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Helping to protect people, every winter
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બાળકો અને ગર્ભવતી સ્તીઓ માટ ે
માહિતીનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે



આ પત્રિકા સમજાવે છે કે તમે 
આગામી શશયાળામાં તમારું  

પોતાનું અને તમારાું બાળકોનું 
ફ્લૂ સામે રક્ષણ કરવામાં કેવી 
રીતે મદદ કરી શકો છો, અને 

જેમના પર ફ્લૂનું વધારે જોખમ 
રિે્ું િોય તે લોકોએ દર વર્ષે 

તેમની મફત રસી લેવાનું શા 
માટ ેખલૂબ જ અગતયનું છે.

ફ્લૂ શું છે? શું તે માત્ર ભારે શરદી 
જ નથી? 

ફ્લૂ દર વર્ષે થાય છે, સામાનય રીતે 
શશયાળામાં, એટલા માટે તેને કેટલીકવાર 
મોસમી ફ્લૂ કિેવાય છે. તે અતયંત ચેપી 
રોગ છે, જેનાં લક્ષણો ખલૂબ જ ઝડપથી 
શરૂ થઈ જાય છે. 

શરદી ઘણી ઓછી ગંરીર િોય છે અને 
તે સામાનય રીતે ધીમે ધીમે નાક બંધ થઈ 
જઈને અથવા નાક વિેવાનું શરૂ થઈને 
તેમજ ગળામાં બળતરાથી શરૂ થાય છે. 
ફ્લૂનો એક ખરાબ િુમલો રારે શરદી 
કરતાં ઘણો જ વધારે ખરાબ િોઈ શકે 
છે.

ફ્લૂનાં સૌથી સાધારણ ત્ચહ્ોમાં તાવ 
આવવો, ધુ્જારી, માથાનો દખુાવો, 
શરીરના સાંધા અને સનાયુઓમાં કળતર 
અને દખુાવો તેમજ અતયંત થાક લાગવો 
િોય છે. તંદરુસત વયક્ત સામાનય રીતે 
2થી 7 દદવસની અંદર તેમાંથી સાજી 
થઈ જાય છે, પરું તુ કેટલાંક લોકોને આ 
રોગને પદરણામે િોકસપટલમાં દાખલ 
કરવાં પડે, કાયમી અસથ્ભતા આવી જાય 
કે પછી મૃતયુ પણ થઈ શકે છે.
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ફ્લૂ શેના કારણે થાય છે?

ફ્લૂ ઈનફ્ુએનઝા વાઈરસને કારણે થાય છે જે શ્ાસનળીઓ અને ફેફસાંને 
ચેપ લગાડે છે. અને તે બે્ટીરીયા નહિ પરું તુ વાઈરસને કારણે થતો િોવાથી, 
એત્નટબાયોદટ્સથી તેની સારવાર થઈ શકતી નથી. પરું તુ, જો ફ્લૂ થવાને લીધે 
તેમાંથી બીજી સમસયાઓ ઊરી થાય, તો તેમાં કદાચ એત્નટબાયોદટ્સની જરૂર 
પડી શકે.

તમને ફ્લૂ કેવી રીતે લાગે? 

જયારે કોઈ ચેપ લાગેલ વયક્ત ઉધરસ કે છીંક ખાય તયારે 
આસપાસના ઘણા ત્વસતારમાં તેમના મોઢામાંથી ઉડેલા 
પ્રવાિી (થલૂંક કે લાળ)નાં ઝીણાં ટીપાંના છું ટકાવ મારફતે 
ફ્લૂનો વાઈરસ ફેલાવે છે. આ ટીપાં બીજાં લોકો શ્ાસમાં 
લઈ શકે અથવા જયાં તે ટીપાં પડાં િોય તે સપાટીઓને 
બીજાં લોકો અડવાથી લાગી શકે છે. 

તમે ઉધરસ કે છીંક ખાવ તયારે તમારું  મોઢુું  ઢાુંકીને આ વાઈરસનો ફેલાવો 
અટકાવી શકો છો, અને વાઈરસ તમને લાગવાનું જોખમ ઘટાડવા માટે તમારે તમારા 
િાથ અવારનવાર ધોવા જોઈએ અથવા િેનડ જૅલ વાપરવી જોઈએ. 

પરું તુ ફ્લૂ લાગવા કે તે ફેલાવાનું અટકાવવાનો સવવોત્તમ ઉપાય ફ્લૂની સીઝન શરૂ 
થતાં પિેલાં ફ્લૂની રસી લઈ લેવાનો છે.

ફ્લૂ સામે કેવી રીતે આપણં રક્ષણ કરવું?

ફ્લૂ અહનશ્ચિત છે. ગંરીર બીમારી ઉરી કરી શકે તેવા વાઈરસ સામે આ રસીથી 
સવવોત્તમ રક્ષણ મળી શકે છે. ફ્લૂનું કારણ બની શકે તેવા સંરત્વત વાઈરસ ફ્લૂની 
સીઝન શરૂ થતાં પિેલાં જ ઓળખી લેવામાં આવે છે અને તે પછી તેની સાથે બને 
તેટલી હનકટ સામયતા ધરાવતી રસીઓ બનાવવામાં આવે છે. આ રસીઓ આદશ્ભ 
રીતે પાનખર ઋતુમાં, ફ્લૂનો ફેલાવો શરૂ થાય તે પિેલાં આપવામાં આવે છે. 

ફ્લૂથી શું નુકસાન થઈ શકે?

લોકો કેટલીકવાર રારે શરદીને ફ્લૂ િોવા તરીકે માને છે, પરું તુ ફ્લૂ ઘણીવાર શરદી 
કરતાં ઘણો વધારે ખરાબ િોઈ શકે છે અને તમારે થોડા દદવસ પથારીવશ રિેવંુ 
પડે એવંુ બની શકે. કેટલાંક લોકોને ફ્લૂની અસર બિુ જલદી થાય છે. તેમને આના 
કારણે બ્ોનકાઈટીસ અને નયલૂમોનીયા જેવી વધારે ગંરીર બીમારીઓ થઈ જવાનું 
અથવા તેમની િાલની બીમારી વધારે વણસવાનું જોખમ વધી જઈ શકે છે. ખલૂબ જ 
ખરાબ કેસોમાં, ફ્લૂના પદરણામે િોકસપટલવશ થવંુ પડે કે મૃતયુ પણ થઈ શકે છે.

ફ્લૂની 
રસીઓ 

ફેલાઈ રિેલા મુખય 
પ્રકારના ફ્લૂના વાઈરસ 

સામે રક્ષણ પલૂરું  
પાડવામાં મદદ કરે 

છે.
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શું મને ફ્લૂની અસરનું જોખમ વધારે છે?

ફ્લૂ કોઈને પણ અસર કરી શકે છે, પરું તુ જો તમને લાંબા સમયની આરોગયની 
કોઈ બીમારી િોય, અને તે બીમારીને સારી રીતે કાબલૂમાં રાખવામાં આવતી િોય 
અને સામાનય રીતે તમારી તશબયત સારી રિેતી િોય તો પણ, ફ્લૂને કારણે તે ઘણી 
ખરાબ થઈ જાય એવંુ બની શકે છે. તમારે ફ્લૂની મફત રસી લેવી જોઈએ, જો તમેઃ
• ગર્ભવતી િો
અથવા લાંબા સમયની આરોગયની કોઈ બીમારી િોય જેમ કેઃ
• હ્રદયની તકલીફ
•  છાતીની તકલીફ અથવા શ્ાસની ગંરીર તકલીફો, જેમ કે બ્ોનકાઈટીસ, 

એમફીસીમા અથવા ગંરીર ઍસથમા ધરાવતાં કેટલાંક લોકો
• દકડનીનો રોગ
•  કોઈ રોગ અથવા સારવારને કારણે ઘટી ગયેલી રોગપ્રત્તકારક શક્ત (જેમ કે 

સટીરોઈડની દવાઓ અથવા કેનસરની સારવાર)
• ત્લવરનો રોગ
•  સટ્ોક (પક્ષાઘાતનો િુમલો) આવયો િોય, અથવા ટ્ાનસેઈનટ ઈશકેત્મક અટૅક 

(TIA) આવયો િોય
• ડાયાશબટીસ
•  કોઈ નયલૂરોલોજજકલ બીમારી, દાત. મલટીપલ સ્લેરોશસસ (MS), સેરેબ્લ પોલસી 

િોય
• શશખવાની અસક્ષમતા
•  તમારી સ્પલીનને લગતી તકલીફ - દાખલા તરીકે શસલક સેલ રોગ અથવા તમારી 

સ્પલીન (બરોળ) કાઢી લેવામાં આવી િોય
•  ગંરીર રીતે મેદસવી િો (વધારે પડતંુ વજન િોય) (40 અને તેથી વધારે BMI)

બીમારીઓની આ યાદી સંપલૂણ્ભ નથી. તે િું મેશાં તબીબી હનણ્ભયનો ત્વર્ય રિે છે. 
ફ્લૂને કારણે તમારી પિેલાંની બીમારી વધારે બગડવાનું તેમજ ફ્લૂને કારણે કોઈ 
ગંરીર બીમારી તમને થવાનું કેટ્ંુ જોખમ છે તેને ધયાનમાં લેવા માટે તમારા જી.પી. 
તમારી તપાસ કરી શકે છે.

વધુ માહિતી માટે nhs.uk/flujab જુઓ

http://nhs.uk/flujab
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ફ્લૂની રસી લેવાનું કોણે વવચારવું જોઈએ?

પાના 4 પર જણાવેલી બીમારી િોય તે તમામ લોકોએ, અથવા જેઓઃ
• 65 વર્્ભ કે તેથી વધુ ઉંમરનાં િોય
• રેશસડેકનશયલ અથવા નરસિંગ િોમમાં રિેતાં િોય
• કોઈ વૃદ્ધ અથવા અસમથ્ભ વયક્તનાં મુખય કેરર િોય
• આગલી િરોળના આરોગય અથવા સામાજજક સંરાળના કાય્ભકર િોય 
• ગર્ભવતી િોય (િવે પછીનો ત્વરાગ જુઓ) 
• અમુક ચોક્કસ ઉંમરનાં બાળકો (પાનાં 7–8 જુઓ) 

આ વર્ષે 50થી 64 વર્્ભની વયનાં લોકોને પણ ફ્લૂની રસી આપવાનું કિેવામાં 
આવશે.
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હંુ ગભ્ભવતી છંુ. મારે આ વર્ષે ફ્લૂની રસી લેવાની 
જરૂર છે?

િા. ગરા્ભવસથાને કારણે તમારું  શરીર ફ્લૂ જેવાં 
ઈનફે્શનો સામે કેવી રીતે પિોંચી વળે છે તેમાં ફેરફારો 
થાય છે. ફ્લૂના ઈનફે્શનથી ગર્ભવતી સ્તીઓ અને 
તેમનાં શશશુઓને ઈનટેકનસવ કેરની જરૂર પડવાની 
સંરાવનાઓ વધી જાય છે. 

તમામ ગર્ભવતી સ્તીઓએ તેમનું પોતાનું અને તેમનાં 
બાળકનું રક્ષણ કરવા માટે ફ્લૂની રસી લેવી જોઈએ. 
ગરા્ભધારણ બાદથી ગરા્ભવસથાના કોઈ પણ તબકે્ક 
ફ્લૂની રસી સલામતીપલૂવ્ભક આપી શકાય છે.

ગર્ભવતી સ્તીઓને ફ્લૂની રસીથી ફાયદો થાય છે, કારણ 
તેનાથીઃ

•  નયલૂમોહનયા જેવી ગંરીર તકલીફોનું જોખમ ઘટી જાય 
છે, ખાસ કરીને ગરા્ભવસથાના પાછળના તબક્કામાં

•  ગર્ભસ્તાવ (ત્મસકૅરેજ) થઈ જવાનું, મૃત બાળક 
જનમવાનું કે સમય પિેલાં (પ્રીમૅચયોર) બાળક 
જનમવાનું જોખમ ઘટે છે

•  તેમના શશશુનું રક્ષણ કરવામાં મદદ થાય છે જેને 
તેના જનમના પિેલા થોડા મહિના દરમયાન ફ્લૂ સામે 
કેટલીક રોગપ્રત્તકારકતા મળી રિશે

•  માતા તેના નવજાત બાળકમાં ચેપ લગાડવાની 
શક્યતાઓ ઘટશે

હંુ ગભ્ભવતી છંુ અને મને લાગે છે કે મને કદાચ 
ફ્લૂ થયો છે. મારે શું કરવું જોઈએ?

જો તમને ફ્લૂનાં ત્ચહ્ો િોય તો તમારે તાતકાત્લક 
તમારા ડો્ટર સાથે વાત કરવી જોઈએ, કારણ કે જો 
તમને ફ્લૂ િશે, તો તે માટે એક દવા લખી આપવામાં 
આવે છે જેનાથી મદદ થઈ શકે (અથવા બીજી કોઈ 
સમસયાઓનાં જોખમ ઓછાું કરી શકાય), પરું તુ ત્ચહ્ો 
શરૂ થયા બાદ બને તેટલી જલદી તે લેવી જરૂરી િોય 
છે.

તમને તમારા જી.પી. પાસેથી ફ્લૂની રસી મફત મળી 
શકે છે, અથવા તે તમારા ફામ્ભશસસટ કે વમડવાઈફ પણ 
આપી શકશે. 

ગર્ભવતી સ્તીઓ 
માટ ેફ્લૂની રસી
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મારાં બાળકોનું શું? શું તેમણે પણ રસી લેવાની જરૂર છે?

જો તમને 6 મહિના કરતાં વધારે ઉંમરનું બાળક િોય જેમને પાન 4 ઉપર 
જણાવેલમાંથી કોઈ બીમારી િોય, તો તેમણે ફ્લૂની રસી લેવી જોઈએ. આ બધાં 
જ બાળકોને જો ફ્લૂ થાય તો તેઓ ગંરીરપણે બીમાર પડવાની વધારે શક્યતા છે, 
અને તેનાથી તેમની િાલની બીમારી વધારે વણસી શકે છે. ફ્લૂની સીઝન શરૂ થતાં 
પિેલાં તમારા બાળકને ફ્લૂની રસી અપાવવા ત્વશે તમારા જી.પી. સાથે વાત કરો.

6 મહિનાથી નાની ઉંમરનાં શશશુઓમાં ફ્લૂની રસી બિુ સારી રીતે કામ કરતી નથી, 
આથી તેની રલામણ કરવામાં આવતી નથી. એટલા માટે ગર્ભવતી સ્તીઓ તેમની 
રસી લઈ લે તે ખલૂબ જ અગતયનું છે - તેઓ કેટલીક રોગપ્રત્તકારકતા તેમના ગર્ભના 
બાળકમાં પસાર કરશે જેનાથી તેમના જીવનના શરૂઆતના તબક્કામાં તેમને રક્ષણ 
મળી રિેશે.

બીજા કેટલાંક જલૂ થનાં બાળકો અને યુવા લોકોને પણ ફ્લૂની રસી આપવામાં આવી 
રિી છે. આ તેમનું રોગ સામે રક્ષણ કરવામાં મદદ માટે અને બીજાંમાં તેનો ચેપ ન 
ફેલાય તે બંને કારણસર છે, જેમ કે તેમનાં રાઈઓ કે બિેનોમાં અને અલબત્ત, 
તેમનાં માતાહપતા અને દાદા-દાદી કે નાના-નાનીમાં. આનાથી ફ્લૂના કારણે અથવા 
ફ્લૂ થયેલ તમારા બાળકનું ધયાન રાખવા માટે તમારે કામેથી પર રજા નહિ લેવી પડે.

આ વર્ષે જે બાળકોને રસી આપવામાં આવી રિી છે તેમાં નીચેનાંનો સમાવેશ થાય 
છેઃ
• 31 ઓગસટ 2021ના રોજ જેઓ 2 અને 3 વર્્ભની ઉંમરનાં િોય તે બધાં 
• પ્રાઈમરી સકલૂલની ઉંમરનાં તમામ બાળકોને 
• સેકનડરી સકલૂલની ઉંમરનાં ધોરણ 7થી ધોરણ 11 સુધીનાં તમામ બાળકોને
• જે બાળકોન ેએવી બીમારી િોય જેના કારણે તેમન ેફ્લૂ થવાનુ ંજોખમ વધારે િોય તેમને

2 અને 3 વર્્ભનાં બાળકોને તેમની જનરલ પે્રજ્ટસમાં સામાનય રીતે પે્રજ્ટસ નસ્ભ દ્ારા 
આ રસી આપવામાં આવશે. સકલૂલની ઉંમરનાં બાળકો અને યુવાન લોકોને સકલૂલમાં 
રસી આપવામાં આવશે. મોટા રાગનાં બાળકોને, આ રસી તેમના દરેક નસકોરામાં 
સપે્ર તરીકે આપવામાં આવશે. આ એકદમ ઝડપી અને દખુાવા રહિત પ્રદરિયા છે. 

બાળકો અને ફ્લૂની રસી ત્વશે વધારે માહિતી માટ ેઅિીં 
NHS વેબસાઈટ પર આપેલી માહિતી જુઓ nhs.uk/
child-flu.

https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/child-flu-vaccine/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/child-flu-vaccine/
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મારે કેવા પ્રકારની ફ્લૂની રસી લેવી જોઈએ?

ફ્લૂની રસી અનેક પ્રકારની િોય છે. તમારી ઉંમરના આધારે, નીચેનામાંથી તમારા 
માટે જે સૌથી વધારે અસરકારક િશે તે રસી તમને આપવામાં આવશેઃ
•  2 થી 17 વર્્ભની ઉંમરનાં બાળકોને નાકના સપે્ર તરીકે જીવંત રસી આપવામાં આવે 

છે. જીવંત વાઈરસને નબળા કરી દેવામાં આવયા િોય છે, આથી તેનાથી ફ્લૂ થઈ 
શકતો નથી

•  18 થી 64 વર્્ભનાં પુખત વયનાં લોકોને ઈનજેકશન મારફતે રસી આપવામાં આવે 
છે. તે હનજક્રિય રસી િોય છે જેમાં કોઈ જીવંત વાઈરસ િોતાં નથી અને તેનાથી 
ફ્લૂ થઈ શકે નહિ. રસીનું ઉતપાદન કેવી રીતે કરવામાં આવયું છે તેના આધારે તે 
જુદા જુદા પ્રકારની મળી શકે છે

•  65 અને તેથી વધુ ઉંમરનાં પુખત લોકોને ઈનજેકશન મારફતે રસી આપવામાં આવે 
છે. તે હનજક્રિય રસી િોય છે જેમાં કોઈ જીવંત વાઈરસ િોતાં નથી અને તેનાથી 
ફ્લૂ થઈ શકે નહિ. સામાનય રીતે, જે રસીમાંમાં એક મદદરૂપ રાસાયજણક પદાથ્ભ 
ઉમેરેલો િશે તે તમને આપવામાં આવશે, જેનાથી તમારી રોગપ્રત્તકારક શક્તને 
રસી સામે વધારે સશ્ત પ્રત્તસાદ આપવામાં મદદ થાય છે. તે આ ઉંમરનાં 
લોકોને આપવામાં આવે છે કારણ કે જેમ લોકોની ઉંમર વધતી જાય તેમ તેમની 
રોગપ્રત્તકારક શક્ત રસી સામે બિુ સારો પ્રત્તસાદ આપી શકતી નથી

જો તમારું  બાળક 6 મહિનાથી 2વર્્ભની ઉંમરનું િોય અને તે ફ્લૂ થવાના વધારે 
જોખમના જલૂ થમાં આવતંુ િોય, તો તેમને ઈનજે્શન મારફતે ફ્લૂની રસી આપવામાં 
આવશે કારણ કે નાકના સપે્રને 2 વર્્ભથી નાનાં બાળકો માટેનું લાઈસનસ મળે્ું 
નથી. 2 વર્્ભથી વધુ ઉંમરનાં કેટલાંક બાળકો જે વધુ જોખમમાં િોવાનાં જલૂ થમાં 
આવતાં િોય, તેમને પણ જો નાકના સપે્ર મારફતે અપાતી રસી યોગય નહિ િોય તો 
ઈનજે્શન વડે રસી આપવામાં આપવાની જરૂર પડશે.

મારા બાળકને ફ્લૂની રસી બીજી રસીઓની સાથે આપી શકાય?

િા. ફ્લૂની રસી બાળપણમાં આપવામાં આવતી તમામ હનયત રસીઓની સાથે 
આપી શકાય છે. જો તમારા બાળકને શરદી જેવી કોઈ િળવી બીમારી િોય તો 
રસી આપી શકાય છે, પરું તુ જો તમારા બાળકને તાવ આવી શકે તેવી કોઈ બીમારી 
િોય તો રસી મોડી આપવામાં આવી શકે.
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એવું કોઈ છે જેમણે રસી ન લેવી જોઈએ?

લગરગ દરેક વયક્ત રસી લઈ શકે છે, પરું તુ જો તમને રસીથી અથવા તેમાંના કોઈ 
પદાથ્ભની ગંરીર એલજી્ભ  થઈ િોય તો તમારે રસી ન લેવી જોઈએ. જો તમને ઈંડાુંની 
એલજી્ભ  િોય અથવા તમારી રોગપ્રત્તકારકતા નબળી કરે તેવી કોઈ બીમારી િોય, 
તો તમે અમુક પ્રકારની ફ્લૂની રસી કદાચ નહિ લઈ શકો - તમારા જી.પી.ને પલૂછી 
જુઓ. જો તમને તાવ આવતો િોય તો તમે સાજાં થઈ જાવ તયાં સુધી તે રસી 
પાછી ઠેલવામાં આવી શકે.

મારાં બાળકોનંુ શું? 

બાળકો કદાચ નાક મારફતે રસી ન લઈ શકે, જોઃ 

•  તેઓ િાલમાં વિીઝી િોય (શ્ાસ લેતી વખતે નાકમાંથી 
સીસોટી જેવો અવાજ આવતો િોય) અથવા 
છેલલા 72 કલાકમાં વિીઝી રહાં િોય, તો તેમને 
રક્ષણ મળવામાં મોડુું  ન થાય તે માટે યોગય 
રીતે ઈનજે્શન મારફતે ફ્લૂની રસી આપવી 
જોઈએ

•  તેમને આવા કોઈ કારણસર ઈનટેકનસવ કેરની 
જરૂર પડી િોય
– ઍસથમા માટે અથવા
– ઈંડાની એલજી્ભ ને લીધે થયેલ 
ઍનાદફલેક્સક
(આ બે જલૂ થનાં બાળકોને તેમના સપેશયાત્લસટ 
પાસેથી સલાિ મેળવવાની રલામણ કરવામાં આવે 
છે અને તેમને કદાચ િોકસપટલમાં નાક મારફતે રસી આપવાની 
જરૂર પડી શકે)

•  તેમને એવી કોઈ બીમારી િોય કે સારવાર લેતાં િોય જેના લીધે તેમની 
રોગપ્રત્તકારક શક્ત ગંરીર રીતે નબળી પડી ગઈ િોય અથવા તેમના ઘરની 
કોઈ વયક્તની રોગપ્રત્તકારકતા ગંરીરપણે ઘટી ગઈ િોવાને કારણે તેમને 
આઈસોલેશનમાં રાખવાની જરૂર િોય

•  રસીમાં વાપરવામાં આવેલ બીજા કોઈ પણ પદાથવો પ્રતયે તેમને એલજી્ભ  િોય1

•  તેમને એવી કોઈ બીમારી િોય જેના માટે સૅત્લસાયલૅટ સારવારની જરૂર િોય
આ ઉપરાુંત, નાકમાં સપે્ર મારફતે જેમને રસી આપવામાં આવી િોય તે બાળકોએ 
રસી લીધા પછીનાં 2 અઠવાદડયાં સુધી તેમના ઘરમાં જેમની રોગપ્રત્તકારકતા 
ગંરીરપણે નબળી પડી ગઈ િોય તેવાં સભયોના સંપક્ક માં ન આવવંુ જોઈએ, કારણ 
કે તેમને કદાચ તે રસીમાંનો વાઈરસ લાગી શકે તેવી અતયંત નજીવી શક્યતા છે.

ફ્લૂની બધી જ રસીઓ 
બાળકો માટ ેયોગય િોતી 

નથી. કૃપા કરીને આ ત્વશે તમે 
તમારી નસ્ભ, જી.પી. અથવા સકલૂલ 

રસીકરણ ટીમ સાથે પિેલેથી 
વાતચીત કરી રાખો તેની 

ખાતરી કરો.

[1] રસીમા ંવાપરવામા ંઆવતા પદાથવોની સપંલૂણ્ભ યાદી માટ ેwww.medicines.org.uk/emc/product/3296/pil આ વેબસાઈટ 
જુ ઓ

http://www.medicines.org.uk/emc/product/3296/pil
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નાક મારફતે આપવાની રસીમાં ડુક્કર (વપગ)માંથી લેવામાં આવતું 
જેલેટટન (porcine geletine) હોય છે? 

િા. નાક મારફતે આપવાની રસીમાં ખલૂબ જ વધારે પ્રદરિયા કરાયેલ પ્રકારનું જેલેદટન 
(પોરસીન જેલેદટન) િોય છે, જે બીજી અનેક આવશયક દવાઓમાં વાપરવામાં 
આવે છે. આ જેલેદટન રસીના વાઈરસને સથાયી રાખવામાં સિાયતા કરે છે જેથી 
આ રસીથી ફ્લૂ સામે સવવોત્તમ રક્ષણ મળી શકે.

બાળકોને નાક મારફતે રસી આપવામાં આવે છે કારણ કે તે પ્રોગ્ામમાં ઈનજે્શન 
મારફતે આપવામાં આવતી રસી કરતાં ઘણી વધારે અસરકારક છે. કારણ કે 
તે સિેલાઈથી આપી શકાય છે અને જેમના ઉપર ફ્લૂને કારણે ઊરી થતી 
સમસયાઓનું વધારે જોખમ રિે્ું િોય તેવાં બીજાં લોકોમાં ફ્લૂનો ફેલાવો થતો 
ઘટાડવામાં બિેતર િોવાનું માનવામાં આવે છે. 

પરું તુ, જો તમારા બાળકને એક અથવા વધારે તબીબી બીમારીઓ કે સારવારને 
કારણે ફ્લૂ થવાનું જોખમ વધારે િોય અને તેઓ નાક મારફતે ફ્લૂની રસી લઈ શકે 
તેમ ન િોય તો તેમને ઈનજે્શન મારફતે ફ્લૂની રસી આપવી જોઈએ.

જે લોકો તબીબી ઉતપાદનોમાં પોરશસન જેલેદટનનો વપરાશ સવીકારી ન શકતાં િોય, 
તેમના માટે આ વર્ષે ઈનજે્શન મારફતે આપી શકાય તેવી બીજી એક રસી ઉપલબધ 
છે. તમારા ત્વકલપો ત્વશે તમારે તમારા નસ્ભ કે ડો્ટર સાથે વાત કરવી જોઈએ.

મને કોઈ આડ અસરો થશે?

નાકથી આપવામાં આવતી રસીની આડઅસરોમાં નાક વિેવું અથવા નાક બંધ 
થઈ જવું, માથું દખુવું, થાક લાગવો અને ભલૂખ ઓછી થઈ જવાનો સામાનય રીતે 
સમાવેશ થઈ શકે. જેમને ઈનજે્શનથી રસી આપવામાં આવી િોય તેમને ઈનજે્શન 
આપવામાં આવયું િોય તયાં બાવડા ઉપર થોડો દખુાવો થઈ શકે, રસી આ્પયા બાદ 
એકાદ બે દદવસ િળવો તાવ આવે અને સનાયુઓ દખુે એવું બની શકે. કોઈ પણ 
રસીની ગંરીર આડઅસરો અસાધારણ છે.

શું ફ્લૂની રસીથી મને સંપલૂણ્ભ રક્ષણ મળશે?

ફ્લૂનો વાઈરસ દર વર્ષે બદલાતો િોવાથી, િવામાં ફેલાઈ રિેલા વાઈરસ સાથે રસીની 
સામયતા નહિ િોવાનું જોખમ િુંમેશાં રિે્ું છે. છેલલાં 10 વર્્ભ દરમયાન, જે પ્રકારના 
વાઈરસો ફેલાય છે તેની સાથે રસી સામાનય રીતે ઘણી સારી સામયતા ધરાવે છે.

મને કેટલા સમય સુધી રક્ષણ મળશે?

આ રસીથી આખી વત્ભમાન ફ્લૂ સીઝન દરમયાન રક્ષણ મળવું જોઈએ.
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હવે મારે શું કરવાની જરૂર છે?

જો તમે આ પત્રિકામાં ઉલલેખ કરવામાં આવેલા કોઈ જલૂ થમાં આવતાં િો, તો તમે 
તમારી ફ્લૂની રસી લઈ લો તે અગતયનું છે. 

રસી લેવાની અપોઈનટમેનટ ગોઠવવા અને સંરવતઃ સવવોત્તમ રક્ષણ મેળવવા માટ ે
તમારા જી.પી. અથવા પે્રજ્ટસ નસ્ભ સાથે અથવા તમારા સથાહનક ફામ્ભશસસટ સાથે 
વાત કરો. ગર્ભવતી સ્તીઓ માટે, મેટરહનટીની સેવાઓ મારફતે પણ આ રસી મળી 
શકે. ફ્લૂની રસી મફત છે. આથી રસી મેળવવા માટે અપોઈનટમેનટ કરો.

જે સંસથાઓ ફ્લૂ સામે પોતાનાં કમ્ભચારીઓનું રક્ષણ કરવા માગતી િોય (શસવાય કે 
તેમના પર જોખમ િોય) તેમણે તેમના ઓકુ્પેશનલ િેલથ ત્વરાગ મારફતે તે રસી 
આપાવવાની ગોઠવણ કરવાની જરૂર પડશે. આ રસીઓ NHS પર ઉપલબધ નથી 
અને એમ્પલોયરે તે માટેની કકિંમત ચલૂકવવાની રિેશે.

જો તમે આગલી િરોળના આરોગય કે સામાજજક  
સંરાળના વયવસાત્યક િો, તો તમારા કામના 
સથળે ફ્લૂની રસી પલૂરી પાડવાની શું ગોઠવણો 
કરવામાં આવી છે તેની જાણકારી મેળવો. તમે 
રક્ષણ મેળવો તે અગતયનું છે.



જેમને ફ્લૂની રસી લેવાની ભલામણ કરવામાં 
આવી છે તે લોકોની ટલૂંકી યાદી

•  65 વર્્ભ અન ેતેથી વધુ ઉંમરના ંતમામ લોકો

•  65 વર્્ભથી ઓછી ઉંમરની એવી દરેક વયક્ત જેમન ેપાન 4 પર જણાવેલામાથંી કોઈ 
તબીબી બીમારી િોય, 6 મહિનાથી વધુ ઉંમરના ંબાળકો અન ેશશશઓુ સહિત

•  તમામ ગર્ભવતી સ્તીઓ, ગરા્ભવસથાના કોઈ પણ તબકે્ક

•  2 અન ે3 વર્્ભના ંતમામ બાળકો (જો તેઓ િાલની ફ્લૂની સીઝનમા ં31 ઓગસટના 
રોજ 2 કે 3 વર્્ભના ંિોય તો)

•  પ્રાઈમરી સકલૂલમા ંતમામ બાળકો 

•  સકેનડરી સકલૂલની ઉંમરના ંધોરણ 7થી ધોરણ 11 સધુીના ંતમામ 
બાળકોને

•  રેશસડકેનશયલ અથવા નરસિંગ િોમમા ંરિેતા ંતમામ લોકો

•  કોઈ વૃદ્ધ અથવા અસમથ્ભ વયક્તની સરંાળ રાખનાર દરેક 
વયક્ત

•  આગલી િરોળના ંતમામ આરોગય અન ેસામાજજક સરંાળના 
કાય્ભકરો

આ વર્ષે 50થી 64 વર્્ભની વયના ંલોકોન ેપણ ફ્લૂની રસી 
આપવાનુ ંકિેવામા ંઆવશ.ે

ફ્લૂની રસી ત્વશ ેસલાિ અન ેમાહિતી માટ ેતમારા 
જી.પી., પે્રજ્ટસ નસ્ભ અથવા ફામા્ભશસસટ અથવા સકલૂલ 
રસીકરણ ટીમ સાથ ેવાત કરો.

ફ્લૂનો કોઈ રોગચાળો ફાટી નીકળે તે પિેલા ંપાનખર 
ઋતુમા ંકે શશયાળાની શરૂઆતમા ંફ્લૂની રસી લઈ 
લવેાનુ ંઉત્તમ છે. યાદ રાખો કે તમારે તે દર વર્ષે લવેી 
જરૂરી છે, આથી તમે તે ગયા વર્ષે લીધી િોવાથી તમને 
રક્ષણ મળી રિેશ ેએવંુ ધારી લશેો નહિ. 

તમે તે માટ ેલાયક બનો છો કે નહિ તે જોવા માટ ેજુઓ  
nhs.uk/flujab
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