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पोलियो खोप
तपाईंिे जान्नु पर्ने कनु रा

1 खोप ककर् िगाउर्े ?
खोपिे मानर्सहरूिाई पोलियो बाट बचाउर् सक्छ । पोलियो भाइरसद्ारा िाग्े रोग हो 
। यो मनुख्य रूपमा व्यक्ति-व्यक्ति बीचको सम्पक्क द्ारा फैलिन्छ । सङ्क्रममत व्यक्तिको 
किशा-नपसाब समावेश खार्ा वा पेय पिार्कको सेवर्द्ारा पनर् यो फैलिन्छ ।

पोलियो सङ्क्रममत धरैेजसो मानर्सहरूमा कनु र्ै िक्षण िेखखिैँर्, र समस्ा नवर्ा र्ै धेरै 
नर्को हुन्छर् ्। तर ककहिेकही ँपोलियो िागेका मानर्सहरूिाई पक्षाघात हुर्सक्छ 
(हात वा खनुट्ा चिाउर् सकै्र्र्)्। पोलियोको कारण िीघ्ककािीर् अपाङ्गता हुर्सक्छ 
। पोलियोको कारण मृत्नु पनर् हुर्सक्छ, जनुर् सामान्यतया सास फेर््क प्रयोग हुर्े 
मासंपेशीमा पक्षाघात भएर हुन्छ ।

संयनुति राज्यमा पोलियो नर्कै सामान्य रोगको रूपमा रहकेो थरयो । सर् ्1955 मा 
पोलियो खोप पत्ा िाग्नु भन्ा पकहिे यसिे हरेक वर्क हजारौ ंमानर्सहरूिाई पक्षाघाती 
बर्ाउथ्ो र माथ््यो । पोलियो सङ्क्रमणको कनु र्ै उपचार ्ैछर्, तर यसिाई खोपद्ारा 
रोकराम गर््क सककन्छ ।

संयनुति राज्य अमेररकाबाट पोलियो उन्नुिर् भएको ्छ । तर यो अझ ैपनर् संसारको 
अन्य भागहरूमा िाग्े ग्छ्क  । यकि हामी खोपद्ारा सनुरक्क्षत भएका ्ैछर्ौ ंभर्े अक्यो 
िेशबाट आउर्े एक जर्ा सङ्क्रममत व्यक्तििे िेशमा रोगिाई कफता्क ल्ाउर् सक्छ । यो 
संसारबाट रोग हटाउर्े प्रयास सफि भयो भर्े हामीिाई पोलियो खोपको आवश्यकता 
र्पर्ने किर् आउर् सक्छ । त्ो बिेासम्म, हामीिे हाम्ा बािबच्ािाई खोप िगाइ 
रहर्नुप्छ्क  ।

2 पोलियो खोप

नर्ष्क्रिय पोलियो खोप (IPV) िे पोलियो रोक्न सक्छ ।

बािबच्ा
धरैेजसो मानर्सहरूिे नतर्ीहरू बच्ा हँुिा र्ै पोलियो खोप (IPV) िगाउर्नुप्छ्क  । 
पोलियो खोप (IPV) को डोज 2, 4, 6 िेखख 18 मकहर्ामा, र 4 िेखख 6 वर्कसम्मको 
उमेरमा किइन्छ ।

[नर्श्चित िेशहरूमा यात्ा गर्नेहरू र संयनुति खोपको भागको रूपमा पोलियो खोप 
(IPV) प्राप्त गर्नेहरू िगायत] केही बािबच्ाको िामग यो समय तालिका फरक 
हुर्सक्छ । तपाईंको स्ास्थ्य सेवा प्रिायकिे यसको बारेमा रप जार्कारी प्रिार् गर््क 
सक्छ ।

वयस्क
धरैेजसो वयस्कहरूिाई पोलियो खोप (IPV) को आवश्यकता पिदैर् ककर्भर्े 
उर्ीहरूिे बच्ा हँुिा पोलियो नवरुद्धको खोप िगाइ सकेका हुन्छर् ्। तर केही 
वयस्कहरू उच् खतरामा हुन्छर् ्र नर्म्न व्यक्तिहरू िगायत त्स्ा व्यक्तििे पोलियो 
खोप िगाउर्े नवचार गर््क सक्छर्:्
• संसारका नर्श्चित भागहरूमा यात्ा गरररहेका मानर्सहरू,
• पोलियो भाइरस प्रयोग गरी काम गर्ने प्रयोगशािा कम्कचारीहरू, र
• पोलियो रोग िागेका नबरामीहरूिाई उपचार गर्ने स्ास्थ्य सेवा कम्कचारीहरू ।

उच् खतरामा रहकेा वयस्कहरू िे नवगतमा कनत डोज िगाइएको ्छ त्सको आधारमा 
पोलियो खोप (IPV) को 1 िेखख 3 डोजसम ्म िगाउर्नु आवश्यक पर््क सक्छ ।

अरू खोपहरूसँगै IPV खोप लििँा खतरा हुन्छ भन् ेकनु रा जार्कारीमा आएको ्ैछर् ।

 3  केही मानर्सहरूिे यो खोप लिर्नु हँुिैर् 

खोप किरे् व्यक्तििाई नर्म्न कनु रा बताउर्नुहोस:्

• खोप लिर्े व्यक्तिमा कनु र्ै पनर् गम्ीर, ज्यार् खतरामा पार्ने ककथसमको एिजजी ्छ कक
।
IPV खोपको डोज लिएपल्छ तपाईंिाई ककहल्ै ज्यार् खतरामा पार्ने ककथसमको
एिजजी भएको थरयो वा अरवा यो खोपको कनु र्ै पनर् भागद्ारा गम्ीर एिजजी भयो
भर्े, तपाईंिाई खोप र्लिर्े सल्ाह किर् सककन्छ । खोपका ततहरूका बारेमा तपाईं
जार्कारी लिर् चाहर्नुहुन्छ भर्े तपाईंको स्ास्थ्य सेवा प्रिायकिाई सोध्नुहोस ्।

• खोप लिर्े व्यक्तििाई नबसन्ो भइरहेको ्छ कक ।
यकि तपाईंिाई रुघाखोकी जस्ा सार्ोनतर्ो नबरामी ्छ भर्े तपाईंिे आज र्ै खोप
लिर् सक्ननु हुन्छ । यकि तपाईं मध्यम वा गम्ीर रूपमा नबरामी हुर्नुहुन्छ भर्े तपाईंिे
नर्को हुनजेिसम्म कनु िा्क राम्ो हुन्छ । तपाईंको डाक्टरिे तपाईंिाई सल्ाह किर् 
सक्छ ।

4 खोप प्रनतकरियाका खतराहरू

खोपहरू िगायत सब ैऔरथधिे प्रनतकरिया किर्े सम्ावर्ा हुन्छ । यस्ा प्रनतकरियाहरू 
सामान्यतया हल्ा हुन्छर् ्र आफै हराएर जान्छर््, तर गम्ीर प्रनतकरियाहरूको पनर् 
सम्ावर्ा हुन्छ ।

पोलियो खोप (IPV) िगाएका केही मानर्सहरूिाई सूई िगाइएको ठाउँमा घाउ हुन्छ 
। पोलियो खोप (IPV) िे गम्ीर समस्ा उत्पन् गराउँ्छ भन् ेराहा भएको ्ैछर्, र 
यसद्ारा धरैेजसो मानर्सहरूिाई कनु र्ै पनर् समस्ा हँुिैर् ।

यो खोप िगाइसकेपल्छ िेखा पर््क सके्न अन्य समस्ाहरू यस प्रकार ्छर्:्
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• मानर्सहरू ककहिेकाही ँखोप िगायतका चचककत्ा उपचारपल्छ बहेोस हुर्े ग्छ्कर् ्।
िगभग 15 ममर्ेट जनत बस्नु वा ढले्र बस्नुिे बहेोस हुर्, र िडेर हुर्े चोटपटकबाट
बचाउँ्छ । ररँगटा िाग्ो, वा दृनटि समस्ा भयो वा कार् बज्यो भरे् आफर्ो 
चचककत्किाई बताउर्नुहोस ्।

• केही मानर्सहरूिाई सनुई किइएपल्छ हुर्े सामान्य पीडाभन्ा बढी गम्ीर र िामो
समयसम्म कनु म िखु्े समस्ा हुर्सक्छ । अत्न्त कम व्यक्तिमा मात् यस्ो समस्ा
हुन्छ ।

• कनु र्ै पनर् औरधीिे गम्ीर एिजजी प्रनतकरिया ल्ाउर् सक्छ । खोपबाट त्स
ककथसमको प्रनतकरिया नर्कै कम मात्ामा हुन्छ, अरा्कत ्िश िाख डोजमा 1 जर्ािाई
हुन्छ र खोप िगाएपल्छ केही ममरे्टिेखख र केही घण्ाको बीचमा यस्ो हुन्छ भन्े
अर्नुमार् गररएको ्छ।

सब ैप्रकारका औरथधिे जस् ैखोपका कारणिे पनर् गम्ीर चोटपटक िाग्े वा मृत्नु हुर् 
सके्न ििु्कभ सम्ावर्ा हुन्छ ।

खोपको सनुरक्षािाई सधै ँअर्नुगमर् गररन्छ । रप जार्कारीको िामग, नर्म्न वेबसाइटमा 
जार्नुहोस:् www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5  गम्ीर प्रनतकरिया भयो भर्े के गर्ने ?

म के प्रनत होथसयार हुर्नुप्छ्क  ?
• आफूिाई चचन्न्तत पार्ने गम्ीर एिजजी प्रनतकरिया, अत्न्त ैउच् ज्वरो वा असामान्य

ब्यवहार जस्ा कनु र्ै पनर् चचन्ह तरा िक्षण प्रनत होथसयार हुर्नुहोस ्।

गम्ीर एिजजी प्रनतकरियामा नबनबरा आउर्े, अर्नुहार र घाटँी सनुनर्रे्, सास फेर््क गाह्ो
हुरे्, मनुटनुको धड्कर् ल्छटो-ल्छटो चलर्े, ररँगटा िाग्े, र कमजोर हुर्े आकि प्छ्कर् ्।
यस्ा िक्षणहरू खोप िगाएपल्छ केही ममर्ेटिेखख केही घण्ापल्छ िेखा पर््क सक्छर््
।

मैिे के गर्नु्कप्छ्क  ?
• यकि यो गम्ीर एिजजी प्रनतकरिया हो वा प्रतीक्षा गर््क र्सककरे् अन्य आपत्ालिर् 

समस्ा हो भर्े 9-1-1 मा टेलिफोर् गर्नु्कहोस ्र नबरामीिाई सबभैन्ा र्श्जकको
अस्पतािमा जार्नुहोस ्। वा, आफर्ो क्लिनर्कमा कि गर्नु्कहोस ्।

त्सपल्छ, प्रनतकरियाको बारेमा भ्ाक्सिर् एड्भस्क इभेन्ट ररपोर्टङ थसस्टम
क्भएइआरएस (VAERS) मा ररपोट्क किइर्नुप्छ्क  । तपाईंको डाक्टरिे यो ररपोट्क
बनुझाउर्नुप्छ्क , वा VAERS को वेबसाइट www.vaers.hhs.govमा गएर, वा
1-800-822-7967 मा टेलिफोर् गरेर तपाईं आफै यसो गर््क सक्ननु हुन्छ ।

VAERS िे मेकडकि सि ्िाह कििैँर् ।

 6  रानटिरिय खोप हार्ी क्षनतपूर्त काय्करिम (VICP)

रानटिरिय खोप हार्ी क्षनतपूर्त काय्करिम (Vaccine Injury Compensation 
Program VICP) एक यस्ो संघीय काय्करिम हो जनुर् नर्श्चित खोपहरूद्ारा 
चोटपटक िागेका वा हार्ी भएका मानर्सहरूिाई क्षनतपूर्त किर्े उदे्श्यिे स्ापर्ा 
गररएको हो ।

आफूिाई खोपिे हार्ी गरेको ्छ वा चोटपटक िागेको ्छ भन् ेनवश्ास गर्ने 
व्यक्तिहरूिे काय्करिमको बारेमा जान् र िाबी िायर गर्ने नवरयमा 1-800-
338-2382 मा टेलिफोर् गरेर वा VICP को वेबसाइट www.hrsa.gov/
vaccinecompensationमा गएर जार्कारी लिर् सक्छर् ्। क्षनतपूर्तको िामग
िाबी िायर गर्ने म्ाि हुन्छ ।

7 मैिे रप कनु रा कसरी जान् सक्छनु  ?

• तपाईंको स्ास् सेवा प्रिायकिाई सोध्नुहोस ्। नर्जिे तपाईंिाई खोप जार्कारी
(package insert) प्रिार् गर््क सक्छ वा सूचर्ाको अन्य स्ोतहरू बताउर् सक्छ
।

• आफर्ो स्ार्ीय वा राज्य स्ास्थ्य नवभागमा टेलिफोर् गर्नु्कहोस ्।
• रोग नर्यन्त्रण तरा रोकराम नवभागहरू (Centers for Disease Control

CDC) मा कि गर्नु्कहोस:्
- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) मा कि गर्नु्कहोस ्वा
- CDC को वेबसाइट www.cdc.gov/vaccines मा जार्नुहोस्
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