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एनएसडब्ल्यू प्रविरक्् ि्लिक् 
वर्तमान एनएसडब्ल्यू प्रतररक्ा रालिका हेन्तको तनम्र एनएसडब्ल्यू 
सवास्थ्को वबेसाइट www.health.nsw.gov.au/schedule मा जानु होस्। 

‘ स्रेर् द ्ड्रेट् ट् भ््क्सन्रेट्’

सम्मा नै तिइएको खोप रपाईंको बच्ाको िाति ि््भीर रोिहरु तवरुद्घ 
सववोत्तम सुरक्ा हो। ‘से्् ि ्डट्े टु भ्ाम्सनेट् (Save the Date to 
Vaccinate)’ एप िे रपाईंिाई बच्ाको खोपारोपण सम्मा नै तनतचिर िराउन 
मद्दर िन्त स्िछ। 

्ो एप डाउनिोड िन्त र आफनो पररवारको िाति तसफाररस िररएको खोप 
रालिका बनाउन ‘से्् ि ्डट्े टु भ्ाम्सनेट्’ वबेसाईटमा जानुहोस् :
www.health.nsw.gov.au/immunisation 

व्सकको ि्वग खोप वववरणको फ्रम
व्सकको िाति खोप प्रबन्ध अत्िेखको फारम  
www.health.nsw.gov.au/recordvaccines मा उपिब्ध छ, 
जसिे रपाईंिाई खोपहरुको पुरा जानकारभी राखन मद्दर िन्त स्छ।

म्रेर्रे व्वतिगि सव्स्थ् विवरण  
(बियू िक्) 

तितकतसक/नस्त बाट बच्ाको खोपारोपणको 
जानकारभी िरा्त िन्त, प्रत्ेक ्ेटमा बच्ाको बियू 
बुक साथमा ्ल्ाउन जरुरर छ।

Nepali



बच्ाको जन्मको रुरुनर ैपतछ रपाईं सरनपान िराई रहनु ्एको छ ्ने पतन 
तन्तमर खोप तिनु सुरलक्र छ। ्ति रपाईंिे ि ््तवरभी अवसथामा िहरे खोकीको 
खोप लिनु ्एको तथएन ्ने रपाईंिे असपराि छोडनु अति सो खोप लिनु पि्तछ।   

रपाईंको बच्ाको पतहिो खोप, हेपाटाइतटस् तब, जने्मको ििर ैतसफाररस िररएको 
छ र त्सपतछका तन्धा्तररर खोपहरू बच्ाको उमेर ६ हप्ा पुिपेतछ तिनुपि्तछ।

हेपाटाइतटस् तब बाट संक्रतमर आमाद्ारा जमन्मएका लििुहरूको हेपाटाइतटस् 
तब को खोपारोपणको क्रम सतकएको ३ मतहना पतछ उनभीहरु सुरलक्र छन् ्न्े 
सुतनतचिर िन्तको िाति रिर जाँि िराईनु पि्तछ। एनएसडब्ल्यू हे्लथ (NSW 
Health) िे रपाईं र रपाईंको तितकतसकिाई समरण पत्र पठाउने छ।

ह्रेप्ट्इवटस् वि
सब ैगर्भवती ्मघहलाहरुलाई हेपाटाइघटस् घब को संक्र्मणको लाघग परीक्षण 
गररन्छ घकनरने यो जन्मजात बच्ा्मा सन्भ सक्छ। यघद तपाईंलाई उक्त रोग 
लागेको ्छ रने तपाईं घवशेषज्ञको्मा जानुपनने हुनसक्छ र तपाईंको बच्ालाई 
जन्म रएको १२ िणटाघरत्र दईुवटा ईनजेकसनहरु घदनु पद्भ्छ। यो उपचार घबना, 
तपाईंको बच्ा्मा हेपाटाइघटस् घब को संक्र्मण ला्मो स्मयसम्म रहन सकद्छ, 
जसले गमरीर सवास्थय स्मसयाहरू जसतै कलेजोको िराबी वा कलेजोको 
कयानसरको स्ेमत जोखि्म बढाउन सक्छ।    

िहर्रे खोकी  ( पट्भावसस)

लहरे िोकीको िोप गर्भवती ्मघहलाहरुलाई साधारणतया गरा्भधानको 
२८ हप्ा्मा (२० देखि ३२ हप्ाघरत्र कुनैपघन स्मय्मा घदन सघकने) घदइन्छ 
र स्मयपवू्भ नै बच्ा हुने उच् जोखि्म्मा रहेको रघन पघहचान गररएका 
्मघहलाहरुलाई रने सकेसम्म चाँडो (२० हप्ादेखि) घदनुपद्भ्छ।   
यसले तपाईंलाई र एनटीबडीहरु गर्भ्मा रहेको बच्ासम्म पुगे्हँुदा तपाईंको 
बच्ालाई स्ेमत सुरक्षा प्रदान गनने्छ। गर्भवती रएको बलेा लहरे िोकीको िोप 
आ्मा र उनको गर्भ्मा रहेको बच्ा दवुैको लाघग सुरक्क्षत ्छ।

तपाईंले आफनो जीवन साथीलाई पघन सोधनुप्छ्भ , आफनो बच्ाको बाजेबजयै 
वा अनय कुनै पघन नक्जकका वयसक हेरघवचारकता्भहरुलाई यघद घतनीहरूले 
पघ्छल्ो १० वष्भ्मा लहरे िोकीको िोप नलगाएको रए, उनीहरुले तपाईंको 
बच्ाको जन्मको क्म से क्म दईु सप्ाह घरत्र ्मा िोप क्लनु पद्भ्छ।

फ्यू ( इन्फ््एन्ज्)
गर्भवती अवसथा्मा फ्बूाट हुने घब्मारीले स्मयपवू्भ नै प्रसव हुने र अनय 
स्मसयाहरु हुने जोखि्म बढाउने हँुदा यो गमरीर हुनसक्छ। गर्भवती रएको बलेा 
फ्कूो िोप सुरक्क्षत एवं प्ररावकारी ्छ र सब ैगर्भवती ्मघहलाको लाघग यो 
दढ़ृतापवू्भक घसफाररस गररन्छ। फ्कूो िोप गर्भवती ्मघहलाहरूका लाघग 
घसत््ैमा उपलबध ्छ र यसले तपाईंको बच्ालाई गर्भ्मा रहँदा तथा जन्मपघ्छका 
प्रारखमरक ्मघहनाहरु्मा पघन सुरक्षा प्रदान गद्भ्छ।

रपाईं ि ््तवरभी हुनु ्निा पतहिा ्ो जरुरभी हुनछ तक रपाईंिे आवश्क सब ै
खोपहरु पुरा िनु्त ्एको छ तकनतक रपाईंको प्रतररक्ा ितति बच्ामा सि्तछ 
र ्सिे बच्ा जने्मपतछ उसको खोप रालिका प्रार्् नहोउनजेिस्म िुरुको 
हप्ाहरुमा सुरक्ा प्रिान िि्तछ। केहभी रोिहरुिे रपाईंको ि्ा्तवसथािाई हानभी 
पु्ा्तउन स्िछ त्सैिे रपाईं  ि ््तवरभी हुनु्निा पतहिे नै सुरलक्र हुनु सबै् निा 
राम्ो हुनछ। एक सा्धारण रिर परभीक्णिे रपाईं सुरलक्र हुनुहुनछ ्ा हुनुहुन् ्न्े 
िेखाउन स्िछ। 

द्दर््, कण्ठम्ि् र रूि्रेि् (एम एम आर)

्ति रपाईंिाई ि्ा्तवसथामा िािरुा, कणठमािा वा रूबिेा िािेमा रपाईंको 
ि ््तपरन हुने, सम् अति नै बच्ा जन्मने ्ा र रपाईंको बच्ा िम््र कमभी 
कमजोरभीहरु लिएर जन्मन स्छ। ्ति रपाईं सुरलक्र हुनु हुन् ्ने, रपाईंिे 
खोपारोपण िराउनु पि्तछ। ्ो जरुरर छ वक खोप्रोपण गर्रेको २८ वदन समम 
िप्ईं गरभाविी नहुन् होि्।  

यो ्महत्वपणू्भ ्छ घक तपाईं 
आफनो िोपहरुसँग 
अद्ावघधक हुनुहुन्छ घकनघक 
तपाईंको प्रघतरक्षा शघक्त  
आफनो बच्ा्मा सद्भ्छ।

भ््ररस्रेि् ( ्ठ्रेउि्) 

्ति रपाईंिाई ि्ा्तवसथामा 
ठेउिा िािेमा ्सिे जन्मने 
बच्ामा  िम््र कमभी 
कमजोरभीहरु िराउन स्िछ। 
्ति रपाईं सुरलक्र हुनु हुन् ्ने, 
रपाईंिे खोपारोपण िराउनु 
पि्तछ। खोप्रोपण २८ 
वदन पश््ि् समम िप्ईं ि्रे 
गरभाविी हुन् ि्ट िचन् पदभाछ।

तपाईं गर्भवती हुनु रन्ा पहिला जन्म पछितपाईं गर्भवती हुनुहुुँदा


