
ह्युमन पेपपलोमा भाइरस  (HPV)को खोप सम्बन्धमा  

 

पृष्ठभूमि   

2019/20 पिद्यालय िर्षदेखख, प्राथपमक पिद्यालयका योग्य भएका छात्राहरूलाई हङकङ बाल 

खोप कायषक्रम (HKCIP) अन्तर्षत ह्युमन पेपपलोमा भाइरस खोप प्रदान र्ररनेछ । (HKCIP) मा 

HPV खोप समािेश र्ने CHP अन्तर्षतका  खोपबाट  रोकथाम  र्नषसपकने रोर्को िैज्ञापनक 

सपमपत(SCVPD) र  एड्स र यौन संचाररत संक्रमण ( SCAS) मा िैज्ञापनक सपमपत   को संयुक्त 

पसफाररस अनुरुप यो व्यिस्था र्ररएको हो ।       

 

स्वास्थ्य पिभार्(DH)को पिद्यालय खोप समूह(SIT) पााँच कक्षाका छात्रालाई मिशुल्करुपिा  9-

भ्यालेन्ट HPV खोपको पपहलो डोज र पतनीहरु छ कक्षामा पुग्दा दोसो डोज प्रदान र्नष पिद्यालयमा 

आउनेछ । हंर्कंर्मा अध्ययन नर्ने प्राथपमक कक्षाका योग्य छात्राहरुले पसफाररसपत्र पलएर 

SITको कायाषलयमा HPV खोप लर्ाउन सके्नछन। आफ्नो योग्यता प्रमापणत र्नष,  यी  

पिद्याथीहरुले आफ्नो पपहचान हुने उपचत कार्जात ( जसै्त जन्मदताष िा हंर्कंर् पररचय पत्र) र  

रै्र-स्थानीय पिद्यालयको कक्षा पााँच िा छ (िा सो सरह) मा पपिरहेको प्रमापणत र्ने पिद्यालयद्वारा 

जारी र्ररएको पत्र सपहतका सान्दपभषक हुने खालका कार्जात पेश र्नुषपनेछ । अपोइने्मन्ट पलन 

िा अन्य केपह सोधपुछको लापर्,  कृपया SIT लाई कायाषलय समय पभत्र 2615 8580 मा सम्पकष  

र्नुषहोस्। साथै, अपभभािकले आफ्नो बच्चालाई HPV खोप लर्ाउन पनपज डाक्टरसाँर् व्यिस्था 

पमलाउन सक्छन (सामान्यतया, पूणष खोप लर्ाउन लर्भर् HKD 3000-7000 लाग्दछ)  ।  

 

पिसृ्ततमा हेनषको लापर्, कृपया 11 अक्टोबर 2018 मा DH द्वारा जारी र्ररएको पे्रस पिज्ञखिलाई 

हेनुषहोस् । 

 

 

HPV भिेको के हो ? 

 HPV भाइरसहरूको समूहको नाम हो जसमा 150 भन्दा बिी जीनोटाइप समािेश हुन्छन्। यी 

मध्य कररब 40 िटा भाइरसले मपहला र पुरुर्को रु्िहांर् िररपरी संक्रमण र्छष । HPV ले ग्रीिा, 

योपन, भल्भा र मलद्वारको पप्रमपलग्नन्ट पररितषन र घातक क्यान्सर पनम्त्याउन सक्छ।  

 

HPV खोप के हो? 

HPV खोप पाठेघरको मुखको क्यान्सरका साथै अन्य HPV-सम्बखन्धत क्यान्सर िा रोर्हरूलाई 

रोक्नको लापर् एक प्रोपफलेखक्टक खोप हो। हङकङमा, HPV-16, 18, 31, 33, 45 , 52, 58 ले 

पाठेघरको मुखको क्यान्सरका 90% घटना भएका छन् । मापथका सबै सात जीनोटाइप 9-valent 

HPV भ्याखिनमा समािेश छन्। 

 

HPV खोप कसरी प्राप्त गिे? 
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पााँच िा छ कक्षाका छात्राका अपभभािकले HPV र खोपको लापर् सहमपत फारमको बारेमा थप 

जानकारी प्राि र्नेछन्। अन्य केपह पजज्ञासा भएमा,  कृपया SIT लाई 2615 8577 मा कायाषलय 

समय मा सम्पकष  र्नुषहोस्।  

 

 

HPV खोप बारे थप जानु्नहोस् 

HPV खोपका सम्भामित साइड इफेक्टहरू के हुि्? 

HPV खोपहरू सामान्यतया सुरपक्षत हुन्छन्। धेरैजसो पिद्याथीहरूमा HPV खोप लर्ाएपपछ 

र्म्भीर प्रपतपक्रयाहरू देखखदैनन्। सामान्य साइड इफेक्टहमा अन्य खोपहरूको जसै्त समान छन्, 

जसै्त:  

1. टाउको दुखे्न, चक्कर लागे्न, िाकिाकी र थकान सपहतका,  हल्का र अल्पकालीन साइड 

इफेक्ट ।  

2. खोप लर्ाएको ठाउमा दुखे्न, रातो हुने, सुपिने ।   

HPV खोप बारे डराउिु पिे कुिै अिस्था छ?   

HPV खोप धेरै िर्षदेखख पिश्वव्यापीरूपमा प्रयोर् हुाँदै आएको छ । HPV खोप पपछ प्रपतकूल 

प्रपतपक्रयाहरूको िैज्ञापनक प्रमाण र जानकारीको पिसृ्तत परीक्षण पपछ, पिश्व स्वास्थ्य संर्ठन र 

पिदेशी स्वास्थ्य अपधकारीहरूले HPV खोपहरू सुरपक्षत र प्रभािकारी छन् भिे पनष्कर्षमा पुरे्का 

छन्, र HPV खोपले र्म्भीर साइड इफेक्टहरू पनम्त्याउने कुनै प्रमाण छैन। DH ले कायषक्रमको 

कायाषन्वयन पपछ खोप पपछ प्रपतकूल घटनाहरूको ररपोटषलाई नपजकबाट अनुर्मन र्नेछ। 

HPV खोप मकि यमत सािो उिेरिा मिइन्छ?  के खोप प्राप्त गिाा सियपूिा 

यौिसम्पका लाई प्रोत्सामहत गिाछ? 

HPV खोपले HPV संक्रमणको सम्पकष मा नआएका मपहलाहरूका लापर् राम्रो काम र्छष  र यसैले 

यौन सम्पकष  र्ने समय पुगु्न अपघ उपयुक्त उमेरका केटीहरूलाई पसफाररस र्ररन्छ।  

अनुसन्धानले HPV खोपले बच्चाहरूलाई यौनमा सपक्रय हुन िा सानो  उमेरमा यौन सम्पकष  र्नष 

थालै्दन भिे देखाएको छ ।  

 

यपद तपाईको पिद्यालयले HPV खोप कायषक्रममा सहभार्ी छैन भने, प्राथपमक पिद्यालयका योग्य 

भएका छात्राका अपभभािकहरूले थप सोधपुछको लापर् SIT लाई कायाषलय समयमा 2615 

8577  मा सम्पकष  र्नष सकु्नहुन्छ । 

 


