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Nepali version 

COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन  

 

स्वास्थ्य विभागले हंगकंगमा स्वास्थ्यसेिा पेशेिरहरू र फामाासू्यविकल उद्योगहरूबाि प्रयोग गररएको COVID-19 खोपहरु 

सम्बन्धी खोपकरण (“AEFIs”) अनुसरण गने प्रविकूल घिनाहरूका ररपोिाहरू प्राप्त गने सवहि COVID-19 खोपको लावग 

एक फामााकोविविलेन्स प्रणाली राखेको छ, रोगको रोकथाम र वनयन्त्रण (खोपहरूको प्रयोग) वनयमन, Cap. 599K को 

आिश्यकिाहरुलाई सान्दवभाक खोपको प्रशासनसँग सम्बन्धन्धि प्राप्तकिाालाई हुने कुनै पवन प्रविकूल घिनाको अनुगमन 

गनाको लावग अनुसरण गनुाहोस्। स्वास्थ्य वनरे्दशकले हंगकंगमा प्रयोग भएका AEFIs र COVID-19 खोपहरू बीच सम्भाविि 

कारणको वलंकको स्विन्त्र मूल्ांकन प्रर्दान गना र सुरक्षा सम्बन्धी मावमलामा सरकारलाई विज्ञ सल्लाह प्रर्दान गनाको लावग 

COVID-19 खोप ("विशेषज्ञ सवमवि") लाई पछ्याउरै्द न्धिवनकल घिनाक्रमको आँकलनमा विशेषज्ञ सवमवि वनयुक्त गरे। 

स्वास्थ्य विभागले COVID-19 खोपहरुसँग सम्बन्धन्धि विशेष रुवच ("AESIs") का प्रविकूल घिनाहरूको लावग एक सवक्रय 

वनगरानी कायाक्रम सञ्चालन गनाको लावग हंगकंग विश्वविद्यालयको साथमा पवन साझेर्दारी गर्दाछ। 

COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन 

 

स्वास्थ्य विभागले मौिूर्दा वनन्धिय वनगरानीलाई बढाएर र सवक्रय वनगरानी सञ्चालन गरै्द COVID-19 खोपपवछको सम्भाविि 

प्रविकूल घिनाहरूलाई राम्ररी अनुगमन गरररहेको छ।  

 

खोपहरु (AEFIs) पवछ स्थावनय प्रविकुल घिनाहरुको प्रवििेर्दन गनाको लावग प्राविकरण आिेर्दकको आिश्यकिा िाहेक, 

DH लाई ध्यानमा राखीएको छ र विवभन्न रे्दशहरु र के्षत्रहरु र विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को औषवि वनयमन 

अविकारीहरु द्वारा िारी खोपहरुको सुरक्षा र प्रभािकाररिा मूल्ांकनमा उले्लख गररएको छ।   

 

खोप िथ्यको पानाहरुको प्रकाशन बाहेक िुन खोपपवछ अपेवक्षि साइड इफेक्टहरुलाई सूचीबद्ध गर्दाछ र िब स्वास्थ्य सेिा 

पेशेिरहरुको सल्लाह वलन आिश्यक हुन्छ, DH ले हालको वनन्धिय वनगरानी बढाउन र सवक्रय वनगरानी सञ्चालन गनाको 

लावग WHO द्वारा वसफाररस गररएको COVID-19 खोपहरुको सुरक्षा वनगरानी रणनीविलाई सन्दभा बनाएको छ। वनगरानी 

उपायहरूले समािेश गर्दाछन्: 

 

(i) स्वास्थ्य सेिा पेशेिरहरू र औषवि उद्योगहरूबाि COVID-19 खोपहरूको AEFI ररपोिाहरू प्राप्त गनाको लावग एक 

समवपाि COVID-19 भ्यान्धिन प्रविकूल घिना अनलाइन ररपोवििंग प्रणाली स्थावपि गररएको छ; 

 

(ii) स्वास्थ्यसेिा पेशेिरहरू र सान्दवभाक संगठनहरूलाई शंकास्पर्द गम्भीर िा अप्रत्यावशि AEFIs प्रवििेर्दन गनाको लावग 

प्रोत्साहन वर्दनलाई पत्र िारी गररएको छ; र 

 

(iii) सवक्रय वनगरानीको लावग, DH ले विशेष रु्दलाभ िा गम्भीर प्रविकूल घिनाहरूको विशेष रुवच (AESI) मा (उर्दाहरणका 

लावग गुइलेन ब्यारे वसन्ड्र ोम, िीव्र प्रके्षवपि एने्सफालोमाइलाइविस), सािािवनक र वनिी स्वास्थ्य सेिा सुवििाहरूबाि र 

कारक मुल्ांकन गनाको लावग, आविकाररक खोपहरूको सम्भाविि प्रविकूल घिनाहरूको डािा सवक्रय रूपले संकलन 

गनाको लावग हंगकंग विश्वविद्यालयको फामााकोलोिी र फामेसी विभागसँग साझेर्दारी गरेको छ, उही समयमा, छनौि 

गररएका लवक्षि समूहहरूबाि विवभन्न आविकाररक COVID-19 खोपहरू मधे्य सबै सम्भाविि प्रविकूल घिनाहरूको 

विसृ्ति अनुगमन पवन सञ्चालन गररनेछ। 

 

 मावथ उन्धल्लन्धखि वनगरानी उपायहरूको साथ बाँध्नको लावग, DH ले COVID-19 सँग सम्बन्धन्धि सम्भाविि नैर्दावनक 

घिनाहरु (AEFIs र AESIs सवहि) वनरन्तर वनगरानीको लावग COVID-19 (विशेषज्ञ सवमवि) पवछ नैर्दावनक घिनाहरुको 

मूल्ांकनमा विशेषज्ञ सवमवि स्थापना गरेको छ र आविकाररक खोपहरुको सुरक्षा वनगरानीमा विशेषज्ञको राय िथा सल्लाह 

प्रर्दान गर्दाछ। विज्ञ सवमविले िोन्धखम सञ्चार योिना ििुामा गरेको छ, िसले प्रवििेर्दन गररएका नैर्दावनक घिनाहरूको 

अनुगमन, अविसूचना र फलो अप कभर गर्दाछ। फलो अप कायाहरुले स्वास्थ्य सेिा पेशेिरहरु, उत्पार्दन लेबलहरु िथा 

उत्पार्दन िानकारीको अद्यािविकहरुमा सुरक्षा सिका िाहरु र खोप आपूविाकिाालाई ररकल्स सञ्चालन गनाको लावग वनरे्दशन 

वर्दने आवर्द समािेश गर्दाछन्। यवर्द आविकाररक खोपका िोन्धखमहरू लाभहरू भन्दा बढी भए, DH ले उवचि कायािाही 

गर्दाछ, िसले सम्बन्धन्धि खोपको प्राविकरणलाई रद्ध गनाको लावग खाद्य िथा स्वास्थ्य सवचिलाई वसफाररश गनाको लावग 

समीक्षा र विचार गनाको लावग रोगको रोकथाम र वनयन्त्रण (खोपहरुको प्रयोग) वनयमन (Cap. 599K) अन्तगाि स्थापना 

गररएको सल्लाहकार प्यानललाई सम्बन्धन्धि िानकारी प्रर्दान गर्दाछ।  



Nepali version 

 

सरकार COVID-19 खोपहरुको खोपकरणपवछ सम्भाविि गम्भीर नैर्दावनक घिनाहरुलाई नविकबाि वनगरानी गनाको लावग 

र सािािवनक स्वास्थ्यको सुरक्षाको लावग सािािवनक सरोकारहरुलाई सम्बोिन गनाको लावग प्रविबद्ध छ। 

 

31 अगस्ट 2021 अनुसार,  ,  हंगकंगमा 12 113 व्यन्धक्तहरु  COVID-19 बाि संक्रवमि भएका छन् र 212 िनाको यो 

रोगको कारण ज्यान गएको छ । अलगरुपमा, लगभग 7.59वमवलयन COVID-19 को खोपहरूको आसपास प्रशावसि 

गररएको वथयो । त्यवहँ अिविमा, DH ले  लगभग 5 579प्रविकूल घिनाको ररपोिा प्राप्त गरेको वथयो ( कुल खोप डोिको 

0.07  प्रविशि  प्रबन्ध गररएको वथयो ), िसमा  खोप लगाएको 14 वर्दन वभत्र मृतु्य हुने 38  मृतु्य केसहरु  पवन पर्दाछन (कुल 

खोप डोिको 0.0005प्रविशि  प्रबन्ध गररएको वथयो) । विशेषज्ञ सवमविले 19केसको COVID-19 खोप संग कुनै करणीय 

सम्बन्ध नभएको र प्रारन्धम्भक अनुमानमा  19 केसहरु खोप संग सम्बविि नभएको वनष्कषा वनकालेको वथयो । विशेषज्ञ 

सवमविले अवहले सम्म  कुनै असामान्य आकृवि पवहचान नभएको अनुमान गरेको छ,  र यसले अिस्थालाई नविकबाि 

वनयाल्ने कामलाई वनरन्तरिा वर्दनेछ र मुल्ांकनको लागी अझ िेरै िथ्यांकहरु संकलन गनेछ ।  

 

यसका साथै, प्रासंवगक आंकडाको िथ्यांवकक  मुल्ांकनलाई आिार मान्दा,  खोपले गर्दाा प्रापकहरूको मृतु्य हुने िोन्धखम 

बढ्छ भने्न कुनै प्रमाण छैन । 

 

विशेषज्ञ सवमविले  ल्ाएको िोन्धखम संचार योिना अनुसार वद्वसाप्तावहकमा न्धिवनकल इभेन्ट प्राप्त गरेको आंकडा र सारंश 

प्रकावशि गररनेछ: https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-

19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf 

 

कृपया थप िानकारी र अपडेि को लागी वनयवमि रुपमा विषयगि िेबसाइि 
(https://www.covidvaccine.gov.hk/en/) मा िानुहोस्। 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf
https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf

