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इन्फ्लूएन््जा (फ्लू) खोप (निष्क्रिय वजा पुि: संयोज्त): 
तपजाईंले ्जान् ुपिने कुरजा

1 खोप ककि लगजाउिे ?
इन्फ्लूएन््जा (“फ्लू”) हरेक वर्ष अक्ोबर र मे मकहिजाको बीचमजा संयकु्त रजाज्य 
अमेररकजामजा फैलिे एउटजा सरुवजा रोग हो ।

फ्लू इन्फ्लूएन््जा भजाइरसहरूको कजारणले लजाग्छ, र यो प्रमुख रूपमजा खोक्जा, हजाछुुँ  गरजा्ष, 
र नबरजामीको िज्क ्जाुँरजा स्छ्ष  ।

्ो-कोहीलजाई फ्लू लजाग्न सक्छ । फ्लूले अचजािक सतजाउि सक्छ र यो रोग लजामो 
समयसम्म निको िहुि सक्छ । लक्षणहरू उमेर अिुसजार फरक हुिसक्छ, तर यसकजा 
लक्षणहरूमजा निम्न कुरजाहरू समजावेश हुि सक्छि:्
• ज्वरो/्जाडो हुिे
• घजाुँटी रखु्े
• मजासंपेशी रखुजाइ हुिे
• थकजाइ लजाग्ने
• खोकी लजाग्ने
• टजाउको रखु्े
• िजाकबजाट ससुँगजाि वजा पजािी बग्ने

फ्लूले निमोनियजाुँ र रगत संक्रमण पनि हुिसक्छ, र बच्जाहरूमजा पखजालजा लजाग्ने र बहेोस 
हुिे पनि हुिसक्छ। यकर तपजाईंमजा मुटु वजा फोक्ोको रो् ्स्जा चचककत्सकीय समस्जा 
्छ भिे फ्लूले झिै गम्ीर बिजाउि सक्छ।

केही मजानिसहरूकजा लजागग फ्लू अझ ैखतरिजाक हुिसक्छ । िजाबजालक र केटजाकेटी, 65 
वर्ष र सो मजासथकजा मजानिस, गभ्षवती मकहलजा र नवशेर स्जास्थ समस्जा वजा कम्ोर रोग 
प्रनतरोधजात्मक क्षमतजा भएकजा मजानिसहरूमजा यो रोग 
सबभैन्जा खतरजा हुि सक्छ । 

हरेक वर्ष संयकु्त रजाज्यमजा फ्लूको कजारणले ह्जारौ ंमजानिसहरू म्छ्षि्, र असंख्य 
मजानिसहरू अस्पतजाल भिजा्ष हुन््छि ्|

फ्लू खोपले निम्न कुरजा गि्ष सक्छ:
• तपजाईंलजाई फ्लू लजाग्नबजाट बचजाउुँ्छ,
• तपजाईंलजाई फ्लू लजागी हजाले पनि, यसलजाई कम गम्ीर बिजाउुँ्छ, र
• तपजाईंबजाट आफिो पररवजार र अरू मजानिसहरूलजाई फ्लू सि्ष कररैि।

2  निष्क्रिय र पुि: संयोज्त फ्लू खोपहरू

हरेक फ्लू मौसममजा एक डो् खोप ललिे ससफजाररस गररन््छ । 6 मकहिजारेखख 8 वर्ष 
बीचकजा बजालबजाललकजाहरूले एउटै फ्लू मौसममजा रईु डो् खोप लगजाउिुपिने हुिसक्छ । 
बजाुँकी सबलेै फ्लू लजाग्ने हरेक मौसममजा एक डो् मजात् ैललए हुन््छ ।

केही निष्क्रिय फ्लू खोपहरूले थजाइमेरोसल भनििे मक्ष रीमजा आधजाररत नप्र्भनेकटभ सजािो 
मजात्जा समजावेश ग्छ्ष  । अध्ययिहरूले खोपमजा भएको थजाइमेरोसल हजािीकजारक हुन््छ भन् े
कुरजा रेखजाएको ्ैछिि्, तर थजाइमेरोसल िभएको खोपहरू पनि उपलब्ध ्छि ्।

फ्लूको सलूइमजा कुिै पनि ्ीनवत फ्लू भजाइरस हुुँ रैि । नतिीहरूले फ्लू लगजाउुँ रैिि ्।

फ्लू भजाइरसहरू धरैे ककससमकजा हुन््छि्, र ती भजाइरसहरू सधै ुँ पररवत्षि भइरहेकजा 
हुन््छि ्। अकको फ्लू मौसममजा रोग लगजाउि सके् तीि वजा चजार प्रकजारकजा भजाइरसहरूबजाट 
सुरक्षजा गि्षको लजागग हरेक वर्ष ियजाुँ फ्लू खोप बिजाइन््छ । यसरी बिेको खोपहरू यी 
भजाइरसहरूसुँग हु-बहु रूपमजा िगमले पनि, ययिले केही हरसम्म सुरक्षजा प्ररजाि गि्ष 
सक्छि ्।

फ्लू खोपले निम्न कुरजालजाई रोक् सकै्ि:
• खोपले समजावेश िगरेको भजाइरसद्जारजा लजागेको फ्लू, वजा
• त्यस्जा रोग, ्ो फ्लू ्स्ो रेखखन््छ, तर फ्लू होइि।

खोप लगजाएपल्छ यसले सुरक्षजा करि सुरु गि्ष लगभग 2 हप्जा ्नत लजाग्छ र सुरक्षजा फ्लू 
मौसमभरर रहन््छ ।

 3  केही मजानिसहरूले यो खोप ललिु हुुँ रैि

आफलू लजाई खोप करिे व्यक्क्तलजाई निम्न कुरजा बतजाउिुहोस:्
• तपजाईंलजाई कुिै पनि गम्ीर, ज्यजाि खतरजामजा पजािने एल्जी ्छि ्कक

खोपको डो् ललएपल्छ तपजाईंलजाई ककहल्ै ज्यजाि खतरजामजा पजािने ककससमको एल्जी
भएको सथयो वजा अथवजा यो खोपको कुिै पनि भजागद्जारजा गम्ीर एल्जी भयो भिे,
तपजाईंलजाई खोप िललिे सल्जाह करि सककन््छ । सब ैहोइि, तर धरैे्सो फ्लू खोपमजा 
थोरै मजात्जामजा अण्जाको प्रोकटि हुन््छ ।

• यकर तपजाईंलजाई ककहल्ै (GBS पनि भनििे) गुइल्जाइि-ब्जारने सेन्ड्रम भएको सथयो
भिे ।
नवगतमजा GBS समस्जा भएकजा केही मजानिसहरूले यो खोप लगजाउिु हुुँ रैि । तपजाईंले
यस बजारेमजा आफिो चचककत्सकसुँग परजामश्ष गिु्षप्छ्ष  ।

• तपजाईंलजाई सन्ो ्ैछि भिे ।
सजािोनतिो नबरजामी भएको बलेजा फ्लू खोप लगजाउि सककिे भए पनि तपजाईंलजाई सन्ो
भएपल्छ खोप ललि आउिे अिुरोध गि्ष सककिे्छ ।
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4 खोप प्रनतकक्रयजाकजा खतरजाहरू

खोपहरू लगजायत सब ैऔरसधले प्रनतकक्रयजा करिे सम्जाविजा हुन््छ । यस्जा प्रनतकक्रयजाहरू 
सजामजान्यतयजा हल्जा हुन््छि ्र आफै हरजाएर ्जान््छि्, तर गम्ीर प्रनतकक्रयजाहरूको पनि 
सम्जाविजा हुन््छ ।

फ्लूको सलूइ लगजाउिे धरैे्सो मजानिसहरूलजाई यसले समस्जा गरदैि ।

फ्लूको सलूइ लगजाइसकेपल्छ रेखखिे सजािजा नतिजा समस्जाहरूमजा निम्न पर्ष्छि:्
• सुई लगजाइएको ठजाउुँमजा रखु्े, रजातो हुि, वजा सुनििे 
• स्र सुके्
• आुँखजा रखु्े, रजातो हुिे वजा चचलजाउिे
• खोकी लजाग्ने
• ज्वरो आउिे
• पीडजा हुिे
• टजाउको रखु्े
• चचलजाउिे
• थकजाइ लजाग्ने

यी समस्जाहरू सुई लगजाएको केही समयपल्छ िै सुरु भएर 1 वजा 2 करिसम्म रहन््छि ्।

फ्लूको सलूइ लगजाइसकेपल्छ रेखखिे गम्ीर समस्जाहरूमजा निम्न पर्ष्छि:्
• निष्क्रिय फ्लू खोप लगजाएपल्छ गुइल्जाइि-ब्जारने सेन्ड्रम (GBS) को खतरजा केही

हरसम्म थोरै मजात्जामजा बढ्ि सक्छ । यो खतरजा खोप हजानिएकजा प्रनत रश लजाख
मजानिसहरूमजा 1 वजा 2 रईु ्िजालजाई हुन््छ भिी अिुमजाि गररएको ्छ । यो फ्लूबजाट
हुिे गम्ीर समस्जाको खतरजाभन्जा धरैे कम ्छ, ्सलजाई फ्लू खोपले रोकथजाम गि्ष 
सककन््छ ।

• फ्लू खोपको सजाथमजा न्युमोकोकल खोप (PCV13) र/वजा कडकटएनप (DTaP) खोप
लगजाइएकजा बजालबच्जालजाई ज्वरोको कजारणले बहेोस हुिे समस्जा हुिे अललक बढी
सम्जाविजा हुिसक्छ । थप ्जािकजारीको लजागग आफिो चचककत्सकलजाई सोध्हुोस ्।
आफिो चचककत्सकलजाई फ्लू खोप लगजाउि लजागगएको बच्जा ककहल्ै बहेोस भएको
सथयो कक सथएि सो कुरजा बतजाउिुहोस ्।

सुईद्जारजा करइिे कुिै पनि खोप ललइ सकेपल्छ रेखजा पि्ष सके् समस्जाहरू यस प्रकजार ्छि:्
• मजानिसहरू ककहलेकजाही ुँ खोप लगजायतकजा चचककत्सजा उपचजारपल्छ बहेोस हुिे ग्छ्षि ्।

लगभग 15 गमिेट ्नत बसु् वजा ढले्र बस्लेु बहेोस हुि, र लडेर हुिे चोटपटकबजाट
बचजाउुँ्छ । ररुँगटजा लजाग्ो, वजा दृनटि समस्जा भयो वजा कजाि बज्यो भिे आफिो
चचककत्सकलजाई बतजाउिुहोस ्।

• कनतपय मजानिसहरूलजाई सुई लगजाएको कुममजा अत्यन् ैपीडजा हुन््छ र हजात चलजाउि
गजाह्ो हुन््छ । अत्यन् कम व्यक्क्तमजा मजात् यस्ो समस्जा हुन््छ ।

• कुिै पनि औरधीले गम्ीर एल्जी प्रनतकक्रयजा ल्जाउि सक्छ । खोपबजाट त्यस
ककससमको प्रनतकक्रयजा निकै कम मजात्जामजा हुन््छ, अथजा्षत ्रश लजाख डो्मजा 1 ्िजालजाई
हुन््छ र खोप लगजाएपल्छ केही गमिेटरेखख र केही घण्जाको बीचमजा यस्ो हुन््छ भन्े
अिुमजाि गररएको ्छ।

सब ैप्रकजारकजा औरसधले ्स् ैखोपकजा कजारणले पनि गम्ीर चोटपटक लजाग्ने वजा मृतु्य हुि 
सके् रलु्षभ सम्जाविजा हुन््छ ।

खोपको सुरक्षजालजाई सधै ुँ अिुगमि गररन््छ । थप ्जािकजारीको लजागग, निम्न वेबसजाइटमजा 
्जािुहोस:् www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5  गम्ीर प्रनतकक्रयजा भयो भिे के गिने ?

म के प्रनत होससयजार हुिुप्छ्ष  ?
• आफलू लजाई चचन्न्त पजािने गम्ीर एल्जी प्रनतकक्रयजा, अत्यन् ैउच् ज्वरो वजा असजामजान्य

ब्वहजार ्स्जा कुिै पनि चचन्ह तथजा लक्षण प्रनत होससयजार हुिुहोस ्।

गम्ीर एल्जी प्रनतकक्रयजामजा नबनबरजा आउिे, अिुहजार र घजाुँटी सुनििे, सजास फेि्ष गजाह्ो
हुिे, मुटुको धड्कि ल्छटो-ल्छटो चलिे, ररुँगटजा लजाग्ने, र कम्ोर हुिे आकर प्छ्षि ्।
यस्जा लक्षणहरू खोप लगजाएपल्छ केही गमिेटरेखख केही घण्जापल्छ रेखजा पि्ष सक्छि्
।

मैले के गिु्षप्छ्ष  ?
• यकर यो गम्ीर एल्जी प्रनतकक्रयजा हो वजा प्रतीक्षजा गि्ष िसककिे अन्य आपत्जाललि

समस्जा हो भिे 9-1-1 मजा टेललफोि गिु्षहोस ्र नबरजामीलजाई सबभैन्जा िज्कको
अस्पतजालमजा लै्जािुहोस ्। वजा, आफिो डजाक्रलजाई टेललफोि गिु्षहोस ्।

• प्रनतकक्रयजाहरूको बजारेमजा भ्जाक्क्ि एड्भस्ष इभेन्ट ररपोर्टङ ससस्टम (VAERS)
मजा ररपोट्ष करइिुप्छ्ष  । तपजाईंको डजाक्रले यो ररपोट्ष बझुजाउिुप्छ्ष , वजा VAERS
को वेबसजाइट www.vaers.hhs.gov मजा गएर, वजा 1-800-822-7967 मजा 
टेललफोि गरेर तपजाईं आफै यसो गि्ष सकु्हुन््छ ।

VAERS ले मेकडकल सल ्लजाह करुँरैि ।

 6  रजानटिड्रय खोप हजािी क्षनतपलूर्त कजाय्षक्रम (VICP)

रजानटिड्रय खोप हजािी क्षनतपलूर्त कजाय्षक्रम (Vaccine Injury Compensation 
Program, VICP) एक यस्ो संघीय कजाय्षक्रम हो ्ुि निजचित खोपहरूद्जारजा 
चोटपटक लजागेकजा वजा हजािी भएकजा मजानिसहरूलजाई क्षनतपलूर्त करिे उदे्श्यले स्थजापिजा 
गररएको हो ।

आफलू लजाई खोपले हजािी गरेको ्छ वजा चोटपटक लजागेको ्छ भन् ेनवश्जास गिने 
व्यक्क्तहरूले कजाय्षक्रमको बजारेमजा ्जान् र रजाबी रजायर गिने नवरयमजा 1-800-
338-2382 मजा टेललफोि गरेर वजा VICP को वेबसजाइट www.hrsa.gov/
vaccinecompensationमजा गएर ्जािकजारी ललि सक्छि ्। क्षनतपलूर्तको लजागग
रजाबी रजायर गिने म्जार हुन््छ ।

7 मैले थप कुरजा कसरी ्जान् सक्ुछ ?
• तपजाईंको स्जास्थ सेवजा प्ररजायकलजाई सोध्हुोस ्। नि्ले तपजाईंलजाई खोप ्जािकजारी

(package insert) प्ररजाि गि्ष सक्छ वजा सलूचिजाको अन्य स्ोतहरू बतजाउि सक्छ
।

• आफिो स्थजािीय वजा रजाज्य स्जास्थ्य नवभजागमजा टेललफोि गिु्षहोस ्।
• रोग नियन्त्रण तथजा रोकथजाम नवभजागहरू (Centers for Disease Control

CDC) मजा कल गिु्षहोस:्
- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) मजा टेललफोि गिु्षहोस ्वजा 
- CDC को वेबसजाइट www.cdc.gov/flu मजा ्जािुहोस्
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