COVID-19 த$%&சிக* ம,-. இன%ெப34க

ஆேரா4கிய.

அ"#க" ேக'க(ப*+ ேக,வ.க,
COVID- 19 த%&'சிக+ இன&ெப01க ஆேரா1கிய7ைத எ:வா< பாதி1க1=%> எ?பைத& ப@றிய கவைலக+ இ0&பC இயDபானC.
த@ேபாC கF&பமாக Hய@சி&பவFக+ அDலC எதிFகால7திD கF&பமாக1=JயவFக+ உLபட 6 மாதOக+ ம@<> அத@P ேம@பLட

அைன7C வயதின0> COVID-19 த%&'சிக+ ெசQ7தி1ெகா+ள Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ேநாT கL%&பா% ம@<> த%&U
ைமயOக+) பVWCைர1கிறC. COVID-19 த%&'சிக+ உLபட எWத த%&'சிகX> த@ேபாC அDலC எதிFகால7திD க0Y<தD
பZர[சிைனகைள ஏ@ப%7C> எ?பத@P த@ேபாC எWதவZதமான ஆதாரH> இDைல.

க0Y<தD ச>பWதமான பைழய பZர[சைனக+, நிற இனெவறியZனாD ஏ@பLட மன அதிF[சி1கான வரலா<, அDலC உடDநல&
பZர[சைனகைள[ சVயாக கவன_1காத ெப`க+/தி0ந>பZக+ ம@<> ம07Cவ7CைறயZD உ+ள ெப`க+/பாலின7ைத உ<தி
ெசTயாதவFக+ இWத ஆவண7திD உ+ள தைல&Uகைள& பJ1P>ேபாC உணF[சி வச&பட1=%>.

COVID-19 த%&'சி ம+,-இன&ெப23க ஆேரா3கிய-ப+றியசிலெபா<வான3 ேக>வ?க@3கானபதிAகைள&ப+றி அறியகீ ேழ
பாG3கH-.

ேக: COVID-19 த&'(சி ெச,-தி. ெகா01வதா3 4ழ6ைதக0
ெப9:.ெகா0வத9கான என= திற? பாதி.க'ப&மா?
ப:

பாலின7ைத& ெபா0Lப%7தாமD, COVID-19 த%&'சிக+ உLபட எWதெவா0 த%&'சிc> க0Y<தைல&

பாதி1P> எ?பத@கான எWத ஆதாரH> இDைல. த%&'சிக+ உOக+ உடலி? ேநாெயதிF&U அைம&Uட?
இைணWC ெகாேரானா ைவரைஸ எதிF7C& ேபாரா%கி?றன, அைவ உOக+ இன&ெப01க உ<&Uகைள&
பாதி1காC. COVID-19 த%&'சிகள_? ம07Cவ& பVேசாதைனகள_Q>, க07தV1க Hய@சி1கி?ற
த>பதிகைள& ப@றிய பரWத எதிFகால ஆTவZQ>, COVID-19 த%&'சிகைள& ெப<பவFகX1P>

த%&'சிகைள& ெபறாதவFகX1P> கF&ப> தV1P> வZகித> ஒேர மாதிVயாக இ0WதC. COVID-19

த%&'சிக+ பாCகா&பானைவ ம@<> ெசயf1க> உ+ளைவ. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), American
College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, அெமV1க மக&ேப< ம@<> மகள_F ம07Cவ1 கDfV) ம@<>

Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM, தாT-ேசT ம07Cவ அைம&U)கF&பZணZ, பாfL%> தாTமாFக+ அDலC
கF&ப> தV1க திLடமிL%+ளவFகX1P> COVID-19 த%&'சிைய& பVWCைர ெசTகிறC.

COVID த%&'சி ஏ? பVWCைர1க&ப%கிறC எ?பைத& ப@றி டா1டF LaSalle =<வைத1 ேகLக, இWத
இைண&ைப& பாFைவயZடY>: க0Y<தD ம@<> COVID-19 த%&'சிக+ - YouTube

ேக: த&'(சி எ8 மாதவ,டா: ;ழ=சிய,? ஏேதAB மா=றCைத ஏ=ப&CDமா?
ப:

COVID-19 த%&'சி ெசQ7திய நபFகள_D ஒ0 பPதியZனF த%&'சி ெசQ7திய பZறP அவFகள_? மாதவZடாT
jழ@சியZD ஏ@பLட, நk`ட மாதவZடாT, P<கிய இைடெவள_கைள1 ெகா`ட மாதவZடாTக+ அDலC

வழ1க7ைத வZட அதிகமாக ஏ@பLட இர7த&ேபா1P.மா@றOகைள& ப@றி1 =றிc+ளனF. 2022 ஆTவZD, COVID19 த%&'சி ேடாைஸ எ%7C1ெகா`ட ேநர7திD, அவFகள_? மாதவZடாT jழ@சியZ? நkள7திD ஒ0 நா+

Pைறவாக இ0WதC எ?பC க`டறிய&பLடC. மாதவZடாT jழ@சியZ? இயDபான வர>U மா<பாLJD ஒ0

நா+ மா<பா% உ+ளC. மாதவZடாT jழ@சியZD இWதைகய சா7தியமான த@காலிக மா@றOக+ இ0WதாQ>,
COVID-19 த%&'சிக> க2H,தA ப?ரJசைனகைள ஏ+ப%L<- எNபத+கான எOத ஆதாரP- இAைல.

உOக+ மாதவZடாT jழ@சியZD ஏ@ப%> மா@ற> உOக+ அ`டவZ%&பZ? ேநர7ைத மா@ற1=%>. இய@ைக
HைறயZD P%>ப1 கL%&பா% ம@<> மாதவZடாT jழ@சி க`காணZ&ைப& பய?ப%7C> பZற
Hைறகைள& பய?ப%7CபவFகX1P அ`டவZ%&ைப1 Pறி&பC ம@<> கF&ப7ைத7

தவZF&பC/திLடமி%வC மிகY> கJனமாக இ01கலா>. உOக+ மாதவZடாT jழ@சிைய& ப@றி உOக+
வழOPந0ட? கலWCைரயா%Oக+ ேமQ> P%>ப1 கL%&பா% ப@றிc> அறிWCெகா+XOக+.

ேக: COVID-19 த&'(சி ப,ற'./ க0&'பா0ைட' பாதி/4மா?
ப:

Planned Parenthood =<வத?பJ, COVID-19 த%&'சி பZற&U1 கL%&பாLைட அதிக அDலC PைறWத பயn+ளதாக

மா@<கிறC எ?பத@கான எ:வZத ஆதாரH> இDைல. இWத ேநர7திD, த%&'சி ெசQ7திய நபFகள_டமி0WC

அவFகள_? பZற&U1 கL%&பா% த%&'சி ெசQ7திய பZறP ேவைல ெசTவைத நி<7தியதாக எWதவZத Uகா0>
இDைல. மாதவZடாT jழ@சியZD ஏ@ப%> மா@றOக+ ப@றிய UகாFக+ இ0WதாQ>, ஒ0 நபV? பZற&U1

கL%&பா% சிற&பாக[ ெசயDப%வைத இC பாதி1காC. இC மாதவZடாT jழ@சிக+ ம@<> அ`டவZ%&பZ?
காலOகைள1 க`காணZ&பதிD சிரம7ைத ஏ@ப%7தலா>; க0Y<தD வZழி&UணFY Hைற ேபா?ற

இய@ைகயான பZற&U1 கL%&பாLைட& பய?ப%7CபவFக+, எ&ேபாC க0Y<கிறாFக+ எ?பைத& ப@றி அறிவC
கJனமாக இ01கலா>. தன_நபFக+, தOக+ அ`டவZ%&ைப1 க`காணZ&பத@P உதY> க0வZக+ உ+ளன.
உOக+ வZ0&ப7 ேதFYகைளc>, இவ@ைற& ப@றி ேமQ> அறிWC ெகா+ளY> உOக+ வழOPநVட>
கலWதாேலாசி&பC பVWCைர1க&ப%கிறC.

ேக: த&'(சி வB6தC.கைள' பாதி.4மா ம9:E/அ3ல= ஆJைம.4ைறைவ
ஏ9ப&-=மா?
ப:

த@ேபாC, COVID-19 த%&'சிக+ உLபட எWதெவா0 த%&'சிc>, மலL%7த?ைம அDலC ஆ`ைம1PைறY

ேபா?ற ஆ` இன&ெப01க உ<&Uக+ உ+ளவFகX1P& பZர[சிைனகைள ஏ@ப%7C> எ?பத@கான எ:வZத
ஆதாரH> இDைல. mRNA COVID -19 த%&'சி ெசQ7த&பLட 45 ஆேரா1கியமான ஆ`கள_? மr தான

சமr ப7திய ஆTYவZWதs1கள_? அளY ம@<> இய1க> ேபா?ற ப`Uகைள7 த%&'சி1P H?n>
பZ?n> ஆTY ெசTதC. த%&'சி ெசQ7திய பZறP இWத வZWதs ப`Uகள_D Pறி&பZட7த1க

மா@றOகைள ஆராT[சியாளFக+ க`டறியவZDைல. மா@றாக, ஒ0 ஆTY COVID-19 ேநாT7ெதா@<1P&

பZறகான 60 நாLக+, ஆ`கள_? க0Y<தD PைறY1P7 ெதாடFUைடயதாக இ01கலா> எ?< க`டC.
எWதெவா0 ேநாயZலி0WC> ஏ@ப%> காT[சD, ம@<> COVID-19 இ? ெபாCவான அறிPறி, P<கிய

கால7தி@P வZWதsவZ? உ@ப7திைய1 Pைற1P>. COVID-19 த%&'சியZனாD ஏ@ப%> ப1க வZைளY தா?
காT[சD எ?றாQ>, COVID-த%&'சி1P& பZறP ஏ@ப%> காT[சD வZWதs உ@ப7திைய பாதி1P>

எ?பத@P த@ேபாைதய ஆதார> இDைல. உOகX1P ேமQ> ஏேதn> பZர[சைனக+ இ0WதாD உOக+
வழOPநVட> ேபjOக+.

ேக: த&'(சி IVF (ஆLMNடP ேசாதைன Qைற கR.கSட3) சிகிPைசைய பாதி.கிறதா?
ப:

COVID-19 த%&'சி, IVF சிகி[ைசகைள ேம@ெகா+X> நபFகள_? வZைளYகைள& பாதி1P> எ?பத@P எWதவZத

ஆதாரH> இDைல. COVID-19 mRNA த%&'சி, IVF ெவ@றி வZகிதOகள_D எWதவZதமான வZைளைவc> ஏ@ப%7தாC
எ?< ஆTYக+ க`டறிWC+ளன. த%&'சி ெசQ7தி1ெகா+ளாத ம@<> த%&'சி ெசQ7தி1 ெகா`ட

ேநாயாள_கXட? ஒ&பZ%>ேபாC, க0&ைப t`%தD, HLைடயZ? தர>, க0 வளF[சி அDலC கF&ப வZைளY

ஆகியவ@றிD Pறி&பZட7த1க ேவ<பா%க+ எCY> இDைல எ?< ஒ0 ஆTவZD க`டறிய&பL%+ளC. COVID-

19 த%&'சிக+ க0Y<தைல& பாதி&பதாகேவா அDலC ஏ@கனேவ க07தV1க சிரம&ப%பவFகX1P அதிக&
பZர[சைனகைள உ0வா1Pவதாகேவா க`டறிய&படவZDைல. ஃ&v, ெடLடனw ம@<> Jஃ&தkVயா
த%&'சிக+ ேபா?ற பல த%&'சிக+ வழ1கமாக கF&ப கால7திQ> அத@P H?U> பாCகா&பாக
வழOக&ப%கி?றன. க07தV1க Hய@சி&பவFக+ உLபட 6 மாதOக+ ம@<> அத@P ேம@பLட
வயதினFகX1P COVID-19 த%&'சி பVWCைர1க&ப%கிறC.

ேக: COVID-19 த&'(சி கMNசிைதைவ ஏ=ப&CDமா?
ப:

இDைல, கF&பகால7தி@P H?U, கF&பகால7தி? ேபாC ம@<> அத@P பZ?U> COVID-19 த%&'சிக+

பாCகா&பானைவ. COVID-19 த%&'சிகைள[ ெசQ7தி1ெகா+வC க0[சிைதY அபாய7ைத அதிகV1கிறC

எ?பத@கான எWதவZத ஆதாரH> இDைல. COVID-19 1P எதிராக த%&'சி ெசQ7தி1ெகா`டவFகள_D க0[சிைதY
வZகிதOக+ அதிகமாக1 க`டறிய&படவZDைல.

க0[சிைதY வZகித> ம1க+ நிைன&பைத வZட அதிகமாக உ+ளC, jமாF 10 HதD 20 சதவத>
k
நபFகள_? கF&ப>
க0[சிைதவZD HJவைடகிறC. த%&'சி ெசQ7தி1ெகா`ட சில01P க0[சிைதY ஏ@படலா>, ஆனாD இC
த%&'சிcட? ெதாடFUைடயC அDல - த%&'சி நிைலைய& ெபா0Lப%7தாமD க0[சிைதYக+ ஏ@படலா>.
உ`ைமயZD, கF&பகால Cவ1க7திD தkவZர COVID-19 ேநாT7ெதா@< உ0வாP> நபFக+ க0[சிைதY ஏ@ப%>

அபாய7திD உ+ளனF. COVID-191P எதிராக7 த%&'சி ேபாL%1ெகா+வேத உOகX1P>, உOக+ PழWைத1P>
சிறWத பாCகா&U.
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