறை என்ன?

முன் அல்லது பிந்யதை அட்மினிஸ்ட்ோஷன் அட்டவயணயுடன் சரிைான
ஆவணப்படுத்தப்பட்ட

பதிவுகளுடன்

நபாருள்

ரொைாளி,

அவர்

ஐஎம்

அட்டவயணைில் ொள் 0 மற்றும் ொள் 3 ரடாஸ் தடுப்பூசி மற்றும் ஒரு
யகைில் 0.1 மில்லி ஐடிஆர்விைில் ொள் 0 மற்றும் 3 ஆம் ொளில் மட்டுரம
நபற ரவண்டும்.

3)

மறு

அட்மினிஸ்ட்ோஷன்

ிகழ்வுகளில்

ஏன்

குறறந்த

அளவு

உள்ளது?
மறு

அட்மினிஸ்ட்ோஷனின்

அதிகரிப்பதாகும்.

அனாமிநனஸ்டிக்

ரசாதயனைில், ொள்
நதாடர்ந்து,
ரபாதுமான
அளவுகளில்

முதன்யம

0

மற்றும்

ஆன்டிபாடி

பதில்

ஆன்டிபாடி

ெியனவக

எதிர்வியன

உள்ளது.

ொள்

3

மிக

அதிகமாகி,

பதியலக்

சிகிச்யச

ரொக்கம்

ரதால்வி

தடுப்பூசிகயள

காட்டுகிறது.
என

நசல்கயள

ஆர்.வி.என்.ஏ
வழங்கிையதத்

ரபாதுமான
மறு
எந்த

மற்றும்

நவளிப்பாடு
ெிகழ்வுகளும்

நதரிவிக்கப்படவில்யல.

4)

ஒரு

எடுக்கிறார்.

ர ாயாளி

4-5

அளவுகளுக்கு

முழுறமயான

தடுப்பூசி

ாய் கடித்த 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு எத்தறன ரடாஸ்

எடுக்க ரவண்டும்?

WHO வழிகாட்டுதலின் படி, ஒரு தளம், ொள் 0 மற்றும் 3 ஆம் ொளில் ஒரு
முழு குப்பிைின் உள்ளார்ந்த ெிர்வாகம் வழங்கப்பட ரவண்டும், ரமலும் உள்
ெிர்வாகத்திற்கு ஒரு தள தடுப்பூசி ொள் 0 மற்றும் 3 ஆகிை ரததிகளில்
ரதயவப்படுகிறது.

ொன்கு

தள

இன்ட்ோநடர்மல்

தடுப்பூசி

ொள்

0 இல்

மட்டுரம ஆண்டுகயளப் நபாருட்படுத்தாமல் பரிந்துயேக்கப்படுகிறது. முன்
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நவளிப்பாடு

முற்காப்பு

அல்லது

பிந்யதை

நவளிப்பாடு

ரொய்த்தடுப்பு

ஆவணங்கயள வழங்க முடிைாதவர்கள், WHO இன் படி மூன்றாம் பிரிவில்

RIG

உட்பட

முழு

ரவண்டும்

பிந்யதை

நவளிப்பாடு

(ஆசிரிைரின்

முடிைாவிட்டால்,
நவளிப்பாட்டின்

கூற்றுப்படி,

முழு

ரபாக்யகயும்

ஆண்டுகளுக்குப்

15

முற்காப்பு

தடுப்பூசி

விலங்யகக்
வழங்குவது

பிறகு

நபற

கவனிக்க

ெல்லது

வழக்குகளின்

மறு

தீவிேத்யத

நபாறுத்து தடுப்பூசி.
ரொைாளி

தடுப்பூசி

மாதங்களுக்குள்
ஆன்டிபாடி

முழு

படிப்யப

எடுத்திருந்தால்.

வழக்கமாக

3

4-5 அளவுகயள முடித்த பிறகு இது அறிைப்படுகிறது,

யடட்ரேைின்

பாதுகாப்பு

ெியல

உள்ளது.

WHO

வழிகாட்டுதலின்படி ரேபிஸின் அயடகாப்யபக் கருத்தில் நகாண்டு (இது 3
வாேங்கள்

முதல்

3

மாதங்கள்

வயே)

ரொைாளி

மறு

நவளிப்பாடு

அட்டவயணயைப் பின்பற்ற ரவண்டும், அதாவது ொள் 0 மற்றும் ொள் 3
ஆன்டிபாடிகள்

தடுப்பூசி.

ஆன்டிநஜன்

ஆன்டிபாடி

எதிர்வியன

ஏற்பட

வாய்ப்புகள் இருப்பதால் நபாதுவாக RIG தவிர்க்கப்பட ரவண்டும் ஆன்டிபாடி
பதியலக் குயறக்கும் வியளவாக.
நவளிப்பாடு ெடந்த ரபாநதல்லாம் தடுப்பூசி ரபாடுங்கள்.

5)

தடுப்பூசி

ிர்வாகத்தின்

வழியின்

பரிமாற்றம்

சாத்தியமா

இல்றலயா?

1

வது

ரடாஸ்

இன்ட்ோநடர்மால்

எடுத்துக்

நகாள்ளப்பட்டால்,

நதாடர்ச்சிைான ரடாஸ் ஐடிைாக இருக்க ரவண்டும் அல்லது ரொைாளி 1
வது

ரடாஸ்

ஐஎம்

எடுத்திருந்தால்,

நதாடர்ச்சிைான

அளவுகள்

5

முழுயமைான ரடாஸ் அல்லது 2 பூஸ்டர் ரடாயஸப் நபாருட்படுத்தாமல்
ஐஎம் ஆக இருக்க ரவண்டும்.
மறு நவளிப்பாடு ெிகழ்வுகளில் ரொைாளி தடுப்பூசி முயறயை மாற்றலாம்.
வழக்கமாக ஐடிைிலிருந்து ஐஎம் பாயதக்கு அல்லது அதற்கு ரெர்மாறாக
தடுப்பூசி

பரிமாற்றம்

நசய்ைப்படுவயத

ஊக்குவிக்கக்கூடாது, ஏநனனில்

ஐடிஆர்வி மற்றும் எநஸன், ஜாக்நேப் அட்டவயணைில் ெடவடிக்யக முயற
ரவறுபட்டது - இன்னும் கல்வி விவாதம் இன்னும் நசய்ைப்படவில்யல.
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ஊ. கால் றட அம்சம்

1)

டவறித்தனமான

விலங்கின்

கிளாசிக்கல்

அறிகுறிகள்

மற்றும்

அறிகுறிகள் யாறவ?
அயனத்து சூடான-இேத்தம் நகாண்ட ர

ாஸ்ட்களிலும், ரேபிஸ் யவேஸ்

கடுயமைான என்நசபாலிடியஸ ஏற்படுத்தக்கூடும், ரமலும் இதன் வியளவு
எப்ரபாதுரம

ஆபத்தானது.

அரனாநேக்ஸிைா
கருதப்படலாம்,
நசைலிழப்பு,
பக்கவாதம்,

ரசாம்பல்,

ஆகிையவ
ஏநனனில்

மூயள

ரேபிஸின்

அயவ

ெேம்பு

காய்ச்சல்,
முதல்

நபருமூயள

அட்டாக்ஸிைா,

சுவாசிப்பதில்

சிேமம்,

மற்றும்

அறிகுறிகளாகக்

குறிப்பிடப்படாதயவ.

நசைலிழப்பு,

வலிப்புத்தாக்கங்கள்,

வாந்தி

பலவனம்
ீ
,

விழுங்குவதில்

சிேமம், அதிகப்படிைான உமிழ்ெீர், அசாதாேண ெடத்யத, ஆக்கிேமிப்பு மற்றும்
/ அல்லது சுை-சியதவு ஆகிைவற்றுக்கான அறிகுறிகள் சில ொட்களுக்குள்
முன்ரனறும்.

2) டசல்ல
ொய்

ாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி அட்டவறை என்ன?

வளர்ப்பவர்களிடமிருந்து

எதிோக

பிட்சுகள்

தடுப்பூசி

நபறப்பட்ட

ரபாடுவதால், 3

ொய்க்குட்டிகள்,

ரேபிஸுக்கு

மாதங்களுக்கு

ரேபிஸுக்கு

எதிோன தாய்வழி ஆன்டிபாடிகயளப் நபறுகின்றன. எனரவ 3 மாத வைதில்
தடுப்பூசி ரபாடவும், ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு 9 மாத வைதில் தடுப்பூசி
ரபாடவும்,

ஆண்டுரதாறும்

ொய்க்குட்டிகள்

மற்றும்

ஆன்நடல்மிண்டிக்
ஏற்றுக்நகாள்ளப்பட்ட

மறுசீேயமக்கவும்

ொய்களுக்கு
மருந்துகள்

ொய்க்குட்டிகள்

தடுப்பூசி

பரிந்துயேக்கப்படுகிறது.
ரபாடுவதற்கு

நகாடுக்கப்பட
நதரு

ொய்களிடமிருந்து

முன்பு

ரவண்டும்.
வந்தால்,

முதல் தடுப்பூசி அட்டவயண அரத நெறிமுயறைாக இருக்க ரவண்டும் (3
மாத வைது, 9 மாதங்கள் மற்றும் வருடாந்திே பூஸ்டர்கள்). மாற்றாக, முதல்
தடுப்பூசி 2 மாத வைதிரலரை நகாடுக்கப்படலாம். முதல் 3 மாதங்களில்
முன்நனச்சரிக்யககள் எடுக்கப்பட ரவண்டும். வைதுவந்த நதரு ொய்கள்
தத்நதடுக்கப்பட்டால்,

வியேவில்

முதல்

தடுப்பூசியை

வழங்க

பரிந்துயேக்கப்படுகிறது, ரமலும் உள்ளூர் கால்ெயட மருத்துவயே அணுக
ரவண்டும்.
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3)

அறியப்படாத

தடுப்பூசி

கடித்தால்,

அந்தஸ்துள்ள

ீ ங்கள்

ரேபிைுக்கு

ஒரு

ாய்

எதிோக

உங்கறளக்

தடுப்பூசி

டபற

ரவண்டுமா?
ஆமாம்,

ெீங்கள்

கடிக்கப்பட்டால்

ஒரு

ொய்,

அல்லது

பூயன

ரேபிஸ்

அல்லது

பிற

யவேஸால்

விலங்குகளால்

பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக

சந்ரதகிக்கப்பட்டால், பிந்யதை நவளிப்பாடு ரேபிஸ் ப்ரோபிலாக்ஸிஸ் (PEP)
அவசிைம். பைிற்சி நபற்ற சுகாதாேப் பணிைாளர்கள் மட்டுரம உங்களுக்கு

PEP ரதயவைா இல்யலைா என்பயத மதிப்பீடு நசய்ை முடியும். மூயளப்
நபாருளின் ஆய்வக ரசாதயனகள் ரேபிஸுக்கு சாதகமாக இருந்தால் PEP
எப்ரபாதும் ரதயவப்படுகிறது.

4)

தடுப்பூசி

ரபாடப்பட்ட

ாய்

உங்கறளக்

கடித்தால், ரேபிைுக்கு

எதிோக தடுப்பூசி டபற ரவண்டுமா?
எல்லா

விலங்கு

கடித்தல்களுக்கும்

தடுப்பு

ரேபிஸ்

ரதயவைில்யல, ஆனால்

ரேபிஸ்-பாதிப்புக்குள்ளான

அறிகுறிகயளக்

விலங்குகளிடமிருந்து

ஆரலாசயன

காட்டும்

நபற

ரவண்டும்.

கடிக்கும்

தயலைீடுகள்

ொட்டில், ரேபிஸின்

கடித்தால்

விலங்கு

உடனடிைாக

ஆரோக்கிைமாகவும்

இைல்பாகவும் ரதான்றும் இடத்தில், கடி தூண்டப்பட்டது, மற்றும் விலங்கு
புதுப்பித்த

உைர்தே

தடுப்பூசியைப்

நபற்றுள்ளது

(நபாருத்தமான

ஆவணங்களுடன்), பிந்யதை நவளிப்பாடு முற்காப்பு ரதயவைில்யல.

5)

காட்டு

ரகனிரடயில்

ரேபிறைக்

கட்டுப்படுத்த

ஏதாவது

உத்தி

இருக்கிறதா?
காட்டு விலங்குகளில், தடுப்பூசி நகாண்ட தூண்டில் பைன்படுத்தி வாய்வழி
ரொய்த்தடுப்பு சில விலங்கு இனங்களில் (ெரி, ேக்கூன், ஸ்கங்க், முதலிைன)
சிறந்த முடிவுகயளத் தந்துள்ளது மற்றும் ரமற்கு ஐரோப்பாவில் ெரிகளில்
ரேபியஸக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் ஒரு சிறந்த தீர்யவ ெிரூபித்துள்ளது. .
இருப்பினும், நசலவு அதிகம்.
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6)

ரேபிறை

எந்த

கால் றட

மருத்துவர்கள்

ஆபத்தில்

உள்ளார்களா?

ரேபிஸ்

தும்மல்

அல்லது

மனிதனின்

உடல்

தயாரிப்புகள்
மற்றும்

மூலம்

விலங்கு

பேப்ப

முடியும்?

றகயாளுபவர்கள்

ர ாயால்

பாதிக்கப்பட்ட

உமிழ் ீ ர்

றவேறை

இன்டனாருவருக்கு பேப்ப முடியுமா?
ரேபிஸ் பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகளின் உமிழ்ெீர் வழிைாக பேவுவதற்கான
பாயத உண்டு.

இருப்பினும், இந்த

மற்றும்

திசு

ெேம்பு

பேவுகிறது.

ரபான்ற

ரேபிஸ்

யவேஸ்

பல்ரவறு

யவேஸ்

(ரேபிஸ்)

உடல்

இேத்தம்

ரமலும்

திேவங்கள்

அல்லது

கண்ணர்ீ

மூலமாகவும்

மலம்

சார்ந்த

விஷைங்களில் காணப்படவில்யல. தாய்ப்பால், அல்லது சயமத்த இயறச்சி
உள்ளிட்ட பால் நுகர்வு காேணமாக எழும் மனித நவறிொய் பற்றிை எந்த
ஆதாேமும் இல்யல. இருப்பினும், நவறித்தனமான விலங்கின் இயறச்சி
அல்லது பாயல உட்நகாள்வது கடுயமைாக ஊக்கம் அல்லாது.
பாலூட்டிகளின்

படுநகாயல

ரேபிஸ்

யவேயஸ

அவற்றின்

ரதாலில்

ஏற்படும் இயடநவளிகளால் பாதிக்கக்கூடிை அபாைத்தில் இருக்கக்கூடும்,
ஏநனனில்

அயவ

நவறித்தனமான

பாதிக்கப்பட்ட

விலங்குகளின்

திசுக்கயளக் யகைாள ரவண்டிைிருக்கும். இந்த ெபர்கள் சிறப்பு தனிப்பட்ட
பாதுகாப்பு
ரமலும்

உபகேணங்கயளப்
அவர்கள்

ஆளாகிைிருப்பதாக

ரேபிஸ்

பைன்படுத்த
ரொைால்

சந்ரதகித்தால்,

அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்,

பாதிக்கப்பட்ட

நதாற்று

ரொய்

சடலங்களுக்கு

ெிபுணயே

அணுக

ரவண்டும்.
ரேபிஸ் மனிதனுக்கு மனிதன் பேவுவது மிகவும் அரிதானது. இருப்பினும்,
போமரிப்பாளர்கள் ரேபிஸ் ரொைாளிகயளக் கவனிக்கும்ரபாது விழிப்புடன்
இருக்க

ரவண்டும்

மற்றும்

நவளிரைற்றங்களுடன்
ரேபிஸ்

ரொைாளிகயள

சுகாதாேத்யத

அவர்களின்

நதாடர்பு

நகாள்வயதத்

கவனித்துக்

யவத்திருப்பது

உமிழ்ெீர்

தவிர்க்க

நகாள்ளும்ரபாது

மற்றும்

யக

மற்றும்

ெல்ல

கழுவுவயதத்

பிற

ரவண்டும்.
தனிப்பட்ட
நதாடர்வது

முக்கிைம்.
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ரேபிஸ் ர ாயால் பாதிக்கப்பட்ட விலங்கு பேவும் ரேபிைிலிருந்து

7)

மூல இறறச்சிறய உட்டகாள்ள முடியுமா?
ரேபிஸ்

பாதிக்கப்பட்ட

கடுயமைாக

ஊக்கம்

விலங்கிலிருந்து

அல்லாது.

இயறச்சியை

நவறித்தனமான

உட்நகாள்வது

விலங்குகளிடமிருந்து

சயமக்கப்படாத / மூல இயறச்சியை உட்நகாண்டயதத் நதாடர்ந்து எந்த
மனித

வழக்குகளும்

நவறித்தனமான
பேப்பக்கூடும்.
சயமத்த

விலங்யக

கசாப்புவது

நவளிப்பாடு

இயறச்சி

பாதிக்கப்பட்ட
சாப்பிடுவது

ஆவணப்படுத்தப்படவில்யல
ஏற்பட்டால்,

நவறிொய்
ஒரு

எந்த

கால்ெயட

சாப்பிடுவது

ரேபியஸ

PEP நதாடங்கப்பட

பேவாது;

இயறச்சிைிலிருந்து
ெல்லதல்ல.

அல்லது

என்றாலும்,

இருப்பினும்,

வயகைிலும்
ெிபுணரின்

ரவண்டும்.

விலங்குகளின்

கசாப்பு

அல்லது

ஆரலாசயனயுடன்,

சடலம் புயதக்கப்பட ரவண்டும் அல்லது எரிக்கப்பட ரவண்டும்.

8)

ாய்களில்

ரேபிறைக்

கட்டுப்படுத்துதல்:

என்ன

டசய்வது

-

டசய்வறதத் தவிர்க்க என்ன?

 ரேபிஸ் கட்டுப்பாட்டில் ொய் அழிப்பு மட்டும் பைனுள்ளதாக இல்யல,
ஏநனனில் ொய் அகற்றுவது உள்ளூர் சமூகங்களுக்கு ஏற்றுக்நகாள்ள
முடிைாதது. கூடுதலாக, ொய் ஜனத்நதாயக அடர்த்தியை அழிப்பதால்
ரேபிஸ்

பேவுவயத

ெிறுத்த

முடியும்

என்பதற்கு

குறிப்பிடத்தக்க

ஆதாேங்கள் எதுவும் இல்யல. எவ்வாறாைினும், தடுப்பூசிக்கு துயண
ெடவடிக்யகைாகப்
உரியமைாளர்

பைன்படுத்தப்படும்ரபாது,
இல்லாத

ொய்கயள

உரியமைற்ற

மற்றும்

இலக்கு

மற்றும்

மனிதாபிமானமாக அகற்றுவது பைனுள்ளதாக இருக்கும்.

 தடுப்பூசி

பிேச்சாேங்கள்

கட்டுப்படுத்துவதற்கான
கருதப்படுகிறது.

ென்கு

மிகச்

ரகயனன்
சிறந்த

வடிவயமக்கப்பட்ட

ரேபியஸக்
ெடவடிக்யகைாகக்

கல்வி

பிேச்சாேங்கள்,

இன்டர்நசக்டேல் ஒத்துயழப்பு, சமூக பங்களிப்பு, திட்டமிடல் மற்றும்
நசைல்படுத்துவதில் உள்ளூர் அர்ப்பணிப்பு ஆகிைவற்யறக் நகாண்ட
விரிவான உத்திகள் மூலம் உைர் தடுப்பூசி பாதுகாப்பு (70% அல்லது
அதற்கு ரமற்பட்டயவ) அயடை முடியும்.

 ரேபிஸ்

கண்காணிப்பின்

கண்காணிப்பு

எந்தநவாரு

அடிப்பயடைாகும்.

திட்டத்திற்கும்
சாத்திைமான

ரேபிஸ்
மனித

நவளிப்பாடுகயள ெிர்வகிப்பதற்கும், நபாருத்தமான ெடவடிக்யககயள
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ரமற்நகாள்ளும் கால்ெயட மருத்துவர்களுக்கும், ரேபிஸின் கால்ெயட
கண்காணிப்பு

மற்றும்

சந்ரதகத்திற்குரிை

விலங்கு

வழக்குகளின்

அறிக்யககயள ஆய்வக சமர்ப்பித்தல் ஆகிையவ அவசிைம்.

 சுகாதாே

ரசயவகளின்

கட்டுப்பாட்டு

அயனத்து

ெடவடிக்யககயள

மட்டங்களிலும்
முழுயமைாக

ரேபிஸ்
இயணத்து,

ரொய்த்தடுப்பு குறித்த விரிவாக்கப்பட்ட திட்டம் மற்றும் காசரொய்
மற்றும்
சுகாதாே

தியசைன்

மூலம்

திட்டங்களுடன்

ரமற்நகாள்ளப்பட
இயடைிலான

பேவும்

ரொய்கள்

அவற்யற

ரவண்டும்.

ஒத்துயழப்புகள்

இந்த
மனித,

ரபான்ற

பிற

நபாது

இயணக்க

முைற்சிகள்

முயறைில்,

ெிேல்களுக்கு

நபாருள்

மற்றும்

ெிதி

ஆதாேங்களின் தளவாட பைன்பாட்யட ரமம்படுத்துகின்றன.
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எ. டபாது ரகள்விகள்

1)

மனிதர்களில்

ரேபிஸ்

எவ்வாறு

உருவாகிறது?

மருத்துவ

அறிகுறிகள் யாறவ?
ரேபிஸ்

யவேஸ்

ஆேம்பத்தில்

மனிதர்களின்

புற

ெேம்பு

மண்டலத்யத

ரெேடி நவளிப்பாடு மூலம் பாதிக்கிறது, எ.கா. ஒரு நவறித்தனமான ொய்
கடி.

உடலுக்குள்

(முதுநகலும்பு

ஒருமுயற,

மற்றும்

அது

மூயள)

மத்திை

ெேம்பு

மண்டலத்திற்கு

இடம்நபைர்கிறது,

இதன்

மூலம்

பாதிக்கப்பட்ட ெபர் ெடத்யத மாற்றங்கள் மற்றும் மருத்துவ அறிகுறிகயள
நவளிப்படுத்தத்

நதாடங்குகிறார்,

மாதங்களுக்குப்

பிறகு

சந்தர்ப்பங்களில்,
ொட்களுக்குப்

நபாதுவாக

மருத்துவ

பிறகு

அந்த

ெபர்

ரதான்றும்.

அறிகுறிகள்

அல்லது

ஒரு

பாதிக்கப்பட்ட
சில

2-3

விதிவிலக்கான

நவளிப்பாட்டிலிருந்து

நவளிப்பாட்யடத்

நதாடர்ந்து

சில
ஆறு

மாதங்களுக்கும் ரமலாக உருவாகலாம்.
ஆேம்ப அறிகுறிகளில் கடித்த காைம் மற்றும் முற்ரபாக்கான ெேம்பிைல்
நசைலிழப்பு ஆகிைவற்றின் இடத்தில் அநசௌகரிைம், வலி, முட்கள் அல்லது
அரிப்பு உணர்வு ஆகிையவ அடங்கும், இதில் கவயல, குழப்பம் மற்றும்
கிளர்ச்சி ஆகிையவ அடங்கும். ரொய் முன்ரனறும்ரபாது, ெபர் மைக்கம்,
மாைத்ரதாற்றம்,

தூக்கமின்யம

காண்பிக்கலாம்,

அதாவது

ய

ட்ரோரபாபிைா

பார்ப்பது

கழுத்து

ரமலும்

ெபர்

அதிரவகத்தன்யம

(ெீர்

அசாதாேண

ஏரோரபாபிைா

பைம்).

மற்றும்
சத்தம்,

மற்றும்
ஒரு

(காற்றின்

பிந்யதை

நதாண்யடைில்
பிேகாசமான

(சீற்றம்

ெடத்யதகயளக்

கட்டத்தில்

பிடிப்யபத்

ஒளி

நகாண்ட

பைம்)

தண்ணயேப்
ீ

தூண்டக்கூடும்,

அல்லது

ரேபிஸில்

மற்றும்

வயேவுகள்,
நபாதுவானது),

விழுங்குவதில் சிேமம், குமட்டல், வாந்தி, உள்ளூர்மைமாக்கப்பட்ட பலவனம்
ீ
,
பக்கவாத
ரகாளாறு

ரொய்க்குறிகள், ரகாமா
காேணமாக

அறிகுறிகளுக்குப்

பிறகு

ஏற்படும்

7-10

மற்றும்

இருதை

மேணம்

ொட்களுக்குள்,

அல்லது

(நபாதுவாக
தீவிே

சிகிச்யச

சுவாசக்
முதல்
எதுவும்

நசய்ைப்படாவிட்டால்.) மருத்துவ அறிகுறிகள் ரதான்றிை பிறகு தற்ரபாது
ரேபிஸுக்கு பைனுள்ள சிகிச்யச எதுவும் இல்யல.
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2)

ரேபிஸ் ர ாயாளிக்கு ஏதாவது குறிப்பிட்ட சிகிச்றச உள்ளதா?

ரேபிஸ்

என்பது

அயமந்தவுடன்

நதாடர்ச்சிைாக

ெம்பகமான

ஆபத்தானது

சிகிச்யச

எதுவும்

மற்றும்

இல்யல.

ரொய்

ரொைறிதல்

நசய்ைப்பட்டவுடன் இது குடும்பத்துடன் கூடிை வியேவில் விவாதிக்கப்பட
ரவண்டும்.

வலி

மற்றும்

கவயலயைக்

குயறப்பதில்

ரொைாளிைின்

கவனிப்பு கவனம் நசலுத்த ரவண்டும், ரமலும் ரொைாளியை முடிந்தவயே
வசதிைாக யவத்திருப்பது, அயமதிைான அயறைில், அடக்கமான நவளிச்சம்
மற்றும் நவளிப்புற தூண்டுதல்களிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது, அதாவது
உேத்த

சத்தம்,

குளிர்ந்த

நபன்ரசாடிைாநசயபன்கள்
தணிப்பு

தயச

பிடிப்பு

கடுயமைான

காற்று
அல்லது

மற்றும்

ரபான்றயவ.

மற்றும்

வலிப்பு.

இன்ட்நேவனஸ்

மார்பின்

உடனான

உற்சாகத்யத

அயமதிைின்யம,

கிளர்ச்சி,

கட்டுப்படுத்த

உதவும்.

மாைத்ரதாற்றம்

அல்லது

ஆக்கிேமிப்பு ரபான்றவற்றில் அயமதியைக் நகாடுக்கலாம். வாய்வழிைாக
உணவளிப்பது நபாதுவாக சாத்திைமற்றது என்பதால் திேவங்கயள ெேம்பு
வழிைாக

ெிர்வகிக்க

தற்ரபாயதை

ரவண்டும்.

“ஆக்கிேமிப்பு”

மில்வாக்கி

நெறிமுயறகள்

நெறிமுயற

ரபான்ற

உைிர்வாழ்வயத

உறுதி

நசய்ைாது, அதற்கு பதிலாக கடுயமைான வியளவுகயள ஏற்படுத்தக்கூடும்.
ரொைாளிகளின் தனியுரியம, கண்ணிைம் மற்றும் கலாச்சாே ரதயவகளுக்கு
மதிப்பளிக்கப்பட
தருணங்களில்

ரவண்டும்.
தங்கள்

ரொைாளிைின்

அன்புக்குரிைவருடன்

குடும்பம்

தங்களது

கயடசி

நதாடர்பு

நகாள்ள

முடியும்

என்பயத உறுதிப்படுத்துவது முன்னுரியமைாக இருக்க ரவண்டும்.
மூன்றாம்

வயக

நவளிப்பாடு

பிறப்புறுப்புகளுக்கு

கடித்தல்)

(தயல,
என

கழுத்து,

முகம்,

வயகப்படுத்தப்பட்ட

யக

மற்றும்

காைங்களுக்கு

ரேபிஸ் இம்யூரனாகுரளாபுலின் (ஆர்ஐஜி) ெிர்வாகம் காைம் ெிர்வாகத்தில்
மிக

முக்கிைமானது, காைத்யத

சுற்றியுள்ள

ஆழத்யதயும்

பகுதியையும்

உடற்கூறிைல் ரீதிைாக சாத்திைமான அளவுக்கு ஊடுருவுகிறது. மீ தமுள்ள

RIG தடுப்பூசி தடுப்பூசிைிலிருந்து (எ.கா. முன்புற நதாயடைில்), மனித RIG
(HRIG) க்கு 20 IU / kg அல்லது குதியே RIG (ERIG) க்கு 40 IU / kg என ஒரு ஊசி
மூலம் தூேத்தில் நசலுத்தப்பட ரவண்டும் .முழு பரிந்துயேக்கப்பட்ட அளவு
மீ றக்கூடாது. முதல் வருயகைின் ரபாது RIG கியடக்கவில்யல என்றால்,
முதல்
ொட்கள்

தடுப்பூசி

ரபாட்ட

தாமதமாகும்.

ொளிலிருந்து

RIG இன்

அதன்

ெிர்வாகம்

கணக்கிடப்பட்ட

அதிகபட்சம்

ரடாஸ்

7

அயனத்து
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காைங்களுக்கும்

ஊடுருவ

ரபாதுமானதாக

இல்யல

என்றால்,

முழுயமைான ஊடுருவயல அனுமதிக்க மலட்டு உமிழ்ெீயே 2 - 3 மடங்கு
ெீர்த்துப்ரபாகச் நசய்ை பைன்படுத்தலாம்.

3)

ERIG, HRIG மற்றும் R-Mab இன் அடிப்பறட ரவறுபாடுகள் யாறவ?

ரேபிஸ் இம்யூரனாகுரளாபூலின் மூன்று வயககள் உள்ளன, அதாவது. 1)
குதியே ரதாற்றம் அல்லது ERIG (ரடாஸ் 40 IU / kg உடல் எயட), 2) மனித
வம்சாவளி அல்லது HRIG (ரடாஸ் 20 IU / kg உடல் எயட) மற்றும் 3)
ரமாரனாக்ரளானல் ஆன்டிபாடிகள் அல்லது R-Mab (ரடாஸ் 3.3 IU / kg உடல்
எயட)

சமீ பத்திை

பைன்பாட்டில்,

ஆன்டிபாடி

உள்ளடக்கத்தில்

மிகவும்

பணக்காேோக இருப்பது மற்றும் மற்ற இேண்டு வயககயளப் ரபாலரவ
நசைல்படுவது.

ERIG

மற்றும்

HRIG

இேண்டும்

பாலிக்குரளானலாக

இருந்தாலும், R-Mab ரமாரனாக்ரளானல் ஆகும். இயவ மூன்றுரம ஆைத்த
ஆன்டிபாடிகள்,

அயவ

காைமயடந்த

இடத்தில்

யவேயஸ

ெடுெியலைாக்கும்.

4)

டதன்கிழக்கு

ஆசியா

பாதிப்புக்குள்ளான

பிோந்தியத்தின்

ாடுகளில்

எந்த

டவறி ாய்

வறகயான

ரேபிஸ்

தடுப்பூசிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?
பைன்பாட்டில் உள்ள ரேபிஸ் தடுப்பூசிகள் 2 வயககளாக இருக்கின்றன,
அவற்றின்

ரதாற்றத்தின்

அடிப்பயடைில்,

அதாவது.

1)

திசு

வளர்ப்பு

ரதாற்றம் மற்றும் 2) கரு முட்யட ரதாற்றம்.
ெவன
ீ

ரேபிஸ்

தடுப்பூசிகள்

வணிக

ரீதிைாக

தடுப்பூசி (எச்.டி.சி.வி), சுத்திகரிக்கப்பட்ட நவரோ

மனித
நசல்

டிப்ளாய்டு

நசல்

ரேபிஸ் தடுப்பூசி

(பி.வி.ஆர்.வி), சுத்திகரிக்கப்பட்ட குஞ்சு கரு நசல் தடுப்பூசி (பி.சி.இ.சி.வி)
மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட வாத்து கரு தடுப்பூசி (பி.டி.இ.வி) என வணிக
ரீதிைாக கியடக்கின்றன.

5)

ரேபிஸ் தடுப்பூசியால் ஏரதனும் பாதகமான விறளவுகள் உண்டா?

உட்நசலுத்தப்பட்ட
ரபான்ற

ரலசான

இடத்தில்

வலி, சிவத்தல், எரிச்சல்

பாதகமான

வியளவுகள்

அல்லது

ஏற்படலாம்.

வக்கம்
ீ

தயலவலி,

காய்ச்சல் மற்றும் இன்ஃப்ளூைன்ஸா ரபான்ற ரொய் ரபான்ற நபாதுவான
பக்க வியளவுகள் சில ரொைாளிகளுக்கு காணப்படலாம். இந்த பாதகமான
வியளவுகள் அயனத்தும் தற்காலிக மற்றும் சுை-கட்டுப்படுத்துதல் ஆகும்,

92

அயவ

எந்தநவாரு

ரொைாளிகளுக்கு
விழிப்புணர்வு
ரலசான

மருந்துகளும்

ஏற்படக்கூடிை

ஏற்படுத்தப்பட

முயறைான

தடுப்பூசியைத்

நதாடே

அரிதாகரவ
பாதகமான

ரவண்டும்,

பாதகமான
ரவண்டிைது

ரதயவப்படுகின்றன.
வியளவுகள்

ஆனால்

உள்ளூர்

எதிர்வியனகள்
அவசிைம்

குறித்து

என்றும்

அல்லது

இருந்தாலும்
அவர்களுக்கு

அறிவுறுத்தப்பட ரவண்டும்.

6)

பாதிக்கப்பட்ட விலங்கிலிருந்து பால் அல்லது பால் டபாருட்கள்
உட்டகாண்டால் PEP அவசியமா?

நவறித்தனமான விலங்குகளிடமிருந்து பால் அல்லது பால் நபாருட்கயள
உட்நகாள்வது

ரொயை

நதாற்றுரொைிைல்

பேப்புகிறது

சான்றுகளும்

என்பதற்கு

இல்யல.

எந்த

ஆய்வக

அல்லது

இருப்பினும், நவறித்தனமான

விலங்குகளிடமிருந்து பால் உட்நகாள்வது இன்னும் ெல்லதல்ல.

7)

வாழ் ாள் முழுவதும் ர ாய் எதிர்ப்பு சக்திறய வழங்கும் ஒற்றற
ரடாஸ் மனித ரேபிஸ் தடுப்பூசி உள்ளதா?

இல்யல. வாழ்ொள் முழுவதும் ரொய் எதிர்ப்பு சக்தியை வழங்கக்கூடிை
ஒற்யற ரடாஸ் ரேபிஸ் தடுப்பூசி உலகில் எங்கும் கியடக்கவில்யல.

8)

ரேபிஸ்

எதிர்ப்பு

தடுப்பூசிறயத்

டதாடர்ந்து

ர ாயாளிக்கு

ஆன்டிபாடி பரிரசாதறன டசய்ய ரவண்டியது அவசியமா?
மனித ரேபிஸ் தடுப்பூசிகள் முயறைாக ரசமிக்கப்பட்டு, அங்கீ கரிக்கப்பட்ட
கால அட்டவயணைின்படி ஆரோக்கிைமான ெபருக்கு வழங்கப்படும் ரபாது
இது

வழக்கமான

நசய்ைப்பட்ட

அடிப்பயடைில்

ரொைாளிகள்,

ரதயவைில்யல.

தாமதமாக

தடுப்பூசி

ரொநைதிர்ப்பு-சமேசம்
ரபாடுவது

அல்லது

ரேபிஸ் யவேஸுக்கு அடிக்கடி நவளிப்படும் வழக்குகள் ரபான்ற சிறப்பு
மருத்துவ
இத்தயகை

ெியலயமகளின்

கீ ழ்

ரொைாளிகளுக்கு

காைங்களுக்குள்

கவனமாக

மட்டுரம
சிறப்பு

இது
காைம்

பரிந்துயேக்கப்படுகிறது.
போமரிப்பு

இம்யூரனாகுரளாபுலின்

மற்றும்
ஊடுருவல்

ரதயவப்படுகிறது.
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பாதிக்கப்பட்ட

9)

விலங்கிலிருந்து

இறறச்சி

உட்டகாள்வது

ரேபிறை பேப்ப முடியுமா?
பாதிக்கப்பட்ட விலங்கிலிருந்து மூல இயறச்சியை உட்நகாள்வதற்கு PEP
ரதயவப்படுகிறது.
ரேபிஸ்

யவேஸ்

சயமத்த

இயறச்சி

சயமக்கும்

இருப்பதால், பாதிக்கப்பட்ட

ரேபியஸ

ரபாது

பேப்பாது.

முழுயமைாக

விலங்கிலிருந்து

இருப்பினும்,

அழிக்கப்படாமல்

இயறச்சியை

உட்நகாள்வது

ெல்லதல்ல.

ARV ஐ எவ்வாறு ரசமிக்க ரவண்டும்?

10)

ARV ஐ

20°C முதல்

ஒருரபாதும்

80°C வயே

ஆழமான

ரசமிக்க

முடக்கம்

ரவண்டும்

நசய்ைக்கூடாது.

மற்றும்
ரேபிஸ்

RIG ஐ
100%

ஆபத்தானது மற்றும் குளிர் சங்கிலியை போமரிப்பது முற்றிலும் அவசிைம்
என்பயத எப்ரபாதும் ெியனவில் நகாள்ள ரவண்டும்.
இந்தியாவில் WHO பரிந்துறேத்த தடுப்பூசி பிோண்டுகள் யாறவ?

11)
i.

மனித டிப்ளாய்டு நசல் தடுப்பூசி (எச்.டி.சி.வி) ஒரே மாதிரிைான
ரதாற்றம்

நகாண்டது

மற்றும்

நுயேைீேல்

ஃயபப்ரோபிளாஸ்ட்

நசல்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது. இருப்பினும், இது இனி ெம்
ொட்டில்

தைாரிக்கப்படுவதில்யல,

ஆனால்

பிோன்சிலிருந்து

இறக்குமதி நசய்ைப்படுகிறது. வியல உைர்ந்தது என்றாலும், இது
தூய்யமைான
அயனத்து

ஆன்டிநஜயனக்

தைாரிக்கப்பட்ட

நகாண்டதாகக்

தடுப்பூசிகளிலும்

கருதப்படுகிறது.
நசைல்

மற்றும்

ஆன்டிபாடி பதில் ஒன்றுதான்.

ii.

இஞ்ச். பிட்ரமன் மூர் ஸ்ட்நேைினின் சுத்திகரிக்கப்பட்ட சிக் கரு
நசல் தடுப்பூசி (பி.சி.இ.சி.வி) வக்ஸிோப் என் ஒரு அற்புதமான
தடுப்பூசி.

இந்த

திரிபு

மிகவும்

ரொநைதிர்ப்பு

மற்றும்

சிறந்த

ஆன்டிநஜனிக் பதியலக் நகாண்டிருக்க WHO வழிகாட்டுதலின் படி
தைாரிக்கப்படுகிறது.
அல்லது
இது

சிக்கல்கள்

தடுப்பூசி
எதுவும்

நதாடர்பான
இதுவயே

நதர்ரமா-ெியலைானது

மற்றும்

ரதால்வி

மற்றும்

/

அறிவிக்கப்படவில்யல.
ஐடிஆர்வி

பாயத

வழிைாகவும் ெிர்வகிக்கப்படலாம்.
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ேபீபூர்,

iii.

பி.சி.இ.சி.வி

வித்

ஸ்ட்நேய்ன்,

ஒரு

முயற

பரிரசாதிக்கப்பட்ட தடுப்பூசி. இது நதர்ரமா-ெியலைானது மற்றும்

IM / ID விதிமுயறகளில் பைன்படுத்தப்படுகிறது.
அபைோப்

iv.

தடுப்பூசி

என்பது

சுத்திகரிக்கப்பட்ட

(பி.வி.ஆர்.வி)

ஆகும்,

நவரோ

இது

நசல்

ரேபிஸ்

ஆஸ்திரேலிை

பசுயம

குேங்கின் 1 வது சிறுெீேக நசல் வரியசைில் இருந்து நபறப்பட்டது.
இது நதர்ரமா நபாருத்தமானது மற்றும் ஐடிஆர்வி மற்றும் ஐஎம்
வழிகளிலும்

பைன்படுத்தப்படலாம்.

தடுப்பூசி

பாதுகாப்பானது

மற்றும் ரொநைதிர்ப்பு சக்தி வாய்ந்தது.
எங்கள்

ொட்டில்

பைன்படுத்தப்படும்

இந்த

பிற

தடுப்பூசிகயளத்

தவிே ரவறு எந்த WHO பரிந்துயேயும் இல்யல…

12)

தடுப்பூசி ரசமிக்க சரியான இடம் எது?

ஒரு

தடுப்பூசி

தடுப்பூசிைின்

டீப் குளிர்சாதன
ஆற்றலுக்கு

நபட்டிைில்

இயடயூறாக

ரசமிக்கப்படக்கூடாது, இது

இருக்கும்.

ஒரு

தடுப்பூசியை

ரசமிப்பதற்கான சிறந்த நவப்பெியல 20°C முதல் 80°C வயே மட்டுரம.

13)

சிக்கன் பாக்ஸ், மஞ்சள் காமாறல, மரலரியா அல்லது எய்ட்ஸ்
ர ாயால் பாதிக்கப்பட்ட ர ாயாளிகளுக்கு அல்லது ர ாடயதிர்ப்புசமேசம் டசய்தவர்களுக்கு ARV ஐ வழங்க முடியுமா? அளவுகள்
என்ன?

பாதகமான சூழ்ெியலைில், ரேபிஸ் எதிர்ப்பு தடுப்பூசி இன்றிையமைாதது. IM
பாயத விருப்பமான பாயத. எய்ட்ஸ் / எச்.ஐ.வி-ரெர்மயற ரொைாளிகள்
சி.டி

3

மற்றும்

எண்ணிக்யக
இருந்தால்,

சி.டி

4

நசல்

குயறவாகரவா
ஜாக்நேப்பிலிருந்து

எண்ணிக்யகக்கு

அல்லது

200

நதாடங்கி

நசல்ல

க்கும்

எநசன்

ரவண்டும்,

குயறவாகரவா

அட்டவயணயுடன்

நதாடரும் 0 ஆம் ொளில் இேட்யட ரடாஸ் தடுப்பூசி (பூஸ்டர் ரடாஸ்)
நகாடுக்கப்பட
கழிப்பயறயைப்

ரவண்டும்.

RIG

பின்பற்றுகிறது,

ஊடுருவலுடன்,
இது

வயக

முழுயமைான

II

ெிகழ்வுகளில்

காைம்
கூட

கட்டாைமாகும். ஆன்டிபாடி யடட்ரேயவ அளவிடுவது இந்த ெிகழ்வுகளில்
மிகவும் முக்கிைமானது. ஐ.டி.ஆர்.வி ைிலும் சரிைான காைம் கழிப்பயற
மற்றும் பூஸ்டர் ரடாஸ் 0 ொள் பரிந்துயேக்கப்படுகிறது. ொள் 14 மற்றும்
ொள் 90 ரடாஸ் நெறிமுயறைில் ரசர்க்கப்பட்டுள்ளன.
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ேம்பியல் சிக்கலின் சிகிச்றச என்ன?

14)

என்.டி.வி

சில

ரமாசமான

தயடநசய்ைப்பட்டுள்ளது

மற்றும்

வியளவுகளுக்கு
பலவனமான
ீ

மட்டுரம

ஆன்டிநஜனிக்

மதிப்பு

காேணமாக குயறவான ரொய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஏற்படுத்துகிறது. இப்ரபாது
அயனத்து

யமைங்களிலும்

ெிர்வகிக்கப்படும்

எம்.டி.சி.வி

பாதுகாப்பானது

மற்றும் சிக்கலின் மிக உைர்ந்த தே சதவதத்யத
ீ
உருவாக்கும் வாய்ப்யபக்
நகாண்டிருந்தது.
இந்த

சூழ்ெியலைில்

மற்றும்

ரொைாளி

ஐ.டி.ஆர்.வி

படுக்யகைில்

ரடாஸ்
முழு

பரிந்துயேக்கப்பட

ஓய்நவடுக்க

ரவண்டும்

ஸ்நடோய்டுகளின்

பிசிரைாநதேபி ெிர்வாகத்துடன் ரசர்த்து பரிந்துயேக்கப்பட ரவண்டும். இந்த
ரொைாளிக்கு

அடுத்த

வரியச

சிகிச்யசக்கு

ஆன்டிபாடி

யடட்ரே

(ஆர்.வி.என்.ஏ) சரிைான மதிப்பீடு ரதயவ.

15)

ரேபிஸ் எதிர்ப்பு

ிர்வாகத்தில் ஏரதனும் ஒரு ரடாஸ் சிகிச்றச

உள்ளதா?
இல்யல,

ஏநனன்றால்

நபாதுவாக

RFFIT

ஒவ்நவான்றிலும்

/

MNT

இல்

தடுப்பூசி

இந்த

ஆன்டிபாடிகளின்

அளவுகளில்

பாதுகாப்பு

ெியல

உற்பத்திக்கு ரதயவப்படுகிறது. முதன்யம தடுப்பூசியை அதிகரிப்பதற்கும்
ரமலும்

ஆன்டிபாடி

அளயவ

அயடவதற்கும்

14

ஆம்

ொளிலிருந்து

அடுத்தடுத்த ரடாஸ் ரதயவப்படுகிறது.

16)

குளுட்டியல்

பகுதியில்

ஏன்

தடுப்பூசி

(ஐ.எம்)

ிர்வகிக்கப்படவில்றல?
குளுட்டிைல்
தவறாக

பகுதிைில்

ஒப்புக்

நகாழுப்பு

நகாண்டால்,

படிவதால்

உறிஞ்சுதல்

நடல்ரடாைிட்டில்

தாமதமாகும்.

மீ ண்டும்

நசய்ைப்பட

ரவண்டிை ரடாஸ் ஆன்டிரோரலட்டேல் நதாயடயை மீ ண்டும் நபறுகிறது.
குளுட்டிைல்
ரவண்டும்

பிோந்திைத்தில்
மற்றும்

ெிர்வகிக்கப்படும்

ரேபியஸக்

கருத்தில்

ரடாஸ்

நகாண்டு

ெிோகரிக்கப்பட
புதிை

ரபாக்யக

ெிர்வகிக்க ரவண்டும் 100% அபாைகேமான ரொய்.

17)

ஐ.டி.ஆர்.வி

ிர்வாகத்தின் சிறந்த தளம் எது?

இது எப்ரபாதும் நடல்ரடாைிட் தயசைில் நசருகப்பட ரவண்டும்.
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உடலுறவு மூலம் ரேபிஸ் பேவ முடியுமா?

18)

ரேபிஸ் யவேஸ் ஸ்மிைர் மற்றும் ரைானி சுேப்புகளில் இருக்கலாம். சில
ரேபிஸில்

பாதிக்கப்பட்ட

பாலிைல்

நசைல்பாடு

ரொைாளிக்கு

ரொைாளிகளுக்கு,

காணப்படுவயதக்

ARIG

(IDRV

/

பிரிைாப்ரிஸம்,

காணலாம்.

IM

பாயத)

அதிகரித்த

இந்த

வழக்கில்

முழு

அளயவ

அட்மினிஸ்ட்ோஷனகிக்க ரவண்டும், ERIG, HRIG மற்றும் r-mAb (Rabishield,

monoclonal ஆன்டிபாடிகள்) உடன் RIG அட்மினிஸ்ட்ோஷத்துடன் மட்டுரம
பாதிக்கப்படாத

ெபருக்கு

மூன்றாம்

வயக

வழக்குகளில்

வழங்கப்பட

ரவண்டும்.
கர்ப்பத்தின் 3 வது டசமஸ்டரில் ரேபிஸ் பாதிக்கப்பட்ட கர்ப்பிைி

19)

டபண்கள் என்ன டசய்ய ரவண்டும்?
ரேபிஸ்

ெஞ்சுக்நகாடி

தயடயைத்

தாண்டாததால்

இது

கர்ப்பத்தின்

முன்கூட்டிை கட்டமாக இருந்தால், அறுயவசிகிச்யச நசய்ைப்பட ரவண்டும்
மற்றும்

குழந்யதயை

NICU

இல்

யவக்கலாம்.

ரேபிஸில்

ம
ீ ாட்டாலஜிகல் ஸ்ப்ரேட் இல்யல யவரேமிைா இல்யல. ஆனால் ஒரு
முற்காப்பு மருந்தாக OT இல் உள்ள முழு குழுவும் குயறந்தது முற்காப்பு
அடிப்பயடைில் ஒரு முன் நவளிப்பாடு முற்காப்பு நபற ரவண்டும் அல்லது
மூன்று PET பரிந்துயேக்கப்படுகிறது. குழந்யதக்கு குயறந்தபட்சம் மூன்று
ரடாஸ் முற்காப்பு அளயவயும் வழங்கலாம்.

20)

ரேபிஸ் றவேஸ் மனிதனுக்கு மனிதனுக்கு பேவுவது சாத்தியமா?

இது அயனத்தும் கார்னிைல் மாற்று வழக்கில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது,
இது பேவுகிறது. இப்ரபாது இன்று உறுப்பு மாற்று அறுயவ சிகிச்யசைில்
ரொைாளிக்கு

குயறந்தபட்சம்

மூன்று

அளவுகயள

மாற்றுவதற்கு

முன்

ரேபிஸ் எதிர்ப்பு தடுப்பூசி வழங்கப்பட ரவண்டும்.

21)

குறிப்பிட்ட ரததியில் ரடாஸ் காைாமல் ரபானால் என்ன டசய்ய
ரவண்டும்?

வழக்கமான பிந்யதை நவளிப்பாடு ரடாஸ் ொள் 0,3,7 மற்றும் 28 ஆகிை
ரததிகளில்

இருக்கும்.

வழக்கமாக

கூடுதல்

நவறுமரன
ரடாஸ்

(ஐஎம்)

எநசன்
அல்லது

அட்டவயணைில்
ொள்

இது

14. எந்தநவாரு

ரொைாளியும் '0' ொள் எடுத்து '3' ொள் தவறவிட்டால் அடுத்தது ரடாஸ் 5
வது

ொளில்

அல்லது

அதற்கு

முன்னதாக

இருக்க

ரவண்டும்

(5

ஆம்
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ொளில் தவறவிட்டால், அடுத்த உடனடி அளயவ ொள் 0 எனக் கருதி புதிை
தடுப்பூசி ரபாடுவயதத் நதாடங்க ரவண்டும்). பரிந்துயேக்கப்பட்ட ரடாஸ் 7
ஆம் ொள் (அதாவது சரி நசய்ைப்பட்டது) மற்றும் 28 ஆம் ொள் (ஐடிஆர்வி)
எடுக்கப்படும். IM அட்டவயணைில் அடுத்தடுத்த அட்டவயண 7, ொள் 14
மற்றும் 28 வது ொயளப் பின்பற்ற ரவண்டும்.
ொள்

0,

மற்றும்

3,

தடுப்பூசிக்குப்

7

பிறகு

WHO

தற்ரபாயதை

வழிகாட்டுதல்களின்படி 100% நசரோ-மாற்றம் அயடைப்படுகிறது (அதாவது

0.5 IU / ml இேத்தம்). ெியனவக நசல்கயள
ரடாஸாக

14

மற்றும்

ஆம்

28

அதிகரிப்பதற்கான

ரததிகளில்

அடுத்தடுத்த

பூஸ்டர்

அளவுகள்

நசைல்படுகின்றன.

WHO இன்

தற்ரபாயதை

வழிகாட்டுதல்கள்

இந்திைாவில்

NCDC ஆல்

இன்னும் முழுயமைாக பரிந்துயேக்கப்படவில்யல.

22)

ஆேம்பத்தில்

ஐ.டி.ஆர்.வி

எடுத்துக்டகாள்கிறார்

-

ரடாறை

அவறே

ஐ.எம்

ர ாயாளி

ரடாைுக்கு

மாற்ற

முடியுமா அல்லது ர ர்மாறாக அல்லவா?
ஐடிஆர்விைின்
ரவறுபட்டது.
அடுக்கில்

நசைல்பாட்டு
இன்ட்ோநடர்மல்

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

முயற

ஐஎம்

தடுப்பூசி

என்பது

ரேபிஸ்

தடுப்பூசி

ெிர்வாகத்திலிருந்து
ரதாலின்

(அல்லது

அடுக்கு

ஆன்டிநஜன்)

யவப்பதாகும், பின்னர் ஆன்டிநஜன் ெிணெீர் வடிகால் வழிைாக பிோந்திை
ெிணெீர்

குறிப்புகள்

அயமப்புக்கு

ஒரு

நவளிப்படுத்துகிறது.
முயற

மற்றும்

பின்னர்

உடனடி

அதிக

உடல்

ரவறுபாடு, எனரவ

எப்ரபாதும்

ஆரலாசயன.

பதில்.
ெீங்கள்
தடுப்பூசி

நேட்டிகுரலாஎண்ரடாநதலிைல்
பாதுகாப்பு

எதிர்ப்பு

இைற்யகைாகரவ
நதாடங்கிை

சக்தியை

தடுப்பூசிைின்

தடுப்பூசியை

கியடக்கவில்யல

IM

முடிக்க

என்றால்

1-2

அளவுகளின் மாற்றம் கருதப்படலாம்.

23)

காயமறடந்த கழிப்பறறயில் ரசாப்பு மற்றும் தண்ை ீரின் பங்கு
என்ன?

உண்யமைில் கிளாசிக்கல் காை கழிப்பயற என்றால் குழாய் ெீயே ென்கு
ஓடுவதன் கீ ழ் ரசாப்புடன் கழுவ ரவண்டும், ஏநனனில் ரசாப்பு மட்டுரம
கியளக்ரகா புேதங்கயள அழிக்கக்கூடிை ஒரே ஊடகம், இது ரதயவைான
யவேஸ் இயணப்பிற்கு காேணமாகும்.

98

நவளிப்பாட்டிற்குப்
நசய்ை

பிறகு

முடிந்தால்,

குயறவாக

காைமயடந்த

நவறிொய்

மாறும்.

கழிப்பயறயை

உருவாவதற்கான

பிந்யதை

நவளிப்பாடு

உன்னிப்பாகச்

வாய்ப்புகள்

40-50%

ரொய்த்தடுப்பு

ரொைின்

எந்தநவாரு பகுத்தறிவு சிகிச்யசைிலும் 33% கழிப்பயற, 33% RIG ெிர்வாகம்,

33%

ரேபிஸ்

எதிர்ப்பு

தடுப்பூசி

மற்றும்

ஆதேவான

1%

போமரிப்பு

ஆகிையவ அடங்கும்.

24)

டி.சி.வி

ியூரோபோலிடிக் சிக்கல்கறள உருவாக்க முடியுமா?

எந்தநவாரு மருந்து அல்லது தடுப்பூசியும் ஒவ்வாயம எதிர்வியன உடனடி
அல்லது

தாமதமானது),

உள்ளூர்

வலி

மற்றும்

நமய்லின்

உயற

(முதுநகலும்பு நகாண்ட ஒரு உயற) ரசதப்படுத்துவதன் மூலம் ெேம்பிைல்
சிக்கல்களின் வளர்ச்சிக்கான மிக அரிதான சாத்திைம் ரபான்ற ரமாசமான
பக்க வியளவுகயள உருவாக்கக்கூடும்.

25)

டவறித்தனமான

ாய்,

அறடயாளம் டதரியாத
டசல்ல

ாய்

டதரு

ாய்,

அறியப்படாத

மற்றும்

ாய், தடுப்பூசி மற்றும் பாதுகாக்கப்படாத

ஆகியவற்றின்

சிகிச்றச

ட றிமுறற

என்னவாக

இருக்கும்?
இந்திைா

ஒரு

ரேபிஸ்

ரொைால்

பாதிக்கப்பட்ட

ொடு

மற்றும்

ரேபிஸ்

ஒருரபாதும் சிகிச்யசைளிக்க இேண்டாவது வாய்ப்யப அளிக்காது, ரமலும்

100% அபாைகேமான ரொய்க்கான சிகிச்யச நெறிமுயற ரமற்கூறிை எல்லா
சூழ்ெியலகளிலும் ஒரே மாதிரிைாக இருக்கிறது. சரிைான ஆன்டிபாடிகயள
வளர்க்கும் அல்லது குளிர் சங்கிலியை முயறைாக போமரிக்கும் நபாருட்டு
விலங்குக்கு வழங்கப்படும் தடுப்பூசி பாதுகாப்பானது என்று எங்களுக்குத்
நதரிைாது.

ொய்

9

அல்லது

10

ஆம்

ொளில்

நவறிொய்

ரொைால்

பாதிக்கப்பட்டால், சிகிச்யசைின் ஆேம்பம் தாமதமாகும். எனரவ விலங்கு
மற்றும் ARV மற்றும் RIG ெிர்வாகத்யத கவனிப்பது சமமாக முக்கிைமானது.

99

26.

ஆர்.வி.என்.ஏ டசய்வதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

ஆர்.வி.என்.ஏ என்றால் ரேபிஸ் யவேஸ் ெடுெியலைான ஆன்டிபாடி, இதன்
மூலம் தடுப்பூசி ரபாடப்படும் ரொைாளிைின் ஆன்டிபாடி யடட்ரேயவ ொம்
கண்டறிை

முடியும்.

RFFIT இல்

(வியேவான

ஃப்ரளாேசன்ட்

ஃரபாகஸ்

தடுப்பு ரசாதயன) 14 வது ொளில் 100% நசரோ மாற்று ெியல 0.5 IU / ML
ஆகும். எலிசாவில் மதிப்பு ஓேளவு சர்ச்யசக்குரிைது.

27.

பூஸ்டர் ரடாஸ் என்றால் என்ன? இது எவ்வாறு உதவுகிறது?

பூஸ்டர் ரடாஸ் என்பது எப்ரபாதும் ெியனவக நசல்கயள அதிகரிப்பதாகும்.
இது வழக்கமாக அதிக யடட்ரேயஸக் நகாடுக்கும். தடுப்பூசிக்குப் பிறகு,

IgM மற்றும் IgG ஆன்டிபாடி இேண்டின் உற்பத்தி உள்ளது. IgM உற்பத்தி
குறுகிை காலத்திற்கு மற்றும் IgG ெீண்ட காலத்திற்கு. இந்த வியேவான
பதிலானது

அனாமிநனஸ்டிக்

எதிர்வியன

காேணமாக

ரொநைதிர்ப்பு

ெியனவகத்திற்கும் காேணமாகும். குறிப்பிட்டயத அயடைாளம் காண்பதில்
இது பைன்படுத்தப்படுகிறது.
ஆன்டிநஜன்
மற்றும்

மற்றும்

இேண்டாம்

எப்ரபாது
ெியல

சிகிச்யசைளிக்க

பதில்

மற்றும்

ரவண்டும்.

ரொநைதிர்ப்பு

முதன்யம
ெியனவகம்

இேண்டும் மறுசீேயமப்பின் அடிப்பயடைாகும்.

28)

தடுப்பூசியிலிருந்து ரேபிறை உருவாக்க முடியுமா?

மனித

பைன்பாட்டிற்கான

நசைலிழக்கப்படுகின்றன.
ெச்சுத்தன்யம,
கட்டுப்பாட்டு
தடுப்பூசி

பாதுகாப்பு

அயனத்து
மனித

ரொயை

ரேபிஸிலிருந்து

ரேபிஸ்

மற்றும்

ரசாதயனகளுக்கு

ரேபிஸ்

ஏற்படுத்தாது.

தடுப்பூசிகள்

மலட்டுத்தன்யம

நதாடர்கின்றன.
தடுப்பூசிக்குப்

பாதுகாக்கப்பட

ரவண்டும்.

தடுப்பூசிகளும்
ஆற்றல்,

ரபான்ற

நபரும்பாலும்
பிறகு

தேக்
ரேபிஸ்

நபாதுவாக

ஆனால்

ெபர்

தடுப்பூசி

ரதால்வியுற்றதாக வழக்குகள் உள்ளன.

29)

ிர்வாகத்திற்கு முன் பாதுகாப்றபயும் ஆற்றறலயும் போமரிக்க
ரேபிஸ் எதிர்ப்பு தடுப்பூசிகறள எவ்வாறு ரசமிக்க ரவண்டும்?

ெவன
ீ
ரேபிஸ் தடுப்பூசிகள் உயறந்த உலர்ந்தயவ, அயவ ெீண்ட ஆயுயளப்
பாதுகாக்கும்

பாதுகாப்பாளயேயும்

ெியலத்தன்யமயையும்

தருகின்றன.
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தடுப்பூசி

குப்பியை

முதல்

வயே

8°C

வியேவில்

குளிர்ச்சிைாக

(6

ரசமிக்க

மணி

யவத்து

குளிர்சாதன

ரவண்டும்.

ரெேத்திற்குள்)

நபட்டிைில்

புனேயமக்கப்பட்ட

பைன்படுத்தப்பட

2°C

தடுப்பூசி

ரவண்டும், பின்னர்

ஐ.டி.ஆர்.வி ப்ரோபிலாக்ஸிஸில் ெிோகரிக்கப்படும்.

30)

ரேபிஸ் தடுப்பூசியால் ஏரதனும் பாதகமான விறளவுகள் உண்டா?

உட்நசலுத்தப்பட்ட

இடத்தில்

வலி, சிவத்தல், எரிச்சல்

அல்லது

வக்கம்
ீ

ரபான்ற ரலசான அறிகுறிகள் ஏற்படலாம். தயலவலி, காய்ச்சல் மற்றும்
இன்ஃப்ளூைன்ஜா ரபான்ற ரொய் ரபான்ற நபாதுவான அறிகுறிகள் சில
ரொைாளிகளுக்கு

காணப்படலாம்.

இந்த

பாதகமான

வியளவுகள்

அயனத்தும் தற்காலிக மற்றும் சுை-கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் அரிதாகரவ
மருந்து ரதயவ. அயனத்து ரொைாளிகளுக்கும் ஏற்படக்கூடிை பாதகமான
வியளவுகள் குறித்து நசால்லப்பட ரவண்டும், ஆனால் தடுப்பூசி ரபாடுவது
அவசிைம்
அல்லது
கூட.

என்று

அவர்களுக்கு

ரலசான

முயறைான

எல்லாவற்யறயும்

அறிவுறுத்தப்பட
பாதகமான

ரவண்டும்

எதிர்வியனகள்

எடுத்துக்நகாள்ள

ரவண்டும்

-

உள்ளூர்

இருந்தாலும்

மற்றும்

சிபிஏ

நதாடர்பான விஷைங்களுக்கு யகநைாப்பமிட ரவண்டும் என்று குறிப்பிடும்
எழுத்து ஒப்புதல்.

31)

PEP க்குப் பிறகு ரதால்வி ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதா?

தனிப்பட்ட சுகாதாே ெியல உட்பட பல காேணங்களுடன் நதாடர்புயடை
பல்ரவறு

காேணிகளால்,

வழக்குகள்

PEP

இருந்தரபாதிலும்,

பதிவாகியுள்ளன.

தடுப்பூசி

சில

மனித

தாமதமாக

ரேபிஸ்

காேணமாக

நபரும்பாலான வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. சில சந்தர்ப்பங்களில் எச்.ஐ.வி
/ எய்ட்ஸ், சிரோசிஸ் அல்லது குரளாரோகுைின், ஸ்நடோய்டுகள் அல்லது
புற்றுரொய்

எதிர்ப்பு

மருந்துகள்

அல்லது

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட

ெீரிழிவு

ரொைாளிகள் அல்லது உறுப்பு மாற்று அறுயவ சிகிச்யசயைப் ரபான்ற
ரொய்த்தடுப்பு

குயறபாடுள்ள

நவளிப்பயடைாக

ெியல

நசய்ைப்பட்டன

நதாடர்பானயவ.

அல்லது

எல்லாரம

ஆவணப்படுத்தப்படாத

சந்தர்ப்பங்களில் விவரிக்கப்படாத ரதால்வி.
தடுப்பூசி ரபாட்ட பிறகும் ரேபிஸின் வளர்ச்சிக்கான வழக்குகள் உள்ளன.
இதன்

பின்னால்

காைமயடந்த

பல

காேணிகள்

கழிப்பயறக்கு

முக்கிை

RIG

பங்கு
மற்றும்

வகிக்கின்றன.
தடுப்பூசி
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அட்மினிஸ்ட்ோஷத்திற்கு

நதாடங்கி, தேம்

மற்றும்

தடுப்பூசிைின்

திரிபு

உள்ளிட்ட ஒவ்நவாரு அடியையும் மிக நுணுக்கமாக யகைாள ரவண்டும்.

RIG மற்றும் தடுப்பூசி மூலம் ஊடுருவ ரவண்டிை ஒவ்நவாரு காைமும்
சரிைான

இடத்திலும்

ரொநைதிர்ப்பு
குழாய்

ெியல

ெீரின்

கீ ழ்

தளத்திலும்

அட்மினிஸ்ட்ோஷக்கப்பட

முன்ரனற்ற

பாத்திேத்யதயும்

ரசாப்

ஏஎம்டி

தண்ணருடன்
ீ

ரவண்டும்.

வகிக்கிறது.

ஓடும்

குயறந்தது

10-15

ெிமிடங்களுக்கு காைம் கழிப்பயற நசய்ை ரவண்டும்.
நவளிைிடப்பட்ட

கட்டுயேகளில்

நதரிவிக்கப்பட்ட

ரதால்விகயளக்

கருத்தில் நகாண்டால், முதன்யம பதில் அல்லது இேண்டாம் ெியல பதில்
காேணமாக
வசதிகள்

ரபாதுமான

எதிர்வியனகள்

இல்லாததால்,

நசய்ைப்படவில்யல.

ஐ.ஜி.ஜி,

ஐ.ஜி.எம்

ரமாசமான

இல்லாததால், காப்புரியம

இல்யல

ஆன்டிபாடி

அல்லது

ரபாதுமான

என்று

நதரிகிறது.
கண்டறிதல்

ரொநைதிர்ப்பு

முதன்யம

மற்றும்

பதில்

இேண்டாம்

ெியல ரொநைதிர்ப்பு பதியல உருவாக்கவில்யல என்று கருதப்படுகிறது.
பிந்யதை நவளிப்பாடு சிகிச்யச ரதால்வி ஒரு முக்கிைமான காேணிைாக
இருக்கலாம்.

ரமலும்

அயடைப்படாமல்

ர

ாஸ்ட்

ரபாகலாம்

ரொநைதிர்ப்பு

மற்றும்

ரொய்

மறுநமாழி

எதிர்ப்பு

சக்தி

முழுயமையடைாது. தேமும் கட்டுப்பாடும் போமரிக்கப்பட ரவண்டும்.
யவேஸ்

ஆன்டிநஜன்

கியளரகாபுரோட்டின்கள்

முக்கிைமாக
மற்றும்

இது

புேதங்கள்
ஒரு

அல்லது

உண்யம,

யவேஸ்

ஆன்டிநஜனின் ரொநைதிர்ப்பு பதில் முக்கிைமாக டி-நசல் சார்ந்தது. எல்லா
ெிகழ்வுகளிலும்

ரொைறிதல்

மருத்துவ

கண்டுபிடிப்புகயள

மட்டுரம

அடிப்பயடைாகக் நகாண்டது.
பிந்யதை

நவளிப்பாடு

பின்பற்றுவது
வழக்குகள்

ெீண்ட
கூட

வழக்குகள்

காலமாக

ரபாது

சிகிச்யச

நதாழில்நுட்ப

ரதால்வி

அல்லது

அறிவிக்கப்படுகிறது.

பதிவாகவில்யல.

ஆய்வுகளில்

சந்தர்ப்பங்களில்,
அல்லது

சிகிச்யசைின்

ரமரல

நெறிமுயற
ரீதிைாகவும்

சில

நபரும்பாலான

குறிப்பிடப்பட்ட

ரசர்க்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த

நபரும்பாலான

விலகல்கயளக்
விஞ்ஞான

PET ஐப்

கண்டது

ரீதிைாகவும்

பின்பற்றப்படவில்யல.
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றவேஸ் ரலாட்: நவளிப்பாட்டின் ரபாது அதிகப்படிைான யவேஸ் ரலாட்
ஏற்படுவதற்கான சாத்திைம் ஒரு முக்கிை பாத்திேத்யத வகிக்கிறது, சில
சந்தர்ப்பங்களில்
சந்தர்ப்பங்களில்
ஆனால்
பிறகு

எழுத்தாளர்கள்
முதல்

நவறிொய்

மீ தமுள்ளயவ
தடுப்பூசிகயள

கவனித்தபடி.
கடித்தவரிடம்

நவளிப்பட்ட
எடுத்துக்

ெயடமுயறைில்,
ரொய்

ரெேத்திலிருந்து

நகாண்டாலும்

சில

காணப்பட்டது,

2 மாதங்களுக்குப்

அயவ

எஞ்சிைிருந்தன;

வழக்கு - ஆப்கானிஸ்தாயனச் ரசர்ந்த இேண்டு சரகாதேர்கள் (ஜமீ ல் &
ரிஜால்)

நகால்கத்தாவில்

தடுப்பூசி

ரபாட்டதாக

மாதங்கள்

2

கழித்து

அறிக்யக அளித்தனர், அங்கு முதல் கடித்த பாதிக்கப்பட்ட மூத்த சரகாதேர்
கடித்த சில ொட்களில் நவறிொய் ரொய் காணப்பட்டது. நகால்கத்தாவில்
உள்ள சுபாஜித் நமாண்டல் என்ற குழந்யத முகம் மற்றும் முன்புற மார்பு
சுவரில் நவளிப்பட்ட 7 ொட்களுக்குள் ரேபியஸ உருவாக்கிைது. 12 மணி
ரெேம்

கடித்தபின்

ஆர்.ஐ.ஜி

மற்றும்

3

ரடாஸ்

ஐ.டி.ஆர்.வி

தடுப்பூசி

இருந்தரபாதிலும், ஒரு 8 வைது சிறுமி முகத்தில் ஒரு நவறித்தனமான
ொய்

கடித்த

பாதிக்கப்பட்ட
யவேஸ்

8–9

ஒரு

வியளவாக,

ொட்களுக்குப்

15

ரபரின்

கதி

ரேபியஸ

என்னநவன்று

ெியூரோட்ரோபிக்

யவேஸ்

பிறகு

யவேஸ்

சுயமகயள

உருவாக்கினார்.

நதரிைவில்யல.

இேத்தத்தில்

மதிப்பிடக்கூடிை

ரேபிஸ்

இல்யல, இதன்
எந்த

முயறயும்

இன்றுவயே இல்யல.
காயம் கழுவுதல்: சிகிச்யசைின் நசைல்திறயன உறுதிப்படுத்த காைத்யத
கழுவுவது

கட்டாை ஆேம்ப

சரிைான

மற்றும்

ெயடமுயற. குழாய் ெீரின் கீ ழ், ரசாப்புடன்

மீ ண்டும்

மீ ண்டும்

காைம்

கழுவுவது

மிகவும்

மதிப்புமிக்கது, ஏநனனில் இது ரேபியஸ உருவாக்கும் வாய்ப்யப 40 - 50%
குயறக்கிறது. ரமலும் திட்டவட்டமாகவும், ெியலைான நெறிமுயறைாகவும்,
ஒவ்நவாரு

காைத்யதயும்

குயறந்தது

15

ெிமிடங்களுக்கு

ரசாப்பு

ரசாப்புடன் கழுவ ரவண்டும். பல தளங்களில் ஒரு காைம் அல்லது பல
காைங்களுக்கு
நஷல்யலக்

இது

உண்யம.

கழுவக்கூடிை

ஒரே

கியளரகாபுரோட்டினின்
முகவர்

ரசாப்

ஆகும், இது

நவளிப்புற
யவேஸ்

இயணப்பிற்கு காேணமாகும். ரபாவிரடான் அரைாடின் (5 - 10%) தவிே, பிற
முகவர்கள் பைனுள்ளதாக இல்யல, இது ஒரு யவேஸிடல் முகவோகக்
கருதப்படுகிறது. அமிலங்கயளப் ரபான்ற அரிக்கும் முகவர்களின் உள்ளூர்
பைன்பாடு கண்டிப்பாக தவிர்க்கப்பட ரவண்டும், ஏநனனில் அயவ உள்ளூர்
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தீக்காைங்கயள ஏற்படுத்துகின்றன, இதன் வியளவாக ெேம்பு முடிவுகளின்
அதிக

ரசதம்

யவேஸ்

பேவயல

அதிகரிக்கும்.

நபாதுவாக

கிளாசிக்கல்

நெறிமுயறகள் எப்ரபாதாவது போமரிக்கப்படுகின்றன. கடித்த காைங்களில்
நபரும்பாலானயவ மூன்றாம் வயக, அயவ முகம், தயல, யககள் அல்லது
பிறப்புறுப்புகளில்
உள்ளன,

உள்ளன,

அயவ

இருப்பதால்

இயவ

மத்திை

ஆபத்து

அயனத்தும்

ெேம்பு

வளமான

மண்டலத்திற்கு

மண்டலங்களாக

பகுதிகளாக

அருகாயமைில்

வயகப்படுத்தப்படுகின்றன.

இந்த

ெிகழ்வுகளில் யவேஸ் பேவுதலின் வதம்
ீ
/ ரவகம் அதிகபட்சம் மற்றும்
ரேபியஸ
ரதால்வி

உருவாக்கும்

வாய்ப்புகள்

ஏற்படுவதற்கான

கணிசமாக

வாய்ப்யபக்

அதிகம்.

சிகிச்யசைில்

இந்த

காைங்களுக்கு

குயறக்க

சிறப்பு கவனம் நசலுத்த ரவண்டும்.

RIG விண்ைப்பம்: இேண்டாம் கட்டத்தில், RIG பைன்பாடு அவசிைமான
இடத்தில்,

காைம்

ரவண்டும்.

RIG

நதாழில்நுட்ப
இடத்தில்

முழுவதுமாக
ஊடுருவல்கள்

ரீதிைாக

யவேயஸ

முடிவுகயள

கழுவப்பட்டவுடன்
முயறைான,

துல்லிைமாக

இருக்க

ெடுெியலைாக்குவரத

அயடை, காைமயடந்த

அயதச்

நசய்ை

விஞ்ஞான
ரவண்டும்.

முக்கிை

கழிப்பயறக்குப்

மற்றும்
நுயழந்த

ரொக்கம்.
பிறகு

சிறந்த

உடனடிைாக

அயதச் நசய்ை ரவண்டும்.

RIG ஊடுருவலுக்கு இன்ட்ோமுஸ்குலர் வழிைாக வழங்கப்பட்டால் எந்தப்
பங்கும் இல்யல, ஏநனனில் இது ஒரு ெியூரோட்ரோபிக் யவேஸ் மற்றும்
இது

கடித்த

தளத்திலிருந்து

நவகு

நதாயலவில்

உள்ள

தயசகயள

பாதிக்காது. எந்த யவேஸும் இல்லாவிட்டால், IM ெிர்வாகம் நவறுமரன
தவறாகப்

பைன்படுத்தப்படுவதாகக்

கருதப்படுகிறது

மற்றும்

ஆன்டிநஜன்

ஆன்டிபாடி எதிர்வியனக்கான வாய்ப்யப அதிகரிக்கிறது. அதன்படி, ரேபிஸ்
இம்யூரனாகுரளாபூலின் விவாதத்திற்கு உட்பட்ட எந்தநவாரு ெிகழ்விற்கும்
ஒருரபாதும் உட்புகுத்தப்படவில்யல. சரிைான முயறைானது காைங்களில்
குயறந்தபட்ச பிர்க் நகாண்டு ஊடுருவல் ஆகும், ஏநனனில் பல பிர்க்கள்
புதிை ரபார்ட்ஸ் வழிைாக அதிக யவேஸ் நுயழவதற்கான வாய்ப்புகயள
அதிகரிக்கின்றன.

அரதசமைம்,

ஒவ்நவாரு

கடித்த

தளமும்

ஒரு

காைத்யதத் நதாடாமல் ஊடுருவி இருப்பயத உறுதி நசய்ை ரவண்டும்.
ரமரல குறிப்பிடப்பட்ட சில ெிகழ்வுகளில், மூன்று ரபர் RIG ஊடுருவலுக்குப்
பிறகு

காைத்யத

முதன்யமைாக

மூடிைதாக

அறிவித்தனர்,

இது

RIG
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ஊடுருவலின் துல்லிைத்யத மதிப்பிடுவதில் ஒரு ெயடமுயற சிக்கயல
முன்யவக்கிறது.
காைத்தின்

யதைல்களால்

உள்ரள

யவேஸ்

காைங்கயள

நுயழவு

முதன்யமைாக

மற்றும்

மூடுவது

திேட்டலுக்கான

புதிை

ரபார்ட்ஸ்கயள உருவாக்குகிறது, இது நவளிரை வே முடிைாது, இதனால்
யவேஸ்

பேவும்

ரேபிஸின்

அபாைத்யத

வளர்ச்சிக்கான

அதிகரிக்கிறது.

வாய்ப்யப

இந்த

வியேவாக

யவேஸ்

அதிகரிக்கிறது

பேவுதல்
மற்றும்

ஆன்டிபாடி உற்பத்தி தாமதமாகவும் ஆபத்தானதாகவும் மாறி வருகிறது.

RIG இன் பைன்பாடு காைத்தின் அடிப்பகுதி வழிைாக இருக்க ரவண்டும், RIG
ஊடுருவல்

வழக்கமாக

இருக்கும்

7 ஆம்

என்பயத

ொள்

மனதில்

அட்மினிஸ்ட்ோஷப்பதில்

வயே

நகாள்ள

தாமதம்

ரேபிஸின்

மட்டுரம

பைனுள்ளதாக

ரவண்டும்.
ஆேம்பம்

RIG
/

ஐ

பேவயல

ரமாசமாக்கும். RIG ஊடுருவல் மிகவும் முயறைானதாக இருக்க ரவண்டும்,
இதனால்
புள்ளி

கடித்த

கூட

மற்றும்

காைம்

முழுவதுமாக

தவறவிடாது.

சிறந்த

ரெேம்

காைத்யத

கடித்த

மூடப்பட்டிருக்கும்

மற்றும்

நவட்டுவதற்கான

பாதுகாப்பான

ரெேத்திலிருந்து

குயறந்தது

ஒரு

2 வாேங்கள்

ஆகும். இருப்பினும், RIG ஊடுருவல் இல்லாவிட்டால், காைம் குணமயடந்த
பின்னரே அல்லது ஆன்டிபாடி ெியல அதன் பாதுகாப்பு மதிப்யப அயடந்த
பின்னரே,
ரவண்டும்.

அதாவது
இயவ

100% நசரோகான்நவர்ஷன்
அயனத்தும்

நசைலற்ற

மதிப்பில்

நவட்டப்பட

ரொய்த்தடுப்பு

மருந்துகளின்

ஒரு பகுதிைாகும்.
ஐ.டி.ஆர்.வி நசைல்முயற: அடுத்த முக்கிைமான அம்சம் நசைலில் உள்ள
ரொய்த்தடுப்பு ஆகும், இது ஆன்டிபாடி மற்றும் ஆன்டிநஜனுக்கு இயடைில்
உடனடி எதிர்வியனயைத் தவிர்ப்பதற்காக, குயறந்தபட்சம் ஒரு மணிரெே
இயடநவளிக்குப்

பிறகு, ஆர்.ஐ.ஜி

ெிர்வாகத்திற்குப்

பிறகு

நதாடங்கப்பட

ரவண்டும்.
சுபாஜித்

நமாண்டயலப்

ரதால்வி

சாத்திைம்

நபாறுத்தவயேைில்,

இன்ட்ோநடர்மலுக்குப்

அட்மினிஸ்ட்ோஷத்துடன்

அதிக

ஐ.டி.ஆர்.வி

பதிலாக

நவற்றியைப்

ரதாலடி

நுட்பத்தின்
தடுப்பூசி

நபறுவதற்கான

வாய்ப்புகளால் குயறக்கப்படுகிறது.

60% ரொைாளிகளில், முதல்

அறிகுறிகள்

நவளிப்பட்ட

20 ொட்களுக்குள்

காணப்பட்டன, ரமலும் இந்த குறுகிை அயடகாப்பு முகம், தயல அல்லது
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யகைில் கடித்தது என்பதன் மூலம் விளக்கப்படலாம், இயவ அயனத்தும்
நசழிப்பாக

உள்ளார்ந்த

பகுதிகள்.

ய

ட்ரோரபாபிைாவுடன்

இருக்கும்

அயனத்து ெிகழ்வுகளிலும் ஒரு ‘சீற்றம்’ வடிவத்தின் அம்சங்கள் இருந்தன,
இது ரேபியஸக் கண்டறிவயத எளிதாக்கிைது. எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும்,
ெியலைான

வழிகாட்டுதல்களின்படி

வடிவிலான

ரேபிஸின்

PEP நதாடங்கப்பட்டது. முடக்குவாத

வளர்ச்சிக்கான

நதரிவிக்கப்படவில்யல.

அயனத்து

வழக்கு

அறிக்யக

ரொைாளிகளும்

எதுவும்

நடல்ரடாைிட்

பிோந்திைத்தில் முதல் (டி 0), இேண்டாவது (டி 3) மற்றும் மூன்றாவது (டி 7)
ரடாபிஸ்

ரேபிஸ்

சுற்றிலும்

RIG

தடுப்பூசியைப்

ஊடுருவிைது

நபற்றனர்.

மற்றும்

ெிகழ்வுகளில், RIG ஊடுருவலுக்குப்
ரதான்றிைது,

பிறகு

சரிைான

மற்றும்

மீ தமுள்ளயவ
அரத

நவட்டப்பட்டது. அயனத்து ரொைாளிகளும்
நபற்றதாகத்

காைம்

உள்ரொக்கி.

ொளில்

சரிைான

முயறைில்,

அயதச்

கடித்த

ரெேத்தில்
ஆனால்

3

காைம்

PEP ஐப்

நவறிொய்

ரொைால் இறந்தது.

32)

ஒரு

பர்

மட்றடயால்

கடித்தால்

என்ன

டவடிக்றககள்

எடுக்கப்பட ரவண்டும்?
நதன்கிழக்கு

ஆசிை

பிோந்திைத்தில்

நவளவால் நவளிப்பாடு

காேணமாக

மனித நவறிொய் பாதிப்புகள் குறித்த எந்த ஆதாேமும் சார்ந்த தகவல்கள்
இல்யல.
ரேபிஸ்
உள்ளன.

இருப்பினும்,
யவேஸுக்கு
எனரவ,

கழுவப்பட்டு,

தாய்லாந்தில்
எதிோன

ஒரு

பின்னர்

நவளவால்

நசரோ-பாசிட்டிவிட்டி

நவளவால்

ரேபிஸ்

மக்களில்
பற்றிை

கடித்தவருக்கு,

எதிர்ப்பு

ெிபுணருடன்

நவளவால்

தகவல்கள்

காைம்

ென்கு

கலந்தாரலாசிக்க

பரிந்துயேக்கப்படுகிறது. உலகளவில், நவளவால் கடிக்கு ARV மற்றும் RIG
அட்மினிஸ்ட்ோஷன் ரதயவப்படுகிறது, வயக
ரேபிஸ்
அல்லது

யவேஸ்

இருப்பது

இறந்த

II நவளிப்பாடுகளில் கூட,

கண்டறிைப்பட்டுள்ளது.

நவளவால்களுடன்

ரொய்வாய்ப்பட்ட

வியளைாடரவா

அல்லது

யகைாளரவா கூடாது என்று பரிந்துயேக்கப்படுகிறது.

33) ரேபிஸ் றவேஸ் உறுப்பு மாற்று வழியாக பேவ முடியுமா?
ரொைின்

கடுயமைான

உள்ளது.

இதன்

கட்டங்களில்

பல

வியளவாக, ெேம்பிைல்

திசுக்களில்

அறிகுறிகள்

ரேபிஸ்
மற்றும்

யவேஸ்
ரேபிஸின்

அறிகுறிகளுடன் இறந்த ஒரு ெபரிடமிருந்து ஒரு உறுப்யப இடமாற்றம்
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நசய்யும் ரபாது தீவிே எச்சரிக்யகயை ரமற்நகாள்ள ரவண்டும். உறுப்பு
மற்றும்

திசு

வழக்குகள்
குந

மாற்று

அறுயவ

சிகிச்யச

ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

காேணமாக

(சீனிவாசன்

ரேபிஸின்
ஏ,

பர்டன்

பல
இ.சி,

ன்நனர்ட் எம்.ரஜ., ருப்நேச் சி, சுட்கர் டபிள்யூ.எல்., க்சிைாநசக் டி.ஜி

மற்றும் பலர். ஒரு உறுப்பு ென்நகாயடைாளரிடமிருந்து ரேபிஸ் யவேயஸ
ொன்கு மாற்று நபறுெர்களுக்கு பேப்புதல்.), (ரமைர் டி, ஸ்க்வார்டிங் ஏ.ம.ர் டி,
ரோஸ்

ஆர்எஸ்,

மார்நடன்ஸ்

ஏ,

கிள ீம்

வி

மற்றும்

பலர்.

ரேபிஸ்

யவேஸால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ென்நகாயடைாளரிடமிருந்து பல கார்னிைல்
மற்றும் திட உறுப்பு மாற்று அறுயவ சிகிச்யசக்குப் பிறகு ரமலாண்யம
மற்றும்

முடிவுகள்.

):

1112–9), (ரோஸ்

ஆர்.எஸ்.

இடமாற்றங்களால்

ஏற்படும் “நவடிப்பு”. இன்ட் ரஜ நமட் யமக்ரோபிரைால். 2015; 305 (7): 636–

43).
34)

ஆன்டிபாடி

எண்ைிக்றக

ரேபிைுக்கு

ஆளானார்.

டகாண்ட

2400

மேைத்திற்கு

ஒரு

ர ாயாளி

சாத்தியமான

காேைம்

என்ன?
அதிக

ஆன்டிபாடி

இம்யூன்

எண்ணிக்யக

ரகாளாறாக

ஆன்டிபாடிகயள

ரேபியஸ

ஏற்படுத்தும்

மாறிைிருக்கலாம்.

உருவாக்க

ய

ப்பர்

ஒரு

டி-நமமரி

ஆக்டிவ்

ஆட்ரடா

நசல்

ஆகலாம்.

அதிக

இேத்தத்தில்

ரபாதுமான அளவு ஆன்டிபாடிகயள அயடந்த பிறகும், புதிை ஆன்டிபாடி
உருவாக்கும் நசைல்முயற ெிறுத்தப்படாமல் இருக்கலாம்.

35)

இந்தியா மீ து ரேபிைின் சுறமறய மதிப்பீ டு டசய்தல்; பின்பற்ற
ரவண்டிய படிகள் யாறவ?

இந்த

பிேச்சியனக்கு

இந்திை

அேசு,

APCRI,

ரபான்றவற்றின்

WHO

நதாடர்ச்சிைான ஆய்வுகள் ரதயவ.
வருடாந்திே மனித ரேபிஸ் இறப்பு

20,000 (2003-2004
முதல்
அறிக்றக)

தற்ரபாறதய சுறம (உலக சுகாதாே அறமப்பு,

ஆண்டுக்கு 12,700

இந்தியாவில் ரேபிஸ் தடுப்பு மற்றும்

ரூபாய்

கட்டுப்பாட்டு சங்கம்(APCRI) Survey, 2017)
மனித ரேபிஸ் இறப்புகளின் அதிர் டவண்

ஒவ்டவாரு 20
ிமிடங்களுக்கும்
1
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விலங்கு

ீ ர்த் ரதக்கம்

ாய்கள்,
பூறனகள்,
முங்கூஸ்,
ரிகள்,
குள்ள ரிகள்

ாய் ஜனத்டதாறக
டசல்ல ாய்:

ாயகன் விகிதம்

வருடாந்திே விலங்குகடி

ிகழ்வு

28 மில்லியன்
1:36
1000 க்கு 17.4

ஆண்டு விலங்குகடி சுறம

17.4 மில்லியன்

விலங்குகளின் கடி காேைமாக வருடாந்திே

38 மில்லியன்

மனித

ாட்கள் இழக்கப்படுகின்றன

விலங்குகளின் கடி சிகிச்றசக்கான வருடாந்திே

சுமார் 2

மருத்துவ டசலவு

பில்லியன்ரூபாய்

குறிப் புகள் :
1.
Park Textbook of Preventive and Social Medicine, By K Park, 17th Edition 2002.
2.
Park Textbook of Preventive and Social Medicine, By K Park, 23rd Edition 2015.
3.
WHO Expert Consultation on Rabies, Third Report, WHO Technical Report Series 1012, 2018.
4.
Immunology, Darla J Wise and Gordon R Carter, 1st Edition, Iowa State University
Press, 2004.
5.
Rabies Prevention, M
K
Sudarshan,
Published
by
Macmillan
Medical Communications 2010.
ஒப்புதல்:
நூலாசிரிைர் சிறப்பு ஒப்புதல் அளிக்கிறார்:



டாக்டர் எம். ரக. சுதர்சன்



டாக்டர் டார்லா ரஜ. யவஸ் & கார்டன் ஆர் கார்ட்டர் WHO TRS 1012,

2018
பின்வரும் ெபர்களின் ஆதேவுக்கு நூலாசிரிைர் ஒப்புக் நகாள்ள
விரும்புகிறார்:



ரபோசிரிைர் சுனித் குமார் முரகாபாத்ைாய்



திரு.அரிஜித் பாசக்

மருத்துவமயன ரமலாண்யம இளங்கயல (WBUT)
பல்ரவறு எம்.என்.சி மற்றும் இந்திை மருந்து ெிறுவனங்களில் பணி
அனுபவம்.



திரு ஜிரதந்திே குமார் சிங்
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உறுப்பினர் ஏபிசிஆர்ஐ மற்றும் எம்.எஸ்.டபிள்யூ, சமூக மருத்துவத் துயற,
ரக.பி.சி மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமயன, நகால்கத்தா.
கருத்து ரவற்றுறம:
இல்யல.
மறுப்பு:
இந்த ரகள்விகள் ஆசிரிைருடன் பதிப்புரியம நபற்றயவ.
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