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દ્ારા રજૂ અન ેપરંૂ પાડનાર

શું તમે તમારા બાળક માટે 
એપોઈનટમેનટ નોધંાવસી છે?

આ શશયાળામાં, વવન્ 
ધ ફલ ૂવવષાણુ અને તેનસી 
ટોળી- ગેગં માટે તૈયાર રહો

લાયકાત કે યોગયતા ધરાવનાર બાળકો માટે વ વના મલેૂ્ -ફ્ી ને્લ સ્પે્ ફલ ૂ
વેક્સીન મળી રહે છે1-4

્ોગ્િા ધરાવિા બધાજ 2 અથવા 3 વ્ષિની વ્ના બાળકો (કે જ ે31મી ઓગસટ 2019 ના રોજ) અને જઓેને બ્લતનકલીરીિે 
જાેખમ- ભ્ હો્ િેવા ** 2-17 વ્ષિની વ્નાઓને *ધ NHS સીઝનલ ફલૂ ઈમ્ ૂનાઈઝેશન પ્રોગ્ેમ મફિ નેસલ સ્પ્રે ફલૂ વેકસીન 
જીપી (GP) સજષિરરઝમાં અને બધીજ ્ોગ્િા ધરાવિી પ્રાથપ્મક સૂ્લના બાળકોને ઓફર કરવામાં આવે છે.1-4 (સ્ોટલેન્ડમાં કદાચ 

થોડોક મિભેદ હોઈ શકે3)  **બ્લતનકલીરીિે જાેખમ- ભ્માં સમાવેશ થઈ શકે લાંબા સમ્ની બીમારીનો જેવા કે હ્યદ્રોગ, 
ફકડતન રોગ, પ્લવર રોગ, ન્ ૂરોલોસજકલ રોગ, એસ્ા અને ડા્બીહટઝ.1-4

જાે બાળક નેસલ સ્પ્રે ફલૂ વેકસીન માટે ્ોગ્િા ધરાવિુ ન હો્ િો િેઓને વૈકલલપક ઈંજકેશન આપી શકા્ િેવુ વેકસીન ઓફર 
કરવામાં આવી શકે.1-4

આ પતરિકા હેલથકેર પ્રફેશનલસ (આરોગ્સંભાળના ધંધાધારીઓ) માટે માબાપો અથવા વાલીઓને પૂરી પાડવા માટે છે. વેકસીન સાથે પૂરી પાડવામાં 
આવેલ પેશનટ ઈનફમમેશન લીફપ્લટને બદલે િે નથી.

નાના બાળકો એકબીજાને અને પરરવારની આસપાસ ફલૂ ફેલાવવામાં 
ઘણીવખિ સમથષિ હો્ છે

જાે િમને કોઈ આડ અસરો થા્ િો, િમારા ડોકટર, ફામષિસસસટ અથવા નસષિ સાથે વાિચીિ કરો. આમાં 
સમાવેશ થા્ છે કે જ ેપેકેજ પતરિકાની ્ાદીમાં ન હો્ િેવી શક્ – સંભતવિ આડ અસરો. િમે આવી 

આડ અસરોનો રરપોટષિ  
સીધો ્લો કાડષિ  સ્ીમ (Yellow Card Scheme) મારફિે www.mhra.gov.uk/yellowcard 

માં કરી શકો. આવી આડ અસરનો રરપોટષિ  કરવાથી, િમે આ દવાની સલામિી તવ્ે વધારે માહહિી પૂરી 
પાડવામાં મદદરૂપ બની શકશો.

િમને ફલૂથા્ િે 
પહેલાં એપોઈનટમેનટ 
નોધંાવો કે બુક કરો

વવક

વવન્

વાયલલટ
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શા માટે તમારા બાળકને ફલ ૂ્ામે રક્ષણ આપવ?ુ  
બાળકો અને કુટંુબ- પરરવાર માટે ફલૂ દુખી કરનાર હો્ છે– પુનઃપ્રાપ્તિ કે િબબ્િ સુધારવા 7  ફદવસો લાગી શકે, કે જનેો 
અથષિ એવો થા્ કે નોકરીમાં ટાઈમ ઓફ લેવો અને બાળ સંભાળની ગોઠવણોમાં અસર કરી શકે.5,6 
તવધાભ્ાસે એવુ બિાવ્ુ છે કે 5 વ્ષિની હેઠળના બાળકોને બીજી કોઈ વ્ના ગ્ૂપ કે જૂથ કરિાં હોસસ્પટલમાં દાખલ થવાની 
વધારે સંભાવના રહે છે.5,7

ફલૂ ફેલાવવામાં બાળકો ખૂબજ સારા કે લા્ક હો્ છે – િે બાળકમાંથી બાળક અને પરરવારોની અંદર ફેલાવી શકે.5,8.
ફલૂની તવરધધ- સામે િમારા બાળકને વેકસસનેટીગં (રસી) કરવાથી, િમે િેઓને સુરબક્િ રાખવામાં મદદરૂપ બની, અને ફલૂ 
વાઈરસના તવ્ાણુઓને ફેલાવવાનું વધારે મુશકેલ બનાવી શકો.5

ફલ ૂવવરુધધ કોમન કોલ્ડ 
ફલૂ અને કોમન કોલ્ડના (સરેખમ) મુખ્ કે મહતવના લક્ણો એકજ સરખા હોઈ શકે, િેથી રોગના લક્ણો ઉપર 
એકલાજ આધાર રાખ્ા સસવા્ િે કહેવું ખૂબજ મુશકેલ બની શકે.9 વાસ્િતવકરીિે િે જુદા જુદા વાઈરસથી થિા હો્ છે 
અને સામાન્ રીિે કોમન કોલ્ડ કરિાં ફલૂ વધારે ખરાબ હો્ છે કે જમેાં વધારે િીવ્ર રોગના લક્ણો હો્ છે, જ્ારે કોલ્ડ 
સામાન્ રીિે હળવુ હો્ છે.9 ફલૂવાળા બાળકો પાસે રમવા માટે શસતિ ન હોઈ શકે. સામાન્  કરિાં વધારે પથારીમાં રહેવાની 
ઈચ્ા થઈ શકે.10 કોલ્ડવાળી કોઈ એક વ્સતિને વધારે રતન કે વહેિુ પાિળુ પાણી અથવા સટફફ- ફુગાઈ ગ્ેલુ નાક (નોઝ) 
હોઈ શકે.9 

નનશાનસીઓ અને શિહ્ો 

શરૂઆિથી લક્ણો

િાવ

દરદ- એકસ

ઠંડી- ટાઢ- સચલસ

થાક- થકાવટ/ નબળાઈ

છીકં/ સટફફ નોઝ

પીડડિ ગળુ

છાિીમાં અસ્વસ્િા, કફ

માથાનો દુખાવો

ફલૂ કોલ્ડ (્રખેમ)

એકાએક ક્રપ્મક

સામાન્ ભાગ્ેજ

સામાન્ થોડંુક

કેટલેક અંશે સામાન્ અસામાન્

સામાન્ કોઈકવખિ

કોઈકવખિ સામાન્

કોઈકવખિ સામાન્

સામાન્ હળવાથી મધ્ મ

સામાન્ ભાગ્ેજ

અનુકૂળ બનાવેલઃ સનેટસષિ ફોર ડડઝીઝ કંટો્લ એન્ડ પ્પ્રવેનશન, ઈઝ ઈટ અ કોલ્ડ ઓર ફલૂ?9

ઘણુકરીને કોલ્ડસ ગંભીર આરોગ્ની સમસ્ાઓ કરિું નથી.9 છિાં પણ, ફલૂ સાથે, ઉપરના કોઠામાં જણાવેલ લક્ણો ઉપરાંિ, થોડાક- અમુક બાળકોમાં ગંભીર ગૂંચવણોમાં સમાવેશ કરી શકા્ પીડાદા્ક 
કાનનો ચેપ, િીવ્ર બ્ોકંાઈહટસ (શ્ાસનળીમાં સોજાે- દાહ) અને ન્ ૂમોતનઆ (ફેફસાનો સોજાે).5,11      

તમારા બાળક માટે ને્લ સ્પે્ ફલ ૂવેક્સીનનું રક્ષણ- ્રુક્ષા 
બાળકો માટેનું નેસલ સ્પ્રે ફલૂ વેકસીન મોટા ભાગના બાળકોને સારી રીિે સહન કરવામાં આવે છે, પણ થોડાક- અમુકોને 
આડ અસરોનો અનુભવ થઈ શકે.12 આવી આડ અસરો તવ્ેની વધારે તવગિવાર માહહિી માટે, કૃપા કરી જૂઓ  www.
sharegoodtimesnotflu.co.uk.
જાે િમને કોઈ આડ અસરો થા્ િો, િમારા ડોકટર, ફામષિસસસટ અથવા નસસો સાથે વાિચીિ કરો. આમાં પેકેજ પતરિકાની 
્ાદીમાં ન જણાવેલ કોઈ સંભવની્ આડ અસરોનો સમાવેશ થઈ શકે. િમે આવી આડ અસરોનો રરપોટષિ  પણ ્લો કાડષિ  
સ્ીમ (Yellow Card Scheme) મારફિે www.mhra.gov.uk/yellowcard માં કરી શકો. આવી આડ 
આસરોનો રરપોટષિ  કરવાથી િમે આવી દવાની સુરબક્િિા તવ્ે વધારે માહહિી પૂરી પાડવામાં મદદરૂપ બની શકો.

ફલનૂસી ્ામે રક્ષણ આપવા તમારા બાળકને દર વષષે વેકશ્નેટ કે ર્સી ટંકાવો 
ફલૂ વેકસીન િમારા બાળકની ઈમ્ ૂતનહટ કે પ્રતિરક્ાની વૃસધધ કરવામાં મદદરૂપ બની શકે, િેથી જ્ારે િેઓ ફલૂના વાઈરસ કે 
તવ્ાણુઓના સંપકષિમાં આવે, ત્ારે િેઓ આવા ચેપનો પ્રતિકાર કરવામાં સારા સક્મ બની શકે.11 
આવા બધાજ ફલૂ વાઈરસ કે તવ્ાણુઓ ચપળ- શસતિવાળા અને સિિ બદલાિા હોવાથી, દર વ્મે વલ્ડષિ  હેલથ 
ઓગષિનાઈઝેશન (World Health Organization) (WHO) ક્ા તવ્ાણુઓના વંશનો (સટ્ેનસ) વેકસીનસમાં 
(રસી) હવે પછીની ફલૂ મોસમમાં ઉપ્ોગ કરવો જાેઈએ િેની ભલામણ કરિા હો્ છે – કારણકે આવા વેકસીનસ સારી રીિે 
આગળથી િૈ્ાર કરવામાં આવે છે.12,14 આનો અથષિ એવો થા્ કે િમારા બાળકને દર વ્મે કોઈ નવા ફલૂ વેકસસનેશનની જરૂર 
પડશે.5

આવા ફલૂ વેકસીનની અસરકારકિા વ્ષિ- વ્ષિથી જુદી જુદી હો્ છે, કે જનેો આધાર ફરિા ફલૂના તવ્ાણુઓ અને ફલૂ 
વેકસીન વચચેના અનુરૂપ ઉપર શું હો્ છે િે આધારરિ હો્ છે.5 2013ના સમ્થી શરૂ કરેલ આ પ્રોગ્ેમ, પબ્લક હેલથ 
ઈંગલેને્ડ (Public Health England) (PHE) ચાઈલ્ડહુડ (બાલ્ાવસ્ા) ઈનફલુએનઝા વેક્સિનેશન પ્રોગ્ેમના ભાગ- 
અંશ િરીકે નેસલ સ્પ્રે ફલૂ વેકસીનની ભલામણ કરવાનું ચાલુ રાખ્ુ છે.1 
ઈંગલેન્ડમાં (England) 2018-19 ની ઋિુ- મોસમમાં 4,051,698 ્ોગ્િા ધરાવિા સૂ્લના બાળકોમાંથી આશરે 
2,461,563 (રરસેપશન અને ્ર- વ્ષિ 1-5) ઈનફલુએનઝા (influenza) વેકસીન વડ ેવેકસસનેટ કરવામાં આવ્ા 
હિા1ં5*  આનો અથષિ એવો થા્ કે આ જૂથમાંના (ગ્ૂપમાંના) ્ોગ્િા ધરાવિા 60.8% ને વેકસસનેટ કરવામાં આવ્ા હિાં, કે 
જ ે2017-18 ની િુલનામાં (રરસેપશન અને ્ર- વ્ષિ 1-4) 59.5% હિાં.15 
2-3 વ્ષિની ઉંમરનાઓને જીપી (GP) સજષિરરઝમાં વેકસસનેટ કરવામાં આવ્ા હિાં, કે જ ે્ોગ્િા ધરાવિા 1,322,663 
માંથી આશરે 593,706 ને ઈનફલુએનઝા વેકસીન સાથે* 2018-19 ની મોસમમાં વેકસસનેટ કરવામાં આવ્ા હિાં.16   
આનો અથષિ એવો થા્ કે આ ગ્ૂપ- જૂથના ્ોગ્િા ધરાવિા 44.9% ને વેકસસનેટ કરવામાં આવ્ા હિાં.16 2017-18 ની 
ઋિુ – મોસમની િુલનામાં આ 44% હિા.16

*આ આંકડામાં એવા બાળકોનો સમાવેશ થા્ છે કે જઓેને વેકસીન કાંિો નેસલ સ્પ્રે વેકસીન અથવા જઓે નેસલ સ્પ્રે વેકસીન માટે અનુકૂળ ન 
હો્ િેઓને ઈંજકેશન આપવામાં આવ્ા હિાં.15,16

નસકોરા કે નોસસટલ્ની અંદર નસષિ 
અથવા કોઈ એક ડોકટર પાિળી 
પલેસસટક ટ્ૂબની હટપ કે અણી મૂકશે.

નોઝ કે નાકમાં બહુ નાના (ટાઈતન) 
નાનકડા ટીપંાઓના (ડો્પપ્લટસ) 
પ્મસટ સ્પ્રે કરવામાં આવે છે.

ત્ારબાદ િેઓ બીજા નસકોરામાં 
આવુજ સરખુ કરે છે.

આ વેક્સીન (ર્સી) કેવસી રીતે આપવામાં આવે છે?13

જે કોઈ બાળક ને્લ સ્પે્ ફલ ૂવેક્સીન માટે યોગયતા ન ધરાવત ુહોય તો, તેઓને વૈકલ્પક ઈંજકેશન આપસી શકાય તેવ ુ
વેક્સીન ઓફર કરવામાં આવસી શકે.1-4 
www.sharegoodtimesnotflu.co.uk 

તે ને્લ સ્પે્ છે, નહહકે જબે13

http://www.sharegoodtimesnotflu.co.uk
http://www.sharegoodtimesnotflu.co.uk
http://www.mhra.gov.uk/yellowcard

