बीसीजी खोप लगाइएको
ठाउँको स्याहार
बबरामी, आमा-बाबु तथा
हेरचाहकतााहरूका लाबग जानकारी

यो पचाा बीसीजी खोप लगाउने माबनसहरूका लाबग हो – यो सामान्यतया 16 वषा भन्दा
मुबनका बच्चाहरूका लाबग हो तर वयस्क माबनसहरूलाई पबन यो खोप लगाउन
सबकन्छ। बेससले कालमेटे-गुईरीन [Bacille Calmette- Guérin (BCG)] को
आबवष्कार पास्चेउर इन्सन्स्टट्यूट (सलले) [Pasteur Institute (Lille)] मा कालमेटे
[Calmette] र गुईरीन [Guérin] ले गरेका सथए र यसमा क्षयरोग अथाात्
ट्यूबरलोलोससस [Tuberculosis (TB)] उत्पन्न गने ब्यालोटे ररया (रोगाणुहरू)-को रॄबाल
पाररएको रूप बवद्यमान हुन्छ। यसबाट क्षयरोग लाग्दै न तर तपाईं कुनैपबन बेला यसको
सम्पकामा आउनु भएमा यसले तपाईंलाई रोग बवरुद्ध केही सुरक्षाको बवकास गना
सहायता गछा ।
बीसीजी खोप लगाइएको ठाउँको स्याहार
छालाको बाबहरी तहमा खोबपने भ्यान्सलोसनले त्यस ठाउँमा स्यानो सेतो ‘फोका’ बनस्कन्छ, जसलाई
चलाइनु हुँदैन। यो 20 ममनट भभत्र हराएर जान्छ। धेरैजसो न्सस्थबतमा, बीसीजी द्वारा सुई लगाएको
ठाउँमा एउटा प्रबतबिया उत्पन्न हुन्छ, सामान्यतया खोप लगाएको 2-8 हप्ता बीचमा। प्राय पीप जम्मा
भएको, एउटा सानो रातो गाँठो र प्रभाबवत ठाउँमा पाप्रा बबनन्छ र फोका दे खखन सलोछ। उक्त भागबाट
च्याट च्याट तरल बनस्कनु भनेको अत्यन्त सामान्य कुरा हो। पमछ गएर यो अन्ततः फोभिन्छ र पाप्रा
बबनन्छ। पूणातया बनको हुन यसलाई हप्ता वा मबहनाको समय लाग्न सलोछ।
त्यो ठाउँ वा पाप्रोलाई नघोच्नुहोस्, नममच्नुहोस्, नकन्याउनुहोस् वा नधुनुहोस्। यी कुराहरूको ध्यान
राखखएन भने घाउ बन्सझझने छ र यो बनको हुनमा लामो समय लाग्नेछ र संिमण पबन लाग्न सलोछ र
पमछ नराम्रो टाटो पना सलोदछ।
बीसीजी खोप लगाइएको ठाउँलाई सुलोका राख्नु र जबतसलोदो यसमा हावा लाग्न ददनु जरूरी छ।
यसलाई नढालोनुहोस्, आवश्यक परे हलुको लुगा लगाउनुहोस्, तर कन्सस्सएको वा मचलाउने लुगाहरू
जस्तै ऊनी स्वीटरहरू नलगाएकै राम्रो।
त्यो ठाउँलाई नभभजाउनुहोस् र त्यसलाई ढामडन त पलोकै नददनुहोस्। यदद तपाईं पौमड खेझन
जानुहुन्छ भने उक्त भागमा वाटरप्रूफ प्लास्टरले छोप्नुहोस्। त्यसपमछ सकेसम्म चाँडो प्लास्टर
हटाउनुहोस्, छाला सुलोखा बनाउनुहोस् र हावा लाग्न ददनुहोस्। नुहाउँदा वा शावर सलँदा, ठाउँमा
नछोप्नुहोस् तर यसलाई नमाड् नुहोस्। पुनः, यसपमछ सुलोखा बनाउनुहोस् र हावा लाग्न ददनुहोस्।
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स्याहार गरेमा, बीसीजी खोप लगाएको ठाउँमा कुनैपबन समस्याहरू हुने छै न। धेरै हप्ता पमछ, केही
दढलो नै भएपबन, पाप्रा झरेर बनस्कन्छ र सानो रातो दाग बस्छ जो बवस्तारै हराउँदै जान्छ र एउटा
सानो खत मात्र रहन्छ।

सम्भाबवत रृष्प्रभावहरू:
बवरलै माममलाहरूमा गम्भीर एलर्जिक प्रबतबियाहरू (अनुहार, गदा न वा गला रातो हुनु/सुमन्ननु;
छालामा ऱ्यास हुनु; सास फेनामा कदठनाइहरू) हुन सलोछन्। यदद यस्तो केही भइहालेमा आकस्स्मक
मचबकत्सा सहायता ददन सलोने गरर नजजकै हुनुहुन्छ भन्ने सुबनभित गना तपाईंलाई खोप लगाएको 510 ममनट सम्म प्रतीक्षा कक्षमा बस्न लगाइन्छ।
असामान्य रृष्प्रभावहरू: (100 मा 1 जनामा भन्दा कम्म्तमा यो हुन सलोछ)
 ज्वरो।
 काखीमामा 1 से.मी. भन्दा ठू लो गाँठो [lymph nodes] बनस्कनु।
 खोप लगाइएको ठाउँमा 1 से.मी. भन्दा लामो पानी बग्ने घाउ।
बवरलै हुने रृष्प्रभावहरूहरू: (1,000 मा 1 जनामा भन्दा कम्म्तमा यो हुन सलोछ)
 सलम्फ ग्रन्सन्थहरू सुमन्नने, कबहलेकाहीँ िाव बनस्कने घाउहरूका साथमा।
 खोप ब्यालोटे ररयाको संिमण जो सारा शरीरमा फैलन सलोछ।

बीसीजी खोप दोहोयााउनुहोस्
यदद नसा वा ममडवाइफलाई खोप ददएको बेला बनकै चुबहएको जस्तो बवश्वास भएमा, यसबारे
उनीहरूले सशशुको रेड बूकमा लेखेर राख्नेछन्। यदद 10 हप्ता पमछ पबन उक्त भागमा कुनैपबन
प्रबतबिया नभए, हामी खोप दोहोराएर लगाउने बवचार गना सलोछौं।

थप सझलाह:
बीसीजी खोप लगाइएको पाखुरामा 3 मबहनासम्म, वा खोप लगाएको ठाउँ बनको नभएसम्म अन्य
कुनै इन्जेलोशन नलगाउनुहोस्।
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यदि तपाईंलाई बीसीजी खोप लगाएको ठाउँमा समस्या भइ रहेमा, वा चिन्ततत भएमा,
तपाईंले पहहला हिम्ि िम्बरमा सोमवार िे खख शुक्रवार सम्म कायाालय समयमा क्षयरोग
िललाई सम्पका गिे हामी सुझाव गर्छौं:
0118 322 6882
रोयल बकाशायर एनएचएस फाउन्डेशन ट्रस्ट [Royal Berkshire NHS Foundation Trust]
London Road
Reading RG1 5AN
0118 322 5111 (स्वीचबोडा)
www.royalberkshire.nhs.uk

अनुरोध गदाा यो कागजात अन्य भाषा र स्वरूपमा पबन उपलब्ध हुन सलोनेछ।

बकाशायर क्षयरोग सेवा [Berkshire TB Service], श्वास सम्बन्धी मचबकत्सा बवभाग
[Department of Respiratory Medicine], जनवरी 2008
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