
‘க�ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து வழங�ல் 

திட்்டததிற�ோன ததோ்டர்ோ்டல்�ளில் உதவுதல்

ந�ோயெதிர்ப்புத் திறனூட்டல்  
மற்றும் தடுப்பூசி மருந்து 

உருவோக்கத்திற்்கோன 
‘மருததுவப் �லைச்  

தசோல்-விளக�த திரட்டு’

Tamil | தமிழ்

Glossary of Medical Terminology for 
Immunisation and Vaccine development

Produced by Health and Social Policy Branch NSW Ministry 
of Health, NSW Multicultural Health Communication Service, 
NSW Refugee Health Service and School of Population Health, 
University of New South Wales



‘க�ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து வழங�ல் திட்்டததிற�ோன ததோ்டர்ோ்டல்�ளில் உதவுதல்
தடுப்பூசி மருந்து்களின் தெோரிப்பு மற்றும் அவற்்ற �்்டமு்றப்்படுத்துதல் ஆ்கிெவற்்ற 
இன்னும் �ன்றோ்க விளங்கிகய்கோண்டு அ்த மற்றவர்்களுககுத் யதரிெப்்படுத்துவதற்்கோ்க சமூ்க 
அ்மப்பு்கள், யமோழிய்பெர்ப்்போளர்்கள் மற்றும் யமோழிய்பெர்த்து்ரப்்போளர்்கள், இருயமோழி ந்பசும் 
ஊழிெர்்கள் மற்றும் சமூ்கத் த்ைவர்்களுககு உதவுவதற்்கோ்க இந்த ‘யசோல்-விளக்கத் திரடடு’ 
(glossary) உருவோக்கப்்படடுள்ளது. 

த்ோறுப்புததுறப்பு
தடுப்பூசி மருந்து வழங்கல் மற்றும் தடுப்பு மருந்து்களின் தெோரிப்பு என்்பன யதோ்டர்்போன ்கடினமோன 
மருத்துவப் ்பதங்களுக்கோன அர்த்தங்க்ள எளிெ யமோழிெில் அளிப்்பது இந்த ‘யசோல்-விளக்கத் 
திரட’டின் ந�ோக்கமோகும். இத்த்கவல்்கள் ஒரு ஆதோரக குறிப்்போ்க மடடுநம ்பென்்படுத்தப்்ப்ட 
நவண்டும்.

்பின்னூட்டல்்க்ள நீங்கள் அளிக்க விரும்்பினோநைோ, இந்தப் ்படடிெலில் புதிெ வோர்த்்த 
அல்ைது ்பதம் எ்தயும் நசர்க்க விரும்்பினோநைோ, தெவு யசய்து இ்ைப் ந்பரோசிரிெர் ந�ோலி 
ஸீல் (Holly Seale) அவர்்களு்டன் h.seale@unsw.edu.au- இல் அல்ைது +61 (02) 9385 3129 -இல் 
யதோ்டர்புய்கோள்ளுங்கள்.  

ஏறபுககூறறு�ள் 
இந்த வளஆதோரத்தி்ன உருவோக்கிநெோர்: 
•  Associate Professor Holly Seale, School of Population Health, University of New South Wales
• Lisa Woodland, Director, NSW Multicultural Health Communication Service
• Dr Kylie Quinn, School of Health and Biomedical Sciences; RMIT University
•  Dr Sabira Shrestha, National Centre for Immunisation Research and Surveillance (NCIRS)
• Vicky Jacobson, Coordinator, Refugee Health Network Queensland   
• Dr Carissa Bonner, The School of Public Health, University of Sydney 

விகச்ட நனறி�ள்: 
இந்த ‘யசோல்-விளக்கத் திரட’டி்ன மீள்்போர்்வெிட்ட ்பின்வருநவோருககு �ன்றி �விை 
வி்ழ்கிநறோம். 
•  Associate Professor Christopher Blyth, Wesfarmers Centre of Vaccines and Infectious Diseases, 

Telethon Kids Institute.   
• Dr Nadia Chaves 
•  Benine Muriithi, Patricia Argüello de Avila and Mariam Elliott, Refugee Health Network Queensland
• Fartih Karakas and Ismail Akinci, All Graduates   
• Dr Jan Fizzell, Senior Medical Advisor, Public Health Response Branch, NSW Health 

நனறி�ள்
The Health Literacy Lab for testing the glossary using their online real-time editor 
(Ayre, J., et al. (2021). Sydney Health Literacy Lab (SHLL) Health Literacy Editor).
்கி்்டககும் இ்டம் https://hdl.handle.net/2123/24642

Translated and edited by Mezhiselvam Ponnusamy and Ajwad Mohomed Hashim.
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A
Adverse event (reaction)
Any unexpected or serious effect that 
happens after a vaccine or medicine. 
Something that was not expected to happen.    

 ்ோத� எதிரவிலளவு (எதிரவிலன)

தடுப்பூசி மருந்து அல்ைது மருந்து ஒன்்ற 
எடுத்துகய்கோண்்ட ்பிறகு ஏற்்படும் எதிர்்போரோத 
அல்ைது ்போரதூர வி்ளவு. ஏற்்படும் என்று 
எதிர்்போர்க்கோத ஒரு வி்டெம். 

Adverse event following immunisation (AEFIs)
An unexpected effect that happens after 
vaccination. The vaccine may have not been 
the reason for the problem.

கநோதெதிரப்புததிறனூட்்டலின ்ின 
ஏற்டும் ்ோத�மோன எதிரவிலளவு 

ந�ோயெதிர்ப்புத்திறனூட்டலின் ்பின் ஏற்்படும் 
ஒரு எதிர்்போரோ வி்ளவு. இந்தப் ்பிரசசி்னககு 
தடுப்பூசி மருந்து ்கோரைமோ்க இல்ைோமல் 
இருந்திருக்கைோம். 

Advisory Committee on Vaccines (ACV)
A group of experts that gives medical and 
scientific advice. The group talks to the 
Australian Government’s Minister for Health 
and the Therapeutic Goods Administration 
(TGA). They give advice on issues about 
vaccine safety and use. 

‘தடுப்பூசி மருந்து ஆகைோசலனக குழு’ (ACV)

மருத்துவ மற்றும் விஞ்ோன அறிவு்ர்க்ள 
வழஙகும் வல்லு�ர்்கள் குழு. ஆஸதிநரலிெ 
அரசோங்கத்தினது ‘சு்கோதோரத் தி்ைக்கள’ 
அ்மசசரு்டனும் ‘மருத்துவ சி்கிச்சப் 
ய்போருட்கள் �ிர்வோ்கம்’ (Therapeutic Goods 
Administration (TGA) எனும் அ்மப்பு்டனும் 
இந்தக குழுவினர் ்கைந்தோநைோசிப்்பர். தடுப்பூசி 
மருந்து்களின் ்போது்கோப்பு மற்றும் ்பென்்போடு 
குறித்த வி்டெங்க்ளப் ்பற்றி இவர்்கள் அறிவு்ர 
வழஙகுவர். 

Antibody
When the body gets sick or gets a vaccine, 
the body will make antibodies to protect it 
against that disease.
The body can then recognise the germs when 
that same disease happens again.

கநோதெதிரப்்ி

சரீரம் ந�ோய்வோய்ப்்படும்ந்போது, அல்ைது சரீரம் 
தடுப்பூசி மருந்து ஒன்்றப் ய்பறும்ந்போது, 
ந�ோெிலிருந்து தன்்னப் ்போது்கோத்துகய்கோள்ள 
சரீரம் ந�ோயெதிர்ப்்பி்க்ள உற்்பத்தி யசய்யும். 
அநத ந�ோய் மீண்டும் ஏற்்படும்ந்போது, சரீரத்தினோல் 
அந்த ந�ோய்க்கிருமி்க்ள அ்்டெோளம் 
்கண்டுய்கோள்ள இெலும். 

Antigen
A foreign (external) substance like bacteria, 
viruses, or fungi that cause infection and 
dis-ease if they get inside the body .  The 
immunes system detects them and produces 
antibodies to fight them. 

�ோப்பு மூைம்

்போகடீரிெோக்கள், ்வரஸு்கள், அல்ைது பூஞ்ச்கள் 
ந்போன்ற, சரீரத்திற்குள் யசன்றோல் யதோற்்றயும், 
ந�ோ்ெயும் ஏற்்படுத்தும் ஒரு அன்னிெ (யவளிப்புற) 
வஸது.  ந�ோயெதிர்ப்பு மு்ற்மெோனது 
அவற்்றக ்கண்டு்பிடித்து அவற்நறோடு 
ந்போரிடுவதற்்கோன ந�ோயெதிர்ப்்பி்க்ள உற்்பத்தி 
யசய்யும்.  

Adjuvant 
An adjuvant is an ingredient used in some 
vaccines. It helps our bodies make a stronger 
immune response. The adjuvant works 
together with other parts of the vaccine. They 
have been used in some vaccines for over 70 
years. 

எதிரப்்ோறறல் தூண்டி

‘து்ையூக்கி’ (adjuvant) என்்பது சிை 
தடுப்பூசி மருந்து்களில் ்பென்்படுத்தப்்படும் 
ஒரு யசய்ய்போருள் ஆகும். அதி-வலுவோன 
ந�ோயெதிர்ப்புத் திற்ன �மது சரீரங்கள் 
உருவோக்கிகய்கோள்ள இது உதவு்கிறது. தடுப்பூசி 
மருந்திலுள்ள மற்ற கூறு்களு்டன் இந்தத் 
து்ையூக்கி இ்ைவோய்ச யசெைோற்றும். சிை 
தடுப்பூசி மருந்து்களில் இ்வ 70 ஆண்டு்களுககும் 
நமைோ்கப் ்பென்்படுத்தப்்படடுள்ளன. 
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Anaphylaxis
A quick and serious allergic reaction. This 
could be a reaction to food or medicine. 
Symptoms can include breathing difficulties, 
loss of consciousness and a drop in blood 
pressure. The person will need urgent medical 
attention and can sometimes die.

 �டும் ஒவவோலம (‘ஆனஃ்ிைோகஸிஸ்’)

இது ஒரு வி்ரவோய் ஏற்்படும் ்போரதூரமோனயதோரு 
ஒவவோ்ம எதிர்வி்ன. உைவு அல்ைது மருந்தின் 
்கோரைமோ்க ஏற்்படும் எதிர்வி்னெோ்க இது 
இருக்கககூடும். சுவோசச சிரமங்கள், சுெ�ி்னவு 
இழப்பு, இரத்த அழுத்தக கு்றவு ஆ்கிென 
இதற்்கோன ந�ோெறிகுறி்களில் உள்ள்டங்கககூடும். 
்போதிக்கப்்பட்ட �்பருககு அவசர மருத்துவ 
சி்கிச்ச நத்வப்்படும், சிை நவ்ள்களில் 
்போதிப்்பிற்குள்ளோனவர் மரைம் அ்்டெககூடும். 

Association
A link between one event taking place at the 
same time as another event. The fact that 
they are happening together does not prove 
that one event caused the other event.

சம்்ந்தத-ததோ்டரபு

ஒரு �ி்கழ்விற்கும், அநத ந�ரத்தில் இ்டம்ய்பறும் 
அநத ந்போன்ற இன்யனோரு �ி்கழ்விற்கும் 
இ்்டநெெோன யதோ்டர்பு. இந்த இரண்டு 
�ி்கழ்வு்களும் ஒநர ந�ரத்தில் இ்டம்ய்பறு்கின்றன 
என்ற ந்போதும் ஒரு �ி்கழ்வின் ்கோரைமோ்கநவ மற்ற 
�ி்கழ்வு ஏற்்படு்கிறது என்்பது உறுதிெோ்கோது. 

Asymptomatic
Someone with no sign of infection. 

கநோெறிகுறிெில்ைோ

ந�ோய்த்யதோற்றிற்்கோன அறிகுறி்கள் ஏதும் இல்ைோத 
ஒருவர்

Attenuated vaccine
Live vaccines use a less strong (or attenuated) 
form of the germ that causes a disease. These 
vaccines are like the natural infection that they 
help prevent.  They create a strong and long-
lasting immune response. 

குலற-வீரிெத தடுப்பூசி

ந�ோய் ஒன்றி்னத் நதோற்றுவிககும் ்கிருமிெின் 
வலு கு்றந்த (அல்ைது வீரிெம் கு்றந்த) 
வடிவம் ஒன்்ற உெிருள்ள தடுப்பூசி மருந்து்கள் 
்பென்்படுத்து்கின்றன. இந்தத் தடுப்பூசி 
மருந்து்கள் அ்வ தடுக்க உதவும் இெற்்்கெோன 
ந�ோய்த்யதோற்று்க்ளப் ந்போன்றதோகும். வலுவோன 
மற்றும் நீண்்ட �ோட்களுககு நீடிக்கககூடிெ 
ந�ோயெதிர்ப்புச யசெல்திற்ன இ்வ 
உருவோககு்கின்றன.  

Australian Technical Advisory Group on 
Immunisation (ATAGI)
A group of experts that helps the Government 
to make decisions on the use of vaccines in 
Australia. 

‘ஆஸ்திகரலிெத தடுப்பூசி மருந்தளிப்பு 
ததோழில்-நுட்் அறிவுலரக குழு’(ATAGI)

ஆஸதிநரலிெோவில் தடுப்பூசி மருந்து்களின் 
்பென்்போடடி்னப் ்பற்றிெ முடிவு்க்ள 
நமற்ய்கோள்ள அரசோங்கத்திற்கு உதவும் ஒரு 
வல்லு�ர் குழு.

Australian Immunisation Register
An electronic register that contains 
information on all vaccines given to all 
Australians. 

ஆஸ்திகரலிெத தடுப்பூசி மருந்தளிப்புப் 
்திகவடு

அ்னத்து ஆஸதிநரலிெர்்களுககும் இ்டப்்படடுள்ள 
அ்னத்துத் தடுப்பூசி மருந்து்க்ளப் ்பற்றியுமோன 
த்கவல்்க்ளக ய்கோண்டுள்ள மின்னணுப் 
்பதிநவடு. 
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B
Batch assessment
A process of checking that the vaccines 
used in Australia are of high quality. The 
Therapeutic Goods Administration will do 
these checks.

தடுப்பூசித ததோகுதி மதிப்பீடு

ஆஸதிநரலிெோவில் ்பென்்படுத்தப்்படும் தடுப்பூசி 
மருந்து்கள் உெர்தரமோன்வ என்்ப்தச 
நசோதித்து உறுதிப்்படுத்துவதற்்கோன யசெல்மு்ற.  
‘மருந்துவ சி்கிச்சப் ய்போருட்கள் �ிர்வோ்கம்’ இந்த 
நசோத்ன்க்ள நமற்ய்கோள்ளும்.

Boost (Booster injection)
An additional vaccine after the first one, given 
to either build up better immunity or to make 
sure the immunity lasts longer.

தசெலூக�ம் (தசெலூக� ஊசி)

இன்னும் சிறந்த ந�ோயெதிர்ப்புத் திற்ன 
உருவோககுவதற்்கோ்க, அல்ைது ந�ோயெதிர்ப்புத் 
திறன் இன்னும் நீண்்ட ்கோைத்திற்கு நீடிப்்ப்த 
உறுதிப்்படுத்துவதற்்கோ்க முதல் தடுப்பூசி 
மருந்திற்குப் ்பிறகு கூடுதைோ்கக ய்கோடுக்கப்்படும் 
ஒரு தடுப்பூசி மருந்து. 
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Coalition for Epidemic Preparedness 
Innovations (CEPI)
An international organisation that will help 
many countries gain access to COVID-19 
vaccines.  It will help governments, including 
lower income countries, to access safe and 
effective vaccines for 20% of their population. 

‘த்ருந்ததோறறுத தடுப்பு ஆெததப்-
புததோக�ங�ள் கூட்்டலமப்பு’ (CEPI)

‘ந்கோவிட-19’ தடுப்பூசி மருந்து்க்ளப் ய்பற ்பை 
�ோடு்களுககும் உதவும் ஒரு சர்வநதச அ்மப்பு. 
தமது மக்கள்யதோ்்கெில் 20 சதவீதத்தினருககுத் 
நத்வப்்படும் ்போது்கோப்பும் யசெலூக்கமும் 
மிக்கத் தடுப்பூசி மருந்து்க்ளப் ய்பறுவதற்கு 
கு்றவோன வருமோனம் உள்ள �ோடு்கள் உட்ப்ட,  
அரசோங்கங்களுககு இந்த அ்மப்பு உதவு்கிறது. 

Cell culture
Using cells grown in liquid to make vaccine 
ingredients. 

உெிரணுக-�ைன உற்ததி

தடுப்பூசி மருந்து்கள் தெோரிக்க உதவும் 
யசய்ய்போருள்்க்ள உற்்பத்தி யசய்வதற்குப் 
்பென்்படுத்தப்்படும் திரவத்தில் வளர்க்கப்்படும் 
உெிரணுக-்கைன்்கள்.

Clinical Trial
A type of research study. People either receive 
a new vaccine or are in the control group. The 
control group may receive a different vaccine 
or a placebo, meaning a simple substance 
with no effects on the body. Participants 
usually do not know which group they are in.  
Scientists test the safety and benefits of new 
vaccines. 

மருததுவ-சி�ிச்லச முெறசி

ஒரு வ்்கெோன ஆரோய்சசி ஆய்வு. இதில் 
்கைந்துய்கோள்்பவர்்கள் புதிெயதோரு தடுப்பூசி 
மருந்து ஒன்றி்னப் ய்பறுவர், அல்ைது அவர்்கள் 
்கடடுப்்படுத்தப்்படும் குழு ஒன்றில் இருப்்போர்்கள். 
இந்தக ்கடடுப்்படுத்தப்்படும் குழுவில் உள்ளவர்்கள் 
நவயறோரு தடுப்பூசி மருந்தி்ன அல்ைது சரீரத்தின் 
மீது எவயவோரு வி்ன்ெயும் ஆற்றோத ‘மருந்துப் 
ந்போலி’ ஒன்றி்னப் ய்பறுவோர்்கள். தோம் எந்தக 
குழுக்களில் இருக்கிநறோம் என்்பது ய்போதுவோ்கப் 
்பஙகு்பற்று்பவர்்களுககுத் யதரிெோது. புதிெ 
தடுப்பூசி மருந்து்களின் ்போது்கோப்பு மற்றும் 
்பைன்்க்ள விஞ்ோனி்கள் நசோதிப்்பர். 

Cold chain 
Shipping and storing vaccines at the correct 
temperature.

குளிரப்்தன சங�ிலிதததோ்டர

தடுப்பூசி மருந்து்க்ள சரிெோன யவப்்ப-�ி்ைெில் 
நவறு இ்டங்களுககுக ்கப்்பல் ஏற்றுதல் மற்றும் 
நச்கரித்து்வத்தல்.    

Combination vaccine
Combination vaccines take two or more 
vaccines that could be given individually and 
put them into one shot.

கநோய்-நீககு ப்ளோஸ்மோ

்கை்வத் தடுப்பூசி மருந்து்கள் என்்பன 
தனித்தனிெோ்கக ய்கோடுக்கப்்ப்டககூடிெ இரண்டு 
அல்ைது அதற்கு அதி்கமோன தடுப்பூசி மருந்து்க்ள 
ஒநர ஊசிெோ்கக ய்கோண்டிருககும். 

Convalescent plasma
Plasma is the liquid part of blood. It is 
collected from a person after they have had 
an infection. The liquid contains antibodies 
against the germ. Sometimes this plasma 
can be given to other people to prevent them 
getting sick or to help them get better.     

கநோய்-நீககு நிணநீர

இரத்தத்தில் உள்ள திரவப் ்பகுதி �ிைநீர் 
(ப்ளோஸமோ) எனப்்படு்கிறது. ஒருவருககு 
ந�ோய்த்யதோற்று ஒன்று ஏற்்படடிருந்ததன் ்பிறகு 
இது அவரது சரீரத்திலிருந்து நச்கரிக்கப்்படு்கிறது.  
ந�ோய்க்கிருமிககு எதிரோய்ச யசெைோற்றும் 
ந�ோயெதிர்ப்்பி்கள் இந்தத் திரவத்தில் இருககும். 
சிை நவ்ள்களில், ந�ோய்வோய்ப்்படுவதிலிருந்து 
மற்றவர்்க்ளக ்கோப்்பதற்கு, அல்ைது 
ந�ோய்வோய்ப்்பட்டவர்்க்ளக குைப்்படுத்துவதற்கு 
இந்த �ிைநீர் (ப்ளோஸமோ) ய்கோடுக்கப்்ப்டைோம். 
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Conjugate vaccine
The joining together of two compounds 
(usually a protein and polysaccharide) to 
increase a vaccine’s effectiveness.

இலணத தடுப்பூசி மருந்து

தடுப்பூசி மருந்து ஒன்றின் யசெலூக்கத்தி்ன 
அதி்கப்்படுத்துவதற்்கோ்க இரண்டு ய்போருள் 
கூறு்க்ள ஒன்றி்ைககும் யசெல்மு்ற 
(வழ்மெோ்க ஒரு புரதம் மற்றும் ஒரு ‘்போலி-
சோக்க்ரடு’(polysaccharide))

Control group
A group of people who do not receive the 
vaccine or drug being tested. Instead, they 
may get the normal intervention (drug, 
vaccine, or treatment), a placebo or nothing. 
The aim of the trial is to compare what 
happens in each group. The results must be 
different enough between the two groups to 
prove that the difference has not just occurred 
by chance.  
A placebo is a ‘dummy’ treatment, such as a 
sugar pill, that looks the same. 

�ட்டுப்்ோட்டுக குழு

நசோதிக்கப்்படும் தடுப்பூசி்ெ அல்ைது 
மருந்தி்னப் ய்பறோத ஒரு குழுவினர். ்பதிைோ்க, 
இவர்்கள் சோதோரைமோன சி்கிச்ச மு்ற்க்ள 
(மருந்து, தடுப்பூசி மருந்து அல்ைது ்வத்திெம் 
ஆ்கிென), அல்ைது ஒரு ‘மருந்துப் ந்போலி்ெ’ 
ய்பறககூடும், அல்ைது இவர்்கள் எ்தயுநம 
ய்பறோமலும் இருக்கககூடும். ஒவயவோரு 
குழுவினருககும் என்ன �்டக்கிறது என்்ப்த 
ஒப்்பிடடுப் ்போர்ப்்பநத இந்த நசோத்ன-
முெற்சிெின் ந�ோக்கம். முடிவு்களில் ்கோைப்்படும் 
வித்திெசமோனது தற்யசெைோ்க ஏற்்பட்டது 
அல்ை என்்ப்த �ிரூ்பிககும் அளவிற்கு 
இரண்டு குழுக்களுககும் இ்்டநெ ்கோைப்்படும் 
வித்திெோசமோனது ந்போதுமோன அளவிற்கு 
மோறு்பட்டதோ்க இருக்கநவண்டும். 

‘மருந்துப் ந்போலி’ என்்பது உண்்மெோன 
மோத்தி்ர்ெப் ந்போைத் நதோன்றும் சர்க்க்ர 
மோத்தி்ர்ெப் ந்போன்ற ஒரு ‘ந்போலி’ ்வத்திெம் 
ஆகும். 

Contraindication
An illness (or health condition) that increases 
the risk for a serious adverse health 
consequence. 

முரண் -அறிகுறி

்போரதூரமோன உ்டல்�ைப் ்பின்வி்ளவு ஒன்று 
ஏற்்படுவதற்்கோன அ்போெத்தி்ன அதி்கரிக்கச 
யசய்யும் ஒரு ந�ோய் (அல்ைது உ்டல் �ி்ை).

COVAX
An international partnership that aims to 
support the development and delivery of the 
COVID-19 vaccines fairly around the world.

‘க�ோவோகஸ்’

‘ந்கோவிட-19’ தடுப்பூசி மருந்து்களின் 
உருவோக்கத்திற்கும், உைய்கஙகும் �ிெோெமோன 
மு்றெில் அவற்்ற வி�ிநெோ்கிப்்பதற்குமோன 
ஆதரவுதவி்க்ள அளிப்்ப்த ந�ோக்கமோ்கக 
ய்கோண்்டயதோரு சர்வநதச கூட்டோண்்ம.
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Deltoid
A muscle in the upper arm where vaccine is 
given.

கதோள் நிமிரததித-தலச (த்டல்்டோய்டு)

நமல் புஜத்தில் தடுப்பூசி மருந்து இ்டப்்படும் 
இ்டத்திலுள்ள த்ச

Dose
An amount of a medicine or drug taken.

மருந்தளவு

மருந்தின் அளவு அல்ைது எடுத்துகய்கோள்ளப்்படும் 
மருந்தின் அளவு

Dosing error
When medicines are given in the wrong 
amount, at the wrong time point or to the 
wrong person.

மருந்தளவுப் ்ிலழ

தவறோன அளவில், தவறோன ந�ரத்தில் 
அல்ைது தவறோன �்பருககு மருந்து்கள் 
ய்கோடுக்கப்்படும்ந்போது �ி்கழும் ்பி்ழ



Glossary of Medical Terminology for Immunisation and Vaccine development - Tamil Page P10

E
Efficacy 
How well a vaccine works during a research 
study.

தசெைோறறல்

ஆரோய்சசி ஆய்வு்களின் ந்போது தடுப்பூசி மருந்து 
ஒன்று யசெைோற்றும் ஊக்க அளவு 

Effectiveness 
How well a vaccine works in the real world.

தசெல்திறன

ெதோர்த்தமோன உை்கில் தடுப்பூசி மருந்து ஒன்று 
யசெைோற்றும் திறனளவு

Epidemic
A widespread amount or rapid increase of 
an infectious disease in a community at a 
particular time. More cases than normal. 

த்ருந்ததோறறு

ஒரு சமூ்கத்தில், குறிப்்பிட்ட ஒரு ந�ரத்தில் 
யதோற்றுந�ோய் ஒன்றின் அதிெளவுப் ்பரவல், 
அல்ைது அதன் ்பரவலில் ஏற்்படும் வி்ரவோன 
அதி்கரிப்பு. ய்போதுவோ்க இருப்்ப்த வி்ட, 
்போதிக்கப்்பட்டவர்்களின் எண்ைிக்்க அதி்கமோ்க 
இருககும்.  

Elimination of infection
Zero cases of an infection in a specified 
geographic area (i.e. a country). Example: 
Measles in Australia.

கநோய்தததோறறு ஒழிப்பு

குறிப்்பிட்ட ஒரு புவிப்-்பகுதிெில் (அதோவது 
ஒரு �ோடடில்) ந�ோய்த்யதோற்று ஒன்று 
ஏற்்படடுள்ளவர்்களின் எண்ைிக்்க பூஜெமோ்க 
இருத்தல். உதோரைத்திற்கு: ஆஸதிநரலிெோவில் 
தட்டம்்ம.

Eradication
Zero cases of the germ in the entire world. 
Example: Smallpox.

முழு-ஒழிப்பு

குறிப்்பிட்ட ஒரு ந�ோய்-நுண்மம் முழு உை்கிலும் 
இல்ைோமல் பூஜெமோ்க இருத்தல். உதோரைம்: 
ய்பரிெம்்ம.
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Herd immunity
When most people in a community have 
protection against an infection. High levels of 
protection make it more and more difficult for 
the germ to pass from person to person. This 
can successfully stop the spread of disease in 
the community.

சமூ�ததில் 
த்ரும்்ோகைோகனோரகநோதெதிரப்புத திறன

ஒரு சமூ்கத்திலுள்ள ய்பரும்்போன்்மெோன 
மக்களுககு ஒரு யதோற்றிற்கு எதிரோன 
ந�ோயெதிர்ப்புத் திறன் இருககும் �ி்ை. 
உெர்ந்த ்போது்கோப்பு அளவு்களின் ்கோரைமோ்க 
ந�ோய்க்கிருமிெினோல் ஒரு �்பரி்டமிருந்து 
இன்யனோரு �்பருககுக ்க்டந்து யசல்வது அதி 
சிரமமோனதோ்க இருககும். சமூ்கத்தில் ந�ோய் 
்பரவுவ்த இதனோல் யவற்றி்கரமோ்க �ிறுத்த இெலும். 
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Immune system
The body’s system for identifying and killing 
germs to protect us against infection and 
disease. It involves making antibodies 
that move in the blood, recognize foreign 
substances like bacteria and viruses, and 
attach to them. It signals to the body to get rid 
of the foreign substances.     

கநோதெதிரப்பு முலறலம

இது, யதோற்று்கள் மற்றும் ந�ோய்்களிலிருந்து 
�ம்்மப் ்போது்கோப்்பதற்்கோ்க ந�ோய்க ்கிருமி்க்ள 
அ்்டெோளம் ்கண்டு அவற்்றக ய்கோல்வதற்்கோ்க 
�மது சரீரம் ய்கோண்டுள்ள மு்ற்மெோகும். 
இரத்தத்து்டன் ்கைந்து யசன்று, ்போகடீரிெோக்கள் 
மற்றும் ்வரசு்கள் ந்போன்ற �மது சரீரத்திற்கு 
அப்்போற்்பட்ட வஸதுக்க்ள அ்்டெோளம் 
்கண்டு அவற்று்டன் ஒடடிகய்கோள்ளும் 
ந�ோயெதிர்ப்்பி்களின் உருவோக்கம் இதில் 
உள்ள்டஙகும். �மது சரீரத்திற்கு அப்்போற்்பட்ட 
வஸதுக்க்ள அழிப்்பதற்்கோன சமிக்்்க்ள 
இது உ்டலுககு வழஙகும்.

Immune response
The immune response is how your body 
recognizes and defends itself against bacteria, 
viruses, and substances that appear foreign 
and harmful.

கநோதெதிரப்புச் தசெல்

�மது சரீரத்திற்கு அப்்போற்்பட்டதோ்கவும், 
தீஙகு ஏற்்படுத்துவதோவும் நதோன்றும் 
்போகடீரிெோக்கள் மற்றும் ்வரசு்க்ள 
அ்்டெோளம் ்கண்டு அவற்றிலிருந்து 
தன்்னப் ்போது்கோத்துகய்கோள்வதற்்கோ்க 
சரீரம் நமற்ய்கோள்ளும் தற்்கோப்பு �்டவடிக்்க 
‘ந�ோயெதிர்ப்புச யசெல்’ எனப்்படு்கிறது.  

Immunity
Being able to avoid getting sick or avoid 
getting infected when exposed to a germ. 
Your body builds this immunity by either being 
exposed to the gems or by getting a vaccine. 
Your immune system has a “memory”- it can 
remember germs that it has seen previously 
and knows how to attack them.

கநோதெதிரப்புத திறன

ந�ோய்க ்கிருமி  ஒன்்ற எதிர்ய்கோள்ளும்ந்போது 
சு்கவீனம் அ்்டவ்த அல்ைது ந�ோய்த்யதோற்றிற்கு 
ஆளோவ்தத் தவிர்ப்்பதற்்கோன திறன். ந�ோய்க 
்கிருமி்க்ள எதிர்ய்கோள்வதன் முைம் அல்ைது 
தடுப்பூசி மருந்து ஒன்றி்ன இடடுகய்கோள்வதன் 
மூைம் உங்களு்்டெ சரீரம் இந்த ந�ோயெதிர்ப்புத் 
திற்ன உருவோக்கிகய்கோள்ளும். உங்களு்்டெ 
ந�ோயெதிர்ப்பு மு்ற்மககு ஒரு “்ோ்ப்க சகதி” 
உள்ளது - தோன் முன்பு ்கண்டிருந்த ந�ோய்க 
்கிருமி்க்ள �ி்னவுகூர அதனோல் இெலும், 
மற்றும் அவற்்ற எப்்படித் தோககுவது என்்ப்தயும் 
அது அறியும்.  

Immunisation
The process of developing immunity to an 
infection, usually by getting vaccinated. 

கநோதெதிரப்புத திறனூட்்டல்  

ய்போதுவோ்க, தடுப்பூசி மருந்தி்ன இடுவதன் மூைம் 
ந�ோய்த்யதோற்று ஒன்றிற்ய்கதிரோன எதிர்ப்புத் 
திற்ன உருவோககும் யசெல்மு்ற

Inactivated vaccine
A vaccine made from a germ that has been 
killed. The germ is killed either by high heat 
or by chemicals. When this killed germ is 
injected into your body, it helps your immune 
system learn to find the germ, without the risk 
of getting sick.

உெிரில்ைோ நுண்மத தடுப்பு மருந்து

ய்கோல்ைப்்பட்ட ந�ோய்க ்கிருமி ஒன்றிலிருந்து 
தெோரிக்கப்்படும் தடுப்பு மருந்து. அதியுெர் யவப்்பம் 
அல்ைது இரசோெனப் ய்போருட்களின் மூைம் ந�ோய்க 
்கிருமி ய்கோல்ைப்்படு்கிறது. ய்கோல்ைப்்பட்ட இந்த 
ந�ோய்க ்கிருமி உங்களு்்டெ சரீரத்தில் ஊசி மூைம் 
ஏற்றப்்படும்ந்போது, உங்களுககு சு்கவீனம் ஏற்்படும் 
அ்போெம் இல்ைோமல் இந்த ந�ோய்க ்கிருமி்ெ 
அ்்டெோளம் ்கோைக ்கற்றுகய்கோள்ள உங்களு்்டெ 
ந�ோயெதிர்ப்பு மு்ற்மககு இது உதவு்கிறது. 
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Lipid
Lipid is fat that is used to make a protective 
bubble around the mRNA in mRNA vaccines. 
mRNA is a type of small molecule. mRNA is 
very weak and breaks down quickly in the 
body if it is not protected. Once the mRNA 
is transported into the cell, it is broken down 
inside the cell.

‘லி்ிட்’ த�ோழுப்பு (Lipid)

‘mRNA’-தடுப்பு மருந்து்களில் ‘mRNA’-்வச 
சுற்றிப் ்போது்கோப்புக குமிழ் ஒன்்ற உருவோக்கப் 
்பென்்படுத்தப்்படும் ய்கோழுப்பு ‘லி்பிட’ எனப்்படு்கிறது.  
‘mRNA’ என்்பது ஒரு வ்்கப்்பட்ட சிறு மூைககூறு 
ஆகும். ‘mRNA’ மி்கவும் ்பைஹீனமோனது, ஆ்கநவ 
்போது்கோக்கப்்ப்டோவிட்டோல், சரீரத்திற்குள்ளோ்க இது 
வி்ரவில் ய�ோறுங்கிவிடும். உெிரணுககுள்நள 
‘mRNA’ ்க்டத்தப்்பட்டதும், அந்த உெிரணுககுள் அது 
ய�ோறுங்கிவிடு்கிறது. 
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Messenger RNA (mRNA)
A type of small molecule that your cells use as 
instructions to make protein. mRNA tells your 
cells how to put together a specific protein 
using building blocks (called amino acids). 
You have many millions of mRNA molecules in 
your body at any one time- all being used to 
make proteins.

தசய்திெோள் RNA (mRNA)

புரதத்தி்ன உருவோககுவதற்்கோன உத்தரவு்க்ளப் 
்பிறப்்பிககும் ஒரு வ்்கெோன சிறு மூைககூறு. 
‘அமிநனோ’ அமிைங்கள் என்று யசோல்ைப்்படும் 
‘்பில்டிங-புயளோக’கு்ளக ய்கோண்டு குறிப்்பிட்ட 
ஒரு புரதத்தி்ன எவவோறு ்கட்ட்மப்்பது என்று 
உங்களு்்டெ உெிரணுக ்கைன்்களுககு ‘mRNA’ 
யசோல்லும். புரதங்க்ள உருவோக்கப் ்பென்்படுத்தப்
்படடுகய்கோண்டிருககும் ்பை மில்லிென் ்கைக்கோன 
‘mRNA’ மூைககூறு்கள் எவயவோரு ந�ரத்திலும் 
உங்களு்்டெ சரீரத்தில் இருககும்.  

mRNA vaccine
mRNA vaccines teach our cells how to make 
a harmless protein—or even just a piece of 
a protein. This protein activates an immune 
response inside our bodies. That immune 
response, which produces antibodies, is what 
protects us from getting very unwell if the real 
virus enters our bodies.

‘mRNA’ தடுப்பு மருந்து

தீஙகு ஏற்்படுத்தோத புரதம் ஒன்்ற – அல்ைது 
சோதோரைமோன ஒரு புரதத் துண்்்டெோவது 
எவவோறு உருவோககுவது என்று �மது உெிரணுக 
்கைன்்களுககு ‘mRNA’ தடுப்பு மருந்து்கள் யசோல்லித் 
தரும். �மது சரீரங்களுககுள்ளோ்க ந�ோயெதிர்ப்புச 
யசெல் ஒன்்ற இந்தப் புரதம் இெக்கிவிடும். 
உண்்மெோன ‘்வரஸ’ �மது சரீரத்திற்குள் 
நு்ழந்தோல், இந்த ந�ோயெதிர்ப்புச யசெநை 
�ோம் தீவிர ந�ோய்ககு ஆளோவதிலிருந்து �ம்்மப் 
்போது்கோககும் ந�ோயெதிர்ப்்பி்க்ள உற்்பத்தி 
யசய்யும்.    

Morbidity
Illness that happens due to a specific infection 
or condition. 

  கநோயுறறய்நிலை அளவு

குறிப்்பிட்ட ஒரு யதோற்று அல்ைது  �ி்ை்மெின் 
்கோரைமோ்க ஏற்்படும் ந�ோய்

Mortality
Deaths that happen due to a specific infection 
or condition. 

மோள்வு 

குறிப்்பிட்ட ஒரு யதோற்று அல்ைது ந�ோய்�ி்ைெின் 
்கோரைமோ்க சம்்பவிககும் மரைங்கள்.

Multi-dose vial 
The containers (vials) hold more than one 
dose of a medicine or vaccine in a single vial. 

்ை-அளலவக குப்்ி

ஒரு மருந்தின் அல்ைது தடுப்பு மருந்தின் 
ஒன்றிற்கும் நமற்்பட்ட மருந்தளவு்க்ளக 
ய்கோண்டுள்ள தனியெோரு குப்்பி.
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Neutralisation
One way that our immune system can protect 
us from an infection. Our immune system 
makes antibodies that stick all over the surface 
of a virus. When the virus tries to stick onto our 
cells, the antibodies get in the way and stop the 
virus from getting into our cells.  They also help 
other parts of the immune system recognise 
and destroy the virus

நடு-நிலைப்்டுததல்

ந�ோய்த்யதோற்று ஒன்றிலிருந்து ந�ோயெதிர்ப்பு 
மு்ற்ம �ம்்மப் ்போது்கோக்க முடி்கின்ற ஒரு 
வழி. ஒரு ‘்வரஸ’-இன் நமற்்பரப்பு முழுதும் 
ஒடடிகய்கோள்ளும் ந�ோயெதிர்ப்்பி்க்ள �மது 
ந�ோயெதிர்ப்பு மு்ற்ம உற்்பத்தி யசய்்கிறது. 
�மது உெிரணுக்க ்கைன்்கள் மீது ஒடடிகய்கோள்ள 
ஒரு ‘்வரஸ’ முெற்சிககும்ந்போது இந்த 
ந�ோயெதிர்ப்்பி்கள் குறுக்கிடடு, அந்த ‘்வரஸ’ 
�மது உெிரணுக ்கைன்்களுககுள் நு்ழெோமல் 
தடுக்கின்றன. இந்த ‘்வரஸ’-ஐ அ்்டெோளம் ்கண்டு 
அவற்்ற அழிக்க ந�ோயெதிர்ப்பு மு்ற்மெின் 
மற்ற ்பகுதி்களுககும் இ்வ உதவு்கின்றன.  
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Pandemic
Spread of a new disease to every country 
around the world. 

த்ருந்ததோறறு

உை்்கச சுற்றியுள்ள ஒவயவோரு �ோடடிற்கும் ்பரவும் 
ஒரு புது ந�ோய்.

Pathogen
A germ that can cause disease if you are 
infected, such as a virus.

கநோய் நுண்ணுெிர

உங்களில் யதோற்றிக ய்கோண்்டோல் ந�ோ்ெத் 
நதோற்றுவிககும் ்வரஸ ந்போன்ற ஒரு ந�ோய்க 
்கிருமி. 

Peer-review
Independent experts examine other people’s 
research to make sure it is appropriate and 
correct.

சமநிலைகெோர மீள்்ரிசீைலன

மற்றவர்்களு்்டெ ஆரோய்சசி தகுந்ததும் 
சரிெோனதுமோகும் என்்ப்த உறுதியசய்வதற்்கோ்க 
சுெோதீன வல்லு�ர்்களோல் நமற்ய்கோள்ளப்்படும் 
்பரிநசோத்ன.

Placebo
A substance or treatment that has no effect 
on human beings.

மருந்துப் க்ோலி

மோனி்டர்்கள் மீது வி்ளவு எ்தயும் ஏற்்படுத்தோத 
ஒரு சி்கிச்ச அல்ைது வஸது. 

Polysaccharide vaccine
A vaccine containing long threads of sugar 
molecules, which look like the surface of 
some kinds of bacteria. Polysaccharide 
vaccines are available for pneumococcal 
disease (such as pneumonia).

‘க்ோலிசோக�லரடு’ தடுப்பூசி மருந்து

சிை வ்்கப்்பட்ட ்போகடீரிெோக்களின் 
நமற்்பரப்்பி்னப் ந்போைத் நதோன்றும் சர்க்க்ர 
மூைககூறு்களின் நீண்்ட இ்ழ்க்ள உள்ள்டக்கிெ 
ஒரு தடுப்பூசி மருந்து. ‘�ிநமோந்கோக்கல்’ ந�ோய்க்கோ்க 
(�ிநமோனிெோ எனும் சீதசன்னி ந்போன்ற ந�ோய்) 
‘்போலிசோக்க்ரடு’ தடுப்பு மருந்து்கள் ்கி்்டக்கிறன.  

Pre-Clinical Trial
A research study done before a clinical trial. 
The study tests whether a vaccine is safe 
to test on humans. As part of the COVID-19 
trials, animal models included experiments on 
animals including mice and macaques. 

சி�ிச்லசநிலை முன ஆய்வு (‘ப்ரீ-களினி�ல் 
ட்லரெல்’) 

மருத்துவ-நசோத்ன முெற்சி ஒன்றிற்கு 
முன்்போ்க யசய்ெப்்படும் ஒரு ஆரோய்சசி ஆய்வு. 
இவவோய்வு, ஒரு தடுப்பூசி மனிதர்்களில் 
்பரிநசோதிக்கப்்படுவதற்கு ்போது்கோப்்போனதோ என்்ப்த 
நசோதிக்கிறது.  ‘ந்கோவிட-19’ சம்்பந்தப்்பட்ட மருத்துவ-
முெற்சி்களின் ஒரு ்பகுதிெோ்க, சுண்ய்டலி்கள் மற்றும் 
‘யமக்கோக’ எனப்்படும் குரஙகு்க்ள உள்ள்டக்கிெ 
விைஙகு்களின் மீதோன நசோத்ன்கள் விைஙகு- 
மோதிரி-நசோத்ன்களில் உள்ள்டஙகும். 

Prime
The first time a vaccine is given.

முதற்டிநிலை

தடுப்பு மருந்து ஒன்று அளிக்கப்்படும் முதல் மு்ற

Protein subunit vaccine
Include harmless pieces (proteins) of the germ 
instead of the entire germ. Once vaccinated, 
our bodies recognize that the protein should 
not be there and build blood elements called 
T-lymphocytes and antibodies that will 
remember how to fight the germ if we are 
exposed in the future. 

‘புரத உ்-அைகுத தடுப்பு மருந்து’

முழு-ந�ோய்க்கிருமிககுப் ்பதிைோ்க, குறித்த 
ந�ோய்க்கிருமிெின் தீங்கற்ற து்கள்்க்ள 
(புரதங்க்ள) இது உள்ள்டக்கிெிருககும். 
தடுப்பூசி ஏற்றப்்பட்டதும், மருந்து ஒரு மு்ற 
இ்டப்்பட்டதும், இந்தப் புரதம் இஙகு இருக்கககூ்டோது 
என்்ப்த �மது சரீரம் இனம் ்கண்டு 
‘T-லிம்ஃந்போ்சடஸ’ எனும் இரத்தக கூறு்க்ளயும் 
ந�ோயெதிர்ப்்பி்க்ளயும் உருவோககும். 
எதிர்்கோைத்தில் இந்த ந�ோய்க்கிருமி்ெ 
�ோம் எதிர்ய்கோண்்டோல் அவற்நறோடு எவவோறு 
ந்போரிடுவது என்்ப்த இந்த இரத்தககூறு்களும், 
ந�ோயெதிர்ப்்பி்களும் �ி்னவில் ்வத்திருககும்.    
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Roll out 
The introduction of a new drug or vaccine. 
For the COVID-19 vaccination program this 
includes multiple phases: 1a, 1b, 2a, 2b, 3. 
Priority groups are identified by considering 
current public health and medical evidence 
on who would be most affected if they got 
COVID-19. 

அறிமு� விநிகெோ�ம்

புதிெ மருந்து அல்ைது தடுப்பூசி மருந்து 
ஒன்றின் அறிமு்கம். ‘ந்கோவிட-19’ தடுப்பூசி 
மருந்தளிப்புத் திட்டத்தில் இது 1a, 1b, 2a, 2b, 3 என்ற 
்பன்மு்கங்க்ளக ய்கோண்்டதோ்க இருககும். ‘ந்கோவிட-
19’ ந�ோய்த்யதோற்று ஏற்்பட்டோல் ெோயரல்ைோம் மி்க 
அதி்கமோ்கப் ்போதிக்கப்்படுவோர்்கள் என்்ப்தப் 
்பற்றிெ தற்ந்போ்தெ சு்கோதோர மற்றும் மருத்துவ 
ஆதோரங்க்ளக ்கருத்தில் ய்கோண்டு தடுப்பூசி 
மருந்தி்னப் ய்பறுவதற்்கோன முன்னுரி்மக 
குழுக்கள் தீர்மோனிக்கப்்படும்.   

Reactogenicity 
A group of effects that often happen after 
vaccination. It can include pain, redness 
or swelling around where the vaccine was 
injected. A person might feel tired, or hot or 
have a headache. Importantly, these are signs 
that an immune response is working.  

எதிரவிலளவுத ததோகுதி

தடுப்பூசி ஏற்றப்்பட்ட ்பின்னர், ய்பரும்்போலும் 
ஏற்்படும் வி்ளவு்களின் ஒரு யதோகுதி. வலி, 
தடுப்பூசி இ்டப்்பட்ட இ்டத்்தச சுற்றி ஏற்்படும் 
சிவந்த தன்்ம அல்ைது வீக்கம் ஆ்கிென இதில் 
உள்ள்டங்கைோம். ்க்ளப்பு, அல்ைது உஷைம் 
அல்ைது த்ைவலி என்்பன ஒருவருககு 
ஏற்்ப்டககூடும். முக்கிெமோ்க, இ்வ ந�ோயெதிர்ப்பு 
மு்ற்ம யசெல்்படு்கிறது என்்பதன் 
அ்்டெோளங்களோகும்.

Regulatory body
A government organisation that decides 
which vaccines can be registered in a country 
and legally used in the country.

�ட்டுப்்ோட்டுக குழு

எந்தத் தடுப்பு மருந்து்கள் ஒரு �ோடடில் 
்பதிவுயசய்ெப்்ப்டைோம் மற்றும் சட்டப்்படி அந்த 
�ோடடில் ்பென்்படுத்தப்்ப்டைோம் என்்ப்தத் 
தீர்மோனிககும் ஒரு அரசோங்க அ்மப்பு
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SARS-CoV-2
The official name of the virus that causes the 
disease known as COVID-19. It belongs to 
family of viruses called coronaviruses.

‘ஸோரஸ்-க�ோவ-2’

‘ந்கோவிட-19’ எனப்்படும் ந�ோ்ெத் நதோற்றுவிககும் 
‘்வரஸ’-இன் அதி்கோரப் பூர்வப் ய்பெர். இது 
‘ய்கோநரோனோ்வரஸு்கள்’ எனப்்படும் ஒரு ‘்வரஸ’ 
குடும்்பத்்தச நசர்ந்தது. 

Spike protein
Coronaviruses have sharp bumps on their 
surface. Those bumps are called spike 
proteins. They help the virus enter a person’s 
cells.

முள் புரதம் 

ய்கோநரோனோ்வரஸு்கள் அவற்றின் நமற்்பரப்்பில் 
கூர்்மெோன முடடு்க்ளக ய்கோண்டிருககும். அந்த 
முடடு்கள் ‘முள் புரதம்’ என்று யசோல்ைப்்படு்கின்றன. 
ஒருவரு்்டெ உெிரணுககுள் நு்ழெ இ்வ இந்த 
்வரஸ-இற்கு உதவு்கின்றன.  

Serology
Measuring the level of antibodies (immune 
proteins) present in the blood.

ஊநீரிெல் (தசகரோைஜி)

இரத்தத்தில் உள்ள ந�ோயெதிர்ப்்பி்கள் 
(ந�ோயெதிர்ப்புப் புரதம்)-இன் மட்டத்தி்ன 
அளவிடுதல்.

Side Effect
Any unwanted or unexpected effects of a 
vaccine.

்க� விலளவு

தடுப்பூசி மருந்து ஒன்றின் நவண்்டோத அல்ைது 
எதிர்்போரோத வி்ளவு்கள் எதுவும். 
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Therapeutic Goods Administration (TGA)
The Therapeutic Goods Administration (TGA) 
is responsible for checking vaccines and 
other medicines before they can be used in 
Australia.

‘மருததுவ சி�ிச்லசப் த்ோருட்�ள் நிரவோ�ம்’  
(TGA)

மருத்துவ சி்கிச்சப் ய்போருட்கள் �ிர்வோ்கம்’ 
(Therapeutic Goods Administration (TGA)) என்்பது, 
தடுப்பு மருந்து்களும் மற்ற மருந்து்களும் 
ஆஸதிநரலிெோவில் ்பென்்படுத்தப்்ப்ட இெல்வதற்கு 
முன்்போ்க அவற்்றச நசோதிப்்பதற்்கோன 
ய்போறுப்்்பக ய்கோண்டுள்ள ஒரு அ்மப்்போகும்.  

Thrombosis with thrombocytopenia syndrome 
(TTS)
A newly described serious condition. A person 
gets unusual blood clots in the brain or in 
other parts of the body. It is also associated 
with low platelet levels.

‘குலறந்த இரதத வட்டு�(்ிகளட்தைட்டு�ள்) 
ளோல் ஏற்டும் குருதியுலறவு’

புதிதோய் விளக்கம் யசோல்ைப்்படடுள்ள ஒரு 
்போரதூரமோன ந�ோய்-�ி்ை. மூ்ள அல்ைது 
சரீரத்தின் மற்ற ்பகுதி்களில் வழ்மககு 
மோறோன இரத்த உ்றவு்கள் ஒருவருககு 
ஏற்்படும். இரத்த வடடு்க(்பிநளடயைடடு்கள்) ளின் 
அளவு  கு்றவ்்டயும் �ி்ைநெோடும் இது 
சம்மந்தப்்படடிருககும்.    

Transmission
The ability of a virus to pass from one person 
to another.

்ரவல் 

ஒரு �்பரி்டமிருந்து இன்யனோரு �்பருககுப் ்பரவ 
்வரஸ ஒன்றிற்கு உள்ள திறன்.
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Vaccine
A type of medicine that supports our immune 
system to fight against certain germs and 
prevent disease. Usually, vaccines are given 
before the person encounters the germ. Each 
vaccine promotes the immune system to 
make antibodies against the germ. 

தடுப்பூசி மருந்து

குறிப்்பிட்ட ்கிருமி்களுககு எதிரோ்கப் ந்போரிடடு 
ந�ோ்ெத் தடுக்க �மது ந�ோயெதிர்ப்பு 
மு்ற்மககு உதவும் ஒரு வ்்க மருந்து. 
ய்போதுவோ்க ஒருவர் ்கிருமி்ெ எதிர்ய்கோள்வதற்கு 
முன்்போ்க அவருககுத் தடுப்பூசி மருந்து்கள் 
ய்கோடுக்கஇ்டப்்படும். ந�ோய்க ்கிருமி்களுககு 
எதிரோன ந�ோயெதிர்ப்்பி்க்ள உருவோக்க 
ந�ோயெதிர்ப்பு மு்ற்மககு ஒவயவோரு தடுப்பூசி 
மருந்தும் ஊக்கமளிககும்.    

Vaccination
Giving a vaccine to help the immune system 
develop protection from a specific disease.
Commonly used terms include shot, jab, 
needle, and inoculation.

தடுப்பூசி மருந்து வழங�ல்

குறிப்்பிட்ட ஒரு ந�ோெிலிருந்து 
்போது்கோத்துகய்கோள்ளுவதற்்கோனள உ்டலின் 
ந�ோயெதிர்ப்பு சகதி்ெ நமம்்படுத்துவதற்கு ககு 
உதவுவதற்்கோ்க தடுப்பூசி ஏற்றப்்படு்கிறதுமருந்து 
ஒன்்ற இ்டல். ‘ஏற்றல்’, ‘குத்துதல்’, ‘ஊசி’ 
, மற்றும் ‘தடுப்பூசி’ ஆ்கிென ய்போதுவோ்கப் 
்பென்்படுத்தப்்படும் ்பதங்களுககுள் அ்டஙகும்.ளில் 
உள்ள்டஙகும்.    

Vaccine Candidate
A new vaccine that is still being tested and is 
not licensed.

கசோதலன-நிலைத தடுப்பு மருந்து 

இன்னும் நசோதிக்கப்்படடுகய்கோண்டிருககும், 
மற்றும் அனுமதி வழங்கப்்ப்டோமலிருககும் ஒரு 
புதிெ தடுப்பூசி மருந்து.  

Vaccine hesitancy 
When a person is unsure about a vaccine 
and delays or refuses to receive the available 
vaccine.

தடுப்பூசித தெக�ம்

தடுப்பூசி மருந்தி்னப் ்பற்றி ஒருவர் 
உறுதிெில்ைோமல் �ி்ைெில் இருககும் �ி்ை்ம 
அல்ைது ்கி்்டக்கககூடிெதோ்க இருககும் தடுப்பூசி 
மருந்தினப் ய்பற்றுகய்கோள்ள அவர் தோமதித்தல் 
அல்ைது மறுத்தல்.

Variant (mutation)
Tiny changes in the genetic information inside 
a virus. Variants can occur when a virus 
multiplies or makes copies of itself. 

திரிபு (உருமோறறம்)

ஒரு ்வரஸின் உடபுறமோ்க உள்ள மரபுசோர் 
த்கவல்்களில் ஏற்்படும்  நுண்ைிெ மோற்றங்களோகும் 
இது. ஒரு ்வரஸ ்பன்ம்டங்கோகும் ந்போது அல்ைது 
அதன் ்பிரதி்க்ள அது உருவோககும்ந்போது அதன் 
‘திரிபு’்கள் (variants) ஏற்்ப்டைோம். 

Vial
A small container used to hold medicine

குப்்ி

மருந்்த அ்்டப்்பதற்்கோன சிறு ்கைன் 
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Waning immunity
When your level of immunity gets lower and 
lower with time.

குலறவுறும் கநோதெதிரப்புத திறன

்கோைப் ந்போக்கில் உங்களு்்டெ ந�ோயெதிர்ப்புத் 
திறன் ்படிப்்படிெோ்கக கு்றந்து வரும் �ி்ை. 

V Cont’d

Viral vector vaccine
Contains a modified version of a different 
virus from the one that causes COVID-19. 
Inside the modified virus, there is material 
from the virus that causes COVID-19. This is 
called a “viral vector.” Once the viral vector 
is inside our cells, the genetic material gives 
cells instructions to make a protein that is 
unique to the virus that causes COVID-19. 
Using these instructions, our cells make 
copies of the protein. This prompts our bodies 
to build T-lymphocytes and B-lymphocytes 
that will remember how to fight that virus if we 
are infected in the future.

‘ந்கோவிட-19’ ந�ோ்ெத் நதோற்றுவிககும் 
‘்வரஸ’-இலிருந்து நவறு்பட்ட ஒரு ‘்வரஸ’-
இன் மோற்றிெ்மக்கப்்பட்ட உரு்வ இது 
ய்கோண்டிருககும். ‘ந்கோவிட-19’ ந�ோ்ெ 
உண்்டோககும் ‘்வரஸ’-இல் இருககும் 
வஸது இந்த மோற்றிெ்மக்கப்்பட்ட ்வரஸ-
இற்குள்ளோ்க இருககும். இது “்வரல்-யவக்டர்” 
என்று யசோல்ைப்்படு்கிறது. �மது உெிரணுக 
்கைன்்களுககுள்ளோ்க இந்த ்வரல்-யவக்டர் 
ஒரு மு்ற யசன்றதும், ‘ந்கோவிட-19’ ந�ோ்ெ 
உண்்டோககும் ‘்வரஸ’-இன் தனித்துவத்்தக 
ய்கோண்்ட புரதம் ஒன்்ற உருவோககுவதற்்கோன 
உத்தரவு்க்ள இந்த மர்பிெல் வஸது உெிரணுக 
்கைன்்களுககுக ய்கோடுககும். இந்த உத்தரவு்க்ளப் 
்பென்்படுத்தி, �மது உெிரணுக ்கைன்்கள் 
இந்தப் புரதத்தின் ்பிரதி்க்ள உருவோககும். 
எதிர்்கோைத்தில் �மககு ந�ோய்த்யதோற்று ஏற்்பட்டோல், 
அந்த ‘்வர’ஸு்டன் எப்்படிப் ந்போரிடுவது என்்ப்த 
�ி்னவுகூரும் ‘T- லிம்ஃந்போ்சடடு்கள்’ மற்றும் 
‘B- லிம்ஃந்போ்சடடு்க’்ள உருவோக்க �மது 
சரீரத்தி்ன இது தூண்டும்.    

Viral shedding
When the virus made inside your body starts 
to be released into your surroundings. At that 
point, it may be spread or passed on to other 
people.  

லவரஸ் உதிரவு

்வரஸ உங்களு்்டெ சரீரத்துள் உருவோனதும், 
அது நீங்கள் இருககும் சுற்றுசசூழலில் 
யவளிவி்டப்்ப்டத் துவஙகும். அந்த ்கட்டத்தில் 
்வரஸ ்பரவைோம் அல்ைது மற்றவர்்களுககு அது 
்க்டத்தப்்ப்டைோம்.  


