மனித பப்பில

ோமோ வைரஸ் தடுப்பூசி

பபற்ல ோருக்கோன தகைல் கு ிப்பு

இலங்கையில் நகைமுகைப்படுத்தப்படும் ததசிய தடுப்புமருந்ததற்ைல் திட்ைத்தின்ைீ ழ் ைருப்கபக்
ைழுத்துப் புற்றுதநோய் வருமுன் ைோப்பதற்ைோன

மனித பப்பிதலோமோ கவரஸ் (HPV) தடுப்பூசி

அைிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இலங்கையில் பபண்ைளில் ஏற்படும் புற்றுதநோய்ைளில்

ைருப்கபக்

ைழுத்துப் புற்றுதநோய் 2 ஆவது இைத்தில் உள்ளது. இலங்கையில் வருைோந்தம் 850 – 950 பபண்ைள்
ைருப்கபக் ைழுத்துப் புற்றுதநோய் முற்ைிய நிகலயில் இனங்ைோணப்பட்டு கவத்தியசோகலைளில்
அனுமதிக்ைப்படுைின்ைனர்.

இவர்ைளில்

பபரும்பகுதியினர்

போரிய

சிக்ைல்ைளுக்கு

முைம்

பைோடுப்பதுைன் மிைக் குறுைிய ைோலத்தினுள் இைந்து விடுைிைோர்ைள்.
பபரும்போலோன

ைருப்கபக்

ஏற்படுத்தப்படுைின்ைன.

ைழுத்துப்

இவ்கவரஸ்

புற்றுதநோய்ைள்

ஆனது

சோதோரணமோை

அைிகுைிைகளயும் ஏற்படுத்தோமல் பபண்பணோருவரின்

கவரஸ்

HPV

பதோற்ைினோல்

ஆரம்பத்தில்

எவ்வித

பவளி

ைருப்கபக் ைழுத்திலுள்ள ைலங்ைளினுள்

புகுந்து அக்ைலங்ைளின் இயல்புைகள மோற்ைி நீண்ைைோலப்தபோக்ைில் அக்ைலங்ைகளப் புற்றுதநோய்க்
ைலங்ைளோை

மோற்ைிவிடுைின்ைது.

பபருக்ைமகைந்து
தயோனிவழி

இறுதியில்

அப்பபண்ணுக்கு

ைருப்கபக்

தபோன்ைவற்ைிலிருந்து

ைழுத்துப்

எடுக்ைப்படும்

வயதோகும்தபோது
புற்றுதநோய்
ைல

புற்றுதநோய்க்ைலங்ைள்

ஏற்படும்.

ைருப்கபக்

மோதிரிைளில்

ைழுத்து,

பரிதசோதகனகய

நைத்துவதன்மூலம் இவ்கவரஸ் பதோற்று இனங்ைோணப்பைலோம். இது ஏற்பைனதவ உருவோைியுள்ள
ைருப்கபக்

ைழுத்துப்

சிைிச்கசயளிப்பதற்ைோை

புற்றுதநோகய
மட்டுதம

அதன்

பயன்படும்

ஆரம்ப

‘ஸ்ைிரீனிங்’

நிகலைளிதல

இனங்ைண்டு

பரிதசோதகனயோகும்.

இதன்மூலம்

ஏற்பைனதவ உருவோைியுள்ள புற்றுதநோய் தமலும் பரவுவகதயும் முற்ைிய நிகலக்குச் பசல்வகதயும்
தவிர்க்ை முடியும். ஆனோல் மனித பப்பிதலோமோ கவரஸ் (HPV) தடுப்பூசியிகன கவரஸ் பதோற்று
ஏற்பை முன்னர் வழங்குவதன் மூலம் மட்டுதம இப்புற்றுதநோய் உருவோை முன்னர் தடுக்ை முடியும்.
எனதவ பபண்ைளுக்கு இத்தடுப்பூசியிகன மிை இளம் வயதில் அதோவது கவரஸ் பதோற்று ஏற்பை
முன்னர் வழங்குவது அவசியமோகும்.
HPV என்பது

நூறுக்கும் தமற்பட்ை கவரஸ் உபவகைைளின் கூட்ைமோகும்.

உபவகைைதள

ைருப்கபக்

ைழுத்துப் புற்றுதநோகய ஏற்படுத்துைின்ைன.

இவற்ைில் சில

99%ஆன ைருப்கபக்

ைழுத்துப் புற்றுதநோய்ைள் HPV கவரஸ் பதோற்ைினோல் ஏற்படுத்தப்படுைின்ை அதததவகள அவற்ைில்
70% ஆனகவ வகை 16, வகை 18 என்பவற்ைினோல் ஏற்படுைின்ைன. HPV தடுப்பூசியோனது ைருப்கபக்
ைழுத்துப் புற்றுதநோகய ஏற்படுத்தும்
தடுப்பதன்மூலம்
தடுக்ைின்ைது.

எதிர்ைோலத்தில்

அத்துைன்

பிரதோன வகைைளோன 16, 18 என்பகவ பதோற்றுவகதத்

பபண்ைளில்

இத்தடுப்பூசி

ஏற்படும்

ைருப்கபக்

ைருப்கபக்

ைழுத்துப்

ைழுத்துப்

புற்றுதநோகய

புற்றுதநோகயத்

ஏற்படுத்தும்

HPV

கவரஸின் ஏகனய உபவகைைளிலிருந்தும் போதுைோப்பளிக்ைின்ைது எனக் ைண்ைைியப்பட்டுள்ளது.
இத்தடுப்பூசி

போைசோகலப்

பிள்களைளுக்கு

வழங்ைப்பட்ைோலும்

பபண்ைள்

வயதோகும்தபோது

ைருப்கபக் ைழுத்துப் புற்றுதநோய்க்ைோன ‘ஸ்ைிரீனிங்’ பரிதசோதகன பதோைர்ந்து தமற்பைோள்ளப்படும்.
அபமரிக்ைோ, இங்ைிலோந்து, அவுஸ்திதரலியோ தபோன்ை அபிவிருத்தியகைந்த நோடுைளிலும் பூட்ைோன்,
பங்ைளோததஷ்,

தநபோளம்

தபோன்ை

அபிவிருத்தியகைந்து

வரும்

நோடுைளிலும்

போைசோகலப்

பபண்பிள்களைளுக்ைோன HPV தடுப்பூசி வழங்கும் திட்ைமோனது பவற்ைிைரமோைச் பசயற்படுத்தப்பட்டு
வருைிைது.
இலங்கையின்

ததசிய தடுப்புமருந்ததற்ைல் திட்ைத்தினுள்

2017

ஆம் ஆண்டு முதல் ைருப்கபக்

ைழுத்துப் புற்றுதநோகயத் தடுப்பதற்ைோன HPV தடுப்பூசி உள்வோங்ைப்பை உள்ளது. இதன்மூலம்
எதிர்ைோலத்தில் ஏற்படும் ைருப்கபக் ைழுத்துப் புற்றுதநோகயத் தடுப்பதற்ைோை பபண்பிள்களைளுக்கு
இத்தடுப்பூசிகய வழங்ை சுைோதோர அகமச்சு தீர்மோனித்துள்ளது. இத்தடுப்பூசி போதுைோப்போனதுைன் 2006

ஆம்

ஆண்டிலிருந்து

உலைளோவிய

ரீதியில்

பதிவு

பசய்யப்பட்டுப்

போவகனயிலுள்ளது.

இலங்கையில் இத் தடுப்பூசி 2012 இல் பதிவு பசய்யப்பட்டு தனியோர் மருத்துவமகனைளில் ைட்ைணம்
பசலுத்திப் பபற்றுக்பைோள்ளக்கூடியதோை இருந்தது.. எனினும்

2017ஆம் ஆண்டிலிருந்து அகனத்து

பபண் சிைோர்ைளுக்கும் இலவசமோை ைிகைக்கும் வோய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
10 வயது பூர்த்தியகைந்த தரம் 6 இலுள்ள எல்லோப் பபண்பிள்களைளுக்கும் இத்தடுப்பூசி 2 தைகவைள்
6 மோத இகைபவளியில் வழங்ைப்பை தவண்டும். இதகனப் போைசோகலயில் ஏதோவது ைோரணங்ைளோல்
பபைத்தவறும் பட்சத்தில் குைித்த பிரததச சுைோதோர கவத்திய அதிைோரி பணிமகனயின் ைிளினிக்ைில்
(MOH ைிளினிக்) பபற்றுக்பைோள்ளலோம்.
இத்தடுப்பூசி போைசோகலயில் வழகமயோை வழங்ைப்படும் ஈர்ப்புவலி பரோக்கசட்

தடுப்பூசி

(aTd)

வழங்ைப்படும் அதத நோளில் தசர்த்து வழங்ைப்பைக்கூடியது. முதலில் தரம் 6 இலும் பின்னர் 6 மோத
இகைபவளியில் தரம் 6 அல்லது தரம் 7 இலும் வழங்ைப்படும்.
HPV தடுப்பூசி போதுைோப்போனது. ஊசி ஏற்ைப்படும் இைத்தில் வலி, ததோலில் பமல்லிய சிவப்புத்தன்கம
தபோன்ை

மிைச்சிைிய

போரதூரமற்ை

பக்ைவிகளவுைள்

ஏற்பைலோம்.

போரதூரமோன

பக்ைவிகளவுைளுக்ைோன வோய்ப்பு மிைமிைக் அரிதோை இருப்பதுைன் தவறு நோடுைளில் இதுவகர
அவ்வோைோன

தீயவிகளவுைள்

எதுவும்

ஏற்பைவில்கல

என

ஆய்வுைளின்

மூலம்

ைண்ைைியப்பட்டுள்ளது.
உங்ைள் பபண்பிள்களைள் ைற்கும் போைசோகல அகமந்துள்ள பிரததசத்திற்குரிய பபோதுச்சுைோதோர
பரிதசோதைர் மற்றும் சுைோதோர கவத்திய அதிைோரி ஆைிதயோகரப் பிள்களயின் போைசோகலக்கு
வருகைதந்து

உங்ைள்

தவண்டுவதன்மூலம்

பிள்களக்கு
மனித

HPV

தடுப்பூசியிகன

பப்பிதலோமோ

கவரசினோல்

இரண்டு

தைகவைளும்

ஏற்படும்

ைருப்கபக்

ஏற்றுமோறு
ைழுத்துப்

புற்றுதநோயிலிருந்து உங்ைளது பபண்பிள்களைகளப் போதுைோத்துக்பைோள்ளுங்ைள்.
HPV தடுப்பூசிகய இருதைகவைள் பபற்றுக்பைோள்வதற்ைோன விண்ணப்பம் உங்ைள் வசதி ைருதி
இத்துைன் இகணக்ைப்பட்டுள்ளது.
தமலதிை தைவல்ைளுக்கு,
பதோைர்பு பைோள்ளவும்:


உங்ைள் பகுதி சுைோதோர கவத்திய அதிைோரி (MOH):



பதோற்றுதநோய் விஞ்ஞோனப் பகுதி, சுைோதோர அகமச்சு, இல. 231, டி தசரம் இைம், பைோழும்பு 10.
பதோ.தப. : 0112695112
ஈ பமயில் : chepid@sltnet.lk



வோசிக்ைவும்
Human Papillomavirus Vaccine: WHO position paper, October 2014,Weeekly Epidemiological Record,
No.43,2014,89,465-492.
http://www.who.int/wer/2014/wer8943/en/
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Annexure 1A
..............................................................
ys;j;a fouõmshks
.eí f., ms<sld je<elaùu i|yd yshquka memsf,daud ffjri (HPV) tkak; Y%S ,xldfõ cd;sl m%;sYla;slrK
jevigykg we;=<;a lr we;'
6 fY%aKsfha bf.kqu ,nk ish¿u .eyeKq orejka i|yd ,nd fok yshquka memsf,daud ffjri tkak; ms<sn|
úia;r m;%sldj fï iuÕ tjñ'
wjYH tkak;alrKh i|yd orejdf.a tkak;a igyka lrkq ,nk ~~orejdf.a fi!LH j¾Ok igyka fmd;~~
(Child Health Development Record) ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Èk mdi,g tjk fuka b,a,ñ'
jix.; frda. úoHd wxYh
fi!LH wud;HxYh

fi!LH ffjoH ks,Odß ld¾hd,h
________________________________________________________

úia;r m;%sldj lshjd HPV tkak; ms<sn|j ±kqj;a jqfKñ' orejdf.a fi!LH j¾Ok igyka fmd; fï iu.
tjñ'
jeo.;a lreKq
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
uj$mshd$Ndrlref.a ku

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
uj$mshd$Ndrlref.a w;aik

இணைப்பு I A

…………………..........………….
கர்ப்பப்ணப

கழுத்துப்

புற்றுந ோய்

தடுப்புக்கோன

உங்களின் தகைலுக்கோக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

மனித

பப்பிந

HPV தடுப்பூசியோனது, நதசிய ந ோயயதிர்ப்புச்சக்தியளித்தல்
போடசோண

மோைைிகளுக்கும் 2017 ஆம் ஆண்டி

ோமோ

ணைரஸ்

(HPV) தடுப்பூசி பற்றிய

ிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மூ

ிருந்து ஒரு போடசோண

தகைல்

தோள்

ம், தரம் 6 இல் உள்ள அணனத்துப்

சோர்ந்த தடுப்பூசியோக ைழங்கப்படுகிறது.

HPV தடுப்பூசி ைழங்குைதற்கு ………..............……………………. ஆம் திகதி உங்கள் மகளுடன் அைருக்குரிய "பிள்ணளயின்
ஆநரோக்கிய

ைளர்ச்சிப்

பதிநைட்ணடயும்" (அைருக்கு ைழங்கப்பட்ட

தைறோது அனுப்பிணையுங்கள்.

தடுப்புமருந்து

யதோற்று ந ோய் ைிஞ்ஞோனப்பிரிவு

ைிைரங்கணளக்

யகோண்ட

புத்தகம்)

சுகோதோர ணைத்திய அதிகோரி

சுகோதோர அணமச்சு

____________________________________________
ோன்

கர்ப்பப்ணப

கழுத்துப்

புற்றுந ோய் தடுப்புக்கோன

மனித

பப்பிந

ோமோணைரஸ்

(HPV) தடுப்பூசி

பற்றிய

தகைல்

தோளிணனப் யபற்றுக்யகோண்நடன். என் மகளுடன், அைருக்குரிய "பிள்ணளயின் ஆநரோக்கிய ைளர்ச்சிப் பதிநைட்ணடயும்"
அனுப்பிணைக்கின்நறன்.

நைறு குறிப்புகள்
……………………………………………………....................................................................................................................……………………………………..
………………………………............................……
தோய்/ தந்ணத/ போதுகோை

ர் இன் யபயர்

…………….............................…………………………
தோய்/ தந்ணத/ போதுகோை

ர் இன் ணகயயோப்பம்

…………………………….

An information sheet on Human Papilloma Virus (HPV) vaccine for cervical cancer prevention is attached
herewith for your information.
HPV vaccine is given through the National Immunization Programme as a school based vaccination from
2017 for all girls in Grade 6.
Please be kind enough to send “Child Health Development Record“(the booklet containing Immunization
details of the child) along with your daughter to the school on …………………………… for HPV vaccination.

Epidemiology Unit
Ministry of Health

Medical Officer of Health

_____________________________________

I received the information sheet on the Human Papilloma Virus (HPV) vaccine for cervical cancer
prevention. Herewith I am sending the Child Health Development Record.

Any Remarks
…………………………………………........................................………………………………………………..

………………………………..........……

……………………………........................…..

Name of the Mother/ Father/ Guardian

Signature of the Mother/ Father / Guardian

