इन्फ्लए
ु न्जा (फ्ल)ू खोप (जी�वत, इन्ट्रानेजल)
इन्फ्लुएन्जा (“फ्लू”) एउटा सरुवा रोग हो जुन हरे क वषर् प्राय: अक्टोबर र मे म�हनाको बीचमा फै�लने गछर् ।
फ्लू इन्फ्लुएन्जा भाइरसहरूको कारण लाग्छ र यो मुख्यत: खोक्दा, हाछ्युँ गदार् र निजकको सम्पकर्बाट सछर् ।
फ्लू जोकोह�लाई प�न लाग्न सक्छ; यो तरु
ु न्तै लाग्न सक्छ र धेरै �दनसम्म �नको नहुनसक्छ। ल�णहरू उमेर अनस
ु ार फरकहुन्छन ्,
तर �नम्न ल�णहरू समावेश हुनसक्छन ्:
•
•
•
•
•

ज्वरो आउने/जाडो हुने

घाँट� दख्
ु ने, खोक� लाग्ने
मांसपेशी दख्
ु ने

थकाइ लाग्ने,

टाउको दख्
ु ने र नाकबाट पानी बग्ने वा नाक बन्द हुने

फ्लू नाबालक र साना बालबा�लका, 65 वषर् र सोभन्दा बढ� उमेरका व्यिक्तहरू, गभर्वती म�हलाका ला�ग बढ� खतरापूणर् हुन्छ र
�निश्चत स्वास्थ्य अवस्थाहरू वा कमजोर प्र�तर�ा प्रणाल� भएका व्यिक्तहरू उच्च जो�खममा हुन्छन ्। फ्लू खोपले:
•
•

तपा�लाई फ्लू लाग्नबाट र तपा�को प�रवार र अन्य व्यिक्तहरूमा फ्लू फै�लनबाट बचाउँ छ
तपा�लाई फ्लू ला�गहाले प�न यसले फ्लल
ू ाई कमगम्भीर बनाउँ छ

जी�वत, कमजोर इन्फ्लुएन्जा खोप (LAIV भ�नने) स्वस्थ बालबा�लकालाई लगाउन स�कनेछ।

यसलाई नाकमा स्प्रे ग�रन्छ, यसले कुनै दख
ु ाइ हुँदैन र फ्लू लाग्न �दंदैन। फ्लू �वरूद्धको सुर�ा �वकास हुनलाई लगभग2 हप्ता ज�त
लाग्छ र सुर�ा फ्लू मौसमभ�र रहन्छ।

केह� मा�नसले उमेर, स्वास्थ्य अवस्था वा अन्य कारणहरूका ला�ग LAIV लगाउनुहुँदैन। कृपया बच्चामा �नम्न अवस्थाहरू छन ् भने

यस मञ्जरु � फाराममा जानकार� उपलब्ध गराउनह
ु ोस ्:
•
•
•
•

अण्डा स�हत कुनै कुराको एलज� छ वा फ्लू खोप लगाउँ दा एलिजर्क प्र�त�क्रया भएको छ।

द�घर्काल�न मुटु रोग, श्वासप्रश्वास, मग
ृ ौला, कलेजो वा स्नायु प्रणाल� सम्बन्धी समस्याहरू छन ्।
दम वा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू छ वा श्रंख
ृ लाबद्ध रूपमा हाँच्छ्यु हुने समस्या छ।
एिस्प�रन वा एिस्प�रन समावेश उत्पादनहरूको सेवन ग�ररहे को बच्चा वा �कशोर हो।

कमजोर प्र�तर�ा प्रणाल� छ।
•

अबको 7-14 �दन�भत्रमा सुर��त वातावरण आवश्यक हुने (उदाहरणका ला�ग, केमोथेरापी गराइरहे को) कोह� व्यिक्तलाई

भेट्दै छ

क�हलेकाह�ं LAIV �वलम्ब गनप
ुर् छर् । तपा�को बच्चालाई सन्चो नहुँदा
•
•

प्राय: यस्तो ग�रन्छ। �तनीहरूलाई �नको नहुँदासम्म खोप लगाउन �वलम्ब गनर् स�कन्छ।
�बतेको 4 हप्तामा कुनै जी�वत खोपहरू लगाएको छ।

खोपको प्र�त�क्रयाको जो�खम

कुनै प�न औष�धले प्र�त�क्रया �दने सम्भावना हुन्छ। सामान्यत: �यनीहरू मध्यम खालका हुन्छन ् र आफ� हराएर जान्छन ् तर गम्भीर
प्र�त�क्रयाहरू प�न सम्भव हुन्छन ्।

LAIV लगाउने धेरैजसो मा�नसहरूलाई यसले समस्या गद� न। LAIV का प्र�त�क्रयाहरूले फ्लूको सामान्य अवस्था दशार्उन सक्छन ्,�रपोटर्

ग�रएका समस्याहरूमा
•
•
•
•
•
•

नाकबाट पानी बग्ने/नाक बु�झने

खोक� लाग्ने
ज्वरो आउने

टाउको दख्
ु ने र मासंपेशी दख्
ु ने

स्वाँस्वाँ हुने

पेट दख्
ु ने, वान्ता हुने वा झाडापखाला लाग्ने समस्या समावेश छन ्

कुनै प�न खोप प्राप्त ग�रसकेप�छ दे खा पनर् सक्ने समस्याहरू

कुनै प�न औष�धले गम्भीर एलज� प्र�त�क्रया गराउन सक्छ, यो एकदमै दल
र् हुन्छ, एक�म�लयन डोजमा क�रब 1 जनामा दे �खन
ु भ

सक्ने अनुमान ग�रन्छ र यो प्र�त�क्रया खोप लगाएप�छ केह� �मनेटदे �ख केह� घण्टा�भत्र हुनेछ। कुनै प�न औष�धको हकमा जस्तै,
खोपले गम्भीर चोटपटक वा मत्ृ यु हुनसक्ने सम्भावना अत्यन्तै कमहुन्छ।

कुनै गम्भीर प्र�त�क्रया भएमा के गन�

तपा�लाई �चिन्तत पान� कुनै प�न ल�णप्र�त हो�सयार हुनह
ु ोस ्, जस्तै, गम्भीर एलज� प्र�त�क्रया, अत्यन्तै उच्च ज्वरो वा असामान्य

व्यवहार। गम्भीर एलज� प्र�त�क्रयामा �ब�बरा आउने, अनुहार र घाँट� सु�नने, सास फेनर् गाह्रो हुने, मट
ु ु को धड्कन �छटो-�छटो चल्ने,
�रगटा लाग्ने, र कमजोर हुने ल�णहरू समावेश हुनसक्छन ्। यी ल�णहरू खोप लगाएको केह� �मनेटदे �ख केह� घण्टा�भत्र सुरु

हुनेछन ्।
मैले के गनप
ुर् छर् ?

य�द तपा�लाई यो गम्भीर एलज� प्र�त�क्रया हो भन्ने लाग्छ वा प्रती�ा गनर् नस�कने अन्य आपतकाल�न समस्या हो भने 999 मा फोन
गनुह
र् ोस ्।

मैले थपकुरा कसर� जान्न सक्छु?

हामीलाई 0300 123 5205 मा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ् वा हाम्रो वेबसाइट www.kentcht.nhs.uk/imms मा हे नुर्होस ्।

