
गर्भावस्््प ज्नक्रीहरु 

एनएसडब्ल्यू सव्स्थ्को वेबस्इट 
www.health.nsw.gov.au/immunisation

ऑसटे्लि््ई ब््ल््वस्् प्रतिरक्षण  
रजजसटरको   वेबस्इट 
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/
australian-childhood-immunisation-register

ऑसटे्लि््ई सरक्र सव्स्थ् ववर्ग 
प्रतिरक्षण असटे्लि्् क््भाक्रम
www.immunise.health.gov.au 

एनएसडब्ल्यू एनटेन्टि परभा य्ुलसस  
खोप्रोपण क््भाक्रम
www.health.nsw.gov.au/protectnewborns

गर्भ रहन ुअघि देखि 
जन्म सम्मको संरक्षण 
एवं िोपारोपण

SHPN (CHP) 150332 

March 2015 © NSW Ministry of Health

एनएसडब्ल्यू प्रतिरक्ष् ि्लिक् 
वर्भ्मान एनएसडब्ल्यू प्रघररक्षा राघिका हेन्भको  
घनखमर एनएसडब्ल्यू सवास्थ्को वेबसाइट  
www.health.nsw.gov.au/immunisation/schedule ्मा जान ुहोस ्। 

‘ सेव द डटे टयु  भ््ज्सनेट ’
्ो सघुनखचिर गनु्भ ्महतवपयूण्भ छ कक िोपारोपण सम्म् न ै
कदइ्ोस,् जसिे गदा्भ घििहुरु अगाकडन ैसरुखक्षर हुनछन ्र गमरभीर 
रोगहरु िागने िररा हुदैन । ‘सेव द डेट टु भ्ाख्सनेट’ (‘Save the 
Date to Vaccinate’) फोन ऐप िे बच्ाको िोपारोपण स्म््मा न ै
घनखचिर गराउन ्मद्दर गन्भ स्दछ । 

उप्ोगभी जानकारी र श्ोरहरु जसरै आफनो बच्ा / हरु  
को घनजभी प्रघररक्षा राघिका छापने क्ष्मरा र घरकडओहरु  
को िाघग ‘ सेव द डेट टु भ्ाख्सनेट ’ को वेबसाइट 
www.immunisation.health.nsw.gov.au ्मा गइ हेनु्भहोस ्।

व्सकको ि्गग खोप वववरणको फ्रम
व्सकको िाघग िोप प्रबन्ध अघरिेिको फार्म  
www.health.nsw.gov.au/immunisation ्मा उपिब्ध छ, 
जसिे रपाईंिाई िोपहरुको परुा जानकारी राख्न ्मद्दर गन्भ स्छ ।

मेरे व्ज्िगि सव्स्थ् बबवरण 
(बियू बयुक) 

घ्ककतसक/नस्भ बाट बच्ाको 
िोपारोपणको जानकारी दरा्भ गन्भ, प्रत्ेक 
रेट्मा बच्ाको बियू बुक साथ्मा ्ल्ाउन 
जरुरर छ ।

Nepali
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बच्ाको जन्मको ररुुनर ैपघछ, रपाईं सरनपान गराई रहन ुरएको छ 
रने पघन घन्घ्मर िोप कदन ुसरुखक्षर छ । ्कद रपाईंिे आफनो 
गरा्भवसथा को रेस्ो ्मकहना्मा िोप घिन ुरएको घथएन रने, 
रपाईंिे असपराि छोडन ुअघि िहरे िोकीको िोप घिन ुपछ्भ ।   

रपाईंको बच्ाको पकहिो िोप, हेपेटाइकटस बभी, जन्मको ररुनर ैपघछ 
घसफाररस गररएको छ र अकको घन्धा्भररर िोपहरू बच्ाको उ्ेमर  
६ – ८ सप्ाह पगेु पघछ गररएको छ ।

हेपेटाइकट स बभी को सकं्र्मण रएको आ्मा द्ारा जखन्मएका घििहुरूको, 
हेपेटाइकटस बभी को िोपारोपणको क्र्म सककएको ३ ्मकहना पघछ उनभीहरु 
सरुखक्षर छन ्रनने सघुनखचिर गन्भ का िाघग रगर ज्ाईन ुपछ्भ । 
एनएसडब्ल्यू सवास्थ्िे रपाईं र रपाईंको घ्ककतसकिाई स्मरण पत्र 
पठाउन स्छ ।

हेपेट्इटटस बी
सब ै्मकहिाहरु िाई हेपेटाइकटस बभी को संक्र्मणको िाघग परीक्षण 
गररनछ, ककनरने ्ो जन्मजार बच्ा्मा सन्भ स्छ । ्कद रपाईं 
िाई रोग िागेको छ रने, रपाईंिे वविेषज्ञिाई देिाउन ुपद्भछ र 
रपाईंको बच्ािाई ‘इम्नुोगिोबुघिन’ ना्मको औषघ्ध द्ारा उप्ार 
गररनु पछ्भ र जन्मने वबवतिकै हेपेटाइकटस बभी को िोप कदन ुपद्भछ । 
्ो उप्ार वबना, रपाईंको बच्ा्मा हेपेटाइकटस बभी को संक्र्मण 
िा्मो स्म्सम्म रहन सक्तछ जसिे गमरभीर सवास्थ् स्मस्ाहरू 
जसर ैकिेजोको िराबभी वा किेजोको ््ानसरको स्ेमर जोि्म 
बढाउन स्छ ।  

िहरे खोकी  ( पटयु भालसस )
िहरे िोकी ववरुद्ध िोपारोपण गराउने सब ैरनदा राम्ो स्म् 
गरा्भवसथा को अखनर्म रभीन ्मकहना्मा (वविेषरः २८ हफरा्मा) हो । 
्सिे रपाईंको गर्भ्मा रहेको आफनो बच्ा्मा रोग प्रघररो्धात्मक  
िवक्त प्रदान गदछ्भ । रपाईं र रपाईंको बच्ाहरु को िाघग प्रारखमरक 
सरुक्षा प्रदान गननेछ । गर्भवरभी रएको बेिा िहरे िोकीको िोप आ्मा 
र उनको गर्भ्मा रहेको बच्ा दवुकैो िाघग सुरखक्षर छ ।

रपाईंिे आफनो जभीवन साथभीिाई पघन सोधनुपछ्भ, आफनो बच्ाको 
बाजेबज् ैवा अन् कुन ैपघन नखजकका व्सक हेरवव्ारकरा्भहरु िाई 
्कद घरनभीहरूिे पघछ्लिो १० वष्भ्मा िहरे िोकीको िोप निगाएको 
रए, उनभीहरु िे रपाईंको बच्ाको जन्मको क्म से क्म दईु सप्ाह 
घरत्र ्मा िोप घिन ुपद्भछ ।

फियू ( इनफियुएनज् )
गरा्भवसथा्मा फियू रोग गमरभीर हुन स्छ जसिे गदा्भ स्म् अगाव ै
बच्ा हुने रथा क्म वजन रएको बच्ा जन्मने जोखि्म ्मा ववृद्ध 
हुनछ । गर्भवरभी रएको बेिा फियूको िोप सरुखक्षर र प्ररावकारी छ 
र सब ैगर्भवरभी ्मकहिाको िाघग ्ो दृढ़राका साथ घसफाररस गररएको 
छ । फियूको िोप गर्भवरभी ्मकहिाहरूका िाघग घसति्ैमा उपिब्ध छ 
रथा गर्भ्मा पघन र जन्म पघछ ६ ्मकहना सम्म रपाईंको बच्ािाई 
सरुक्षा प्रदान गद्भछ ।

रपाईं गर्भवरभी हुन ुरनदा पकहिा, ्ो जरुरर छ कक रपाईंिे 
आवश्क सब ैिोपरोपणहरु परुा गनु्भ रएको छ ककनकक, रपाईंको 
प्रघररक्षा िवक्त बच्ा्मा सद्भछ र ्सिे बच्ा जन्ेमपघछ, उसको 
िोप राघिका िरुु नहोउनजेि सम्मको पकहिा हफरा्मा सरुक्षा प्रदान 
गद्भछ । केकह संक्र्मणहरु िे रपाईंको गरा्भवसथािाई हाघन गन्भ 
स्दछ रसथ्भ गर्भवरभी हुनुरनदा पकहिे न ैसरुखक्षर हुन ुसब ैरनदा 
राम्ो हुनछ । एक सा्धारण रगरको जां्िे रपाईं सरुखक्षर हुन ुहुनछ 
्ा हुनन रनने देिाउन स्दछ ।

द्दयुर्, कण्ठम्ि् र रूबेि् (एम एम आर)
्कद रपाईं िाई गरा्भवसथा्मा दादरुा, कणठ्मािा वा रूबेिा िागे्मा 
रपाईंको गर्भपरन, स्म् अघि नै बच्ा जन्मने ्ा र रपाईंको 
बच्ा गखमरर कघ्म क्मजोरीहरु घिएर जन्मन स्छ । ्कद रपाईं 
सरुखक्षर हुन ुहुनन रने, रपाईं िे िोपारोपण गराउन ुपद्भछ । 
्ो जरुरर छ कक खोप्रोपण गरेको २८ टदन समम िप्ईं गरभाविी 
नहयुनयु होि् ।  

तपाईं गर्भवती हुन ुरन्ा पहहला तपाईं गर्भवती हुनहँुुदा आफ्नो बच्चाकनो जन्म पछि

्ो ्महत्वपयूण्भ छ कक रपाईं 
आफनो िोपहरू संग 
अद्ावघ्धक हुनहुुनछ ककनकक 
रपाईंको प्रघररक्षा आफनो 
बच्ा्मा सद्भछ ।

भ््ररसेि् ( ्ेठउि् ) 
्कद रपाईं िाई 
गरा्भवसथा्मा ठेउिा िागे्मा 
्सिे जन्मने बच्ा्मा  
गखमरर कघ्म क्मजोरीहरु 
गराउन स्दछ । ्कद रपाईं 
सरुखक्षर हुन ुहुनन रने, 
रपाईं िे िोपारोपण गराउन ु
पद्भछ । खोप्रोपण २८ 
टदन पश्च््ि समम 
िप्ईं िे गरभाविी हयुनयु 
ब्ट ब्चनयु पदभाछ ।


