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मेनिगंोकोक्सल ACWY खोपहरू — MenACWY र 
MPSV4: तपाईंले जान्नु पिने कनु रा

1 खोप ककि लगाउिे ?
मेनिगंोकोक्सल िाइजरेरया मेनिनजाइकिकिस िामक ब्ाके्ररयाद्ारा लाग्े एक गम्भीर 
रोग हो । यसले मेनिनजाइकिस (मस्तिष्क र मेरुदण्डको िशामा सङ्क्रमण) र रगत 
सङ्क्रमण हुिसक्छ । मेनिगंोकोक्सल रोग प्ायजसो चेताविभीको लक्षण नविा लाग्े 
ग्छ्छ  — यो स्वस्थ व्यक्तिहरूमा समेत लाग् सक्छ

मेनिगंोकोक्सल रोग िजजकको सम्पक्छ  (खोक्ा वा चनुम्बि गदा्छ) वा लामो समयसम्म को 
सम्पक्छ द्ारा स्छ्छ , नवशेष गरभी एउिै पररवारमा बसोबास गिने मानिसहरूका बभीचमा ।

एि. मेनिनजाइकिकिसका कम्भीमा 12 प्कार हुन्छि्, जसलाई “सेरोग्रूप्स” भनिन्छ । 
सेरोग्रूप्स A, B, C, W, र Y ले धरैेजसो मेनिगंोकोक्सल लाग्े ग्छ्छ  ।

जोकोहभीलाई मेनिगंोकोक्सल रोग लाग् सक्छ तर निम्न लगायत निजचित व्यक्तिहरूलाई 
बढभी खतरा हुन्छ:
• एक वष्छभन्ा कम उमेरका बच्ाहरू
• ककशोर-ककशोरभी र 16 देखख 23 वष्छसम्मको वयस्कहरू
• रोग प्नतरोधात्मक प्णालभीलाई प्भाव पािने ककससमका निजचित स्वास्थ्य समस्ा

भएका मानिसहरू
• एि. मेनिनजाइकिकिस राखखएको ठाउँमा बारम्बार काम गिने माइक्ोबायोलोजजस्टहरू
• समनुदायमा रोग फैलेको कारण खतरामा पारेका मानिसहरू

उपचार गररए पनि, मेनिगंोकोक्सल रोगले 100 सङ्क्रममतमा 10 देखख 15 
मानिसहरूलाई मा्छ्छ  । र बाचेँका मध् े100 मा 10 देखख 20 व्यक्तिहरूलाई बकहरा 
हुिे, मस्तिष्क िास हुिे, मृगौला िास हुिे, अङ्ग िास, स्ायनु प्णालभी सम्बन्भी समस्ाहरू, 
वा ्छाला िास भएर गम्भीर चोि हुिे जतिा दबु्छलताहरू भोग्छि ्।

मेनिगंोकोक्सल ACWY खोपहरूले सेरोग्रूप्स A, C, W, र Y द्ारा लागेको 
मेनिगंोकोक्सल रोगहरूलाई रोकथाम गि्छ सहयोग ग्छ्छ  । सेरोग्रूप B को नवरुद्ध सनुरक्षा 
प्दाि गि्छ सहायता गि्छ एउिा फरक खालको मेनिगंोकोक्सल खोप उपलब्ध ्छ ।

 2  मेनिगंोकोक्सल ACWY खोपहरू

सेरोग्रूप्स A, C, W, र Y नवरुद्ध सनुरक्षा गि्छको लामग खाद्य तथा औषसध व्यवस्थापि 
(FDA) ले अिनुमनत कदएका दईु प्कारका मेनिगंोकोक्सल खोपहरू उपलब्ध ्छि:् 
मेनिगंोकोक्सल संयनुति खोप (मेMenACWY) र मेनिगंोकोक्सल पोललसकस्ाराइि 
(polysaccharide) खोप (MPSV4) ।

11 देखख 18 वष्छ सम्मका ककशोर-ककशोरभीहरूका निम्म् नियममत रूपमा 
MenACWY को दईु िोज कदिे ससफाररस गररन्छ: 11 वा 12 वष्छमा पकहलो िोज, 
16 वष्छको उमेरमा ष्टर िोज । एचआइभभ (HIV) भएका व्यक्तिहरू लगायत, केहभी 

ककशोर-ककशोरभीहरूले थप िोजहरू प्ाप्त गिनु्छप्छ्छ  । थप जािकारभीको लामग तपाईंको 
स्वास्थ्य सेवा प्दायकलाई सोध्नुहोस ्।

ककशोर-ककशोरभीहरूलाई कदइिे नियममत खोप बाहके, केहभी मानिसहरूलाई पनि 
MenACWY खोप ससफाररस गररन्छ:
• सेरोग्रूप A, C, W, वा Y मेनिगंोकोक्सल रोग फैललएको कारण खतरामा रहकेा

मानिसहरू
• कफयो नबमग्एका वा हिाइएका जो-कोहभी व्यक्तिहरू
• "परूरक तत्वको निरन्तर समस्ा" (persistent complement component

deficiency) भनििे रोग प्नतरोधात्मक प्णालभी सम्बन्भी दलु्छभ समस्ा भएका
जो कोहभी

• (Soliris® पनि भनििे) eculizumab औषधभी सेवि गरररहेका जो-कोहभी व्यक्ति
• एि. मेनिनजाइकिकिस राखखएको ठाउँमा बारम्बार काम गिने माइक्ोबायोलोजजस्टहरू
• मेनिगंोकोक्सल रोग सामान्य रहकेा अकरिकाका देशहरू जतिा क्षते्रहरूमा यात्रा 

गरररहकेा, वा बसोबास गरररहकेा व्यक्तिहरू
• ्छात्रावासमा बससरहकेा कलेज नवद्याथथीहरू
• संयनुति राज्यका सैनिक

2 र 23 मकहिा बभीचका बच्ाहरू, र निजचित स्वस्थ समस्ाहरू भएका मानिसहरूलाई 
पया्छप्त सनुरक्षाको लामग एकभन्ा बढभी िोजहरू आवश्यकता प्छ्छ  । िोजहरूको संख्ा 
र समय, र बनुस्टर िोजको आवश्यकताको बारेमा आफिो स्वास्थ्य सेवा प्दायकलाई 
सोध्नुहोस ्।

पकहले MenACWY ललएका, वा एकभन्ा बढभी िोजहरू आवश्यक पिने अपेक्षा 
गररएका 2 मकहिादेखख 55 वष्छ उमेरका व्यक्तिहरूलाई MenACWY कदिनु उपयनुति
हुन्छ ।

55 वष्छभन्ा बढभी उमेरका वयस्कहरू (यात्रभीहरू, वा समनुदायमा रोग फैलेको 
अवस्थामा) जसलाई एक मात्र िोज कदिनु आवश्यक ्छ भन् ेअपेक्षा गररन्छ, 
उिभीहरूलाई MPSV4 कदिनु उपयनुति हुन्छ।

खोप जािकारभीको अभभव्यक्ति
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 3  केहभी मानिसहरूले यो खोप ललिनु हँुदैि

आफरू लाई खोप कदिे व्यक्तिलाई निम्न कनु रा बताउिनुहोस:्
• तपाईंलाई कनु िै पनि गम्भीर, ज्याि खतरामा पािने एलजथी ्छि ्कक

कनु िै व्यक्तिलाई नवगतमा मेनिगंोकोक्सल ACWY खोपको खनुराक ललएपल्छ ज्याि 
जोखखममा पािने ककससमको एलजथी भएको सथयो वा यो खोपको कनु िै पनि भागद्ारा
गम्भीर एलजथी भयो भिे त्यतिो व्यक्तिले यो खोप ललिनु हँुदैि । खोप के ले बिेको ्छ 
भन् ेबारेमा तपाईंको प्दायकले तपाईंलाई बताउि सक्छ ।

• यकद तपाईं गभ्छवतभी हुिनुहुन्छ वा दूध खनुवाउँदै हुिनुहुन्छ भिे ।

यस खोपले गभ्छवतभी मकहला वा दूध खनुवाउिे आमालाई गिने खतराहरूको बारेमा
त्यनत धरैे जािकारभी उपलब्ध ्ैछि । स्पष्ट रूपमा आवश्यक परेको खण्डमा यसलाई
गभा्छवस्थामा प्योग गि्छ सककन्छ।

यकद तपाईंलाई रुघाखोकी जतिा सािोनतिो नबरामभी ्छ भिे तपाईंले आज िै खोप ललि 
सक्नु हुन्छ । यकद तपाईं मध्म वा गम्भीर रूपमा नबरामभी हुिनुहुन्छ भिे तपाईंले निको 
हुनजेलसम्म कनु दा्छ राम्ो हुन्छ । तपाईंको िाक्रले तपाईंलाई सल्ाह कदि सक्छ ।

4 खोप प्नतकक्याका खतराहरू

खोपहरू लगायत सब ैऔषसधले प्नतकक्या कदिे सम्ाविा हुन्छ । यतिा प्नतकक्याहरू 
सामान्यतया हल्ा हुन्छि ्र आफै हराएर जान्छि्, तर गम्भीर प्नतकक्याहरूको पनि 
सम्ाविा हुन्छ ।

मेनिगंोकोक्सल ACWY खोप लगाएका मानिसहरू आधा जनत मानिसहरूमा खोप 
लगाएपल्छ खोप सरूई लगाइएको ठाउँमा रातो हुिे वा घाउ हुिे जतिा सामान्य समस्ाहरू 
हुिे ग्छ्छि ्। यभी समस्ाहरू भएमा यभी 1 वा 2 कदिसम्म रहन्छि ्। यभी समस्ाहरू 
MPSV4 भन्ा MenACWY लगाएपल्छ आम रूपमा देखखिे ग्छ्छि ्।

खोप लगाउिे थोरै प्नतशत मानिसहरूलाई सामान्य ज्वरो आउँ्छ ।

सनुईद्ारा कदइिे कनु िै पनि खोप ललइ सकेपल्छ देखा पि्छ सके् समस्ाहरू 
यस प्कार ्छि:्
• मानिसहरू ककहलेकाहभी ँखोप लगायतका चचककत्ा उपचारपल्छ बहेोस हुिे ग्छ्छि ्।

लगभग 15 ममिेि जनत बस्नु वा ढले्र बस्नुले बहेोस हुि, र लिेर हुिे चोिपिकबाि
बचाउँ्छ । ररँगिा लाग्ो, वा दृनष्ट समस्ा भयो वा काि बज्यो भिे आफिो
चचककत्कलाई बताउिनुहोस ्।

• कनतपय मानिसहरूलाई सनुई लगाएको कनु ममा अत्यन्त ैपभीिा हुन्छ र हात चलाउि
गाह्ो हुन्छ । अत्यन्त कम व्यक्तिमा मात्र यतिो समस्ा हुन्छ ।

• कनु िै पनि औषधभीले गम्भीर एलजथी प्नतकक्या ल्ाउि सक्छ । खोपबाि त्यस
ककससमको प्नतकक्या निकै कम मात्रामा हुन्छ, अथा्छत ्दश लाख िोजमा 1 जिालाई
हुन्छ र खोप लगाएपल्छ केहभी ममिेिदेखख र केहभी घण्ाको बभीचमा यतिो हुन्छ भन्े
अिनुमाि गररएको ्छ।

सब ैप्कारका औषसधले जति ैखोपका कारणले पनि गम्भीर चोिपिक लागे् वा मृत्यनु हुि 
सके् दलु्छभ सम्ाविा हुन्छ ।

खोपको सनुरक्षालाई सधै ँअिनुगमि गररन्छ । थप जािकारभीको लामग, निम्न वेबसाइिमा 
जािनुहोस:् www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5  गम्भीर प्नतकक्या भयो भिे के गिने ?

म के प्नत होससयार हुिनुप्छ्छ  ?
• आफरू लाई चचन्न्तत पािने गम्भीर एलजथी प्नतकक्या, अत्यन्त ैउच् ज्वरो वा असामान्य

ब्वहार जतिा कनु िै पनि चचन्ह तथा लक्षण प्नत होससयार हुिनुहोस ्। 
गम्भीर एलजथी प्नतकक्यामा नबनबरा आउिे, अिनुहार र घािँभी सनुनििे, सास फेि्छ 
गाह्ो हुिे, मनुिनुको धि्कि ल्छिो-ल्छिो चलि,े ररँगिा लाग्े, र कमजोर हुिे आकद
प्छ्छि ्— र यतिा प्नतकक्याहरू नवशेष गरभी खोप लगाइएको केहभी ममिेिदेखख केहभी 
घन्ापल्छ हुन्छ ।

मैले के गिनु्छप्छ्छ  ?
• यकद यो गम्भीर एलजथी प्नतकक्या हो वा प्तभीक्षा गि्छ िसककिे अन्य आपत्ाललि

समस्ा हो भिे 9-1-1 मा िेललफोि गिनु्छहोस ्र नबरामभीलाई सबभैन्ा िजजकको
अस्पतालमा जािनुहोस ्। वा, आफिो िाक्रलाई िेललफोि गिनु्छहोस ्।

• त्यसपल्छ, प्नतकक्याको बारेमा भ्ाक्क्सि एि्भस्छ इभेन् ररपोर्िङ ससस्टम
भभएइआरएस (VAERS) मा ररपोि्छ कदइिनुप्छ्छ  । तपाईंको िाक्रले यो ररपोि्छ
बनुझाउिनुप्छ्छ , वा VAERS को वेबसाइि www.vaers.hhs.govमा गएर, वा
1-800-822-7967 मा िेललफोि गरेर तपाईं आफै यसो गि्छ सक्नु हुन्छ ।

VAERS ले मेकिकल सल ्लाह कददैँि ।

 6  रानष्टरिय खोप हािभी क्षनतपरूर्त काय्छक्म (VICP)

रानष्टरिय खोप हािभी क्षनतपरूर्त काय्छक्म (Vaccine Injury Compensation 
Program, VICP) एक यतिो संघभीय काय्छक्म हो जनुि निजचित खोपहरूद्ारा 
चोिपिक लागेका वा हािभी भएका मानिसहरूलाई क्षनतपरूर्त कदिे उदे्श्यले स्थापिा 
गररएको हो ।

आफरू लाई खोपले हािभी गरेको ्छ वा चोिपिक लागेको ्छ भन् ेनवश्ास गिने 
व्यक्तिहरूले काय्छक्मको बारेमा जान् र दाबभी दायर गिने नवषयमा 1-800-
338-2382 मा िेललफोि गरेर वा VICP को वेबसाइि www.hrsa.gov/
vaccinecompensationमा गएर जािकारभी ललि सक्छि ्। क्षनतपरूर्तको लामग
दाबभी दायर गिने म्ाद हुन्छ ।

7 मैले थप कनु रा कसरभी जान् सक्छनु  ?

• आफिो स्वास्थ्य सेवा प्दायकलाई सोध्नुहोस ्। निजले तपाईंलाई खोप जािकारभी 
(package insert) प्दाि गि्छ सक्छ वा सरूचिाको अन्य स्ोतहरू बताउि सक्छ
।

• आफिो स्थािभीय वा राज्य स्वास्थ्य नवभागमा िेललफोि गिनु्छहोस ्।
• रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम नवभागहरू (Centers for Disease Control

CDC) मा कल गिनु्छहोस:्
- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) मा कल गिनु्छहोस ्वा
- CDC को वेबसाइि www.cdc.gov/vaccines मा जािनुहोस्
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