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Measles



മീസല്സ് 
വൈറസ് മൂലം പകരുന്ന ഒരു സോംക്കമിക രരോഗമോണ് അഞ്ോം പനി 

അഥൈോ പപോങ്ങൻ പനി. 

റുബിര ോള, പറഡ് മീസിൽസ് എന്ന രപരുകളിലും ഈ രരോഗം 

അറി പെടുന്നു. 

കുട്ടികളിപല ഒരു പകര്ച്ചോരരോഗമോ ിട്ടോണ ്അഞ്ോം പനി

അറി പെടുന്നപെങ്കിലും ക്പോ ംപെന്നൈരിലും ഈ രരോഗം 

കണ്ടുൈരുന്നുണ്ട.്



കോരണങ്ങൾ
പോരോമിര്സോവൈറസ് ൈിഭോഗത്തിൽപെട്ട ആര്ച്.എൻ.എ വൈറസുകളോ മീസിൽസ്

വൈറസോണ്ഈരരോഗത്തിനുകോരണം.

മനുഷ്യരിൽ മോക്െരമഈരരോഗോണുക്കൾക്ക്നിലനിൽക്കോൻകഴി ു.

ആറ് മോസം മുെൽ മൂന്ന് ൈ സ്സുൈപര ുള്ള കുട്ടികളിലോണ് രരോഗമുണ്ടോകോനുള്ള

സോധ്യെകൂടുെൽ.

കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അമ്മ ിൽ നിന്്ന കിട്ടുന്ന ആന്റിരബോഡികളിൽ കൂപട ുള്ള 

സംരക്ഷണം ആറ് മുെൽ ഒൻപെ് മോസം ൈപര നീണ്ടു നിൽക്കും. അെിനോൽ അൈര്ച്ക്ക് 

രരോഗ സോധ്യെ കുറൈോണ്.

കുട്ടി ുപട പപോെു ആരരോഗയസ്ഥിെി ും രപോഷ്കോഹോര ലഭയെ ും രമോശം 

ആപണങ്കിൽ രരോഗം സങ്കീര്ച്ണ്ണമോകോനുള്ള സോധ്യെ കൂടുെലോണ.്

 ഒരിക്കൽ രരോഗം ൈന്നൈരിൽ ൈീണ്ടും ൈരോനുള്ള സോധ്യെ ൈിരളമോണ്. 



അസുഖം പകരൽ 

ൈോ ുൈിലൂപട പകരുന്ന രരോഗമോണ് മീസിൽസ്.

അണുബോധ് ുള്ള കുട്ടി ുപട അപെങ്കിൽ മുെിര്ച്ന്നൈരുപട മൂക്കിലും പെോണ്ട ിലും

ൈചോണ്വൈറസ് ഇരട്ടിക്കുന്നെ്.

മീസിൽസ് വൈറസ്ബോധ് ുള്ള ആൾ െുമ ക്്കുരപോൾ, െീറ്റുരപോൾ അപെങ്കിൽ

സംസോരിക്കുരപോൾ പുറരത്തക്കു പെറിക്കുന്ന െുള്ളികളിൽ വൈറസ്

ഉണ്ടോ ിരിക്കുക ുംഅൈൈോ ുൈിൽ കലരുക ും പെയ്യുന്നു. ഇെ് ശവസിക്കുന്നൈര്ച്ക്ക്

മീസിൽസ്അണുബോധ് ുണ്ടോകുന്നു.

ഇത്തരം െുള്ളികൾഏപെങ്കിലും ക്പെലത്തിൽ പെിക്കുക ോപണങ്കിൽആസ്ഥലൈും

മലിനമോകും. വൈറസുകൾക്ക് കുറചു മണിക്കൂറുകരളോളം സജീൈമോ ി

നിലപകോള്ളോൻ കഴി ുപമന്നെിനോൽഅത്തരം ക്പെലങ്ങളിൽ സ്പര്ച്ശിച രശഷ്ം ൈോ ,

കണ്ണ്, മൂക്ക്എന്നിൈിടങ്ങളിൽസ്പര്ച്ശിചോൽഅണുബോധ് ുണ്ടോകോം



ലക്ഷണങ്ങൾ
വൈറസുമോ ി സപര്ച്ക്കത്തിലോ ി 10 മുെൽ 14 ദിൈസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 
അഞ്ോം പനി ുപട ലക്ഷണങ്ങൾ ക്പകടമോൈും.



ലക്ഷണങ്ങൾ
പനി

ൈരണ്ട െുമ

മൂപക്കോലിെ്

കണ്ണുകൾക്്ക െുൈെു നിറം, കണ്ണിൽ നിന്ന് പൈള്ളപമോലിക്കൽ

പെോണ്ടരൈദന

ഉമിനീര്ച് ക്ഗന്ഥികൾ ൈീങ്ങുക

രകോപ്ലിക് രസ്പോട്ടുകൾ –ൈോ  ്ക്കുള്ളിൽ െുൈന്ന പശ്ചോത്തലത്തിൽ നീലരോശി ിലുള്ള 

മധ്യഭോഗരത്തോടുകൂടി  പെറി  പൈളുത്ത കുത്തുകൾ.

ശരീരമോസകലം പോടുകൾ

കുട്ടികപള അരപക്ഷിച് മുെിര്ച്ന്നൈരിലോ ിരിക്കും കടുത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ കോണപെടുക



പനി, െുമ്മൽ, മൂപക്കോലിെ,് െുമ, കണ്ണുകൾക്ക ്െുൈെ്, പൈളിചത്ത് 

രനോക്കോൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭൈപെടുക എന്നിൈ ോണ് ക്പോരംഭ 

ലക്ഷണങ്ങൾ. 

അപൂര്ച്ൈമോ ി ഛര്ച്ദ്ദി ും ൈ റിളക്കൈും ഉണ്ടോകോം. 

ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ മൂന്ന് മുെൽ നോല് ദിൈസം ൈപര നീണ്ടുനിൽക്കും.

ഇെിന് രശഷ്മോണ് െര്ച്മ്മത്തിൽ പോടുകൾ ക്പെയക്ഷപെടുന്നെ്. 

ഇരെോപടോെം ൈോ ്ക്കകത്്ത നീലകലര്ച്ന്ന െുൈെ് നിറത്തിലുള്ള 

പോടുകൾ ക്പെയക്ഷപെടോം. പനറ്റി ിലും പെൈിക്ക് പിന്നിലുമോണ ്ആദയം 

പോടുകൾ ക്പെയക്ഷപെടുക. 

പോടുകൾ മോറി  രശഷ്ം രനരി  െൈിട്ടുനിറം ഏെോനും ആഴ്ചകൾ 

നിലനിരന്ന ്ക്കും. 





രരോഗനിര്ച്ണ ം
സോധ്ോരണഗെി ിൽ, ശരീരത്തിപല പോടുകളുപട ും ൈോ ിൽ 

കോണപെടുന്ന കുത്തുകളുപട ും അടിസ്ഥോനത്തിൽ രഡോ്ടര്ച്ക്ക് 

രരോഗനിര്ച്ണ ം നടത്തോൻ സോധ്ിക്കും. 

Clinical diagnosis of measles requires a history of fever of at least three days, with at least 

one of the three C's (cough, coryza, conjunctivitis)

െില ൈസരത്തിൽ, അണുബോധ് സ്ഥിരീകരിക്കോൻ രക്തപരിരശോധ്ന ും 

നടത്തും. രരോഗോണുക്കൾപക്കെിപര ശരീരം ഉൽെോദിെിക്കുന്ന 

ആന്റിരബോഡികപള കപണ്ടത്തി ോണ് രരോഗനിര്ച്ണ്ണ ം നടത്തുന്നെ്. 

ELISA and hemagglutination inhibition is the most sensitive test used to detect measles 

antibody. A fourfold rise in measles antibody titre is considered diagnostic.

െലരചോറിപന ബോധ്ിക്കുന്ന സങ്കീര്ച്ണ്ണെ സ്ഥിരീകരിക്കോൻ നപട്ടെുകുത്തി 

രശഖരിക്കുന്ന ക്ദോൈകം പരിരശോധ്ന ്ക്ക് ൈിരധ് മോരക്കണ്ടിൈരും.



െികിത്സ (Treatment)
അഞ്ോം പനി ഒരു വൈറസ് അണുബോധ് ആ െിനോൽ അെിന് ക്പരെയകമോ  

െികിത്സകപളോന്നുമിെ. 

അണുബോധ് ുള്ള കുട്ടിക്ക് അപെങ്കിൽ മുെിര്ച്ന്ന ആൾക്ക് ശരി ോ  ൈിക്ശമം നൽകുക ും 

ധ്ോരോളം പൈള്ളൈും മറ്്റ ക്ദോൈകങ്ങളും നൽകുക ും ലക്ഷണോധ്ിഷ്ഠിെ െികിത്സ 

നൽകുക ും രൈണം. 

മറ്റുള്ളൈരിരലക്ക് അണുബോധ് പകരോെിരിക്കോൻ രൈണ്ട മുൻകരുെലുകൾ സവീകരിക്കുക

അഞ്ോം പനി ുപട ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് 7-10 ദിൈസത്തിനുള്ളിൽ സവ ം ശമനമുണ്ടോകും. 

എന്നിരുന്നോലും, രരോഗത്തിപെ കോഠിനയം അനുസരിച് ഇനി പറ ുന്ന െികിത്സകൾ 

അനിൈോരയം ആ ി ൈരോം .

പനി കുറ ുന്നെിനുള്ള മരുന്നുകൾ

പെൈി ിപല അണുബോധ് അപെങ്കിൽ നയൂരമോണി  രപോപല ുള്ള ബോ്ടീരി  അണുബോധ്കൾ 

ഉപണ്ടങ്കിൽ അൈപ ്ക്കെിപര ുള്ള ആന്റിബര ോട്ടിക്കുകൾ.

വൈറ്റമിൻ എ സപ്ളിപമന്റു കൾ



വിറ്റാമിന് എ 
ശവോസരകോശെിപല ും ദഹരനക്രി  ൈയൈസ്ഥ ിപല ും, അെ് രപോപല 
കണ്ണിപല രകോര്ച്ണി   ിപല ും mucosal membrane പന സംരക്ഷിക്കുന്നു.

Prevents diarrhea, night blindness, xeropthalmia 

മീസൽസ് കോരണം ഉള്ള മരണം കുറക്കുന്നു.  



വിറ്റാമിന് എ 



രരോഗിക്ക് ക്പര ോജനക്പദമോകുന്ന െില 
കോരയങ്ങൾ 

1. നെ പനി ുള്ള അൈസരത്തിൽ നിര്ച്ജലീകരണം െട ുന്നെിനോ ി 
ധ്ോരോളം പൈള്ളൈും ജയൂസും മറ്റും കഴിക്കുക.

2. ആൈശയത്തിനു ൈിക്ശമിക്കുക

3. പെോണ്ടരൈദന ും െുമ ും ഉപണ്ടങ്കിൽ ആൈിപകോള്ളുക

4. കണ്ണിന് ആ ോസം പകോടുക്കോെിരിക്കുക. ൈോ ന, ടിൈി കോണൽ 
െുടങ്ങി ൈ ഒഴിൈോക്കുക. 



സങ്കീര്ച്ണെകൾ (Complications)

ചെവിയിചെ അണുബാധ: അഞ്ോം പനി ുമോ ി ബന്ധപെട്ട 

സോധ്ോരണ സങ്കീര്ച്ണെകളിൽ ഒന്നോണ് പെൈി ിപല ബോ്ടീരി  

അണുബോധ്.

ബ്ബാങ്കൈറ്റിസ്: അഞ്ോം പനി മൂലം ശവോസനോളത്തിൽ അപെങ്കിൽ 

ശവോസരകോശങ്ങളിൽ രകോശജവലനം (ഇൻഫ്ളരമഷ്ൻ) ഉണ്ടോര ക്കോം.

ന്യൂബ ാണിയ: ശവോസരകോശ അണുബോധ് നയൂരമോണി  ക്്കു

കോരണമോകോം. ഇെു മൂലം കടുത്ത പനി ും െുമ ും ശവോസെടസ്സൈും 

ഉണ്ടോകോം.



എൻചസഫാെിറ്റിസ് ( സ്തിഷ്കവീക്കം): അഞ്ോം പനി ുമോ ി ബന്ധപെട്ട 

അപൂര്ച്ൈമോ ി സംഭൈിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീര്ച്ണെ ോണിെ്. െലരചോറിന് 

ൈീക്കമുണ്ടോകുന്നെു മൂലമോണ് ഇെു സംഭൈിക്കുന്നെ്. കടുത്ത പനി, രബോധ്ക്ഷ ം, 

രകോചിെിടുത്തം, െലരൈദന, ഛര്ച്ദി, ഓക്കോനം എന്നിൈ ഇെുമൂലം സംഭൈിക്കോം.

ഗർഭവു ായി ബന്ധചെട്ട ്രശ്നങ്ങൾ: ഗര്ച്ഭകോലത്ത് മീസിൽസ് ബോധ് ഉണ്ടോ ോൽ, 

ഗര്ച്ഭം അലസുന്നെിന് അപെങ്കിൽ മോസം െിക ോപെ ക്പസൈിക്കുന്നെിന് അപെങ്കിൽ 

ക്പസൈിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് രൈണ്ടക്െ ഭോരം ഇെോെിരിക്കോൻ സോധ്യെ ുണ്ട്.

ബളേറ്റ് ചെറ്റ് എണ്ണം കുറയുക: മീസിൽസ് ബോധ് മൂലം രക്തത്തിപല രപ്ളറ്റ് പലറ്റുകളുപട 

എണ്ണം കുറ ോൻ സോധ്യെ ുണ്ട്.



Death
Measles is a leading cause of death in children. 

Of the 114,900 global deaths related to measles in 2014, the World Health Organization (WHO) 
reported that most of the victims were under the age of 5.

രലോകത്തിപല അഞ്ോം പനി മൂലം ഉള്ള മരണങ്ങളുപട ഏെോണ്ട് 40% 
ഇന്ത്യ ിൽ ആണ.്

ഒരു ൈര്ഷ്ം ഏെോണ്ട് 49,200 ശിശു മരണങ്ങൾ ൈരും ഇെ്.



അപകടസാധ്യതാ ഘടകങ്ങൾ 
(Risk factors)
്രതിബ ാധ കുത്തിവയപ് എടുക്കാത്തത്: കൂടുെലോ ും ക്പെിരരോധ് 

കുത്തിൈ പ് എടുക്കോത്ത കുട്ടികളിലും മുെിര്ച്ന്നൈരിലുമോണ ്അഞ്ോം 

പനി ഉണ്ടോകുന്നെ്.

 ാജ്യാന്ത  സഞ്ചാ ം: ൈികസവര രോജയങ്ങളിൽ അഞ്ോം പനി 

സോധ്ോരണമോ െിനോൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിരലക്ക ്ആൈര്ച്ത്തിച് 

 ോക്െരപോകുന്നെ് അപകടസോധ്യെ ഉ ര്ച്ത്തുന്നു.

ങ്കവറ്റ ിൻ എ യുചട കുറവ:് വൈറ്റമിൻ എ  ുപട കുറൈുള്ളൈര്ച്ക്ക ്

അഞ്ോം പനി പിടിപപടോനുള്ള സോധ്യെ കൂടുെലോണ.്



ക്പെിരരോധ്ം (Prevention)
ക്പെിരരോധ് കുത്തിൈ പോണ് ഇെിപനെിപര ുള്ള പെളി ിക്കപെട്ട 

ക്പെിരരോധ് നടപടി. 

രദശീ  ക്പെിരരോധ് കുത്തിൈ ്െ് പരിപോടി ക്പകോരം കുട്ടികൾക്ക് 9 ആം 

മോസത്തിൽ  ഇെിനോ ി മീസിൽസ്  ൈോ്സിൻ നൽകുന്നുണ്ട് . പിന്നീട് 18-24 

മോസത്തിൽ ബൂസ്ടര്ച് രഡോസും.

ക്പെിരരോധ് കുത്തിൈ പ് എടുക്കോത്ത മുെിര്ച്ന്നൈര്ച്ക്കുംഈ കുത്തിൈ ്െ് 

എടുത്തു എക്െ ും രൈഗത്തിൽ ഇരരോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള  സംരക്ഷണം 

രനടോൈുന്നെോണ ്.



നിങ്ങൾക്ക് ക്പെിരരോധ് കുത്തിൈ പ് എടുത്തിട്ടിെ എങ്കിൽ , നിങ്ങൾക്ക് 

മീസിൽസ് വൈറസുമോ ി സപര്ച്ക്കമുണ്ടോ ി, 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 

ക്പെിരരോധ് കുത്തിൈ പ് എടുത്തിരിക്കണം.

You can also prevent an infection with a dose of immunoglobulin taken within six days 

of contact with an infected person

. അഞ്ോം പനി ഒരോൾക്ക ്ഒരിക്കൽ മോക്െരമ ഉണ്ടോൈുക ുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ 

പിടിപപട്ടോൽ, ജീവിതകാലം മുഴുവന് അതിനതിരെയുള്ള 
പ്പതിരൊധ്രേഷി കകവെിക്ും.



റുബെല്ല



റുബെല്ല
കുട്ടികളിൽ ൈളപര സോധ്ോരണമോ ി കണ്ടുൈരുന്ന ഒരുെരം പപോങ്ങൻ 
പനി ോണ് റുപബെ. 

ഇെ് ഒരു സോംക്കമികരരോഗമോണ്. 

18-ാോാം നൂറ്റോണ്ടിൽ ജര്ച്മ്മൻ രഡോ്ടര്ച്മോരോൽ കണ്ടുപിടിക്കപെടുക ും 
സ്ഥിരീകരിക്കപെടുക ും പെ ത രരോഗമോണ് റുപബെ. ആ െിനോൽ 
ജ്ർമ്മൻ  ീസൽസ് എന്നും അറി പെടുന്നു.

‘െിറ്റിൽ ചറഡ് ‘ എന്നോണ് റുപബെ എന്ന ൈോക്കിപന്റ അര്ച്ത്ഥം. 

1914ൽ ആൽക്രഡ ്രോബി ൻ പഹസ് ഇെ് ഒരു വൈറൽ രരോഗമോപണന്്ന 
കപണ്ടത്തുക ും ക്പസ്തു െകപണ്ടത്തൽ 1938ൽ സ്ഥിരീകരിക്കപെടുക ും 
പെ തു .



സോധ്ോരണ ആൾക്കോപര ബോധ്ിക്കുരപോൾ, ഗുരുെരമോ  ക്പശ്നങ്ങൾ 

ഉണ്ടോക്കോത്ത  ഒരു സോധ്ോരണ വൈറൽ രരോഗം ആണ് റുപബെ. 

പരക്ഷ ഗര്ച്ഭിണികപള ബോധ്ിക്കുരപോൾ റുപബെ ഗര്ച്ഭസ്ഥ ശിശുൈിൽ 

‘കൺചജ്ന്ിറ്റൽ റുചബല്ല സിൻബ്ഡാം’ ( Congenital Rubella Syndrome –

CRS ) എന്ന സങ്കീര്ച്ണെ ക്്ക ്ഇട ോക്കുന്നു. ഇെ് ഗര്ച്ഭഛിക്ദത്തിനു പുറരമ 

നൈജോെശിശുക്കളുപട മരണത്തിനും ഗുരുെരമോ  വൈകലയങ്ങൾക്കും 

കോരണമോകുന്നു.



1940ൽ ഓരക്സ്ടലി  ിൽ ഉണ്ടോ റുപബെ ൈയോപകരരോഗബോധ് ( Rubella

Epidemic ) ക്പസ്തു െരരോഗെരിക്െത്തിപല ഒരു നോഴികക്കെോ ി മോറി.

കോരണം ഇെിപനത്തുടര്ച്ന്ന് 1941ൽ രനോര്ച്മൻ മക്അലിസ്റ്റര്ച് പക്ഗഗ് എന്ന

ഓരക്സ്ടലി ൻ രനക്െരരോഗൈിദഗ്ദ്ധൻ ജൻമനോ െിമിരം ബോധ്ിച 78 കുട്ടികപള

പരിരശോധ്ിചരെോൾ 68 രപരുപട ും അമ്മമോര്ച്ക്ക് ഗര്ച്ഭോൈസ്ഥ ിൽ റുപബെ

രരോഗംബോധ്ിചിരുന്നുപൈന്ന് പെളിഞ്ഞു.

ക്പസ്തു െ കുട്ടികൾക്ക് ഹൃദ സംബന്ധമോ അസുഖങ്ങളും

രകൾൈി ിെോ മ ും ബോധ്ിചിരുന്നുപൈന്നും മറ്റനൈധ്ി അസുഖങ്ങൾ

അൈര്ച്ക്കുണ്ടോ ിരുന്നുപൈന്നും പക്ഗഗ് നിരീക്ഷിക്കുക ും െപന്റ

കപണ്ടത്തലുകൾ ക്പസിദ്ധീകരിക്കുക ും പെ തു .

ഇെോണ് ‘കൺപജനിറ്റൽ റുപബെ സിൻരക്ഡോം’ ( Congenital Rubella Syndrome –

CRS )എന്ന് പിൽക്കോലത്്തഅറി പെട്ടെ്.



റുരെലല - രൊഗകാെണം
രടോഗോ വൈറസ്  ക്ഗൂെിൽ പപടുന്ന റുപബെ വൈറസോണ ്ഈരരോഗം 
പരത്തുന്നെ്. 

മനുഷ്യരിൽ മോക്െം ൈരുന്ന ഒരു അസുഖമോണിെ്.  

ബീജഗര്ച്ഭകോലം ( Incubation Period )  2 മുെൽ 3ആഴ്ച ൈപര ോണ്. 

സോംക്കമികകോലഘട്ടം ( Communicability Period ) പോടുകൾ ൈരുന്നെിന് ഒരു 
ആഴ്ച മുപ് മുെൽ ഒരു ആഴ്ച രശഷ്ം ൈപര ോണ.്



രൊഗലക്ഷണങ്ങൾ
ശ ീ ത്തിൽ തടിെ് (rash) ആണ് ആദയം ക്പകടമോകുന്ന രരോഗലക്ഷണം, അെു െപന്ന 
എൺപെ് ശെമോനം രരോഗികളിൽ മോക്െരമ കോണപെടുക ുള്ളൂ.

െടിെുകൾക്ക് അഞ്ോംപനി ിലുള്ളെിപനക്കോൾ  ങ്ങിയ ന്ിറബ കോണോറുള്ളു. 

ഇെ് ഒരു ദിൈസത്തിനുള്ളിൽെപന്ന ക്പെയക്ഷപെടുക ും  ണ്ടു 
ദിവസങ്ങൾക്കുബശഷം അ്രതയക്ഷ ാകുകയും പെയ്യുന്നു. 

ചെറിയ ബതാതിെുള്ള  രന്ി  ാ്തബ   കോണോറുള്ളൂ.

റുപബെ മൂലമുള്ള രന്ി സാധാ ണയായി 5 ദിവസബ  നീണ്ടുനിൽക്കുക ുള്ളൂ.

കഴുത്തിൽ ചെവിക്കു രുറകിൊയി െസികാ്ഗന്ഥി (lymph gland) 
വീർത്തുവ ുന്നു. 

ഇരെോപടോെം അരൂർവ ായി  ൂചക്കാെിെ്, സന്ധിബവദന്, തെബവദന്, ചെൈണ്്ണ 
എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളും കോണോറുണ്ട്.

ഇെിൽ െപന്ന 20 മുെൽ 50ശെമോനം ൈപര രകസുകൾ രമൽെറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ 
ഇെോത്തെോ ിരിക്കും(സബ് ക്ലിനിക്കൽ).



Rash
ആദയം മുഖത്ത് 

പെുപക്ക മറ്റു ഭോഗങ്ങളിരലക്ക ്

3 ആം ദിൈസം പോടുകൾ അക്പെയക്ഷം ആൈുന്നു.

25% രപരിലും പറ ത്തക്ക പോടുകൾ കോണോറിെ. 



Rubella Laboratory Diagnosis
Isolation of rubella virus from clinical specimen (e.g., nasopharynx, urine)

Positive serologic test for rubella IgM antibody

Significant rise in rubella IgG by any standard serologic assay (e.g., enzyme immunoassay)



സങ്കീർണ്ണതകൾ
സോധ്ോരണ ഗെി ിൽ ൈിരളം ആണ്.

1. മസ്തിഷ്കൈീക്കം

2. നയുരമോണി 

3. ഉപശവോസനോളൈീക്കം അഥൈോ രക്ബോവങ്കറ്റിസ്

4. ഹൃദ രപശിൈീക്കം അഥൈോ മര ോകോര്ച്വഡറ്റിസ്

5. രക്തക്സോൈം ( Platelet കുറ ുന്നെ് മൂലം ).

ഗര്ച്ഭിണികളിൽ 

1. Congenital Rubella Syndrome



ചികിത്സ 
പരിപൂര്ച്ണൈിക്ശമൈും ജലോംശം കൂടുെലുള്ള ലഘു ആഹോരൈും.

സങ്കീര്ച്ണ്ണെകൾ ഉണ്ടോൈുക ആപണങ്കിൽ അെിനു അനുസരിചുള്ള 
െികിത്സ 



കൺപജനിറ്റൽ റുപബെ സിൻരക്ഡോം
( Congenital Rubella Syndrome – CRS )

ഗര്ച്ഭിണികൾക്കു റുപബെ പിടിപപട്ടോൽ ഗര്ച്ഭസ്ഥശിശുൈിനു ഒരന്നോ 

അപെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം  വൈകലയങ്ങരളോ  ൈരും.

അെിപന ആണ് കൺപജനിറ്റൽ റുപബെ സിൻരക്ഡോം എന്ന് ൈിളിക്കുന്നെ്.

ഗര്ച്ഭിണി ോകുന്നെിന് ഒരു മോസം മുപ് പെോട്്ട ഗര്ച്ഭത്തിപന്റആദയ മൂന്ന് 

മോസങ്ങളിപലരെോപഴങ്കിലുമോണ് രരോഗം പിടിപപടുന്നപെങ്കിൽ ആണ് 

അപകട സോധ്യെ കൂടുെൽ 

റുപബെ പലരെോഴും െിരിചറി പെടോപെ രപോകുന്നെിനോൽ (ലക്ഷണങ്ങൾ 

കുറൈോ െിനോൽ) ജനന വൈകലയങ്ങൾ റുപബെ കോരണം ആണ് എന്ന് 

മോെോപിെോക്കളും പലരെോഴും െിരിചറി ോറിെ. 



കൺപജനിറ്റൽ റുപബെ 
സിൻരക്ഡോം - CRS
CRS എന്നെ് രകൾൈി ിെോ മ, ജൻമനോലുള്ള ഹൃദ രരോഗങ്ങൾ, ജൻമനോലുള്ള 

െിമിരം എന്നിൈ ുപട ഒരു ക്െ ം ആണ്.

CRS ബോധ്ിക്കുന്ന മൂന്നിപലോന്ന് കുട്ടികൾ മരിചുരപോകുന്നു.

 മൂന്നിപലോന്ന് കുട്ടികൾ കിടെിലോകുന്നു.

 മൂന്നിപലോന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ക്പരെയക സഹോ ം രൈണ്ടിൈരുന്നു.

െുടര്ച്ന്നുള്ള ജീൈിെം െപന്ന ദുസ്സഹമോക്കുന്ന െരത്തിൽ ഇൈര്ച്ക്്ക ക്പരമഹം, 

ഓട്ടിസം , വെരറോ ിഡ് രരോഗങ്ങൾ എന്നിൈ ്ക്കുള്ള സോദ്ധയെ 

ൈളപര ധ്ികമോണ്



An Infant Presenting with 
Congenital Cataract



Diagnosis of Fetal Infection
There are small series reporting the usefulness of rubella-specific PCR on Chorion Villous 
Sampling for the prenatal diagnosis of intrauterine rubella infection. 

Ultrasound diagnosis of CRS is extremely difficult.

In a pregnant woman who is exposed to rubella or who develops signs or symptoms of rubella, 
serological testing should be performed to determine immune status and risk of congenital 
rubella syndrome. (III-A)



CRS എങ്ങിരന തടയാം?
ൈോ്സിൻ ൈഴി െട ോൈുന്ന ഒരു രരോഗം ആണ് റുപബെ.

ഇെിനോ ി MMR എന്ന സംര ോജിെ ൈോ്സിനും റുപബെ ൈോ്സിനുമോണ് 
ക്പെോരത്തിലുള്ളെ.് 



MR Campaign 
എം ആര്ച്  കയോപ ിൻ 



എം ആര്ച്  കയോപ ിൻ 
മീസൽസ,് റുപബെ –ഈ രണ്ടു പകര്ച്ച ൈയോധ്ികളുപട ും ദൂഷ്യരലങ്ങൾ 

നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു.  

2013 പസപ്തംബര്ച് ൽ WHO  ുപട South East Asian Regional Office വകപക്കോണ്ട ഒരു 

സുക്പധ്ോന െീരുമോനം ആണ് 2020 ഓടു കൂടി ഈ രണ്ടു അസുഖങ്ങപള

ഉന്മൂലനം പെയ്യുക എന്നെ്.

ആ ലക്ഷയത്തിരലക്കുള്ള ഒരു കോൽൈ ്െ്  ആണ് എം ആര്ച് കയോപ ിൻ. 

ആ ലക് ഷ്യം രനടോനോ ി, രദശീ  രരോഗക്പെിരരോധ് പട്ടിക ിൽ പപടുത്തി 

സൗജനയമോ ി പകോടുക്കുന്ന ൈോ്സിനുകളുപട ഇട ിരലക്്ക പുെിപ ോരു 

ൈോ്സിൻ introduce പെയ്യുക ആണ് - MR vaccine.



എം ആര്ച്  കയോപ ിൻ 
ഇങ്ങപന രദശീ  ക്പെിരരോധ് കുത്തിൈ ്െ് പട്ടിക ിരലക്ക്(NIS) MR Vaccine ഉൾപപടുത്തോൻ 

രൈണ്ടി ുള്ള മുപന്നോരുക്ക പരിപോടിപ  ോണ് MR Campaign എന്ന് ൈിളിക്കുന്നെ.്

അങ്ങിചന് MR Vaccine National Immunisation Schedule ൽ ഉൾചരടുതുന്നതിന്ു 

 ുബന്നാടിയായി MR കയാമ്പയിൻ വഴി 9  ാസം ചതാട്ടു 15 വയസ്സ് വച ഉള്ള 

 ാജ്യചത്തമ്പാടും ഉള്ള 95% ൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്കു  കുത്തിവയ്െ് ന്ൽകാൻ 

ബരാകുക ആണ്.   

Above 95% population immunity essential to stop endemic measles and rubella virus circulation in the country

Even at high levels of routine immunization coverage, single dose is not enough to achieve > 95% population immunity

ൈയക്തിഗെ ക്പെിരരോധ്ം എന്നെിരനക്കോൾ, ഈ രണ്ടു രരോഗങ്ങപള ും ഉന്മൂലനം പെയ്യുക 

എന്നെോണ് ലക്ഷയമിടുന്നെ്. ആ െിനോൽ ഇക്െ ും രപര്ച്ക്ക് ഒരുമിചു ൈോ്സിൻ 

പകോടുത്തിരിക്കണം.



കയംപയിനു രേഷം? 
കയോപ ിൻ പൂര്ച്ത്തി ോ  രശഷ്ം രദശീ  കുത്തിൈ പ് പഷ്ഡയൂളിൽ 

നിലൈിപല മീസിൽസ് ൈോക് സിനു പകരം ആദയ രഡോസോ ി മീസിൽസ് 

റുപബെോ(MR Vaccine)ൈോക് സിൻ ഉൾപെടുത്തും .

ബൂസ്ടര്ച് രഡോസ് 16-24 മോസത്തിലും നൽകും.



MR Vaccine
MR Vaccine – മീസൽസ് , റുപബെ എന്നീ രണ്ടു അസുഖങ്ങൾപക്കെിപര ഉള്ള ഒറ്റ ൈോ്സിൻ 

ആണ് MR Vaccine. 

ഈ രണ്ടു ൈോ്സിനുകളും പുെി  ൈോ്സിനുകൾ അെ.

രദശീ  ക്പെിരരോധ് കുത്തിൈ ്െ് പരിപോടി ുപട ഭോഗം 1985 മുെൽ മീസൽസ ്ൈോ്സിൻ 

പകോടുക്കുന്നുണ്ട്. 

MMR ൈോ്സിൻ സവകോരയ രമഖല ിൽ 1980 കൾ പെോട്ടു പകോടുക്കുന്നുണ്ട്.

രകരളത്തിൽസവകോരയ രമഖല ിലും സര്ച്ക്കോര്ച് രമഖല ിലും  ഈ കുത്തിൈ ്െ് ഇരെോൾ 

െപന്ന കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്.

എന്നിരുന്നോലും ഈ ൈോ്സിൻ ൈഴി ഉള്ള coverage 95% എങ്കിലും ആ ിരിരക്കണ്ട സമ ത്ത് 83% 

coverage മോക്െരമ നമുക്ക് എത്തി ്ക്കുൈോൻ സോധ്ിചിട്ടുള്ളൂ.



ചില രചാദ്യങ്ങൾ 



ഈ ൈോ്സിൻ പകോണ്്ട എന്ത്ോണ് 
ലക്ഷയമിടുന്നെ് ?
ഈ രോജയത്തു നിന്ന് ഈ രണ്ടു രരോഗങ്ങപള /രരോഗോണുക്കപള െപന്ന ഉന്മൂലനം 

പെയ്യുക 

ഈ രണ്ടു രരോഗങ്ങൾ ഏറ്റൈും കൂടുെൽ ഉണ്ടോൈുന്ന ക്പോ ം പെിനഞ്ു 

ൈ സ്സിൽ െോപഴ ഉള്ള കുട്ടികൾ ആണ്. പത്തു മോസം മുെൽ പെിനഞ്് ൈ സ്്സ 

ൈപര ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് പെോണ്ണൂറ്റി അഞ്ു ശെമോനം കൈരറജ് പകോടുത്തോൽ 

ഈ വൈറസിന് ഈ രോജയത്തു നില്ക്കോൻ ഇടമിെോപെ ആൈും. 

ൈസൂരി ിലും രപോളിര ോ നിര്ച്മ്മോര്ച്ജ്ജനത്തിലും നമ്മൾ പെരപഞ്ഞടുത്ത 

അപെ ൈഴി െപന്ന ആണ് ഇെ്.



സവകോരയ രമഖല ിൽ എം എം ആർ ൈോ്സിൻ 
പകോടുക്കുന്നുണ്ട്.  എങ്കിലും സര്ച്ക്കോരിപന്റസൗജനയ 
പട്ടിക ിൽ ഇെ് ഇടം പിടിചിട്ടിെ . എന്ത്ോണ് എം എം ആർ 
ൈോ്സിൻ ഈപ ോരു പദ്ധെിക്്ക പെരപഞ്ഞടുക്കോഞ്ഞെ് ?

രോജയപത്തോട്ടോപക രകോടിക്കണക്കിനു രഡോസ് സൗജനയമോ ി പകോടുരക്കണ്ടി 

ൈരുരപോൾ കണക്കിപലടുക്കുന്ന െില ൈസ്തു െകൾ ഉണ്്ട .

ഏറ്റവും ്രസക്തം , ഏറ്റവും സു ക്ഷിതം, ഏറ്റവും ഫെ്രദം, 

 ാജ്യത്തിചറെ സാമ്പത്തിക ബശഷിക്കു ഉതകുന്ന എന്നിൈ ആണ് ആ 

ൈസ്തു െകൾ.

 മീസൽസ,് മംപ്സ്, റുപബെ -ഈ മൂപന്നണ്ണത്തിൽ മീസലസു ം റുപബെ ും ആണ് 

ഏറ്റൈും ക്പസക്തി ഉള്ളെ് എന്നെ് പകോണ്ടും ഏറ്റൈും രലക്പദം എന്നെ് 

പകോണ്ടും ആണ് മംപ്സ് ഒഴിൈോക്കി പകോണ്്ട എം ആര്ച് ൈോ്സിൻ 

പെരപഞ്ഞടുത്തെ്.



ഏപെങ്കിലും രോജയത്തു ഈ 
രരോഗങ്ങൾ െുടചു മോറ്റിര ോ ?
രലോകോരരോഗയ സംഘടന ുപട പല രമഖലകളിലും ഇെിനുള്ള 

ക്ശമത്തിൽ ആണ് . 

പല രമഖലകളിലും രണ്ടോ ിരത്തി ഇരുപെിൽ ഈ രണ്ടു പകര്ച്ച

ൈയോധ്ികളും െുടചു നീക്കോൻ ആണ് ലക്ഷയമിടുന്നെ്. അരമരിക്ക ിൽ 

റൂപബെ മുഴുൈൻ ആ ി നി ക്ന്ത്ണോധ്ീനമോ ിക്കഴിഞ്ഞു



ഈ ൈോ്സിപന്റ സുരക്ഷ ?
െികചും സുരക്ഷിെം. 

ഇപെോരു പുെി  ൈോ്സിൻ അെ അപെു പകോെമോ ി രലോകം മുഴുൈൻ 

പകോടുത്തു പകോണ്ടിരുന്ന മീസിൽസ് റൂപബെ ൈോ്സിനുകൾ 

സംര ോജിെിചെ് . 

ഈ ൈോ്സിൻ ഉപര ോഗിക്കുന്ന മറ്റു എക്െര ോ രോജയങ്ങൾ ഉണ്ട്. 



ഒരു വസഡ് ഇര്ടു ം ഇെ ?
പൂര്ച്ണമോ ും സുരക്ഷിെം ആ  ൈോ്സിൻ ആണ് MR Vaccine.

കുത്തിവയ്പിനു രേഷം transient mild pain and redness at the injection site, low-
grade fever, rash and muscle aches.

MR vaccine is diluted with the accompanying diluent and is administered by sub cutaneous 
injection on the right upper arm of the child.

A new auto disable syringe with needle is used for each child. The syringe and needle are 
destroyed after single use and a new one used for the next child.

എങ്ങിപന ആണ് കുത്തി ൈ ്ക്കുക?



ഈ ൈോ്സിൻ എക്െ നോളരത്തക്്ക 
ക്പെിരരോധ്ം നൽകും?
•MR vaccine gives lifelong protection in most of the children 

•Two doses of MR vaccine protects the child from both diseases



മുമ്പ് കുത്തിവയ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ും 
ഈ MR Vaccine എടുക്രണാ?
അപെ. ഈ പദ്ധെി ുപട പൂര്ച്ണമോ  coverage ഉറെ് ൈരുത്തോൻ അെ് 

അെയോൈശയം ആണ്.

അങ്ങിപന ഉള്ളൈരിൽ ഈ അധ്ിക കുത്തിൈ ്െ് കൂടുെൽ സുരക്ഷ 

അെോപെ രദോഷ്ങ്ങൾ ഒന്നും െപന്ന ഉണ്ടോക്കുന്നിെ.

Both boys and girls will be vaccinated irrespective of any caste or community bias.

The Measles-Rubella vaccination campaign dose is given to all targeted 

children,irrespective of prior measles-rubella immunization status or disease status.



റുപബെ ഗര്ച്ഭിണികൾക്്ക ആണ് ക്പശ്നം 
സൃഷ്ടിക്കുന്നെ് എങ്കിൽ ആൺകുട്ടികപള 
കുെിൈര ്ക്കണ്ട കോരയം ഉരണ്ടോ?

രനരപത്ത സൂെിെിച രപോപല രണ്ടു രരോഗങ്ങപള ും ഉന്മൂലനം പെയ്യോൻ 

ആണ് നോം ലക്ഷയമിടുന്നെ.്

പൂര്ച്ണമോ ും ഉന്മൂലനം സോധ്യം ആൈണം എങ്കിൽ രരോഗം പരക്കുന്നെ് 

െടരഞ്ഞ െീരൂ.

അെിനോ ി ആൺകുട്ടികപള ും പപൺകുട്ടികപള ും കുത്തി

ൈര ്ക്കണ്ടെ ്അെയോൈശയം ആണ്.  



ആര്ച്പക്കോപക്ക ഈ കുത്തിൈ ്െ് 
പകോടുക്കോൻ പോടിെ?
ഒഴിൈോപക്കണ്ടൈര്ച്  

High fever or other serious disease (eg: unconscious, convulsions, etc).

• Hospitalized children

• History of a severe allergic reaction to measles/rubella vaccine in the past

• Known immune-compromised, child on steroid therapy or on immunosuppressant drugs

പെറി  പനി, ജലരദോഷ്ം, ൈ റിളക്കം ഇൈ ഉള്ളൈര്ച്ക്ക് ഒപക്ക 
കുത്തിൈ ്െ് പകോടുക്കോം.

Malnourished children should be vaccinated on a priority basis, as they are more likely  to have 
complications like diarrhea and pneumonia   



Menses കാലത്ത് വാക്സിന്
രകാടുക്ാരമാ? 
തീർചയായും രകാടുക്ാം 



കയംപയിനു രേഷം? 
കയോപ ിൻ പൂര്ച്ത്തി ോ  രശഷ്ം രദശീ  കുത്തിൈ പ് പഷ്ഡയൂളിൽ 
നിലൈിപല മീസിൽസ് ൈോക് സിനു പകരം ആദയ രഡോസോ ി മീസിൽസ് 
റുപബെോ(MR Vaccine)ൈോക് സിൻ ഉൾപെടുത്തും .

ബൂസ്ടര്ച് രഡോസ് 16-24 മോസത്തിലും നൽകും.



Age Vaccines given

Birth BCG, OPV, Hepatitis B

6 Weeks OPV 1, Pentavalent 1, Rota1*, fIPV1

10 weeks OPV2, Pentavalent2, Rota2*

14 weeks OPV3, Pentavalent3, Rota3*, fIPV2

9-12 months MR1, JE1*

16-24 months MR2, JE2*, DPT-B, OPV –B

5-6 years DPT-B2

10 years TT

16 years TT

Pregnant Mother TT1, 2 or TT Booster**

*in select states /districts only
** one dose if previously vaccinated within 3 years

Revised National Immunization Schedule



11 മാസം പ്പായം ഉള്ള ഒെു കുട്ടിക്് 9 ആം
മാസത്തിരല മീസൽസ് ൈോ്സിൻ 
പകോടുത്തെോണ്.ആ കുട്ടിര  ും MR Vaccine 
പകോടുക്കോൻ പകോണ്്ട ൈരണരമോ?

രവണം. ആ കുട്ടിക്ും MR Vaccine രകാടുക്ണം.
അത് രപാരല അതിനു രേഷം 16-24 മാസത്തിരല വാക്സിന് 
രകാടുക്ുകയും രവണം 



ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം Measles വാക്സിൻ എടുത്ത കുട്ടിബയയും MR 

Vaccine എടുക്കാൻ ചകാണ്്ട വ ണബ ാ?

അപെ. പരിപൂര്ച്ണമോ  കൈരറജ് ഉറെു ൈരുത്തോൻ ആ ി കയോപ ിപെ ഭോഗം 

ആ ുള്ള MR ൈോ്സിൻ എെോ രപര്ച്ക്കും പകോടുരകണ്ടെ്  ആണ്.

MMR ബൂസ്ടർ ബഡാസ് എടുക്കാറായ 16  ാസം തികഞ്ഞ കുട്ടി 

ആചണൈിബൊ?

കയോപ ിപന്റ ഭോഗം ആ ി MR ൈോ്സിൻ പകോടുക്കുക.



ഈ കയാമ്പയിൻ ന്ടക്കുബമ്പാൾ ഞങ്ങൾ 
വിബദശത്തായി ുന്നു.അതിന്ാൽ എചറെ
കുട്ടിക്ക് MR Vaccine ചെ സാധാ ണ scheduled dose 
എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. MR Vaccine ഏതു
വയസ്സ് വച  ന്ൽകാം?

MR Vaccine രദശീ  ക്പെിരരോധ് കുത്തിൈ ്െ് പദ്ധെി(UIP)  ിൽ ഉൾപപടുത്തി

കഴിഞ്ഞോൽ  അെ് ക്പകോരം 9-12 മോസത്തിൽ ആദയ MR1 Vaccine രഡോസും 16-24 

മോസത്തിൽ MR2 രഡോസും ആണ് നൽരകണ്ടെ്.

എന്നോൽ നിങ്ങളുപട കുട്ടി MR campaign miss പെ തു  എങ്കിൽ അപെങ്കിൽ usual scheduled 

dose miss പെ തു  എങ്കിൽ, UIP  ുപട ഭോഗം ആ ി 5 ൈ സ്സ് ൈപര MR Vaccine 

പകോടുക്കോൈുന്നെോണ്. Two doses of MR Vaccine at 1 month intervalഎന്ന കണക്കിൽ. 

(MR Campaign ന്രറ ഭാഗം ആയി 15 വയസ്സ് വരെ പ്പായം ഉള്ളവർക്്  ഒറ്റ ര ാ് 
MR Vaccine കുത്തിവയ്പ് ആണ് നല്സകുന്നത് എന്നത് മറക്ാതിെിക്ുക. മുകളില്സ 
സൂചിപിചത് UIP പ്പകാെംഉള്ള schedule ആണ്)    



MR Campaign -പദ്ധെി പരിപോടി 
രകരളത്തിൽ എങ്ങിപന ആണ്
നടെിൽ ആക്കുന്നെ?്  
October ആദയ ൈോരം ആരംഭിക്കോൻ ആണ് ലക്ഷയമിടുന്നെ്. 

ആദയ രണ്ട് ആഴ്ച –സ്കൂ ളുകൾ രകക്രീകരിചു. അൈിപടക്ക് ആരരോഗയ ക്പൈര്ച്ത്തകര്ച് 

ൈരിക ും നിശ്ചിെ എണ്ണം കുട്ടികൾക്ക് കുത്തിൈ ്െ് നൽകുക ും പെയ്യുന്നു. 

ഇെ് പൂര്ച്ത്തി ോ െിനു രശഷ്ം അടുത്ത 2 ആഴ്ച - Health sub-centres, anganwadi centres, 

fixed outreach sessions and mobile/special posts in villages and urban areasഎന്നിൈ നടത്തുന്നു.

5th week/last week - for sweeping/repeat activity for missed areas/pockets, based on coverage and 

monitoring (RCM)



After immunization on the immunization day
പ്േദ്ധിരക്ണ്ടത് എരതാരക്?
കുത്തിൈ ്െ് എടുത്തെിനു രശഷ്ം പഠന/സ്കൂ ൾ ക്പൈൃത്തികൾ സോധ്ോരണ 

രപോപല െുടരുക 

കുട്ടികപള ഭീെി ിൽ ആഴ്തോെിരിക്കുക.

എപന്ത്ങ്കിലും adverse events സംഭൈിക്കുക ആപണങ്കിൽ ആരരോഗയ

ക്പൈര്ച്ത്തകപര ൈിൈരം അറി ിക്കുക. അൈരുപട നപര്ച് രരോണിൽ

സൂക്ഷിചു ൈ ്ക്കുക.

കുട്ടികൾ ൈീട്ടിൽ എത്തി െിനു രശഷ്ം എപന്ത്ങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് 

അനുഭൈപെടുക ആപണങ്കിൽ സ്കൂ ൾ ടീചര്ച്മോപര ബന്ധപെടുൈോൻ 

രക്ഷിെോക്കരളോട് പറ ുക. 



ൈോ്സിരനഷ്നുമോ ി ബന്ധപെട്ട് 
ഉ ര്ച്ന്നു രകൾക്കോറുള്ള 
രെോദയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി



ൈോ്സിൻ ൈന്ധയെ ക് കോരണമോകിരെ?  െില ക്പരെയക 
സമുദോ ങ്ങളുപട ജനസംഖയ കുറ ്ക്കുൈോൻ
സോക്മോജയെവം സവീകരിച അടൈരെ ൈോ്സിൻ?

െികചും ൈോസ്തൈ ൈിരുദ്ധമോണ് അെ്. 

രരോഗക്പെിരരോധ്െികിൽസോ പദ്ധെിപ   സഹോ ിക്കുന്ന രലോകത്തിപലഏറ്റൈും 

ൈലി  പണക്കോരനോ  ബിൽ രഗറ്റ്സിപന്റ ഒരു ക്പസംഗം പെറ്റോ ി ൈയോഖയോനിചോണ ്

ഇെു പെയ്യുന്നെ്. എെോൈരും കുത്തിപൈെ് എടുത്തോൽ രലോക ജനസംഖയ 

കുറ ുപമന്നരദ്ദഹം പറഞ്ഞു. 

കോരണം, ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മരിക്കോപെ മുെി ര്ച്ന്നു കിട്ടുരമോ എന്ന സംശ ം 

ഉള്ളരെോളോണ് മുൻപ്  ഒരോൾക്ക് എട്ടും പത്തും കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ ിരുന്നെ.് 

കുത്തിപൈെുകൾ ൈയോപകമോൈുരപോൾ ഈ സ്ഥിെി മോറുപമന്നും പെറി  

കുടുംബങ്ങളോകുപമന്നുമോണ് അരദ്ദഹം ഉരദ്ദശിചെ്.അെെോപെ കുത്തിൈ ്െ് 

ഷ്ണ്ഡെവംഅപെങ്കിൽ ൈന്ധയെ (infertility) ഉണ്ടോക്കും എന്നെ.



യഥാർഥത്തില്സ ഷ്ണ്ഡെവം
അപെങ്കിൽ ൈന്ധയെ (infertility)
ഉണ്ടോക്കുരമോ 
വാക്സിരനഷന് നടത്തുന്നത് എങ്ങിരന എന്ന് മനസ്സിലാക്ിയാല്സ ഈ രചാദ്യം തരന്ന 
നിങ്ങൾക്് തമാേ ആയി രതാന്നും.

രപാളിരയാ തുള്ളി മെുന്നിരന കുറിചാണ് എങ്കില്സ ഒരെ ഒെു polio vial (കുപി) ല്സ നിന്നും 
20 കുട്ടികരള വരെ vaccinate രചയ്ാം. മറ്റു കുത്തി വയ്പുകളും അങ്ങിരന തരന്ന. 
അങ്ങിരന പല കുട്ടികരളയും ഒരെ Vial ല്സ നിന്നും എടുക്ുന്ന മെുന്ന് രകാണ്ട് തരന്ന 
ആണ് കുത്തി വയ്ക്ുക.ഒെു സമുദ്ായക്ാർക്് ഇന്ന Vial എന്ന െീതിയില്സ പ്പരതയകം 
പ്പരതയകം vial നിർമിക്ുന്നിലല.

Family planning അഥവ കുടുംൊസൂപ്തണത്തിനായി ഗവരെന്് രകാടികൾ ആണ്
രചലവഴിക്ുന്നത്.എന്നിട്ടും ലക്ഷയത്തില്സ എതുന്നും ഇലല.ഇപ്പകാെം ഒെു കുത്തിവയ്് 
രകാണ്ട് ഷ്ണ്ഡെവംഅപെങ്കിൽ ൈന്ധയെ (infertility)ൈരുത്തോൻ പറ്റും ആ ിരുന്നു എങ്കിൽ 

എന്ത്് എളുെം ആര പന ഗൈപെെപ്െ Family planning എന്ന് നിങ്ങൾ തരന്ന ആരലാചിചു 
രനാക്ുക!   



ആരോണ് ൈോ്സിനുകൾ നിര്ച്മ്മിക്കുന്നെ്? 
ജനങ്ങളിൽ ഭീെി പടര്ച്ത്തി ലോഭം 
പകോയ്യോനരെ മരുന്നു കപനികൾ 
ക്ശമിക്കുന്നെ?്

ഇന്്ന ഇന്ത്യ ിൽ ഉപര ോഗിക്കുന്ന കുത്തിപൈെുകൾ (ക്പരെയകിചും 

രദശീ  ക്പെിരരോധ് െികിൽസോക്കമത്തിൽ vaccinationഉൾപെടുത്തി ൈ) 

എെോംെപന്ന ഇന്ത്യ ിൽ നിര്ച്മ്മിക്കുന്നൈ ോണ്. 

ൈോ്സിനുകപളക്കോളും മരുന്നുകപനികൾക്ക ്കൂടുെൽ ലോഭം കിട്ടുക 

കുത്തിപൈെ് എടുക്കോെിരുന്നോലോണ.് കുത്തിപൈെ് എടുക്കോെിരുന്നോൽ 

ആണ് അസുഖങ്ങൾ കൂടുക ും കൂടുെൽ മരുന്ന് പെലൈോകുക ും

പെയ്യുക. 



MMRൈോ്സിൻ എടുത്ത കുട്ടികൾക്്ക പിന്നീട് ഓട്ടിസം 
എന്ന രരോഗം കൂടുെലോ ി കണ്ടുൈരുന്നെോ ി
റിരെോര്ച്ട്ട്  പെയ്യപെട്ടിട്ടുണ്ടരെോ. ഇെ് ശരി ോരണോ?

ഇെ് െികചും പെറ്റോണ്. 

The Lancet എന്ന journal ൽ ക്പശസ്തിക്കു രൈണ്ടി Dr. Andrew Wakefield ക്പസിദ്ധീകരിച പെറ്റോ  

റിരെോര്ച്ട്ടിലോണ്  ഇങ്ങപന പറ ുന്നെ്. ഇെ് പിന്നീട് പെറ്റോപണന്ന് പെളിഞ്ഞു.

Britain’s General Medical Council ruled in January, the children that Wakefield studied were carefully selected 

and some of Wakefield’s research was funded by lawyers acting for parents who were involved in lawsuits 

against vaccine manufacturers. The council found Wake-field had acted unethically and had shown “callous 

disregard” for the children in his study, upon whom invasive tests were performed.

Lancetആ രലഖനം പിൻൈലിചു. 

രലോകപത്തെോ രോജയങ്ങളിലും എം എം ആര്ച് ൈോ്സിൻ ഉപര ോഗിക്കുന്നുണ്്ട. അൈിപട 

എൈിപട ും ഓട്ടിസം ഉണ്ടോകുന്നെോ ി റിരെോര്ച്ട്ട്  പെയ്യപെട്ടിട്ടിെ.



കുത്തിപൈെുകൾ എടുത്തോൽ കുഞ്ഞിനു 
പനി ഒപക്ക ൈരിരെ?

ശരി ോണ്. 

പെറി  പനി, രൈദന, കരചിൽ എന്നിൈ ഉണ്ടോകോറുണ്ട്. 

എന്നോൽ കുത്തിപൈെ് മൂലം നോം െട ുന്ന അസുഖങ്ങൾ ൈന്നോലുള്ള 

അൈസ്ഥ ഒന്നോരലോെിചുരനോക്കൂ. അെുമോ ി െോരെമയപെടുത്തുരപോൾ 

ഇൈ നിസ്സോരം. 

മോക്െൈുമെ paracetamol  ഉപര ോഗിച് ഈ ക്പശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരി ്ക്കോൻ 

പറ്റുക ും പെയ്യും.



ന്ിങ്ങളും ന്ിങ്ങളുചട വീട്ടുകാ ും കുത്തിചവെുകൾ 
എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടബല്ലാ. രിചന്ന ഞങ്ങൾ 
എടുത്താെും ഇചല്ലൈിെും ന്ിങ്ങൾചക്കന്താ?

Herd Immunity പ  പറ്റി അറി ോത്തൈര്ച് ആണ് ഇങ്ങപന സംസോരിക്കുന്നെ.്

എന്ത്ോൻ ഇ Herd immunity എന്നെ് ൈയക്തം ആക്കോം.



100 ൈീടുകളുള്ള ഒരു രകോളനി. 5 ൈീട്ടുകോര്ച് ഓരരോരുത്തപര രോക്െി കോൈലിനു 

നിര്ച്ത്തുന്നു. ആ ൈീടുകളിൽ കള്ളൻ ക റോൻ സോദ്ധയെ ിെ. കോൈൽക്കോരൻ 

ഉറങ്ങിരെോ ോൽ ക റിര ക്കോം. മറ്റു ൈീടുകൾക്ക് കോരയമോ  

സുരക്ഷിെെവമിെ. 

എന്നോൽ 75 ൈീട്ടുകോരും കോൈൽക്കോപര ൈചോരലോ? കോൈൽക്കോപര പൈക്കോത്ത 

ൈീടുകളും കോൈൽക്കോരൻ ഉറങ്ങിരെോ  ൈീടുകളുമടക്കം എെോ ൈീടുകളും 

സുരക്ഷിെമോകുന്നു. 

കുത്തിപൈെുകളും ഇെുരപോപല െപന്ന. ഒരു സമൂഹത്തിപല ഭൂരിപക്ഷം 

രപരും ക്പെിരരോധ് കുത്തിപൈെുകൾ എടുക്കുക ോപണങ്കിൽ പെറി  

ശെമോനം എടുക്കോത്തൈരും അപൂര്ച്വ്വം കുത്തിപൈെ് രലക്പദമോകത്തൈരും 

ഉൾപെപട എെോൈരും സംരക്ഷിക്കപെടുന്നു. ഇെിപന Herd Immunity എന്ന് 

പറ ുന്നു. ഇെ് ലഭിക്കണപമങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം രപരും കുത്തിപൈെ് 

എടുക്കണം. രപോളിര ോ മരുന്ന് പകോടുത്തിട്ടിപെങ്കിലും നിങ്ങളുപട കുഞ്ഞിനു 

ഇരെോൾ രപോളിര ോ ൈരോെിരിക്കുന്നെ,് മറ്റു കുട്ടിൾ െുള്ളിമരുന്നു 

സവീകരിചെ് പകോണ്ടോപണന്നര്ച്ത്ഥം.





രനരപത്ത സൂെിെിച രപോപല ഈ കയോപ ിൻ ൈിജ ം ആക്കണം എങ്കിൽ 

നിങ്ങളുപട ഓരരോരുത്തരുപട ും സഹകരണം ആൈശയം ആണ.്

അെിനോ ി സഹകരിക്കുക! 



നന്ദി! 


