
खोपसम्बन्धी जानकारीको वििरण

हेपाटाइटटस बी खोप
तपाईंले जान्नुपने कुरा 

1 खोप ककन लगाउने ?

हेपाटाइटटस बी अत्यन्तै गम्भीर रोग हो जसले कलेजोलाई असर गर्छ  । 
यसको कारक हेपाटाइटटस बी भाइरस हो । हेपेटाइटटस बीले केही हप्तासम्म हुने सामान्य
बबमारी गराउन सक्र् वा यसले गम्भीर, दीर्छकालीन बबमारी गराउन सक्र् । 

हेपाटाइटटस बी भाइरस सङ्क्रमण या त एक्युट (तीव्र) वा रोननक (दीर्छकालीन) हुन
सक्र् ।

एक्युट (तीव्र) हेपाटाइटटस बी भाइरस सङ्क्रमण कुनै व्यक्क्त हेपाटाइटटस बी भाइरसको
सम्पकछ मा आएको पटहलो 6 मटहनाभभत्र हुने र्ोटो समयको बबमारी हो । यसले ननम्न
समस्याहरू उत्पन्न गराउन सक्र्ः 

• ज्वरो आउने, थकाइ लाग्ने, खानामा अरुचि, वाकवाकी लाग्ने र/वा बान्ता हुने

• जक्न्िस (कमलपपत्त) हुने (र्ाला वा आखँा पहेलों हुने, गाढा पपसाब हुने, टदसाको रङ
माटो जस्तो हुने) 

• माांशपेशी, जोनी र पेट दखु्न े

रोननक (दीर्घकालीन) हेपाटाइटटस बी भाइरस सङ्क्रमण हेपाटाइटटस बी भाइरस
व्यक्क्तको शरीरमा रटहरहेर हुने दीर्छकालीन बबमारी हो । रोननक हेपाटाइटटस बी
लागेका अचिकाांश व्यक्क्तहरूमा लक्षणहरू देखा पदैन, तर पनन यो िेरै नै गम्भीर हुन्र्
र यसले ननम्न समस्याहरू उत्पन्न गराउन सक्र्: 

• कलेजो खराब हुने (भसरोभसस) 

• कलेजोको क्यान्सर
• मतृ्य ु

दीर्छकालीन रूपमा सङ्क्रभमत माननसहरूले आफू बबरामी भएको अनुभव नगरे
पनन वा बबरामी जस्तो नदेखखए पनन हेपाटाइटटस बी भाइरस अरूमा
सानछ सक्र्न ्।  सांयुक्त राज्य अमेररकामा 14 लाख माननसहरूसम्ममा रोननक
हेपाटाइटटस बी भाइरसको सङ्क्रमण रहेको हुनसक्र् । हेपाटाइटटस बी हुने लगभग 90%

भशशहुरूलाई दीर्छकालीन सङ्क्रमण हुन्र् र उनीहरूमध्ये लगभग एक िौथाइको मतृ्यु हुने
गर्छ  ।

हेपेटाइटटस बी भाइरसद्वारा सङ्क्रभमत भएको रगत, वीयछ वा शरीरका अन्य तरल पदाथछ 
सङ्क्रभमत नरहेको व्यक्क्तको शरीरमा प्रवेश गरेपनर् हेपाटाइटटस बी फैभलन्र् । ननम्न
माध्यमद्वारा माननसहरू भाइरसबाट सङ्क्रभमत हुनसक्र्न:् 

• जन्म (सङ्क्रभमत आमाबाट जक्न्मएको बच्िा जक्न्मँदै वा जन्मेपनर्
सङ्क्रभमत हुन सक्र्) 

• सङ्क्रभमत व्यक्क्तले प्रयोग गरेको रेजर वा दाँत माझ्ने ब्रुश जस्ता वस्तहुरू
प्रयोग गरेमा

• सङ्क्रभमत व्यक्क्तको रगत वा खलुा र्ाउसगँ सम्पकछ  भएमा 

• सङ्क्रभमत व्यक्क्तसँग यौन सम्पकछ  गदाछ 

• सुई, भसररन्ज वा औषिी टदने अन्य उपकरणहरू पालपैालो प्रयोग
गरेमा 

• सुईको टुप्पा वा अन्य िाररलो उपकरणमा हुने रगतको सम्पकछ  आएमा 
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सांयुक्त राज्य अमेररकामा हरेक वषछ हेपाटाइटटस बीसगँ सम्बक्न्ित कलेजोको
रोगबाट लगभग 2,000 माननसहरूको मतृ्यु हुने गर्छ  । 

हेपाटाइटटस बी खोपले  हेपाटाइटटस बी र कलेजोको क्यान्सर तथा भसरोभसस
जस्ता पररणामहरूलाई रोकथाम गनछ सक्र् ।

2 हेपाटाइटटस बी खोप

हेपाटाइटटस बी खोप हेपाटाइटटस बी भाइरसको अांशबाट बनाइएको हुन्र् । यसले
हेपाटाइटटस बी सङ्क्रमण गराउन सक्दैन । यो खोप प्राय: 1 देखख 6 मटहनाको अवचिमा
2, 3 वा 4 पटकमा टदइन्र् ।

भखघर जन्मेका शििहुरूलाई हेपाटाइटटस बीको पटहलो खोप जक्न्मने बबपत्तकै टदइनुपर्छ र
सामान्यतया यसको परूा मात्रा 6 मटहना उमेर पगु्दासम्म परूा हुनेर् । 

अटहलेसम्म खोप नलगाएका 19 वषछभन्दा कम उमेरका सबै बालबाशलका र
ककिोरककिोरीहरूलाई पनन खोप टदइनुपर्छ  ।

हेपाटाइटटस बी भाइरस सङ्क्रमणको जोखखममा रहने खोप नलगाएका ियस्कहरूलाई
हेपाटाइटटस बीको खोप भसफाररस गररन्र् र यसमा ननम्न लगायतका माननसहरू पदछर्न:् 

• हेपाटाइटटस बी सङ्क्रभमत यौन साथी भएका माननसहरू 

• दीर्छकालीन एकल सम्बन्िमा नरहेका यौनजन्य क्ररयाकलापमा सक्ररय
व्यक्क्तहरू 

• यौन सङ्क्रभमत रोगको लाचग परीक्षण वा उपिार गराउन खोक्जरहेका व्यक्क्तहरू 

• अन्य पुरुषहरूसँग यौन सम्बन्ि राख्ने पुरुषहरू 

• सुई, भसररन्ज वा औषिी टदने अन्य उपकरणहरू पालपैालो प्रयोग गने
माननसहरू 

• हेपाटाइटटस बी भाइरसद्वारा सङ्क्रभमत व्यक्क्तसगँ पाररवाररक सम्पकछ  हुने
माननसहरू 

• रगत वा शरीरजन्य तरल पदाथछको सम्पकछ मा आउने जोखखममा रहेका
स्वास््य सेवा तथा सावछजननक सरुक्षा कमछिारीहरू 

• पवकासगत रूपमा अपाङ्क्ग व्यक्क्तहरूका ननक्म्त सेवा प्रदान गने आवासीय
चिक्रकत्सक तथा कमछिारीहरू 

• सुिार गहृमा रहेका व्यक्क्तहरू 

• यौन आरमण वा दवु्यछवहारका पीडितहरू 

• हेपाटाइटटस बीको दर वदृ्चि भइरहेका क्षेत्रहरूमा यात्रा गने यात्रीहरू 

• दीर्छकालीन कलेजोको रोग, मगृौलाको रोग, एिआईभी सङ्क्रमण वा मिुमेह रोग
लागेका माननसहरू 

• हेपाटाइटटस बीबाट सरुक्षक्षत हुन िाहने जो कोही व्यक्क्त 

अन्य खोपहरूसगँ हेपाटाइटटस बी खोप लगाउँदा कुनै जोखखम हुने देखखएको
रै्न । 
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3
केही माननसहरूले यो खोप शलनुहुुँदैन

खोप टदने व्यक्क्तलाई ननम्न कुराहरू बताउनुहोस:् 

• यटद खोप शलने व्यक्क्तलाई कुनै पनन गम्भीर, ज्यान खतरामा पाने ककशसमको एलजी
भएमा । 

यटद हेपाटाइटटस बी खोप भलइसकेपनर् तपाईंलाई कटहल्यै ज्यान खतरामा पाने
क्रकभसमको एलक्जछक प्रनतक्ररया भएको चथयो भने वा तपाईंलाई यो खोपको कुनै पनन
भागद्वारा गम्भीर एलजी हुन्र् भने तपाईंलाई खोप नभलने सल्लाह टदन सक्रकन्र् ।
यटद तपाईं खोपका र्टकहरूको बारे जानकारी िाहनहुुन्र् भने आफ्नो स्वास््य सेवा
प्रदायकलाई सोध्नहुोस ्। 

• यटद खोप शलने व्यक्क्तलाई बबसन्चो भइरहेको भएमा ।
यटद तपाईंलाई रुर्ाखोकी जस्ता सानानतना बबमारी र् भने तपाईंले सम्भवतः आज नै
खोप भलन सक्नहुुन्र् । यटद तपाईं मध्यम वा गम्भीर रूपमा बबरामी हुनुहुन्र् भने
तपाईंले सम्भवतः पूणछ रूपमा स्वस्थ नभएसम्म पखछनुपर्छ  । तपाईंका चिक्रकत्सकले
तपाईंलाई सल्लाह टदन सक्नहुुन्र् । 

4 खोप प्रनतकरयाका खतराहरू
खोपहरू लगायत कुनै पनन औषिीका साइि इफेक्ट (प्रनतक्ररया) हरू हुने सम्भावना
रहन्र् । यी प्रनतक्ररयाहरू सामान्यतः हल्का हुन्र्न ्र आफैं  हराएर जान्र्न ्तर गम्भीर
प्रनतक्ररयाहरूको पनन सम्भावना रहन्र् । 

हेपाटाइटटस बी खोप लगाउने िेरैजसो माननसहरूलाई यसबाट कुनै समस्या आउँदैन । 

हेपाटाइटटस बी खोप लगाएपनर् सानानतना समस्याहरूमा ननम्न पदछर्न:् 

• खोप लगाइएको ठाउँमा पीिा हुने
• तापरम 99.9°F वा बढी हुने

यटद यी समस्याहरू आएमा ती प्राय: खोप लगाउने बबपत्तकै देखा पर्छन ्र 1 वा 2
टदनसम्म रह न्र्न ्। 

यी प्रनतक्ररयाहरूका बारेमा तपाईंका चिक्रकत्सकले थप बताउन सक्नहुुन्र् ।

यो खोप लगाएपनि देखा पनघ सक्ने अन्य समस्याहरू ननम्नानुसार िन:् 

• माननसहरू कटहलेकाहीीँ खोप लगायत चिक्रकत्सकीय प्रक्ररयापनर् बेहोस हुने गर्छन ् । 
लगभग 15 भमनेटसम्म बस्ने वा सुतरे बस्दा बेहोस हुने वा ढलेर लाग्ने िोटबाट 

बच्न सक्रकन्र् । यटद तपाईंलाई ररङ्क्गटा लाग्यो वा दृक्टटमा समस्या भयो वा कान
बज्ने भयो भने आफ्नो स्वास््य सेवा प्रदायकलाई भन्नहुोस ्। 

• केही माननसहरूलाई काँिमा दखुाइ हुन्र् जुन सईु लगाएपनर् हुने सामान्य दखुाइभन्दा 
बढी गम्भीर र लामो समयसम्म हुन सक्र् । अत्यन्त कम व्यक्क्तमा मात्र यस्तो 
समस्या हुन्र् । 

• कुनै पनन औषचिले गम्भीर एलक्जछक प्रनतक्ररया हुन सक्र् । खोपबाट त्यस्ता
प्रनतक्ररयाहरू हुने सम्भावना ननकै कम मात्रामा हुन्र्, अथाछत ्10 लाख िोजमा
एकजनालाई हुने अनुमान गररन्र् र यो खोप लगाएको केही भमनेटदेखख केही
र्ण्टाभभत्र हुन सक्र् । 

कुनै पनन औषचिमा जस्त ैखोपको कारणले कुनै गम्भीर िोटपटक लाग्ने वा मतृ्यु हुन
सक्ने सम्भावना अत्यन्त दलुछभ हुन्र् । 

खोपको सरुक्षालाई सिैं अनुगमन गररन्र् । थप जानकारीको लाचग, ननम्न
वेबसाइटमा जानहुोस:् www.cdc.gov/vaccinesafety/

5 गम्भीर समस्या आइपरेमा के गने ?

मैले के प्रनत होशसयार हुनपुिघ  ?
• तपाईंलाई चिक्न्तत पाने गम्भीर एलक्जछक प्रनतक्ररया, अत्यन्तै उच्ि
ज्वरो वा असामान्य व्यवहार जस्ता कुन ैपनन चिन्ह वा लक्षण प्रनत होभसयार
हुनहुोस ्। 

गम्भीर एलक्जघक प्रनतकरयाका लक्षणहरूमा िाबर उठ्ने, अनहुार र र्ाँटी सुक्न्नने, सास
फेनछ गाह्रो हुने, मटुुको िड्कन बढ्ने, ररङ्क्गटा लाग्ने र कमजोरी महसुस हुने लगायत
पनछ सक्र्न ्। यी लक्षणहरू खोप लगाएको केही भमनेटदेखख केही र्ण्टापनर् देखा पनछ
सक्र्न ्। 

मैले के गनुघपिघ  ?
• यटद तपाईंलाई गम्भीर एलक्जघक प्रनतकरया वा तत्काल उपिार आवश्यक पने

अन्य आकक्स्मक अवस्था भएको जस्तो लागेमा 9-1-1 मा फोन गनुछहोस ्वा
सबैभन्दा नक्जकको अस्पतालमा जानहुोस ्। वा, आफ्नो क्क्लननकलाई फोन
गनुछहोस ्। 

त्यसपनर्, सो प्रनतक्ररयाको बारेमा खोप प्रनतकूल र्टना ररपोटटछङ प्रणाली
(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) मा ररपोटछ
गनुछपर्छ  । यो ररपोटछ तपाईंका चिक्रकत्सकले पेश गनुछपर्छ  वा VAERS को
वेबसाइट www.vaers.hhs.gov, मा गएर वा 1-800-822-7967 मा
फोन गरेर तपाईं आफैं  यसो गनछ सक्नहुुनेर् ।

VAERS ले चिक्रकत्सा परामशछ प्रदान गदैन । 

6 राक्रिय खोप हानन क्षनतपूनतघ कायघरम

राक्टिय खोप हानन क्षनतपनूत छ कायछरम (National Vaccine Injury Compensation

Program, VICP) यस्तो सांर्ीय कायछरम हो जुन ननक्श्ित खोपहरूद्वारा िोटपटक
लागेका वा हानी पगेुका व्यक्क्तहरूलाई क्षनतपूनत छ टदने उद्देश्यले स्थापना गररएको हो । 

आफूलाई खोपद्वारा हानन पुगेको वा िोटपटक लगेको भनेर पवश्वास गने व्यक्क्तहरूले
1-800-338-2382 मा कल गरेर वा VICP को वेबसाइट
www.hrsa.gov/vaccinecompensation मा गएर कायछरम र दावी कसरी पेश गने
भन्ने बारेमा जानकारी प्राप्त गनछ सक्र्न ्। क्षनतपनूत छको लाचग दावी दायर गने
समयसीमा हुन्र् ।

7 मैले थप कुरा कसरी जान्न सक्िु ?

• आफ्नो स्वास््य सेवा प्रदायकलाई सोध्नहुोस ्। ननजले तपाईंलाई खोप जानकारी
(प्याकेज इन्सटछ) टदन सक्नहुुन्र् वा जानकारीका अन्य स्रोतहरूको बारेमा
सुझाव टदन सक्नहुुन्र् ।

• आफ्नो स्थानीय वा राज्य स्वास््य पवभागलाई फोन गनुछहोस ्। 
• रोग ननयन्त्रण तथा रोकथाम केन्र (Centers for Disease Control

and Prevention, CDC) लाई सम्पकछ  गनुछहोसः्
- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) मा कल गनुछहोस ्वा 
- CDC को वेबसाइट www.cdc.gov/vaccines मा जानहुोस ्। 
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