க ோவிட்-19 தடுப் பூசி ்குப் பிறகு ஏற் படும்
இதயத்தசை அழற் சி க ோய் : பபற் கறோர்
மற் றும் இளம் வயதுசடயவர் ள் பதரி ் து
ப ோள் ள கவண்டியது என்ன
இதயத்தசை அழற் சி (myocardities)
என்றோல் என்ன?
இதயத்தசை அழற் சி (Myocarditis) மற் றும் இதய உசற
அழற் சி (Pericarditis) என் பசை இதயத்தில் அல் லது அசதை்
சுற் றியுள் ள வீக்கத்சத விைரிக்கும் சைொற் களொகும் .
சபொதுைொன அறிகுறிகள் மொர்பு ைலி, சுைொசிப் பதில் சிரமம்
மற் றும் இதயம் மிக வைகமொக துடிப் பது வபொன் ற
உணர்வு. சைரஸ்கள் வபொன் ற சதொற் றுவ ொய் க்கு
பதிலளிக்கும் விதமொக உடலின் வ ொசயதிர்ப்பு ைக்தியொனது
சபரும் பொலும் இ ்த வீக்கத்சத உண்டொக்குகிறது.

இதயத்தசை அழற் சி க ோய் பபோதுவோ
ோணப் படுவதில் சல கமலும் அதனோல்
மரணம் ி ழ் வதும் அரிது.
ஒை் சைொரு ஆண்டும் அசமரிக்கொவில் 200,000 க்கும்
குசறைொன இதயத்தசை அழற் சி ைழக்குகள் ிகழ் கின்றன,
அைற் றில் 2% க்கும் குசறைொனசைவய மரணத்தில்
முடிகின் றன. அசமரிக்கொவில் வகொவிட்-19 தடுப் பூசியொல்
ஏற் படுைதொக கண்டறியப் படும் இதயத்தசை
அழற் சியினொல் இறப் புகள் ிகழ் ைதில் சல.
•

இது சதொற் றுவ ொய் என் பதொகவும்
சதரியவில் சல

•

சபரும் பொலொன மக்கள் மிகவும்
ைொதொரமொன அளவிவலவய
பொதிக்கப் பட்டுள் ளனர்

•

அறிகுறிகசள கைனம் சைலுத்தி
சிகிை்சை அளிப் பதும் சபொதுைொக
குசறைொகவை இருக்கும்

இது க ோவிட்-19 தடுப் பூசி ்கு பதோடர்பு
உசடயதோ?
ைொத்தியம் உள் ளது. தடுப் பூசிக்குப் பிறகு ஆபத்து ஏற் படுைது
மிகவும் அரிதொனது, ஆனொல் அது டக்கலொம் . தடுப் பூசி
வபொடொத மக்களுக்கும் இதயத்தசை அழற் சி வ ொய்
ஏற் படுகிறது.
அசத ிரொகரிக்க முடியொது என் பதொல் , ஒரு CDC (Centers for
Disease Control and Prevention), வ ொய் கட்டுப் பொடு மற் றும்
தடுப் பு சமயங் கள் ) பொதுகொப் பு குழு இதயத்தசை அழற் சி
மற் றும் இதய உசற அழற் சி மற் றும் mRNA வகொவிட்-19
தடுப் பூசிகளுக்கு இசடவய ஒரு "ைொத்தியமொன சதொடர்பு"
இருப் பசத கண்டறி ்துள் ளது (Moderna மற் றும் Pfizer-BioNTech
தயொரித்தது).

தடுப் பூசி ்குப் பிறகு ோன் என்ன
அசடயோளங் சளயும்
அறிகுறி சளயும் வனி ் கவண்டும் ?
இை் ைசக வ ொய் கள் சபரும் பொலும் இளம் ையதினரிடமும் , 30
ையதிற் குட்பட்ட இளம் ஆண்களிடமும் கொணப் பட்டுள் ளன
இரண்டொைது வடொஸுக்குப் பிறகு அறிகுறிகள் மிகவும்
சபொதுைொனதொகத் வதொன் றுகின் றன.
ைமீபத்தில் தடுப் பூசி வபொடப் பட்டைர்கள் , தடுப் பூசி வபொட்ட
பிறகு, குறிப் பொக தடுப் பூசி வபொட்ட முதல் ைொரத்தில் , இ ்த
அறிகுறிகளில் ஏவதனும் ஒன் சற கண்டொல் மருத்துை
உதவிசய ொட CDC பரி ்துசரக்கிறது:
•
•
•

ச ஞ் சு ைலி
மூை்சு விடுைதில் சிரமம்
வைகமொக துடிப் பது, படபடப் பது அல் லது
அதிகமொன இதயத் துடிப் பு வபொன் ற
உணர்வுகள் .

இத்தசகய அறிகுறிகள் ிகழும் ைொய் ப் பு மிக அரிதொனசை.
இருப் பினும் , இ ்த அறிகுறிகளில் ஏதொைது ஒன் வறனும்
உங் களுக்கு ஏற் பட்டொல் , உடவன மருத்துை உதவிசயப்
சபறுங் கள் .
எ ்தசைொரு வகொவிட்-19 தடுப் பூசியும் சைலுத்தப்பட்ட முதல்
ைொரத்தில் கொய் ை்ைல் , தசலைலி, வைொர்வு, மூட்டு/தசை ைலி
உள் ளிட்ட கலைோனது முதல் மிதமோன அறிகுறி ள்
ஏற் படுவது, இயல் போனது தோன். இ ்த பக்க விசளவுகள்
சபொதுைொக தடுப் பூசி சைலுத்திக் சகொண்ட பிறகு மூன் று
ொட்களுக்குள் சதொடங் கி சில ொட்கள் மட்டுவம ீ டிக்கும் .

தடுப் பூசி கபோட்டு ் ப ோள் வகத
இன்னமும் சிற ் த முடிவோகும் .
தடுப் பூசிகளின் ைலுைொன ன் சமகள் இதயத்தசை
அழற் சியின் அபொயத்சத விட அதிகமொக உள் ளன. மரணம்
மற் றும் வ ொசயத் தடுப் பதில் இ ்த தடுப் பூசி மிகவும்
பயனுள் ளதொக உள் ளது மற் றும் புதிய, மிகவும் ஆபத்தொன
மொறுபட்ட சைரஸ்களுக்கு எதிரொன பொதுகொப் சபயும்
உள் ளடக்கியது.
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இ ்த ஆைணத்சத வைச சு
றரு ைடிைத்தில் வ சுர,
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அசழக்கவும். கசுது வக ள
சுவ சுர்
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சுளர்கள், தயவுசைய்து 711 (Washington Relay) ஐ அசழக்கவும்
அல்லது civil.rights@doh.wa.gov ற்கு மின் னஞ்ைல் சைய்யவும்.

