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खोप ककि ्गाउिलुपर्छ?

इन्फ्लुएन्ा (“्फ्लू”) एउटा सरुवा रोग हो।
यो भाइरसबाट सिने रोग हो, ्लुि खोक्ा, हान्रउँ ग्ा्छ र श्ासप्रश्ासको माधयमबाट सर्छ।
इन्फ्लुएन्ा ्स्ाई पनि ्ाग्न सकर, तर बच्ाहरूमा संरिमण ्र सबै
भन्ा उच् पाइएको र। धेरै ्सो मानिसहरूमा के ही क्ि मात्र यसका
्क्षणहरू ्ेनखनरि्। ती हुि्:
• जवरो/काम जवरो • घाँटीमा घाउ खटटरा आउिलु • मांसपेशी ्लुख्लु
• थकाइ ्ाग्नलु • खोकी ्ाग्नलु • टाउको ्लुख्लु • िाक बन् हुिलु र िाक
बनगरहिलु
अनय रोगहरूका पनि यसतै खा्े ्क्षणहरू हुनरि् ्स्े ग्ा्छ प्रायः
इन्फ्लुएन्ा कै संरिमण हो भन्े भ्रम हुिसकर।
स-सािा के टाके टीहरु, 65 बस्छ उमेर िाघेका मानिसहरू, गभ्छवती
मनह्ाहरू र नवशेष रोग ्ागेका रोगीहरू – ्सतै मलुटलुका रोगी,
फोकसो वा मृगौ्ाका रोगी, अथवा प्रनतरोधक क्षमता कम्ोर
भएकाहरू्ाई – यो रोग्े नसककसत बिाउि सकर। इन्फ्लुएन्ा्े
कडा जवरो आउिे र निमोनिया हुिे, र नबरामीको सवास्थय अवसथा
अझ खराब पनि हुि सकर। यस्े पखा्ा चलिे र मलुरा्छ पिने पनि हुि
सकर। हरे क बस्छ इन्फ्लुएन्ाको संरिमणबाट ह्ारौं मानिसहरू मर्छि्
र तयो भन्ा बढी्ाई असपता्मा भिा्छ गिलु्छपिने हुनर।
इन्फ्लुएन्ाको भाइरस नवरुद्धको खोप्े तपाईं्ाई इन्फ्लुएन्ाबाट
बचाउिलुका साथै अरु्ाई सि्छ पनि पाउँ ्ैि।
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निनक्रिय बिाइएको इन्फ्लुएन्ा नवरुद्धको खोप

इन्फ्लुएन्ा नवरुद्धका खोपहरु ्लुई ककनसमका रि्:
1. निनक्रिय बिाइएको (माटरएको) खोप, यो “्फ्लू शट” सलुईको
माधयमबाट इन्ेकशि ्गाएर क्इनर।
2. सकरिय, कम गराउिे (कम्ोर पाटरएको) िाकको पवा्बाट नरका्छ
क्एर गिने उपचार प्रनवनध। यो प्रनवनधको बारे मा रलु ट्ै खोपको सलूचिा
पत्र माफ्छ त ्ािकारी गराइिे र।
“उच्-मात्रा” भएको निनक्रिय बिाएइको इन्फ्लुएन्ाको खोप 65
बस्छमानथ वा सो भन्ा बढी उमेरका ्ाई उप्बध गराइनर। अनय
्ािकारीको ्ानग तपाईंको नचककतसक्ाई समपक्छ गिलु्छहोस्।
इन्फ्लुएन्ा संरिमणको भाइरस सँधै पटरवत्छि भइरहिे भाइरस हो,
तयसै्े हरे क बस्छ खोप न्ि नसफाटरश गटरनर। हरे क बस्छ वैज्ानिकहरू्े
तयसबस्छ समभानवत हुिे खोप र भाइरसको परीक्षण गर्छि।् ्फ्लूको
खोप्े अनय भाइरसबाट हुिे रोग्ाई रोक्न सक्ैि, खोपमा समावेश
िभएको ्फ्लू भाइरस्ाई पनि।

के ही निनक्रिय बिाउिे इन्फ्लुएन्ाका खोपमा Thimerosal भनििे
सलुरक्षा ततव हुनर। Thimerosal िभएको इन्फ्लुएन्ाको खोप उप्बध
ँ ो डाकटर्ाई सोध्लुहोस्।
र। थप ्ािकारीको ्ानग तपाईक
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कस्े र कनह्े निनक्रिय बिाइएको खोप
्गाउिलुपर्छ?

को
सबै ६ मनहिा र मानथको उमेरका्े यो खोप ्गाउिलुपर्छ।
खोप खासगरी इन्फ्लुएन्ाको ्टट् ्ोनखम हुिेहरू्े र नतिीहरूसँग
समपक्छ हुिे व्यनति्े ्गाउिलुपर्छ, 6 मनहिाभन्ा कम उमेरका
के टाके टीको हेरनवचार गिने सवास्थयकममी्े पनि यो खोप ्गाउिलुपर्छ।
कनह्े
उप्बध भएपनर ्नतसक्ो चाँडो खोप ्गाउिलुहोस्। यस्े ्फ्लूको
ँ ो समलु्ायमा ्फ्लू्े असर
मौसम नरट्ै आएमा सलुरक्षा क्नर। तपाईक
पाटरन्े्समम तपाई ँ यो खोप न्ि सक्नलुहुनर।
इन्फ्लुएन्ा कलु िै पनि बे्ा आउि सकर, तर धेरै ्सो अकटलु बर्ेनख
मेसमम आउि सकर। हा्का क्िहरूमा, धेरै्सो संरिमणहरू ्िवरी
र फरवरीमा ्ेनखएका रि्। क्समबरमा खोप ्गाउँ ्ा, वा पनर
्गाउँ ्ा, बस्छभटर काम गि्छ सकर।
वयसक र ठलू ्ा के टाके टीहरु्ाई बस्छमा खोपको एक मात्रा चानहनर।
तर िौ बस्छभन्ा सािा उमेरका्ाई सलुरक्षा क्ि बस्छको ्लुई मात्रा खोप
आवशयक हुनर। आ्फिो डाकटर्ाई सोध्लुहोस्।
अरु खोप क्एको बे्ा िै इन्फ्लुएन्ा खोप पनि क्ि सककनर।
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के ही मानिसहरू्े निनक्रिय इन्फ्लुएन्ाको
खोप न्िलु हुँ्ि
ै वा पख्छिलुपर्छ

ँ ाई कलु िै गमभीर ए््मी (्ीवि्ाई खतरामा पािने) र भिे,
• तपाई्
्टट् अणडाको ए््मी समेत। कलु िै ककनसमको खोपको ्टट्
ए््मी र भिे पनि खोप न्ि िहुिे कारण हुिसकर। इन्फ्लुएन्ाको
खोपबाट ए््मी हुिे समभाविा जया्ै कम हुनर।
ँ ाई कलु िै खा्को ए््मी
• नवगतमा इन्फ्लुएन्ा खोप क्एपनर तपाई्
भएको नथयो भिे डाकटर्ाई भन्लुहोस्।
ँ ाई नवगतमा Guillain-Barré Syndrome (एक ककनसमको
• तपाई्
पक्षाघात अथवा ्लुकलुवा रोग ्स्ाई GBS पनि भनिनर) भएको
नथयो भिे पनि डाकटर्ाई भन्लुहोस्। तपाईंको डाकटर्े यो खोप
तपाईं्ाई क्िे कक िक्िे भिेर सल्ाह क्नरि्।

खोप क्एपनर यस्े काम शलुरू गि्छ 2 हप्ा समम ्ागर। यो खोप्े एक
बस्छसमम सलुरक्षा क्नर।
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• साधारण वा गमभीर प्रकृ नतका नबरामीहरू्े ्फ्लूको खोप न्िका ्ानग
सञ्ो िहुँ्ासमम पख्छिलुपर्छ। तपाई ँ नबरामी हुिलुहुनर भिे, डाकटरसँग कलु रा
गिलु्छहोस् र कनह्े खोप न्ि उपयलुति हुनर फे टर समय नम्ाउिलुहोस्।
सामानय सञ्ो िभएका मानिसहरू्े भिे यो खोप न्ि सकरि्।
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निनक्रिय बिाइएको इन्फ्लुएन्ा खोपका
्ोनखमहरू के हुि्?

यो खोप्े, अरू औषनध ्सतै, गमभीर समसया उतपन् गि्छ सकर, ्सतै
गमभीर ए््मी हुिसकर। खोपको कारण्े गमभीर हानि पलुया्छउिे, वा
मृतयलु हुिे, जया्ै कम समभाविा हुनर।
इन्फ्लुएन्ा खोपबाट ्टट् समसया आउिे समभाविा जया्ै कम हुनर।
निनक्रिय बिाइएको खोपमा भाइरस माटरएका हुनरि्, तयसै्े खोपबाट
इन्फ्लुएन्ा हुँ्ि
ै ।
सामानय समसयाहरू:
• खोप ्गाएको ठाउँ मा नपनलसिे, रातो हुिे, वा सलुनन्िे
• झकको ्ाग्ने, नपनलसिे, रातो वा नच्ाउिे आँखा; खोकी
• जवरो • ्लुखाइ • टाउको ्लुख्े • नच्ाउिे • अलरी ्ाग्ने
यी समसयाहरु ्ेनखएमा, यी खोप क्एको ्गतै ्ेनखनरि् र 1-2 क्ि
रहनरि्।
्टट् समसयाहरू:
सािा के टाके टीहरू ्स्े निनक्रिय िबिाएको ्फ्लू खोप र pneumococcal vaccine (PCV13) एकै समयमा ्गाएका रि् नति्ाई
जवरो्े मलूरा्छ पिने समभाविा हुनर। थप ्ािकारीको ्ानग डाकटर्ाई
सोध्लुहोस्।
्फ्लूको खोप ्गाएको बच्ा मलूरा्छ परे मा डाकटर्ाई भन्लुहोस्।
्टट् समसयाहरू:
• यो खोपबाट मृतयलुको डर हुिे खा्को ए््मी भिे एक्मै नवर्ै हुनर
। यक् तयनसत ए््मी भयो भिे, साधारणतया खोप क्एको के ही
नमिेट वा के ही घणटा मै प्रनतकरिया ्ेनखनर।
• 1976 मा एक ककनसमको निनक्रिय बिाइएको इन्फ्लुएन्ा (swine
flu) खोप Guillain-Barré Syndrome सँग सनममन्त भएको
नथयो। तयस बे्ा्ेनख, ्फ्लू खोपहरू निनचितरूपमा GBS सँग
समबननधत रि्। तर हा्को ्फ्लू खोपबाट GBS को ्ोनखम भयो
भिे, यो ्स ्ाखमा 1 वा 2 ्िा्ाई हुिसकर। यो ्टट्
इन्फ्लुएन्ाभन्ा पनि कम ्ोनखम हुिे हुँ्ा, यस्ाई खोप्े नि्ाि
गि्छ सककनर।

सलुरनक्षत खोपको ्ानग नियनमत अिलुगमि भैरहेको हुनर। थप
्ािकारीको ्ानग हेिलु्छहोस्:
www.cdc.gov/vaccinesafety/Vaccine_Monitoring/Index.html
तथा
www.cdc.gov/vaccinesafety/Activities/Activities_Index.html
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कलु िै िराम्ो शारीटरक प्रनतकरिया ्ेनखयो
भिे के गिने?

मै्े के गिलु्छपर्छ?
कलु िै असामानय अवसथा ्सतै धेरै जवरो वा आिीबािीमा पटरवत्छि।
सास फे ि्छ अपठे रो हुिे, घाँटी कराउिे वा घलुिने, घाँटी घयार-घयार गिने,
अिलुहार मन्ि वा फलु स्ो हुिे, कम्ोरीपिा, मलुटलुको धडकि नतव्र हुिलु वा
ररगटा ्ाग्नलु।
मै्े के गिने?
• डाकटर्ाई फोि गिलु्छहोस्, वा समबननधत व्यनति्ाई सीधै
डाटरकहाँ ्ािलुहोस्।
• के भएको हो डाकटर्ाई बताउिलुहोस्, भएको समय, नमनत र खोप
क्एको समय।
• Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) फारम
ँ े
भरे र प्रनतकरियाको टरपोट्छ क्ि अिलुरोध गिलु्छहोस्। अथवा तपाई्
यो टरपोट्छ VAERS को वेबसाइट www.vaers.hhs.gov मा गएर
वा 1-800-822-7967 मा फोि गरे र क्ि सक्नलुहुनर।
VAERS ्े सवास्थय समबनधी परामश्छ द््ैि।
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रान्रिय खोप हानि क्षनतपलूर्त काय्छरिम

रान्रिय खोप हानि क्षनतपलूर्त काय्छरिम (VICP) 1986 मा सथानपत
भएको हो।
खोपबाट हानि भएको ठान्े कलु िै पनि व्यनति्े यस काय्छरिमको बारे मा
1-800-338-2382 फोि गरे र वा VICP को वेबसाइट
www.hrsa.gov/vaccinecompensation मा गएर .्ािकारी पाउि
सकर र असनतलुनटि ्ता्छ गि्छ सकर।

8

म अझ थप ्ािकारी कसरी पाउि सकरलु ?

ँ ाई खोपको पयाके ्
• आ्फिो डाकटर्ाई सोध्लुहोस्। उिीहरू्े तपाई्
क्ि वा ्ािकारीका अनय स्ोत बताउि सकरि्।
• सथािीय वा राजयको सवास्थय नवभागमा फोि गिलु्छहोस्।
• रोग नियनत्रण र सलुरक्षा नवभागहरू (CDC)मा समपक्छ गिलु्छहोस्:
- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) मा फोि गिलु्छहोस् वा
- CDC को वेबसाइट हेिलु्छहोस्: www.cdc.gov/flu

Afluria भनििे एक ककनसमको निनक्रिय गराइएको
्फ्लूको खोप 8 वा तयो भन्ा कम उमेरका के टाके टी्ाई
क्िलु हुँ्ि
ै , खास अवसथामा बाहेक। जवरो र जवरोसँग
समबननधत मलूरा्छ पिने रोगसँग समबननधत खोप अ्रिेन्यामा
निकान्एको नथयो। तपाईंको डाकटर्े थप ्ािकारी
क्ि सकर।
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