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हपेटाइटटस ए खोप
तपाईंले जान्नु पर्ने कनु रा

1 खोप टकर् लगाउर्े ?

हपेटाइटटस ए कलेजोको एक गम्भीर रोग हो । यो हेपटाइटटस ए भाइरस (HAV) 
द्ारा लाग्छ । हपेटाइटटस ए भाइरस सङ्क्रमित िानर्सहरूको टिशा-नपसाबको सम्पक्क िा 
आई एक व्यक्तिबाट अकको व्यक्तििा स्छ्क , जनुर् कसैले आफर्ा हात राम्ररभी धोएर् 
भर्े सजजलै हुर्सक्छ । हपेटाइटटस ए भाइरस द्ारा िूनित खार्ेकनु रा, पार्भी, वा 
सािार्हरूद्ारा पनर् तपाईंलाई हपेटाइटटस ए लाग्न सक्छ ।

हपेटाइटटस एका लक्षणहरूिा नर्म्न सिावेश हुर्सक्छर्:्
• ज्वरो आउर्े, थकाइ, अिर् हुरे्, वाकवाकी लाग्ने, बान्ा हुर्े, र/वा जोर्नी िखु्े
• गम्भीर रूपिा पेट िखु्े र पखाला लाग्ने (नवशेि गरभी बच्ाहरूिा), वा
• किलनपत्त हुर्े (्छाला वा आखँा पहेलँो हुर्े, गाढा नपसाब जार्े, िाटो रङ्गको टिशा

जार्े)।

सािान्यतया यभी लक्षणहरू संक्रिण भएको 2 िेखख 6 हप्ाभभत्र िेखखर् थाल्छर् ्र 
सािान्यतया 2 िटहर्ाभन्ा कि सियसम्म रहन्छर््, यद्यनप कनतपय िानर्सहरू 6 
िटहर्ासम्म नबरािभी हुर्सक्छर् ्। यटि तपाईंलाई हेपटाइटटस ए लागेको ्छ भर्े तपाईं 
काि गर्नै र्सके् गरभी थला पर््क सक्नु हुन्छ ।

बालबाललकाहरूिा प्ायजसो लक्षण िेखखिैँर्, तर अधधकाशं वयस्किा लक्षण िेखखन्छ । 
तपाईंिा लक्षण र्िेखखए पनर् तपाईं हेपटाइटटस ए भाइरस फैलाउर् सक्नु हुन्छ ।

हपेटाइटटस ए ले गिा्क कलेजो र्ष्ट हुर्सक्छ र व्यक्तिको िृत्नु पनर् हुर्सक्छ, यद्यनप यो 
नबरलै हुन्छ र यसो भइहाल्ो भर्े पनर्  प्ायजसो 50 वि्क वा त्सभन्ा बढभी उिेरका 
वा हपेटाइटटस नब वा धस जस्ा कलेजो रोग भएका व्यक्तिहरूिा हुन्छ ।

हपेटाइटटस ए खोपले हपेटाइटटस ए लाई रोक् सक्छ । सर् ्1996 िेखख संयनुति राज्य 
अिेररकािा हपेटाइटटस ए खोपको ललर् धसफाररस गररएको धथयो । त्स बेलािेखख, 
संयनुति राज्यिा अधधकारभी जार्कारभी टिइएको रोग संक्रिणको संख्ा 31,000 बाट 
1,500 भन्ा कि संख्ािा घटेको ्छ ।

2 हेपटाइटटस ए खोप

हपेटाइटटस ए खोप नर्ष्क्रिय (िाररएको) खोप हो । िभीघ्ककालभीर् सनुरक्षाको लामग 
तपाईंलाई 2 डोजको आवश्यकता प्छ्क  । यभी डोजहरू कम्भीिा पनर् 6 िटहर्ाको 
फरकिा टिइर्नुप्छ्क  ।

बच्ाहरूलाई (12 िेखख 23 िटहर्ा उिेरको बभीचिा) नतर्भीहरूको पटहलो र िोस्ो 
जन्म टिर्िा खोप टिइन्छ । अललक बढभी उिेरका बालबच्ा र वयस्कहरूलाई 23 
िटहर्ापल्छ खोप टिइर् सटकन्छ । पटहले खोप लगाएका तर हपेटाइटटस ए नवरुद्धको 
सनुरक्षा चाहरे् वयस्कहरूलाई पनर् खोप टिर् सटकन्छ ।

नर्म्न अवस्ाहरूिा तपाईंले पनर् हेपटाइटटस ए खोप लगाउर्नुप्छ्क :
• हपेटाइटटस ए आि रूपिा लाग्ने िेशहरूिा तपाईं यात्रा गिनै हुर्नुहुन्छ भर्े,

• यटि तपाईं अरू पनुरुिहरूसँग यौर् सम्पक्क  गर्ने गरेको व्यक्ति हुर्नुहुन्छ भर्े,
• गैरकार्ूर्भी लागूऔिध प्योग गर्नु्कहुन्छ भर्े,
• हपेटाइटटस नब अथवा हपेटाइटटस धस जस्ा िभीघ्ककालभीर् रोग लागेको ्छ भर्े,
• क्लटटङ-फ्ाक्टर कन्सन्ट्ेटद्ारा उपचार गररएको ्छ भर्े,
• हपेटाइटटस ए सङ्क्रमित जर्ावरहरूको क्षते्रिा वा हपेटाइटटस ए सवनेक्षण

प्योगशालािा काि गर्नु्कहुन्छ भर्े, वा
• आि रूपिा हपेटाइटटस ए लाग्ने िेशको धि्कपनुत्र/धि्कपनुत्रभीसँग तपाईंको र्जजकको वा

व्यक्तिगत सम्बन्ध ्छ भरे्

यभी िध् ेकनु र्ै पनर् सिूहहरूको बारेिा थप जार्कारभी चाहर्नुहुन्छ भर्े तपाईंको स्ास्थ्य 
सेवा प्िायकलाई सोध्नुहोस ्।

अरू खोपहरूसँगै हेपटाइटटस ए खोप ललिँा यसिा खतरा हुन्छ भन् ेकनु रा जार्कारभीिा 
आएको ्ैछर् ।

 3  केहभी िार्टसहरूले यो खोप लटर्नु हनुँिैर् 

आफूलाई खोप टिर्े व्यक्तिलाई नर्म्न कनु रा बताउर्नुहोस:्
• तपाईंलाई कनु र्ै पनर् गम्भीर, ज्यार् खतरािा पार्ने एलजनी ्छर् ्टक

हपेटाइटटस ए खोपको डोज ललएपल्छ तपाईंलाई कटहल्ै ज्यार् खतरािा पार्ने 
टकधसिको एलजनी भएको धथयो वा अथवा यो खोपको कनु र्ै पनर् भागद्ारा गम्भीर
एलजनी भयो भर्े, तपाईंलाई खोप र्ललर्े सल्ाह टिर् सटकन्छ । खोपका ततहरूका
बारेिा तपाईं जार्कारभी ललर् चाहर्नुहुन्छ भर्े तपाईंको स्ास्थ्य सेवा प्िायकलाई
सोध्नुहोस ्।

• तपाईंलाई सन्ो ्ैछर् भर्े ।
यटि तपाईंलाई रुघाखोकी जस्ा सार्ोनतर्ो नबरािभी ्छ भर्े तपाईंले आज र्ै खोप
ललर् सक्नु हुन्छ । यटि तपाईं िध्ि वा गम्भीर रूपिा नबरािभी हुर्नुहुन्छ भर्े तपाईंले
नर्को हुनजेलसम्म कनु िा्क राम्रो हुन्छ । तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई सल्ाह टिर् 
सक्छ ।

खोप जार्कारभीको अभभव्यक्ति
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4 खोप प्नतटक्रयाका खतराहरू

खोपहरू लगायत सब ैऔिधधले प्नतटक्रया टिर्े सम्ावर्ा हुन्छ । यस्ा प्नतटक्रयाहरू 
सािान्यतया हल्ा हुन्छर् ्र आफै हराएर जान्छर््, तर गम्भीर प्नतटक्रयाहरूको पनर् 
सम्ावर्ा हुन्छ ।

हपेटाइटटस ए खोप लगाउर्े धरैेजसो िानर्सहरूलाई यसले सिस्ा गिनैर् ।

हपेटाइटटस ए खोप लगाएपल्छ हुर्सके् सार्ा नतर्ा सिस्ाहरूिा नर्म्म प्छ्कर्:्
• सूई लगाइएको ठाउँिा  रातो हुर्, वा सनुनर्र्े
• हल्ा ज्वरो आउर्े
• टाउको िखु्े
• थकाइ लाग्ने 

यभी सिस्ाहरू सनुई लगाएको केहभी सियपल्छ रै् सनुरु भएर 1 वा 2 टिर्सम्म रहन्छर् ्।

यभी प्नतटक्रयाहरूका बारेिा तपाईंलाई तपाईंको डाक्टरले बताउर् सक्छ ।

यो खोप लगाइसकेपल्छ िेखा पर््क सके् अन्य सिस्ाहरू यस प्कार ्छर्:्

• िानर्सहरू कटहलेकाहभी ँखोप लगायतका चचटकत्ा उपचारपल्छ बहेोस हुर्े ग्छ्कर् ्।
लगभग 15 मिर्ेट जनत बस्नु वा ढले्र बस्नुले बहेोस हुर्, र लडेर हुरे् चोटपटकबाट
बचाउँ्छ । ररँगटा लाग्ो, वा दृनष्ट सिस्ा भयो वा कार् बज्यो भर्े आफर्ो 
चचटकत्कलाई बताउर्नुहोस ्।

• केहभी िानर्सहरूलाई सनुई टिइएपल्छ हुर्े सािान्य पभीडाभन्ा बढभी गम्भीर र लािो
सियसम्म कनु ि िखु्े सिस्ा हुर्सक्छ । अत्न् कि व्यक्तििा िात्र यस्ो सिस्ा
हुन्छ ।

• कनु र्ै पनर् औिधभीले गम्भीर एलजनी प्नतटक्रया ल्ाउर् सक्छ । खोपबाट त्स
टकधसिको प्नतटक्रया नर्कै कि िात्रािा हुन्छ, अथा्कत ्िश लाख डोजिा 1 जर्ालाई
हुन्छ र खोप लगाएपल्छ केहभी मिर्ेटिेखख र केहभी घण्ाको बभीचिा यस्ो हुन्छ भन्े
अर्नुिार् गररएको ्छ।

सब ैप्कारका औिधधले जस् ैखोपका कारणले पनर् गम्भीर चोटपटक लाग्ने वा िृत्नु हुर् 
सके् िलु्कभ सम्ावर्ा हुन्छ ।

खोपको सनुरक्षालाई सधै ँअर्नुगिर् गररन्छ । थप जार्कारभीको लामग, नर्म्न वेबसाइटिा 
जार्नुहोस:् www.cdc.gov/vaccinesafety/

5  गम्भीर प्नतटक्रया भयो भर्े के गर्ने ?

ि के प्नत होधसयार हुर्नुप्छ्क  ?
• आफूलाई चचन्न्त पार्ने गम्भीर एलजनी प्नतटक्रया, अत्न् ैउच् ज्वरो वा असािान्य

ब्यवहार जस्ा कनु र्ै पनर् चचन्ह तथा लक्षण प्नत होधसयार हुर्नुहोस ्। 
गम्भीर एलजनी प्नतटक्रयािा नबनबरा आउर्े, अर्नुहार र घाटँभी सनुनर्रे्, सास फेर््क गाह्ो
हुरे्, िनुटनुको धड्कर् ल्छटो-ल्छटो चलर्े, ररँगटा लाग्ने, र किजोर हुर्े आटि प्छ्कर् ्।
यस्ा लक्षणहरू खोप लगाएपल्छ केहभी मिर्ेटिेखख केहभी घण्ापल्छ िेखा पर््क सक्छर््
।

िैले के गर्नु्कप्छ्क  ?
• यटि यो गम्भीर एलजनी प्नतटक्रया हो वा प्तभीक्षा गर््क र्सटकरे् अन्य आपत्ाललर् 

सिस्ा हो भर्े 9-1-1 िा टेललफोर् गर्नु्कहोस ्र नबरािभीलाई सबभैन्ा र्जजकको
अस्पतालिा जार्नुहोस ्। वा, आफर्ो क्क्लनर्किा कल गर्नु्कहोस ्। 
त्सपल्छ, प्नतटक्रयाको बारेिा भ्ाक्सिर् एड्भस्क इभेन् ररपोर्टङ धसस्टि
भभएइआरएस (VAERS) िा ररपोट्क टिइर्नुप्छ्क  । तपाईंको डाक्टरले यो ररपोट्क
बनुझाउर्नुप्छ्क , वा VAERS को वेबसाइट www.vaers.hhs.govिा गएर, वा
1-800-822-7967 िा टेललफोर् गरेर तपाईं आफै यसो गर््क सक्नु हुन्छ ।

VAERS ले िेटडकल सल ्लाह टििैँर् ।

6  रानष्टट्य खोप हार्भी क्षनतपूर्त काय्कक्रि (VICP)

रानष्टट्य खोप हार्भी क्षनतपूर्त काय्कक्रि (Vaccine Injury Compensation 
Program, VICP) एक यस्ो संघभीय काय्कक्रि हो जनुर् नर्जचित खोपहरूद्ारा 
चोटपटक लागेका वा हार्भी भएका िानर्सहरूलाई क्षनतपूर्त टिर्े उदे्श्यले स्ापर्ा 
गररएको हो ।

आफूलाई खोपले हार्भी गरेको ्छ वा चोटपटक लागेको ्छ भन् ेनवश्ास गर्ने 
व्यक्तिहरूले काय्कक्रिको बारेिा जान् र िाबभी िायर गर्ने नवियिा 1-800-
338-2382 िा टेललफोर् गरेर वा VICP को वेबसाइट www.hrsa.gov/
vaccinecompensationिा गएर जार्कारभी ललर् सक्छर् ्। क्षनतपूर्तको लामग
िाबभी िायर गर्ने म्ाि हुन्छ ।

7 िैले थप कनु रा कसरभी जान् सक्छनु  ?

• तपाईंको स्ास् सेवा प्िायकलाई सोध्नुहोस ्। नर्जले तपाईंलाई खोप जार्कारभी 
(package insert) प्िार् गर््क सक्छ वा सूचर्ाको अन्य स्ोतहरू बताउर् सक्छ
।

• आफर्ो स्ार्भीय वा राज्य स्ास्थ्य नवभागिा टेललफोर् गर्नु्कहोस ्।
• रोग नर्यन्त्रण तथा रोकथाि नवभागहरू (Centers for Disease Control

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