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एनएसडब्ल्यू प्रतिरक्षा िालिका 
वर्तमान एनएसडब्ल्यू प्रतररक्ा रातिका हेन्तको तनम्र 
एनएसडब्ल्यू सवास्थ्को वेबसाइट www.health.nsw.gov.au/
immunisation/Pages/schedule.aspx मा जान ुहोस ्। 

‘ से् द डटे टु भ्ाज्सनेट ’
्ो सतुनमचिर गनु्त महतवपयूर्त छ कक खोपारोपर सम्मा न ै
किइ्ोस,् जसिे गिा्त तििहुरु अगाकडन ैसरुमक्र हुनछन ्र 
ग््भीर रोगहरु िागने खररा हुिैन । ‘सेव ि डेट टु भ्ाम्सनेट’ 
(‘Save the Date to Vaccinate’) फोन ऐप िे बच्ाको 
खोपारोपर सम्मा न ैतनमचिर गराउन मद्दर गन्त स्िछ । 

उप्ोगभी जानकारी र श्ोरहरु जसर ैआफनो बच्ा/ हरु  
को तनजभी प्रतररक्ा रातिका छापने क्मरा र त्कडओहरु  
को िातग ‘ सेव ि डेट टु भ्ाम्सनेट ’ को वेबसाइट  
www.immunisation.health.nsw.gov.au/ मा गइ हेनु्तहोस ्। 

Nepali

हेपेटाइटटस बी  
को खोपारोपण 
रपाईंको ्ख्तरै 
जनमेको 
बच्ाको  
िातग

मेरे व्ज्िगि स्ास्थ् 
बब्रण (बियू बुक) 
त्ककतसक/नस्त बाट बच्ाको 
खोपारोपरको जानकारी िरा्त 
गन्त, प्रत्ेक ्ेटमा बच्ाको 
बियू बकु साथमा ्ल्ाउन 
जरुरर छ ।
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न्जाि लििुको िागग हेपेटाइटटस बी को खोप
सब ैनवजार तििुिाई जनमिा हेपेटाइकटस बभी को खोप प्रिान 
गररनछ ककन कक : 

•  संक्रतमर आमाबाट उनको बच्ामा रोग िाई सन्त बाट 
ब्ाउन । ककहिे काकहँ आमा िाई आफयू िाई रोग िागेको 
थाहा नहुन स्छ; र

•  संक्रतमर व्क्तिबाट एउटै घरमा बसने अरुिाई पकहिो 
मकहनामा रोग िाई फैिन बाट ब्ाउन वा अरुहरु जो 
संक्रतमर हुन स्छन ्।  

हेपेटाइटटस बी को खोपारोपण िालिका
्ो स्लिाह छ कक रपाईंको बच्ािाई जनमिा ्ा जनमेको 
७ किन त्त्रमा हेपेटाइकटस बभी खोपको मात्रा किइन ुपछ्त, 
त्सपतछ थपेर हेपेटाइकटस बभी खोपारोपरको रभीन मात्राहरु, 
६ हफरा, ४ र ६ मकहनाको उमेर हँुिा किन ुपि्तछ ।  

हेपेटाइटटस बी खोप र सुरक्षा
िामो अनु्विे िेखाउिछ कक हेपेटाइकटस बभी को खोप नवजार 
तििहुरुको िातग सरुमक्र र उनभीहरुिे राम्ो सँग बहन गन्त 
स्ने खािको छ । ्ो खोपको अत्नर धेरै िेखा पनने 
िषु्प्र्ावहरु ्नेको सुई किएको ्ागमा सुमननने र रारोपना 
िेमखन ुहो । हेपेटाइकटस बभी को खोपिे सरनपान गन्तमा  
हसरके्प गिदैन ।

 

हेपेटाइटटस बी
हेपेटाइकटस बभी ्ाइरसिे किेजोको किघ्तकातिन रोग जसरै 
किेजोको तसरैसस र ््ानसर िागन स्छ । तििहुरु, 
जो हेपेटाइकटस बभी द्ारा संक्रतमर हुनछन,् तरनमा जभीवन ्र 
त्रकातिन संक्रमर बदृ्ी हुने ९०% स््ावना रहनछ ।  

हेपेटाइकटस बभी तछटटै संक्रमर हुने रथा ्भी द्ारा समजि ैसंग 
फैिन स्ने हुनछ :

•  एक संक्रतमर आमािे ्ख्तर जनमेको बच्ामा सानु्त

•  फोहर बसरहुरु जसरै सईु र छुराहरु द्ारा छािामा 
पवाि पनु्त

•  संक्रतमर व्क्तिको रगर र खुिा घाउ जसरै कोराररएको 
र काकटएको ्ाग संग तसधा स्पक्त मा आउँिा

•  एक संक्रतमर व्क्तिसंग ्ौन-कक्र्ा गना्तिे

गभाभा्सथामा परीक्षण
सब ैमकहिािे ग्ा्तवसथाको तन्तमर परीक्र गनने बेिामा 
हेपेटाइकटस बभी को िातग पतन जाचनु पि्तछ । ्कि परीक्र 
सकारातमक ्एमा, बच्ािाई संक्रमर र किेजोको 
त्रकातिन रोगको खररा बाट ब्ाउन उप्ार गनु्त पनने हुनछ । 
आमाको उप्ारको िातग पतन तसफाररि गन्त सककनछ ।  

तन्ारण
हेपेटाइकटस बभी खोप असटे्ति्ा ्रर १९८० को िरुु िेमख न ै
प्र्ोग हँुिै आइरहेको छ र रोग बाट ब्ाउने सब ै्निा उत्र 
उपा् खोपारोपर हो । 

हेपेटाइटटस बी पोजजटट् भएका आमाहरू बाट 
जजन्मएका बच्ाहरूको उप्ार
हेपेटाइकटस बभी को खोप तििहुरु िाई जनमिा किएरा पतन, 
हेपेटाइकटस बभी संक्रमर िागेको आमा द्ारा जमनमएको 
बच्ािाइ थप सुरक्ाको िातग ‘ हेपेटाइकटस बभी 
इ््ुनोगिोबतुिन ’ ्नने औषतध, जनमेको १२ घणटा त्त्रमा 
किँइनछ । िामो सम् स्मको सरुक्ाको िातग ्ो जरुरर छ 
कक परु्त मात्रामा हेपेटाइकटस बभी खोप को परुा होस ्।    

हेपेटाइटटस बी पोजजटट् भएका आमाहरू बाट 
जजन्मएका लििुहरू को अगाडीको जां्
हेपेटाइकटस बभी को संक्रमर ्एको आमा द्ारा जमनमएको 
बच्ािाइ हेपेटाइकटस बभी खोपारोपरको क्रम सककएको 
३ मकहना पतछ ्ो थाहा पाउन को िातग जाचन ुआवश्क 
छ कक, ्कि उनभीहरु सरुमक्र छन ्।  
एनएसडब्ल्यू सवास्थ्िे रपाईं र रपाईंको  
त्ककतसकिाई समरर पत्र पठाउन स्छ।    


