
એચપીવી રસી: માતાપપતા માટે માહિતીએચપીવી રસી: માતાપપતા માટે માહિતી
માતાપપતા તરીકે, તમે તમારા બાળકોના સ્વાસ્થ્યને વર્તમાનમાં અને ભવપષ્ય માટે સુરક્ષપત કરવા માટે જે કરી શકો છો તે બધંુ જ માતાપપતા તરીકે, તમે તમારા બાળકોના સ્વાસ્થ્યને વર્તમાનમાં અને ભવપષ્ય માટે સુરક્ષપત કરવા માટે જે કરી શકો છો તે બધંુ જ 

કરો છો.  શંુ તમે જાણો છો કે તમે એચપીવી રસીકરણ દ્વારા ઘણા પ્રકારના કેન્સરથી તેમને સુરક્ષપત કરી શકો છો?કરો છો.  શંુ તમે જાણો છો કે તમે એચપીવી રસીકરણ દ્વારા ઘણા પ્રકારના કેન્સરથી તેમને સુરક્ષપત કરી શકો છો?

િ્યુમન પેપપલોમાવાયરસ (એચપીવી) શું છે?િ્યુમન પેપપલોમાવાયરસ (એચપીવી) શું છે? લક્ષણો કયા છે?લક્ષણો કયા છે?

શું તેનો કોઈ ઈલાજ છે?શું તેનો કોઈ ઈલાજ છે? એચપીવીને કેવી રીતે રોકી શકાય?એચપીવીને કેવી રીતે રોકી શકાય?

શું એચપીવી રસી સલામત છે?શું એચપીવી રસી સલામત છે? જો અમને રસી ન પોષાય તો શુ?જો અમને રસી ન પોષાય તો શુ?

એચપીવી રસી કોણે લેવી જોઈએ?એચપીવી રસી કોણે લેવી જોઈએ? િું વધુ માિપતી ક્યાંથી મેળવી શકું?િું વધુ માિપતી ક્યાંથી મેળવી શકું?

િ્યુમન પેપપલોમાવાયરસ (પેપ-એિ-એલઓ-માિ-
વીવાયઇ-રસ) અથવા એચપીવી એ સામાન્ય 
વાયરસનું જૂથ છે જે છોકરાઓ અને છોકરીઓ 
બંનેને અસર કરે છે. એચપીવી ગુદા અને મોં/
ગળાના કેન્સરનું કારણ બની શકે છે. તે સ્ત્રીઓમાં 
ગર્ભાશય, યોનપમુખ અને યોનપમાર્ગમાં કેન્સર; 
અને પુરુષોમાં શપશ્નના કેન્સરનું પણ કારણ બની 
શકે છે. વપવપધ પ્રકારના એચપીવી જનનેન્દ્રપયના 
મસાઓનું કારણ બની શકે છે.

મોટાભાગના લોકો કોઈ લક્ષણો બતાવતા નથી, તેમ છતાં, ચેપગ્રસ્ત 
વ્યક્તપ સાથેની કોઈપણ પ્રકારની જાતીય પ્રવૃત્તપ દરમપયાન સંપર્ક દ્વારા 
એચપીવી ફેલાય છે.

મોટાભાગના લોકોને તેમના જીવનના કોઈક સમયે ચેપ લાગશે. એચપીવી 
ચેપ કપશોરાવસ્થાના અંત ભાગમાં અને 20 વર્ષની શરૂઆતના સમયમાં 
સૌથી સામાન્ય છે.

❖ િાલમા ંલગભગ 79 પમલલયન અમેહરકનો એચપીવીથી ચેપગ્રસત છે.

❖ દર વષષે લગભગ 14 પમલલયન લોકો ચેપગ્રસત થાય છે.

11 થી 12 વર્ષના છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટે રસીની ભલામણ કરવામાં 
આવે છે કારણ કે:

❖ એચપીવી રસી પ્રતયેનો પ્રપતરક્ા પ્રપતભાવ હકશોરાવસથાએ
પિોંચેલા બાળકોમા ંવધ ુસારો િોય છે.

❖ તમારા બાળકને વાયરસના સપંક્કમા ંઆવતા ંપિલેા ંતેઓને સપંણૂ્ક
રસી આપવી જોઈએ.

13 વર્ષથી 26 સુધીની વયે કેચ-અપ રસી આપી શકાય છે.* બધા કપશોરાવસ્થાએ
પિોંચેલા બાળકો માટે એચપીવી રસી શ્રેણીને પૂર્ણ કરવી સૌથી મિત્વની બાબત 
છે. કપશોરો અને યુવા વયસ્કો કે જેમણે એચપીવી રસી શ્રેણી શરૂ કરી નથી અથવા 
સમાપ્ત કરી નથી, તેઓએ રસી લેવા માટે આજે જ એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી જોઈએ.

સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને કોઈપણ કે જેણે ક્યારેય રસીના કોઈપણ ઘટકમાં 
અથવા અગાઉના ડોઝ માટે જીવલેણ એલર્જીક પ્રતપક્રપયા થઈ િોય, તેણે 
રસી લેવી જોઈએ નિીં.

❖ તમારા આરોગયસભંાળ પ્રદાતાતમારા આરોગયસભંાળ પ્રદાતા

❖ ન્ ુજસસી હડપાટ્કમેનટ ઓફ િલેથન્ ુજસસી હડપાટ્કમેનટ ઓફ િલેથ
www.nj.gov/health/cd/vpdp.shtml

❖ સેનટર ફોર ડીસીઝ કનટ્ોલ એનડ પપ્રવેનશનસેનટર ફોર ડીસીઝ કનટ્ોલ એનડ પપ્રવેનશન
www.cdc.gov/hpv

❖ વેક્સનસ ફોર લચલડ્રન (વીએફસી) પ્રોગ્રામવેક્સનસ ફોર લચલડ્રન (વીએફસી) પ્રોગ્રામ
www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/parents/qa-
flyer.html

આ રસી ખૂબ જ 
સુરક્ષપત છે. આડઅસરો 
સામાન્ય રીતે િળવી 
િોય છે અને તેમાં િાથમાં 
દુખાવો, તાવ અને 
માથાનો દુખાવો શામેલ 
િોઈ શકે છે.

જે પરપવારોને રસીની ચૂકવણી કરવામાં મદદની જરૂર િોય તેઓએ તેમના 
આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાને વેક્સીન્સ ફોર ચપલ્ડ્રન (વીએફસી) પ્રોગ્રામ 
વપશે પૂછવું જોઈએ.  વીએફસી પ્રોગ્રામ 19 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના વીમો 
ન ઉતરાવેલા અને ઓછા વપમપત બાળકોને રસી પૂરી પાડે છે.  માતાપપતાએ 
વિીવટ સંબંધી અને ઓફપસ મુલાકાતની ફી ચૂકવવી પડી શકે છે.  વધુ વધુ 
માિપતી માટે, એનજે વીએફસીનો (609) 826-4862 પર સંપર્ક કરો.માિપતી માટે, એનજે વીએફસીનો (609) 826-4862 પર સંપર્ક કરો.

એચપીવીનો કોઈ ઈલાજ નથી, પરંતુ એચપીવી દ્વારા થતી આરોગ્ય 
સમસ્યાઓ જેવી કે જનનેન્દ્રપયના મસાઓ અને અમુક પ્રકારના કેન્સરની 
સારવાર માટેના રસ્તાઓ છે. મોટાભાગના ચેપ તેમની જાતે જ સાફ થઈ જશે, 
પરંતુ કયા લોકોને કેન્સર થશે અથવા અન્ય આરોગ્ય સમસ્યાઓ થશે તે 
જાણવાનો કોઈ રસ્તો નથી. સારવાર કરતાં નપવારણ વધુ સારૂં છે.સારવાર કરતાં નપવારણ વધુ સારૂં છે.

એચપીવી રસીકરણ એ ઘણા મિપનાઓ દરમપયાન આપવામાં આવતા શોટની 
શ્રેણી છે. એચપીવી ચેપથી થતાં કેન્સર સામે મિત્તમ સુરક્ષા સુનપશ્ચપત 
કરવા માટે રસીકરણ શ્રેણી પૂર્ણ કરવી મિત્વપૂર્ણ છે. એચપીવી એચપીવી 
દ્વારા થતાં 90% થી વધુ કેન્સર એચપીવી રસીકરણ દ્વારા અટકાવી દ્વારા થતાં 90% થી વધુ કેન્સર એચપીવી રસીકરણ દ્વારા અટકાવી 
શકાય છશકાય છે. તે એચપીવી પ્રકારો સામે પણ રક્ષણ આપે છે જે મોટાભાગના 
જનનેન્દ્રપય મસાઓનું કારણ બને છે.

Gujarati - C2806* કેટલાક પખુત વયના 27 થી 45 વષ્ક સધુીની વયના લોકો જો તેઓન ેબાળપણમા ંપરૂતી રસી આપવામા ં
આવી ન િોય તો તેમના ડો્ટર સાથનેી ચચા્કના આધારે એચપીવી રસી લેવાનુ ંનક્ી કરી શકે છે.
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