बीसीजी खोप लगाइएको
ठाउँ को स्याहार
िबरामीह� िनिम्त जानकारी

यो पचार् बीसीजी खोप लगाएका �ि�ह�का लािग हो। बेिसले कालमेटेगुईरीन [Bacille Calmette- Guérin (BCG)] को आिवष्कार पास्चेउर
इिन्स्ट�ूट (िलले) [Pasteur Institute (Lille)] मा कालमेटे [Calmette] र
गुईरीन [Guérin] ले गरे का िथए र यसमा क्षयरोग अथार्त् �ूबरक्लोिसस
[Tuberculosis (TB)] उत्प� गन� ब्याक्टे�रया (रोगाणुह�)-को दूबर्ल
पा�रएको �प िव�मान �न्छ। यसले क्षयरोग (टीबी) �ँदन
ै , ब� तपा� किहल्यै
यो रोगको सम्पकर् मा आउनुभयो भने तपा�मा रोग िव�� संरक्षण (रोग
�ितरोधात्मकता) िवकिसत गदर्छ।
बीसीजी खोप लगाइएको ठाउँ को स्याहार
छालाको बािहरी तहमा खोिपने भ्यािक्सनले त्यस ठाउँ मा स्यानो सेतो ‘फोका’ िनस्कन्छ,
जसलाई चलाइनु �ँदन
ै । आधा घण्टािभ�मा यो आफै हराउनेछ। �ायःजस्ता मािमलामा,
य�िप सबै मािमलामा होइन, बीसीजी-ले खोप लगाइएको ठाउँ मा �ित��या उत्प�
गदर्छ, सामान्यतः खोप लगाइएको 2-8 साताह�मा। त्यो ठाउँ मा घ�रघ�र एउटा सानो
�ायः पीप परे को रातो डल्लो िनस्कन्छ, पा�ो उिप्कन्छ वा फोका िनस्कन्छ। त्यो ठाउँ बाट
�ायः पानी ब�ु अित नै सामान्य कु रो हो। यो िवस्तारै सु�े छ र पा�ा ब�ेछ, यो िनको
�नमा के ही मिहना ला� सक्छ।
त्यो ठाउँ वा पा�ोलाई नघोच्नुहोस्, निमच्नुहोस्, नकन्याउनुहोस् वा नधुनह
ु ोस्। यी
कु राह�को ध्यान रािखएन भने घाउ बिल्झने छ र यो िनको �नमा लामो समय ला�ेछ र
सं�मण पिन ला� सक्छ र पिछ नरा�ो टाटो पनर् सक्दछ।
बीसीजी खोप लगाइएको ठाउँ लाई सु�ा रा�ु र जितसक्दो यसमा हावा ला� �दनु ज�री
छ। यसलाई नढा�ु होस्, आवश्यक परे हलुको लुगा लगाउनुहोस्, तर किस्सएको वा
िचलाउने लुगाह� जस्तै ऊनी स्वीटरह� नलगाएकै रा�ो।
त्यो ठाउँ लाई निभजाउनुहोस् र त्यसलाई ढािडन त प�ै न�दनुहोस्। त्यो ठाउँ पानीले
ढािडने सम्भावना छ भने, जस्तै पौडी खेल्दा, त्यो ठाउँ लाई वाटर�ुफ प्लास्टरले ढा�ु होस्;
जितसक्दो चाँडो प्लास्टर िनकाल्नुहोस्, छालालाई नदिलकन सुकाउनुहोस् र फे �र
त्यसमा हावा ला� �दनुहोस्। नुहाउँ दा वा शावर �लदा त्यो ठाउँ लाई नढा�ु होस् तर त्यो
ठाउँ नरगिडयोस् भ�े ध्यान रा�ुहोस्। फे �र त्यसलाई छाला नदिलकन सुकाउनुहोस् र
त्यसमा हावा ला� �दनुहोस्।
1

रा�री ध्यान रािखने हो भने बीसीजी खोपले कु नै समस्या उत्प� �ँदन
ै । 6-8 सातापिछ,
किहलेका�ह बढी समयपिछ, पा�ा आफै िनस्कनेछ र त्यहाँ सानो रातो िचह्न देिखने छ
जो समयका साथै मे�टदै जानेछ र अन्त्यमा सानो दाग बाँक� रहनेछ।

सम्भािवत दुष्�भावह�:
िवरलै मािमलाह�मा गम्भीर एल�जक �ित��याह� (अनुहार, गदर्न वा गला रातो
�नु/सुि�नु; छालामा ऱ्यास �नु; सास फे नर्मा क�ठनाइह�) �न सक्छन्। खोप
लगाइएपिछ तपा�लाई �तीक्षालयमा 5-10 िमनेटसम्म ब�का लािग भिननेछ जसबाट
यस्तो के ही भइहालेको खण्डमा तपा�लाई तत्काल िच�कत्सा सहायता सिजलै उपलब्ध
गराउन स�कयोस्।
असामान्य दुष्�भावह�: (100 मा 1 जनामा भन्दा किम्तमा यो �न सक्छ)
− ज्वरो।
− काखीमामा 1 से.मी. भन्दा ठू लो गाँठो [lymph nodes] िनस्कनु।
− खोप लगाइएको ठाउँ मा 1 से.मी. भन्दा लामो पानी ब�े घाउ।
िवरलै �ने दुष्�भावह�ह�: (1000 मध्ये 1 मािमलामा �न सक्छ)
− गाँठो िनस्कनु, किहलेका�ह पानी ब�े ख�टरो, सम्भवतः घाउ।
− खोप ब्याक्टे�रयाको सं�मण जो सारा शरीरमा फै लन सक्छ।
के ही दुष्�भावह�ह�को उपचार ग�रनु पन� �न्छ।
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थप सल्लाह:
बीसीजी खोप लगाइएको पाखुरामा 3 मिहनासम्म, वा खोप लगाएको ठाउँ िनको
नभएसम्म अन्य कु नै इन्जेक्शन नलगाउनुहोस्।
बीसीजी खोप लगाएको ठाउँ मा तपा�लाई के ही समस्या �ँदछ
ै वा िचिन्तत �नु�न्छ भने,
कृ पया क्षयरोग सेवाको िन� नम्बरमा फोन गनुह
र् ोस्:
0118 3228266
0118 3226882

रोयल बकर् शायर एनएचएस फाउन्डेशन �स्ट

[Royal Berkshire NHS Foundation Trust]
London Road
Reading RG1 5AN
0118 322 5111 (स्वीचबोडर्)
www.royalberkshire.nhs.uk

अनुरोध गदार् यो कागजात अन्य भाषा र स्व�पमा पिन उपलब्ध �न स�े छ।
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