
ફૂલ સામે તમારા 

માતાપિતા માટ ેમાપિતી માટે
ઈંગલને્ડમા ંફ્લૂ રસીકરણ

કરવુંરક્ષણ 
બાળકનું 

દરેક શિયાળામાં, બાળકોનું રક્ષણ કરવામાં 
મદદ કરે છે

Flu        mmunisation
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દર વર્ષે નીચેનાં લોકોને ફ્લૂની રસી મફત
આપવામાં આવે છેઃ

મારા બાળકે શા માટે ફ્લૂની રસી લેવી 
જોઈએ? 

બાળકોમાં ફ્લૂની બીમારી ઘણી અસવસ્થતા કરનારી બની 
િકે છે, જેના કારણે તાવ આવે, નાક બંધ ્થઈ જાય, સલૂકી 
ઉધરસ, ગળામાં બળતરા, સનાયુઓ અને સાંધામાં દખુાવો 
તેમજ અતયંત ્થાક લાગી િકે છે. આ ઘણા દદવસો કે વધારે 
સમય સુધી ચાલી િકે છે. 

કેટલાંક બાળકોને ક્ારેક સામાનય ફ્લૂનાં ચચહ્ો વગર િણ 
ખલૂબ જ વધારે તાવ આવી િકે, અને સારવાર લેવા માટ ે
િોસસિટલ િણ જવું િડ ેએવુ ંબને. ફ્લૂમાં્થી ઊભી ્થતી 
ગંભીર તકલીફોમાં દખુાવાજનક કાનનું ઈનફેકિન, તીવ્ર 
બ્ોનકાઈટીસ તેમજ નયલૂમોનીયાનો સમાવેિ ્થાય છે. 

•  બે કે ત્રણ વર્ષનાં બાળકોને
(ફ્લૂની િાલની સીઝનની 31મી ઓગસટના રોજ) 

• પ્ાઈમરી સકલૂલની ઉંમરનાં તમામ બાળકોને

અનેઃ

•  જે બાળકોને એવી બીમારી િોય જેના કારણે તેમને 
ફ્લૂ ્થવાનું જોખમ વધારે િોય તેમને 

દર વરષે કયા ંબાળકો આના માટ ેલાયક બન ેછે તેની 
માપિતી અિીં્થી મળી િકિઃે
www.nhs.uk/child-flu
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રસીના ફાયદા શું છે?

રસી લેવા્થી તમારા બાળકોમાં ્થતી આ ગંભીર અને ખરાબ 
બીમારી સામે તમારા બાળકનું રક્ષણ કરવામાં મદદ મળિે. 
ફ્લૂને કારણે િોસસિટલમાં દાખલ કરવા િડતાં િાંચ વર્ષ્થી 
નાની ઉંમરનાં બાળકોનું પ્માણ સૌ્થી વધારે છે. 

તમારા કુટંુબમાં જે બીજાં લોકોને ફ્લૂ ્થવાનું વધારે જોખમ 
િોય તેમને િણ તમારા બાળક િાસે્થી તે લાગવાની િક્તા 
ઓછી ્થિે, જેમ કે દાદા-દાદી કે નાના-નાની અ્થવા જેમને 
લાંબા સમયની કોઈ બીમારી િોય. તેના લીધે તમારે કામ 
િર્થી રજા લેવી િડ ેઅ્થવા તમ ેબીમાર િોવાને કારણે તમે 
બીજી પ્વૃશતિઓ ન કરી િકો કે તમારા બીમાર બાળકનું ધયાન 
રાખવું િડ ેતે બધું ટાળવામાં મદદ ્થઈ િકે છે.

આ રસી કેટલી અસરકારક છે?

ફ્લૂની રસી આ અણધાયા્ષ વાઈરસ સામેનું આિણી િાસેનું 
સવવોતિમ રક્ષણ છે. 

કેવા પ્કારનો ફ્લૂ ફેલાઈ રહ્ો છે તે અને આ રસીમાં 
સમાવવામાં આવેલ ફ્લૂ વચચે કેટલો મૅચ છે તેના આધારે આ 
રસી કેટલી અસરકારક છે તે દરેક વરષે જુદું  િોય છે. યુકેમાં 
ફ્લૂની રસીની િરૂઆત ્થઈ છે તયાર્થી બાળકોને આિવામા ં
આવતી રસી્થી સામાનય રીતે ફ્લૂ સામે સારા પ્માણમા ંસુરક્ષા 
પલૂરી િાડી િકાઈ છે.

શા માટે આટલાં બધાં બાળકોને રસી 
આપવામાં આવી રહી છે?

રસી આિવામા ંઆવી િોય તે બાળકોનું રક્ષણ કરવાની સા્થે, 
તે ઈનફેકિન ઓછંુ ફેલાય તે માટ,ે અને તે રીતે ત ેકુટંુબનાં 
અનય સભયો તેમજ ચમત્રોનું રક્ષણ કરવામાં િણ મદદ કરે તે 
માટ.ે
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મારા બાળકને ગયા વર્ષે ફ્લૂની રસી 
આપવામાં આવી હતી. તેમને ફરીથી આ વર્ષે 
બીજી રસી લેવાની જરૂર છે?

િા; ફ્લૂનો વાઈરસ દર વરષે બદલાય છે, આ્થી રસીમાં િણ 
સુધારો કરવામાં આવી િકે. આ કારણોસર, તમારા બાળકને 
ગયા વરષે રસી આિવામા ંઆવી િોય તો િણ તેમને આ વરષે 
િણ ફ્લૂ સામે રસી આિવામા ંઆવે એવી અમારી ભલામણ 
છે.

મારા બાળકને તેની રસી કોણ આપશે? 

બે અને ત્રણ વર્ષનાં બાળકોને તેમની જનરલ પ્ેકકટસમાં 
સામાનય રીતે પ્ેકકટસ નસ્ષ* દ્ારા આ રસી આિવામા ંઆવિે.

પ્ાઈમરી સકલૂલની ઉંમરનાં લગભગ તમામ બાળકોને સકલૂલમાં 
રસી આિવામા ંઆવિે. 

જે બાળકોને ઘરે રિીને ભણાવવામા ંઆવતા ંિોય તેઓ 
જો લાયકાતની ઉંમરનાં જલૂ્થમાં આવતા ંિિે તો તેમને 
રસી આિવામા ંઆવિે. આની ગોઠવણો ચવિેની માપિતી 
માતાપિતાને તેમની સ્થાપનક NHS ઈંગલેનડ િસ્લક િેલ્થ 
કચમિનનંગ ટીમ િાસે્થી મળી િકે છે. 

ચવગતો અિીં્થી મેળવી િકાય છેઃ www.england.nhs.
uk/about/regional-area-teams

રસી કેવી રીતે આપવામાં આવશે?

મોટા ભાગનાં બાળકોને તે નાકના સપ્ે તરીકે આિવામા ં
આવિે.

•  જો તમારં બાળક ફ્લૂની િાલની સીઝનની 31મી ઓગસટના રોજ બે કે ત્રણ 
વર્ષનું િિે તો તે આ માટ ેલાયક બનિે

http://www.england.nhs.uk/about/regional-area-teams
http://www.england.nhs.uk/about/regional-area-teams
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શું આ રસીથી ફ્લૂ થઈ શકે?

ના, આ રસી્થી ફ્લૂ ના ્થઈ િકે, કારણ કે તેવુ ં્થતું રોકવા માટ ે
તેમાં રિેલ વાઈરસને નબળો કરી દેવામાં આવયો િોય છે.

તો નાકનું સ્પ્ે કેવી રીતે કામ કરે છે? 

નાકના સપ્ેમાં નબળા કરી દેવામાં આવેલ વાઈરસ િોય છે, 
જે્થી તેના્થી ફ્લૂ ના ્થાય, િરંતુ તેના લીધે તમારા બાળકને 
તેની સામેની પ્ચતકારક િસકત ચવકસાવવામાં મદદ મળિે. 
જયારે તમારં બાળક આ ફ્લૂ વાઈરસના સંિક્કમાં આવે છે 
તયારે આ ઈનફેકિન સામે લડવામાં તેમની રોગ પ્ચતકારક 
િસકતને મદદ મળે છે. 

આ રસી નાકમાં ઝડિ્થી િોરાઈ જાય છે, આ્થી સપ્ે છાંટ્ા 
િછી તરત જ જો તમારા બાળકને છીંક આવે, તો િણ એવી 
ચચંતા કરવાની જરૂર ન્થી, કે તે કામ નપિ કરે.

આ રસીની કોઈ આ્ડ-અસરો છે?

બાળકોન ેકદાચ નાક વિેવાનુ ંચા્ ુ્થાય કે નાક બધં ્થઈ જાય, 
સાધારણ ્થાક લાગે અન ેકેટલાકં બાળકોની ભલૂખ ઓછી ્થઈ 
જાય એવુ ંબન.ે જો કે, ફ્લૂ અ્થવા ફ્લૂ સા્થ ેજોડાયલે બીજી 
તકલીફો ઊભી ્થવા કરતા ંઆ ઘણી ઓછી ગંભીર બાબતો 
છે. ગંભીર આડ-અસરો અસામાનય છે.
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મારા બાળકને જો કોઈ આરોગયની તકલીફ 
હોય તો તેનું શું?

અમુક આરોગયની તકલીફોવાળાં બાળકોમાં, સારી રીતે 
સંભાળ રાખવામાં આવતી િોય તો િણ જો તેમને ફ્લૂ 
્થાય તો તેના લીધે ગંભીર સમસયાઓ ઊભી ્થવાનું જોખમ 
વધારે છે. આ બાળકોને રસી આિવામા ંઆવે તે ખાસ કરીને 
અગતયનું છે. આ તકલીફોમાં સમાવેિ ્થાય છેઃ

•  શ્ાસની ગંભીર તકલીફો, દાખલા તરીકે, ગંભીર અસ્થમા 
જેના માટ ેપનયચમત રીતે ઈનિેલર અ્થવા સટીરોઈડ 
ગોળીઓની જરૂર િડતી િોય

• હ્રદયની ગંભીર તકલીફો 

• દકડની અ્થવા ચલવરના ગંભીર રોગ 

• ડાયાશબટીસ 

•  કોઈ રોગ અ્થવા સારવારને કારણે ઘટી ગયેલ 
રોગપ્ચતકારક િસકત, દાખલા તરીકે કેનસર માટ ેકીમો્થેરપિ 
અ્થવા રેદડયો્થેરપિની સારવાર અ્થવા લાંબા સમય સુધીનો 
સટીરોઈડનો વિરાિ

•  સ્પલીનને લગતી તકલીફો, સ્પલીન કાઢી નાંખવામાં આવી 
િોય (asplenia) તેના કારણે અ્થવા તે બરાબર કામ ન 
કરતી િોય, દાખલા તરીકે શસકલ સેલ અ્થવા 
કોએચલક ડીસીઝ

•  જો તમારા બાળકન ેસરેેબ્લ િોલસી 
જેવી નવ્ષસ શસસટમન ેઅસર કરતી 
કોઈ બીમારી િોય તો તેમન ેઆ 
રસી આિવાની ભલામણ તમારા 
જીિ િણ કરે એવુ ંબન.ે

આ બાળકોને છ મપિનાના ઉંમર 
િછી દર વરષે ફ્લૂની રસી આિવામા ં
આવવી જોઈએ. મોટા ભાગનાં 
બાળકોને નાકમાં સપ્ે દ્ારા તે 
આિવામા ંઆવિે િરંતુ તે બે વર્ષ્થી 
નાનાં બાળકને આિવુ ંજોઈએ નપિ. 

આ બાળકો, અન ેતબીબી કારણોસર જેમન ે
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નાકનુ ંસપ્ ેઆિવાનુ ંયોગય ન િોય ત ેબાળકોન ેઈનજેકિન 
મારફતે ફ્લૂ રસી આિવાનુ ંકિેવામા ંઆવિે. 

જો તમારા બાળકન ેિાન 6 િર આિલેમા્ંથી કોઈ િણ 
આરોગયની તકલીફ િોય, િરંતુ સકલૂલમા ંતેમન ેરસી આિવામા ં
ન આવી િોય, તો તમારા જીિીનો સિંક્ક  કરીન ેતમે 
અિોઈનટમેનટ ગોઠવો ત ેઅગતયનુ ંછે. 

તમારા બાળકન ેફ્લૂની રસીની જરૂર છે કે નપિ ત ેમાટ ેતમે 
ચોક્કસ ન િો, અ્થવા જો તમન ેવધારે સલાિ જોઈતી િોય, 
તો તમારા પ્કેકટસ નસ્ષ, જીિી અ્થવા િેલ્થ ચવચઝટર સા્થ ેવાત 
કરો.

રસી ક્ારે આપવામાં આવશે?

બે અને ત્રણ વર્ષનાં માટ,ે શિયાળા િિેલાં તેમને રસી અિાવવા 
માટ ેતમારા જીિીની સજ્કરીએ તમારો સંિક્ક  કરવો જોઈએ. 
જો તમને નવેમબરની િરૂઆત સુધીમાં તમારા જીિી તરફ્થી 
સંિક્ક  ન કરવામાં આવે, તો અિોઈનટમેનટ કરવા માટ ેસીધા જ 
તેમનો સંિક્ક  કરો.

પ્ાઈમરી સકલૂલની ઉંમરનાં બાળકો માટ,ે િાનખરના સત્રમાં 
સકલૂલમાં રસી આિવાની સેિન ગોઠવવામા ંઆવિે. તમારી 

સ્થાપનક આરોગય સંભાળ ટુકડી સકલૂલ મારફતે તમારો 
સંિક્ક  કરિે. 

જો તમારં બાળક પ્ાઈમરી સકલૂલમાં િોય 
અને તેમને ફ્લૂ ્થવાનું જોખમ વધી જાય 
તેવી કોઈ આરોગયની બીમારી િોય 
(િાનું 6 જુઓ), અને જો તમે સકલૂલમાં 
રસી આિવાની સેિન ્થવાની રાિ 
જોવા ન માગતાં િો, અ્થવા તમ ે
ઈચછતાં િો તો તમારા બાળકની 
જીિીની સજ્કરીને તેમને રસી આિવા 
માટ ેકિી િકો છો. 
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એવાં કોઈ બાળકો છે જેમને નાક મારફતે 
રસી ન આપવી જોઈએ? 

િિેલે્થી જેમને તબીબી બીમારીઓ િોય તેવાં બાળકો િર 
ફ્લૂને લીધે ્થતી સમસયાઓનું જોખમ વધારે િોવાને કારણે 
તેમને રસી આિવામા ંઆવે તે ખાસ કરીને અગતયનું છે. 

બાળકો નાક મારફતે રસી ન લઈ િકે, જોઃ 

•   તેઓ િાલમાં વિીઝી િોય (શ્ાસ લેતી કે કાઢતી વખત ે
છાતીમાં્થી વિીસલ જેવો અવાજ નીકળતો િોય)અ્થવા 
છેલલા 72 કલાકમાં તેઓ વિીઝી રહ્ાં િોય, તેમને રક્ષણ 
મેળવવામા ંમોડંુ ન ્થાય તે માટ ેયોગય રીતે ઈનજેકિન 
મારફતે ફ્લૂની રસી આિવી જોઈએ

•  તેમને અસ્થમા* અ્થવા  
– ઈંડાની એલજી્ષ ્થી ્થયેલ એનાદફલેકસીક*  
ને કારણે ઈનટસેનસવ કેરની જરૂર િડલે િોય

•  તેમને એવી કોઈ બીમારી િોય કે સારવાર લેતાં િોય જેના 
લીધે તેમની રોગપ્ચતકારક િસકત ગંભીર રીતે નબળી 
િડી ગઈ િોય અ્થવા તેમના ઘરની કોઈ વયસકતની 
રોગપ્ચતકારકતા ગંભીરિણે ઘટી ગઈ િોવાને કારણે તેમને 
એકલતામાં રાખવાની જરૂર િોય

•   રસીમાં વાિરવામાં આવેલ કોઈ િણ િદા્થવો પ્તયે તેમને 
એલજી્ષ  િોય**

જો તમારા બાળક િર એક અ્થવા વધારે તબીબી 
બીમારીઓને લીધે ફ્લૂનું મોટંુ જોખમ િોય અને તેઓ નાક 
મારફતે ફ્લૂની રસી લઈ િકે તેમ ન િોય તો તેમને ઈનજેકિન 
મારફતે ફ્લૂની રસી આિવામા ંઆવવી જોઈએ.

*  આ બ ેજલૂ્થના ંબાળકોન ેતેમના સિેશયાચલસટ િાસ્ેથી સલાિ મેળવવાની ભલામણ 
કરવામા ંઆવે છે અન ેતેમન ેકદાચ િોસસિટલમા ંનાક મારફતે રસી આિવાની જરૂર 
િડી િકે

**  રસીમા ંવાિરવામા ંઆવતી સામગ્ીની યાદી માટ ેઆ વેબસાઈટ http://xpil.
medicines.org.uk િર જાવ અન ેસચ્ષ બોકસમા ંFluenz Tetra દાખલ કરો
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તમારા બાળકને ઈનજેકિન મારફતે રસી આિવી જોઈએ કે 
નાક મારફતે રસી આિવી જોઈએ તેની તમને ચોક્કસ ખબર 
ન િડ,ે તો સકલૂલ ઈમયલૂનાઈઝેિન ટીમને અ્થવા નસ્ષને અ્થવા 
તમારા જીિીની સજ્કરીમાં પલૂછી જુઓ.

નાકમાં સપ્ે મારફતે જેમને રસી આિવામા ંઆવી િોય તે 
બાળકોએ રસી લીધા િછીનાં બે અઠવાદડયાં સુધી તેમના 
ઘરમાં જેમની રોગપ્ચતકારકતા ગંભીરિણે નબળી િડી ગઈ 
િોય તેવા ંસભયોના સંિક્કમાં ન આવવુ ંજોઈએ.
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મારા બાળકને ફ્લૂની રસી બીજી રસીઓની 
સાથે આપી શકાય?

િા. ફ્લૂની રસી બાળિણમાં આિવામા ંઆવતી બીજી બધી 
પનયત રસીઓની સા્થે આિી િકાય છે. જો તમારા બાળકને 
તાવ આવતો િોય તો તે રસી મોડી આિવામાં આવી િકે. 
ઉિરાંત, જો બાળકનું નાક ખલૂબ જ વિેતું િોય કે સાવ બંધ 
્થઈ ગયેલ િોય, તો રસી તેમના િરીરમાં જતી તે અટકાવી 
િકે છે. આવા દકસસામાં, તેમના નાકનાં ચચહ્ો સાફ ્થઈ જાય 
તયાં સુધી તેમની ફ્લૂની રસી આિવાનું િાછંુ ઠેલવવામાં આવી 
િકે.

નાક મારફતે આપવાની રસીમાં ્ુડક્કર (પપગ)
માંથી લેવામાં આવતું જેલેટટન (porcine 
geletine) હોય છે?

િા. નાક મારફતે આિવાની રસીમા ંખલૂબ જ વધારે પ્દરિયા 
કરાયલે પ્કારનુ ંજેલદેટન (િોરસીન જેલદેટન) િોય છે, જે 
બીજી અનકે આવશયક દવાઓમા ંવાિરવામા ંઆવે છે. 

આ જેલેદટન રસીના વાઈરસને સ્થાયી 
રાખવામાં સિાયતા કરે છે જે્થી આ 
રસી્થી ફ્લૂ સામે સવવોતિમ રક્ષણ 
મળી િકે.
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મારા બાળકને ઈનજેકશન મારફતે રસી ન 
આપી શકાય, જેમાં જેલેટટન ન હોય?

આ પ્ોગ્ામના ભાગરૂિ ેતંદરુસત બાળકોને ઈનજેકિન મારફતે 
રસી આિવામા ંઆવતી ન્થી.

િરંતુ, જો તમારા બાળકને એક અ્થવા વધારે તબીબી 
બીમારીઓ કે સારવારને કારણે ફ્લૂ ્થવાનું જોખમ વધારે િોય 
અને તેઓ નાક મારફતે ફ્લૂની રસી લઈ િકે તેમ ન િોય તો 
તેમને ઈનજેકિન મારફતે ફ્લૂની રસી આિવી જોઈએ.

નાક મારફતે આિવામાં આવતી રસી, ખાસ કરીને નાનાં 
બાળકોમાં ફ્લૂ સામે સારં રક્ષણ પલૂરં િાડ ેછે. તેના લીધે 
તેમનાં નાનાં શિશુ ભાઈ કે બિેન જેઓ રસી લેવા માટ ેખલૂબ 
નાનાં િોય, અ્થવા કુટંુબનાં બીજાં સભયો (દાખલા તરીકે 
દાદા-દાદી કે નાના-નાની), જેમના િર ફ્લૂને કારણે ્થતી 
તકલીફોનું જોખમ વધારે િોય તેમના િરનું જોખમ િણ ઓછંુ 
્થઈ જાય છે. 

કેટલાંક ધારમંક સમુદાયો તબીબી ઉતિાદનોમાં વાિરવામાં 
આવતા િોરસીન જેલેદટનનો સવીકાર કરે છે - અલબતિ 
પનણ્ષય તમારો િોતાનો છે. િોરસીન જેલેદટન અને નાક મારફતે 
આિવામા ંઆવતી ફ્લૂની રસી ચવિે વધારે માપિતી માટ,ે 
જુઓ www.nhs.uk/child-flu-FAQ

હંુ વધુ માપહતી ક્ાંથી મેળવી શકંુ?

વધુ માપિતી માટ,ે www.nhs.uk/child-flu જુઓ. 
જો તમને વધારે પ્શ્ો િોય, તો તમે તમારા GP, પ્ેકકટસ નસ્ષ, 
તમારા બાળકની સકલૂલ નસ્ષ અ્થવા તમારા િેલ્થ ચવચઝટર સા્થે 
વાત કરી િકો છો.
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3. ઈનજેકશન આપવાની જરૂર નથી. 
  નાક મારફતે આિવામાં આવતુ ંસપ્ે દખુાવા રપિત અને 

વાિરવામાં સિે્ું છે

4.  ફ્લૂ થાય તેના કરતાં આ 
બહેતર છે. 

  નાકનું સપ્ે ફ્લૂ સામે રક્ષણ 
મેળવવામા ંમદદ કરે છે, 
સમગ્ ચવશ્મા ંતે લાખો 
બાળકોને આિવામા ં
આવેલ છે અને 
તેની સલામતીનો 
સવવોતિમ રેકોડ્ક  છે

5. ખચાચા ટાળો. 
  જો તમારા બાળકને 

ફ્લૂ ્થિે, તો તમારે કદાચ 
કામ િર્થી રજા લેવી િડ ેઅ્થવા 
બાળકની સંભાળ માટનેી બીજી 
સગવડ કરવી િડે

www.nhs.uk/child-flu

http://www.nhs.uk/child-flu

