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Hib खोप
तपाईंले जान्नु पर्ने कनु रा

( हाइमोफिलस इन्फ्नुएन्जा 
टाइप बि)

1 खोप फकर् लगाउर्े ?
हाइमोफिलस इर्फ्नुन्जा टाइप िी (Haemophilus influenzae type b) 
(Hib) रोग जीवाणनुको कारणहुरे् एउटा गम्ीर रोग हो । यसले सामान्यतया 5 वर्ष 
भन्ा कम उमेरका िालिाललकाहरूलाई असर गर्ष  । यसले बर्श्चित रोगहरू भएका 
वयस्कहरूलाई पबर् असर गर््ष सकर ।

तपाईंको िच्ालाई जीवाणनु भएको हुर् सके् र त्यस िारेमा थाहा र्भएका अन्य 
िालिाललका वा वयस्कहरूको वररपरर रहँदा Hib रोग लाग्न सकर । कीटाणनुहरू एक 
व्यक्तििाट अकको व्यक्तिमा िैललन्रर् ्। कीटाणनुहरू िच्ाको र्ाक र घाटँीमा िसेमा 
िच्ा बिरामी र्हुर् सकर । तर कफहलेकाही ँकीटाणनुहरू िोक्ो वा रति प्रवाहमा 
िैललन्रर् ्र त्यसपलर Hib ले गम्ीर समस्ाहरू उत्पन् गराउर् सकर । यसलाई 
आक्ामक Hib रोग भबर्न्र ।

Hib खोपको आबवस्कार भन्ा पफहले, Hib रोग संयनुति राज्यमा 5 वर्षभन्ा 
कम उमेरका िालिाललकाहरूमा हुरे् ब्ाके्ररयाले लगाउर्े मेबर्न्जाइफटसको प्रमनुख 
कारण थथयो । मेबर्न्जाइफटस मस्तिष्क र मेरुदण्डको लाइबर्ङको संक्मण हो । यसले 
मस्तिष्कको क्षबत गर्ने र िफहरोपर् बर्म्त्याउर् सकर । Hib रोगले बर्म्न कनु राहरू पबर् 
बर्म्त्याउर् सकर:
• बर्मोबर्या
• सास िेर््ष गारो पार्ने गरी घाटँी सनुबन्र्नु
• रगत, जोर्नीहरू, हड्ीहरू र मनुटनुको आवरणको संक्मणहरू
• मृत्यनु

Hib खोपको आबवस्कार भन्ा पफहले, संयनुति राज्यमा प्रते्यक वर्ष 5 वर्ष भन्ा कम 
उमेरका लगभग 20,000 िालिाललकाहरूलाई Hib रोग लाग्थ्ो र बतर्ीहरू मध् े
लगभग 3% - 6% को मृत्यनु हुन्थो ।

Hib खोपले Hib रोगलाई रोकथाम गर््ष सकर । Hib खोपको प्रयोगको सनुरुवात 
भएदेखख, थनुप्र ैआक्ामक Hib रोगको केसहरूको संख्ा 99% भन्ा िढीले घटेको र 
। हामीले खोप लगाउर् रोकेमा धरैे जसो िालिाललकाहरू Hib िाट ग्रथसत हुन्रर् ्। 

2 एचआइबि (Hib) खोप

थनुप्र ैबवभभन् ब्ाण्डहरूका Hib खोप उपलब्ध रर् ्। कनु र् खोपको प्रयोग गररएको र 
भन् ेकनु राको आधारमा तपाईंको िच्ाले 3 वा 4 खनुराकहरू प्राप्त गर्नेरर् ्।

Hib खोपका खनुराकहरू सामान्यतया बर्म्न उमेरहरूमा थसिाररस गररन्रर्:्
• पफहलो खनुराक:  2 मफहर्ाको उमेरमा
• दोस्ो खनुराक: 4 मफहर्ाको उमेरमा
• तसे्ो: खनुराक  6 मफहर्ाको उमेरमा (आवश्यक भए खोपको 

ब्ाण्डको आधारमा)
• अन्तिम/िनुस्टर खनुराक: 12-15 मफहर्ाको उमेरमा

Hib खोप अन्य खोपहरू फदएकै समयमा फदर् सफकन्र ।

Hib खोप संयनुति खोपको अशंको रूपमा फदर् सफकन्र । एउटा खोपले एकभन्ा िढी 
रोग बवरुद्ध सनुरक्षा फदर् सकोस ्भन्का खाबतर दईु वा सोभन्ा िढी प्रकारका खोपहरू 
ममलाएर संयनुति खोपहरू तयार गररन्रर् ्।

सामान्यतया 5 वर्षभन्ा माथथका िालिाललका र वयस्कहरूलाई Hib खोपको 
आवश्यक पददैर् । तर आस्प्बेर्या वा थसकल सेलको रोग भएका अललक िढी उमेरका 
िच्ा वा वयस्कहरूको फियो बर्कालर्े शल्यफक्या अथघ वा िोर् म्ारो प्रत्यारोपण 
गरेपलर यो खोपको आवश्यकता हुर् सकर । यो खोप HIV भएका 5 वर्ष देखख 
18 वर्षसम्मको माबर्सहरूमा थसिाररस गर््ष सफकन्र । बववरणहरूको लामग आफर्ो 
चचफकत्सकलाई सोध्नुहोस ्।

तपाईंको चचफकत्सक वा तपाईंलाई खोप लगाउर्े व्यक्ति तपाईंलाई थप जार्कारी फदर् 
सकरर् ्।
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 3  केही माबर्सहरूले यो खोप ललर्नु हँुदैर्

Hib खोप 6 हप्ताभन्ा कम उमेरका भशशनुहरूलाई फदर्नु हुदैर् ।

कनु र्ै व्यक्तिलाई बवगतमा खोपको खनुराक ललएपलर ज्यार् जोखखममा पार्ने फकथसमको 
एलजनी भएको थथयो  वा यो खोपको कनु र्ै पबर् भागद्ारा गम्ीर एलजनी भयो भर्े त्यतिो 
व्यक्तिले यो खोप ललर्नु हँुदैर् । सि ैसूक्ष्म एलजनीहरूको िारेमा खोप फदरे् व्यक्तिलाई 
भन्नुहोस|्

हल्ा बिरामी भएका माबर्सहरूले Hib खोप ललदँा हुन्र । मध्म वा गम्ीर रूपमा 
बिरामी भएका व्यक्तिहरूले बर्को हुन्जेलसम्म कनु दा्ष राम्ो हुन्र । सनुई लगाउर्े फदर्मा 
खोप लगाउरे् व्यक्तिलाई सन्ो रैर् भर्े तपाईंको प्रदायकसँग कनु रा गर्नु्षहोस ्।

4 खोप प्रबतफक्याका खतराहरू

खोपहरू लगायत सि ैऔरथधले प्रबतफक्या फदरे् सम्ावर्ा हुन्र । ती प्रबतफक्या हल्ा 
हुन्रर् ्र आिै हराएर जान्रर् ्। गम्ीर प्रबतफक्याहरू पबर् हुर् सकरर््, तर अत्यति ै
कम रूपमा ।

एचआइबि (Hib) खोप लगाउर्े धरैेजसो माबर्सहरूलाई यसले समस्ा गददैर् ।

एचआइबि (Hib) खोप लगाएपलर हुर्े सामान्य समस्ाहरू:
• सनुई लगाइएको ठाउँमा रातो हुर्े, ज्वरो आउरे्, वा सनुबर्रे्
• ज्वरो आउरे्

यी समस्ाहरू असामान्य रर् ्। यी समस्ाहरू भइहाले भर्े पबर् सनुई लगाएको केही 
समयपलर र्ै सनुरु भएर 2 वा 3 फदर्सम्म रहन्रर् ्।

सनुईद्ारा फदइरे् कनु र्ै पबर् खोप ललइ सकेपलर देखा पर््ष सके् समस्ाहरू यस प्रकार रर्:्
कनु र्ै पबर् औरधीले गम्ीर एलजनी प्रबतफक्या ल्याउर् सकर । खोपिाट त्यस फकथसमको 
प्रबतफक्या बर्कै कम मात्ामा हुन्र, अथा्षत ्दश लाख डोजमा 1 जर्ा भन्ा कमलाई 
हुन्र र खोप लगाएपलर केही ममरे्टदेखख र केही घण्ाको िीचमा यतिो हुन्र भन् े
अर्नुमार् गररएको र ।

सि ैप्रकारका औरथधले जति ैखोपका कारणले पबर् गम्ीर चोटपटक लाग्ने वा मृत्यनु हुर् 
सके् दलु्षभ सम्ावर्ा हुन्र ।

कनु र्ै पबर् खोप लगाइसकेपलर िढी उमेरका िालिच्ा, फकशोर-फकशोरी, र 
वयस्कहरूमा यी समस्ाहरू आउर् सकरर्:्
• माबर्सहरू कफहलेकाही ँखोप लगायतका चचफकत्सा उपचारपलर िहेोस हुर्े गर्षर् ्।

लगभग 15 ममर्ेट जबत िस्नु वा ढले्र िस्नुले िहेोस हुर्, र लडेर हुर्े चोटपटकिाट
िचाउँर । ररँगटा लाग्ो, वा दृबटि समस्ा भयो वा कार् िज्यो भर्े आफर्ो 
चचफकत्सकलाई िताउर्नुहोस ्।

• कबतपय माबर्सहरूलाई सनुई लगाएको कनु ममा अत्यति ैपीडा हुन्र र हात चलाउर् 
गाह्ो हुन्र । अत्यति कम व्यक्तिमा मात् यतिो समस्ा हुन्र ।

खोपको सनुरक्षालाई सधै ँअर्नुगमर् गररन्र । थप जार्कारीको लामग, बर्म्न वेिसाइटमा 
जार्नुहोस:् www.cdc.gov/vaccinesafety/ 

 5  गम्ीर प्रबतफक्या भयो भर्े के गर्ने ?

म के प्रबत होथसयार हुर्नुपर्ष  ?
• आिूलाई चचन्तित पार्ने गम्ीर एलजनी प्रबतफक्या, अत्यति ैउच् ज्वरो वा असामान्य

ब्वहार जतिा कनु र्ै पबर् चचन्ह तथा लक्षण प्रबत होथसयार हुर्नुहोस ्।

गम्ीर एलजनी प्रबतफक्यामा बिबिरा आउर्े, अर्नुहार र घाटँी सनुबर्र्े, सास िेर््ष गाह्ो
हुर्े, मनुटनुको धड्कर् लरटो-लरटो चलर्े, ररँगटा लाग्ने, र कमजोर हुर्े आफद पर्षर् ्।
यतिा लक्षणहरू खोप लगाएपलर केही ममर्ेटदेखख केही घण्ापलर देखा पर््ष सकरर््
।

मैले के गर्नु्षपर्ष  ?
• यफद यो गम्ीर एलजनी प्रबतफक्या हो वा प्रतीक्षा गर््ष र्सफकरे् अन्य आपत्ाललर् 

समस्ा हो भर्े 9-1-1 मा टेललिोर् गर्नु्षहोस ्वा बिरामीलाई सिभैन्ा र्श्जकको
अस्पतालमा लैजार्नुहोस ्। वा, आफर्ो डाक्रलाई टेललिोर् गर्नु्षहोस ्।

• त्यसपलर, प्रबतफक्याको िारेमा भ्ाक्क्र् एड्भस्ष इभेन्ट ररपोर्टङ थसस्टम
भभएइआरएस (VAERS) मा ररपोट्ष फदइर्नुपर्ष  । तपाईंको डाक्रले यो ररपोट्ष
िनुझाउर् सकरर््, वा VAERS को वेिसाइट www.vaers.hhs.gov मा गएर,
वा 1-800-822-7967 मा टेललिोर् गरेर तपाईं आिै यसो गर््ष सक्नु हुन्र ।

VAERS ले मेफडकल सल ्लाह फददैँर् ।

 6  राबटिरिय खोप हार्ी क्षबतपूर्त काय्षक्म (VICP)

राबटिरिय खोप हार्ी क्षबतपूर्त काय्षक्म (Vaccine Injury Compensation 
Program, VICP) एक यतिो संघीय काय्षक्म हो जनुर् बर्श्चित खोपहरूद्ारा 
चोटपटक लागेका वा हार्ी भएका माबर्सहरूलाई क्षबतपूर्त फदर्े उदे्श्यले स्ापर्ा 
गररएको हो ।

आिूलाई खोपले हार्ी गरेको र वा चोटपटक लागेको र भन् ेबवश्ास गर्ने 
व्यक्तिहरूले काय्षक्मको िारेमा जान् र दािी दायर गर्ने बवरयमा 1-800-
338-2382 मा टेललिोर् गरेर वा VICP को वेिसाइट www.hrsa.gov/
vaccinecompensationमा गएर जार्कारी ललर् सकरर् ्। क्षबतपूर्तको लामग
दािी दायर गर्ने म्ाद हुन्र ।

7 मैले थप कनु रा कसरी जान् सकरनु  ?

• तपाईंको डाक्रलाई सोध्नुहोस ्। बर्जले तपाईंलाई खोप जार्कारी (package
insert) प्रदार् गर््ष सकर वा सूचर्ाको अन्य स्ोतहरू िताउर् सकर ।

• आफर्ो स्ार्ीय वा राज्य स्ास्थ्य बवभागमा टेललिोर् गर्नु्षहोस ्।
• रोग बर्यन्त्रण तथा रोकथाम बवभागहरू (Centers for Disease Control

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