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वषर् वा मािथका वृद्धहरूले

िनमोकोकल खोप िलनु पदर्छ

(Nepali version)

सबल
ै े खोप लगाऔं!

गम्भीर

प्रकृ ितका वा जीवनलाई खतरामा पानेर् आक्रामक
न्यूमोकोकल रोगहरू रोकौ ं ।

आइए टीकाकरण करवाएं !

1

वृद्धहरूले िकन िनमोकोकल खोप िलन आवश्यक छ?

िनमोकोकल सं क्रमणले सामान्यतया हल्का रोगहरू जस्तै साइनस वा
मध्य कानको सं क्रमणहरू िनम्त्याउँ छ, यसले ब्याक्टेरेिमक िनमोिनया,
सेिप्सस, साथै मेिनन्जाइिटस जस्ता गम्भीर वा जीवनलाई खतरामा
पानेर् आक्रामक न्यूमोकोकल रोगहरू (IPD) पिन िनम्त्याउन सक्छ।
IPD सामान्यतया वृद्धहरूमा बढी गम्भीर रुप मा असदार्र हुन्छन्।
तसथर्, िनमोकोकल खोप िवशेष गरी वृद्धहरूका लािग िनकै महत्त्वपूणर्
छ।
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वृद्धहरूले कस्तो प्रकारको िनमोकोकल खोप िलनुपछर् ?

सरकारले 65 वषर् वा सोभन्दा मािथका हङकङका बािसन्दाहरूलाई
िनम्नानुसार िन:शुल्क वा अनुदानमा िनमोकोकल खोप उपलब्ध गराउनेछ:
उच्च जोिखम अवस्था* नभएका वृद्धहरू:
•

पिहले न्युमोकोकल खोप निलएकाहरूले 23-भ्यालेन्ट न्यूमोकोकल
पोिलसेकराइड भ्यािक्सन (23vPPV) को एक खुराक िलनु पछर् ;

•

जसले पिहले नै 23vPPV वा 13- भ्यालेन्ट िनमोकोकल कन्जुगेट
भ्यािक्सन (PCV13) लगाई सक्नु भएको छ वहाले, मप अप खोप
लगाउन आवश्यक पदैर्न।
अवस्था*
वृद्धहरू :
उच्च जोिखम अवस्था*भएका

•

पिहले न्युमोकोकल खोप निलएकाहरूले PCV13 को एक डोज र
एक वषर् पिछ 23vPPV को एक डोज प्राप्त गनुर्पछर् ;

•

जसले पिहले नै 23vPPV प्राप्त गिरसके का छन् PCV13 को
एक खुराक अिघल्लो 23vPPV िलए पिछ एक वषर् मा प्राप्त
गनुर्पछर् ;

•

PCV13 प्राप्त गिरसके काहरूले अिघल्लो PCV13 िलए
पिछ एक वषर् पिछ 23vPPV को एक खुराक प्राप्त गनुर्पछर् ।
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वृद्धहरू ले िनमोकोकल खोप कहाँ बाट प्राप्त गनर् सक्छन्?

वृद्धहरूले सरकार द्वारा प्रदान गिरएको
खोप अनुदान योजनामा नामांकन गिरएका
िनजी डाक्टरहरू बाट िनमोकोकल खोप
(हरू) प्राप्त गनर् सक्छन् 2022/23 मा,
23vPPV को एक खुराकको लािग
HK$400 अनुदान र PCV13 को एक खुराकको लािग
HK$800 अनुदान िदइएक हुन्छ।
डाक्टरहरूले अितिरक्त शुल्क िलन सक्छन्, तर कितपयले अितिरक्त
शुल्क निलन पिन सक्छन्। HCV मा सामेल भएका डाक्टर हरुलाई
वृद्धहरूले अितिरक्त शुल्क ितनर् स्वास्थ्य हेरचाह भाउचरहरू (HCV)
को प्रयोग गनर् सक्छन्।
तलका सतर्हरू पूरा गरेमा वृद्धहरूले सरकारी खोप कायर्क्रम अन्तगर्त
सावर्जिनक िक्लिनकहरूमा िनमोकोकल खोप िन:शुल्क प्राप्त गनर्
सक्छन्:
उच्च जोिखम अवस्था*,
अवस्था* र सावर्जिनक िक्लिनकमा उपिस्थत हुने वा
अस्पताल प्रािधकरणका िबरामीहरू; वा
व्यापक सामािजक सुरक्षा सहायता प्राप्त गदैर् आउनु हुने वा
िचिकत्सा शुल्क माफीको लािग मान्य प्रमाणपत्र होल्ड गनेर् हरु।

वृद्धवृद्धाहरूले खोप सेवाहरू प्राप्त गनर् आफ्नो हङकङ िनवासी
पिहचान पत्र हरु र आफ्नो सबै खोप रेकडर् (हरू) (जस्तै खोप
काडर्हरू) साथमा ल्याउनु पनेर्छ।त्यसै को आधार मा उपयुक्त खोप
िदनु अिघ डाक्टरहरूले ित खोप रेकडर्हरु जाँच गनेर्छन्।
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23vPPV को प्रयोग पिछ सम्भािवत प्रितकू ल
प्रितिक्रयाहरू के के हुन्सक्छन?

23vPPV सुरिक्षत छ भनेर देिखएको छ। सामान्य प्रितकू ल
प्रितिक्रया स्वरुप इं जक्श
े न लगाईएको स्थानमा हल्का सुिन्नने र
थोरै दख
ु ाई समावेश छ, तर प्रायजसो दईु िदन िभत्र त्यो समाधान
हुन्छ। तर ज्वरो, मांसपेशी दख
ु ाइ वा अिधक गम्भीर प्रकार का
प्रितिक्रयाहरू भने असामान्य हुन।
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PCV13 को प्रयोग पिछ सम्भािवत प्रितकू ल
प्रितिक्रयाहरू के के हुन सक्छन?

PCV13 सुरिक्षत छ भनेर देिखएको छ। सामान्य प्रितकू ल
प्रितिक्रया स्वरुप इं जक्श
े न लगाईएको स्थानमा हल्का सुिन्नने र थोरै
दख
ु ाई समावेश छ, तर प्रायजसो दईु िदन िभत्र त्यो समाधान हुन्छ।
कसैलाई हल्का ज्वरो, थकान, टाउको दख्न
ु े, सिर्द लाग्ने वा मांसपेशी
दख्न
ु े अनुभव हुन सक्छ।कडा दख
ु ाइ वा सुई लगाएको हात चलाउन
किठनाई जस्ता समस्या भने धेरै दल
ु र्भ हुन्छन।

उच्च जोिखमका अवस्थाहरू* िनम्न कु रा समावेश छन्:
•

आक्रामक न्यूमोकोकल रोग, मिस्तष्कमेरु द्रव िरसाव या कणार्वत
प्रत्यारोपण का इितहास

•

क्रोिनक कािर्डयोभास्कु लर ( उच्च रक्तचाप कु नै समस्या नभएको),
फोक्सो, कलेजो वा मृगौला रोगहरु

•

मधुमेह मेिलटस वा मोटोपना सिहत मेटाबोिलक रोगहरू (शरीर मास
इन्डेक्स 30 वा मािथभएका)

•

एस्प्लेिनया जस्ता अवस्थाका कारण कमजोर प्रितरक्षा प्रणालीसँ ग
सम्बिन्धत इम्युनोकम्प्रोमाइज्ड अवस्थाहरू भएका, ह्युमन
इम्युनोडेिफिशयन्सी भाइरस सं क्रमण भै प्रितरक्षा प्रणािल कामजोर
िसन्ड्रोम वा क्यान्सर/स्टेरोइड उपचार गराउने

•

पुरानो न्यूरोलॉिजकल अवस्थाहरू भएको कारण त्यसले श्वासप्रश्वास
मा असर गछर् , श्वासप्रश्वासको स्रावको ह्यान्डिलङ मा प्रभाव परेका
भए आफ्नो हेरचाह गनेर् क्षमता नभएका व्यिक्तहरूको लािग जोिखम
बढाउछ।

सोधपुछ
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