અસ્થમા ધરાવતા લોકો માટે ફ્લ ૂ સામે રસીકરણ
આ વર્ષે વવના મ ૂલ્યે ફ્લ ૂ રસી મેળવવી પહેલાાં કરતાાં ક્ાાંય વધુ અગત્યની
છે . ચ ૂકશો નહહ!
પાછલા પ ૃષ્ઠ પર પાછા ફરો
જો મને અસ્થમા હોય તો શુ ાં હુ ાં વવના મ ૂલ્યે ફ્લ ૂ રસી મેળવી શકુાં?
જો તમને તમારા બ્લલ્યુ ઇન્હેલરની સાથે એક વિવેન્ટર ઇન્હેલર વિસ્રાઇબ (તબીબ દ્વારા લખી અપાયુ)ાં હોય,
અથવા તમે તમારા અસ્થમાને કારણે હૉસ્સ્પટલમાાં દાખલ કરાયેલા હોવ, તો તમે ફ્લ ૂ રસી વવના મ ૂલ્યે મેળવી
શકો છો.

જો મને અસ્થમા હોય તો મારે શા માટે વવના મ ૂલ્યે ફ્લ ૂ રસી મ ૂકાવવી જોઈએ?
જો તમને અગાઉ ક્ારે ય ફ્લ ૂ થયો હોય, તો તમે જાણતા હશો કે એ તમને હદવસો સુધી પથારીવશ કરી શકે છે .
જો તમને હળવો અસ્થમા હોય તો પણ, ફ્લ ૂ એવા લક્ષણો નીપજાવી શકે છે જે તમને શ્વાસ લેવામાાં ભારે
તકલીફ કરી શકે.
“અસ્થમા ધરાવતા 75% લોકોનુ ાં કહેવ ુાં છે કે ફ્લ ૂ તેમના અસ્થમાના લક્ષણો શરુ કરાવે છે , જે જીવલેણ
હોઈ શકે તેવા અસ્થમાના હુમલાનુ ાં જોખમ વધારે છે ,"
Dr Andy (ડૉ એન્ડી), અસ્થમા UKના ઇન-હાઉસ GP
જો તમને અસ્થમા હોય તો વવના મ ૂલ્યે ફ્લ ૂ રસી લેવી એ આ વર્ષે અગાઉ ક્ારે ય પણ હોય તેના કરતાાં વધુ
અગત્યનુ ાં છે , કારણ કે એવુાં અનુમાન છે કે 2020/21ની સરખામણીમાાં 2021/22ની મોસમમાાં ફ્લ ૂના સ્તરો ઘણાાં
ઊંચા રહેશે.

1

સામાજજક અંતર જાળવવાને લીધે, ચહેરા પર આવરણ પહેરવાને લીધે અને આંતરરાષ્રીય િવાસ ન કરાયો
હોવાને કારણે, 2020/21 દરમ્યાન વવશ્વભરમાાં ફ્લ ૂ થયો હોય તેવા લોકોની સાંખ્યા અત્યાંત ઓછી હતી. આને
કારણે, લોકો 2021/22ની મોસમ દરમ્યાન ફ્લ ૂ સામે સામાન્ય કરતાાં ઓછી રોગિવતકારકતા ધરાવે તેવ ુાં સાંભવ
છે .
એવુાં પણ અપેક્ષક્ષત છે કે આ પહેલો એવો વશયાળો હશે જ્યારે ફ્લ ૂની સાથે સાથે કોવવડ-19 (COVID-19) અને
શ્વસનતાંત્રના અન્ય વાઇરસો પણ ફેલાઇ રહ્ાાં હશે, આથી NHS વશયાળામાાં અવતશય દબાણનો સામનો કરી રહ્ુાં
હશે. ફ્લ ૂની રસી લેવાથી GP અથવા હૉસ્સ્પટલની સાંભાળ જરૂરી હોય તેવા લોકોની સાંખ્યામાાં ઘટાડો થાય છે .
જો તમે કરી શકો, તો પાનખર (ઑટમ) દરમ્યાન તમારે માટે નોંધણી કરાવી લો.
અને ફ્લ ૂની રસી માત્ર તમને જ સુરક્ષા આપે છે એવુાં નથી. તે વમત્રો, પહરવારજનો અને તમારા સાંપકક માાં આવે
તેવા કોઈપણ વ્યસ્તતને ફ્લ ૂનો ફેલાવો ટાળવામાાં પણ મદદ કરે છે .
આ વર્ષે ફ્લ ૂની રસીની માાંગ ઘણી ઊંચી રહેશે એવુાં સાંભવવત છે , આથી ચ ૂકશો નહહ!
ફ્લ ૂની રસી લેવી એ ફ્લ ૂનો ચેપ લાગવાનુ ાં જોખમ ઘટાડવાનો એકમાત્ર રસ્તો નથી. તમે શરદી અથવા ફ્લ ૂ
થવાના તમારા જોખમની શક્તા ઘટાડવા બીજુ ાંશુ ાં કરી શકો તે જાણો.

હુ ાં પોતાને માટે વવના મ ૂલ્યે ફ્લ ૂ રસી કેવી રીતે મેળવી શકુાં?
જો તમે પાત્ર હોવ, તો તમારે તમારા GPનો સાંપકક કરવો જોઈએ. આ પત્ર, ફોન કૉલ, ઈ-મેલ અથવા ટે તસ્ટ
સાંદેશ થકી હોઈ શકે.
જો NHS સામો સાંપકક ન કરે , તો તમારે રસી માટે નોંધણી કરાવતા પહેલાાં સાંપકક કરવામાાં આવે તેની રાહ જોવી
જરૂરી નથી.
જો તમે તમારા GP પાસેથી ફ્લ ૂની રસી ન મેળવી શકો, તો તમારી સ્થાવનક ફામકસી પાસે િયાસ કરો.

આ વર્ષે વવના મ ૂલ્યે ફ્લ ૂ રસી માટે કોણ પાત્ર છે ?
આ વર્ષે, NHS ખાતે વધુ લોકોને વવના મ ૂલ્યે ફ્લ ૂ રસીકરણ ઉપલબ્લધ કરવામાાં આવી રહ્ુાં છે . ઇંગ્લૅન્ડ, નોધકન
આયલૅન્ડ, સ્કોટલૅન્ડ અને વેલ્સમાાં વવના મ ૂલ્યે ફ્લ ૂની રસી મેળવવા માટે કોણ પાત્ર છે તે જાણો:
ઇંગ્લૅન્ડમાાં કોણ ફ્લ ૂની રસી મેળવી શકે
નોધકન આયલૅન્ડમાાં કોણ ફ્લ ૂની રસી મેળવી શકે
સ્કોટલૅન્ડમાાં કોણ ફ્લ ૂની રસી મેળવી શકે
વેલ્સમાાં કોણ ફ્લ ૂની રસી મેળવી શકે
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જો તમે વવના મ ૂલ્યે ફ્લ ૂની રસી માટે પાત્ર ન હોવ, તો તમે ચુકવણી કરીને ફામકસીમાાંથી મેળવી શકો છો. તમે
પહરવાર અને વમત્રોને તે મ ૂકાવવા માટે િોત્સાહહત કરવા માાંગતા હોઈ શકો, જેથી તેઓ પોતાને અને અન્યોને
સુરક્ષક્ષત રાખી શકે.

જો હુ ાં બીમાર હોઉં એવુ ાં લાગતુાં હોય તો શુ ાં મારે ફ્લ ૂની રસી લેવી જોઈએ?
જો તમને કોવવડ-19 (COVID-19)ના કોઈપણ લક્ષણો હોય તો તમારે તમારી ફ્લ ૂની રસી માટે ની
અપોઇન્ટમેન્ટમાાં હાજર રહેવ ુાં જોઈએ નહહ. આ લક્ષણો છે :
•

તાવ

•

નવી સતત રહેતી ઉધરસ

•

તમારી સઘવા
ાં ૂ
અથવા સ્વાદની ક્ષમતા ગુમાવવી.

જો તમને અસ્વસ્થ લાગતુાં હોય, તો તમારી અપોઇન્ટમેન્ટ એવા સમય માટે ફરી નોંધાવવાનો િયત્ન કરો કે

જ્યારે તમને સારુાં હશે તેવ ુાં લાગતુાં હોય, આ વવશેર્ષરૂપથી ત્યારે અગત્યનુ ાં છે જ્યારે તમને તાવ હોય, કારણ કે
આનાથી ફ્લ ૂની રસી ઓછી અસરકારક બનશે.

ફ્લ ૂની રસી અને તમારાંુ બાળક
બાળકોને રસી સામાન્ય રીતે નેઝલ સ્િે (નાક વાટે) આપવામાાં આવે છે , નહહ કે ઇન્જેતશન વડે. જોકે, જે બાળકો
મોઢા વાટે સ્સ્ટરૉઇડ્સ (ટીકડીઓ અથવા િવાહી) લઈ રહ્ાાં હોય, અથવા જેઓ તેમના અસ્થમા માટે ઇન્ટેસ્ન્સવ
કેર (વવશેર્ષ કાળજી) હેઠળ હોય તેમને માટે સામાન્ય રીતે સ્િેની ભલામણ કરવામાાં આવતી નથી. જો તમારુાં
બાળક આ બાંનેમાાંથી કોઈ એક શ્રેણીમાાં આવતુાં હોય, તો તેને નેઝલ સ્િેની જગ્યાએ ઇન્જેતશન માટે રજૂઆત
કરાવી જોઈએ.
જો તમારા બાળકનો અસ્થમા તેના રસીકરણના 3 હદવસ અગાઉ વણસ્યો હોય, તો તેની અપૉઇન્ટમેન્ટ વખતે
સ્વાસ્્ય કાળજી કાયકકરને જણાવશો. તમારુાં બાળક ફ્લ ૂ નેઝલ સ્િે ન લઈ શકે તેવ ુાં બને, પરાં ત ુ એક વવકલ્પ
તરીકે ઇન્જેતશન ઉપલબ્લધ કરાવામાાં આવવુાં જોઈએ. તમારા બાળકનુ ાં રસીકરણ પાછાં ઠેલવાની કોઈ જરૂર
નથી.

તમારા બાળકને રસી મ ૂકાવવી જોઈએ કે કેમ તે અંગે ચોક્કસ ન હોવ તો તમારા GP સર્જરી, શાળા િવતરક્ષણ
(ઇમ્યુનાઇઝેશન) ટીમ અથવા અમારા અસ્થમા નસક સાથે વાત કરો.
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તમારા બાળક માટે વવના મ ૂલ્યે ફ્લ ૂની રસી કેવી રીતે મ ૂકાવવી
છ મહહનાથી લઈને બે વર્ષકથી નીચેની ઉંમરના બાળકો
જો તમારા બાળકને અસ્થમા હોય અને તે છ મહહનાથી લઈને બે વર્ષકની ઉંમરનુ ાં હોય, તો તેને ફ્લ ૂની રસી એક
ઇન્જેતશનના રૂપમાાં ઉપલબ્લધ કરાવવી જોઈએ. આનુ ાં કારણ છે કે 2 વર્ષકથી ઓછી ઉંમરના બાળકોમાાં નેઝલ
સ્િેને લાઇસન્સ (પરવાનો) અપાયો નથી. જો તમારા બાળકે આ અગાઉ ફ્લ ૂની રસી લીધી ન હોય તો, તેમને
રસીનો બીજો ડોઝ ડોઝ ઓછામાાં ઓછા ચાર અઠવાહડયા પછી ઉપલબ્લધ કરાવો જોઈએ.
જો તમારા બાળકની ઉંમર છ મહહનાથી લઈ અને બે વર્ષકની વચ્ચેની હોય, અને તમારુાં માનવુાં હોય કે તમારા
બાળકને અસ્થમા હોઈ શકે છે , અથવા તેન ુ ાં અસ્થમા માટે પરીક્ષણ કરવામાાં આવી રહ્ુાં છે , તો તેણે ફ્લ ૂનુ ાં
રસીકરણ કરાવવુાં જોઈએ કે કેમ તે અંગે તમારા GP સાથે વાત કરો.
તમારા બાળકમાાં અસ્થમાના ક્ષચહ્નો શોધવા અને બાળકોમાાં અસ્થમા માટે પરીક્ષણ વવશે વધુ વાાંચો.

બે વર્ષકથી લઈને 18 વર્ષકથી નીચેની ઉંમરના બાળકો
જો તમારા બાળકને અસ્થમા હોય અને તે બે વર્ષકથી લઈને 18 વર્ષકથી ઓછી ઉંમરનુ ાં હોય, તો તેને ફ્લ ૂની રસી
એક નેઝલ સ્િેના રૂપમાાં ઉપલબ્લધ કરાવી જોઈએ. અમુક બાળકો નેઝલ સ્િે લેવા માટે સક્ષમ ન હોય તેવ ુાં બને,
પરાં ત ુ તમારા GP આ વનણકય લેશ.ે
જો તમારુાં બાળક બે વર્ષકથી લઈને નવ વર્ષકથી ઓછી ઉંમરનુ ાં હોય અને અગાઉ ક્ારે ય ફ્લ ૂની રસી લીધી ન
હોય તો, તેમને રસીનો બીજો ડોઝ ઉપલબ્લધ કરાવો જોઈએ. આ િથમ ડોઝનાાં ઓછામાાં ઓછા ચાર
અઠવાહડયા પછી અપાવી જોઈએ. ઉપલબ્લધતાને આધારે , આ એક નેઝલ સ્િે અથવા એક ઇન્જેતશન હોઈ શકે.
જો તમારુાં માનવુાં હોય કે તમારા બાળકને અસ્થમા હોઈ શકે છે , અથવા તેન ુ ાં અસ્થમા માટે પરીક્ષણ કરવામાાં
આવી રહ્ુાં છે , તો તેણે ફ્લ ૂનુ ાં રસીકરણ કરાવવુાં જોઈએ કે કેમ તે અંગે તમારા GP સાથે વાત કરો.
તમારા બાળકમાાં અસ્થમાના ક્ષચહ્નો શોધવા અને બાળકોમાાં અસ્થમા માટે પરીક્ષણ વવશે વધુ વાાંચો.
જો તમારુાં બાળક વિ-સ્કૂલ ઉંમરનુ ાં હોય, તો તેન ુ ાં રસીકરણ તેમની GP સર્જરી ખાતે કરી શકાય છે . અમુક નસકરી
અને વિસ્કૂલ્સ પોતે જ રસી મ ૂકી આપવાની રજૂઆત કરતી હોઈ શકે, પરાં ત ુ તમે જ્યાાં રહેતા હોવ ત્યાાં આવુાં
થાય છે કે કેમ તે તમારે તપાસવાનુ ાં રહે. ઇંગ્લૅન્ડ અને સ્કોટલૅન્ડમાાં તમામ માધ્યવમક શાળાનાાંવવદ્યાથીઓને
હવે વવના મ ૂલ્યે ફ્લ ૂની રસી ઉપલબ્લધ કરાવવામાાં આવી રહી છે , અસ્થમા ધરાવતા બાળકો માટે તેમનુ ાં
રસીકરણ શાળામાાં કરી આપવામાાં આવે તેવ ુાં બને.
જોકે, શાળાઓમાાં ફ્લ ૂ સામે રસીકરણ કરવામાાં આવે તે માટે થોડો સમય લાગી શકે છે . જો તમે રાહ જોઈ રહ્ાાં
હોવ અને તમે તમારા બાળકને ફ્લ ૂ થઈ જવા અંગે ક્ષચિંવતત હોવ, તો તમારા GPને પ ૂછી શકો કે શુ ાં શાળાને
બદલે તેઓ તમારા બાળકને તમારી સ્થાવનક સર્જરી ખાતે રસી મ ૂકી આપશે કે કેમ. જો તમારુાં બાળક વવના
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મ ૂલ્યે રસી માટે પાત્ર હોય, તો તમારા GP િેસ્તટસે તેન ુ ાં રસીકરણ કરવા તેને બોલાવવા જોઈએ - પરાં ત ુ જો
તેમણે બોલાવ્યા ન હોય તો સામેથી પ ૂછવામાાં ખચકાશો નહહ.

ફ્લ ૂની રસી કેટલી અસરકારક છે ?
ફ્લ ૂની રસી મ ૂકાવવી એ તમને પોતાને અને તમારી આસપાસ અન્યોને ફ્લ ૂથી સુરક્ષક્ષત રાખવાનો ઉત્તમ રસ્તો
છે .
ની રસીઓ ફ્લ ૂના વાઇરસોના મુખ્ય િકારો સામે રક્ષણ મેળવવામાાં મદદ કરે છે , તેમ છતાાં તમને ફ્લ ૂ થઈ શકે
તેવી શક્તા હજુ ાંપણ રહે છે . તેમ છતાાં, જો રસીકરણ કરાવ્યા પછી તમને ફ્લ ૂ થાય, તો તે બહુ ગાંભીર ન
હોવાનુ ાં અને વધુ સમય ન રહે તેવ ુાં સાંભવવત છે .
ફ્લ ૂના વાઇરસ સતતપણે બદલાયા કરતાાં હોય છે , આથી જે રસી ઉપલબ્લધ કરાવવામાાં આવે છે તે દર વર્ષે
બદલાય છે . આથી જ એવી ભલામણ કરવામાાં આવે છે કે તમારે દર પાનખર વખતે રસીકરણ કરાવવુાં
જોઈએ.
યાદ રાખશો, ફ્લ ૂની રસી કામ કરે તે માટે 10 થી 14 હદવસ લાગી શકે છે .

હુ ાં ફ્લ ૂની રસીથી થતી આડઅસરો અંગે ક્ષચવિં તત છાં
આડઅસરો વવશે ક્ષચિંવતત હોવુાં સ્વાભાવવક છે . અસ્થમા ધરાવતા લોકોને હોય તેવા સામાન્ય ડર આ છે :
1)

હુ ાં ક્ષચિંવતત છાં કે રસીને કારણે મને ફ્લ ૂ થશે

ફ્લ ૂની રસી મ ૂકાવવાથી તમને ફ્લ ૂ નહહ થાય. આનુ ાં કારણ છે કે રસીમાાં કોઈ જીવાંત વાઇરસ નથી હોતા. નેઝલ
સ્િે ફ્લ ૂ રસી જે સામાન્યપણે બાળકોને આપવામાાં આવે છે તે નાની માત્રામાાં, નબળા કરે લા ફ્લ ૂના વાઇરસ
ધરાવે છે . તે બાળકોમાાં ફ્લ ૂ નીપજાવતુાં નથી.

2)

હુ ાં સ્વાસ્્ય નાદુરસ્ત થવા અંગે ક્ષચવિં તત છાં

ફ્લ ૂની રસીઓ ખ ૂબ જ સલામત હોય છે . તમારી રસી મ ૂકાવ્યા પછી તમને આમાની બાબતો થઈ હોવાનુ ાં લાગી
શકે:
•

હળવો તાવ

•

સ્નાયુઓમાાં દુખાવો

•

હાથમાાં જ્યાાંથી સોય દાખલ થઈ હોય ત્યાાં દુખાવો - આવુાં 65 વર્ષક અને તેનાથી વધુ ઉંમરના લોકોને
થવાની શક્તા વધુ છે .
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ફ્લ ૂની રસીમાાંથી મોટાભાગની આડઅસરો હળવી હોય છે અને એકાદ હદવસ જેટલી રહેતી હોય છે .
જો તમારી ફ્લ ૂની રસી લીધા પછી તમને લાગે કે તમને થોડી પીડા થઈ રહી છે , તો તમારા હાથને થોડી થોડી
વારે હલાવતા રહો. તમને પીડાશામક દવા, જેમકે આઇબુિોફેન અથવા પેરાવસટામોલ લેવી પણ કામ લાગી
શકે. જો કે, અમુક લોકોએ, જેઓ ગભકવતી હોય તેમના સહહત, તબીબ ભલામણ કરે તે વસવાય આઇબુિોફેન
લેવી જોઈએ નહહ.

3)

હુ ાં ઍલજર્જક િવતહરયા થવા અંગે ક્ષચવિં તત છાં

ફ્લ ૂના રસીકરણથી ગાંભીર ઍલજર્જક િવતહરયા થવી અત્યાંત જૂજ હોય છે . જો આવુાં બને, તો તે સામાન્યપણે
રસી અપાયાની થોડી જ વમવનટોમાાં બને છે . તમારુાં રસીકરણ કરશે તે વ્યસ્તત ઍલજર્જક િવતહરયાનો સામનો
કેવી રીતે કરવો તે અંગે તાલીમ પામેલ હશે.
અમુક ફ્લ ૂ રસીઓ ઈંડાનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાાં આવે છે . આનો અથક છે કે જો તમને ઇંડા િત્યે ઍલજર્જ
હોય, તો તમને ફ્લ ૂની રસીના ઇન્જેતશનને કારણે ઍલજર્જક િવતહરયાનુ ાં જોખમ હોઈ શકે. તમારા GP અથવા
ફામકવસસ્ટને ઈંડા ઓછા ધરાવતી અથવા ઈંડાવવહીન રસી અંગે પછ
ૂ્ ૂ ો.

જો તમારાંુ બાળક પોકક (સુવર આધાહરત) ઉત્પાદોનો ઉપયોગ ન કરત ુાં હોય તો ફ્લ ૂ રસી
મ ૂકાવવી
નેઝલ સ્િે (નાક વાટે) રસીમાાં પોકક (સુવર આધાહરત) જજલેટીનના નાના અંશો હોય છે . જો આ યોગ્ય ન હોય તો
તમારા બાળકના નસક અથવા તબીબ સાથે વાત કરો, કારણ કે તેઓ તેના બદલે એક ઇન્જેતશનથી આપવાની
રસી મ ૂકી શકે, જે કોઈ પોકક ઉત્પાદો ન ધરાવતી હોય.

જો તમને ક્ષચિંતાઓ અથવા િશ્નો હોય તો કોની સાથે વાત કરવી
તમારા GP, અસ્થમા નસક અથવા ફામકવસસ્ટ પાસે ફ્લ ૂ રસીકરણ વવશે તમામ અદ્યતન માહહતી હશે, અથવા તમે
અસ્થમા UK હેલ્પલાઇન (0300 222 5800), સોમવારથી શુરવાર સવારે 9-સાાંજે 5) પર એક અસ્થમા વનષ્ણાત
નસક સાથે વાત કરી શકો અથવા 07378 606728 પર વ્હોટ્સઍપ કરી શકો.
અસ્થમા UK તરફથી આ વશયાળામાાં પોતાને શરદી અને ફ્લ ૂથી સુરક્ષક્ષત રાખવા અંગે વધુ સલાહ અહીં જુઓ.
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