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लसी या तुम्ाला आजारी पडणयापासून वाचववणयात मदत करणारे डोस आ्ते

लसी
निरोगी राहण्ासाठी तुमचे डोस घ्ा

मला लसींची गरज का आहे?
यूनायटेड सटेटसमधये, जया रोगांनी कधी काळी लोकांना 
खूप आजारी केले ्ोते ते आता काळाआड ्ोत आ्ते. 
प्रमुख कारणांपैकी एक लसींचा उपयोग ् ेआ्.े एका 
व्यक्ीकडून दसुरीकड ेजाऊ शकणारे रोज रोखणयात लसी 
मदत करतात. जेव्ा तुम्ी तुम्ाला गरजेचे डोस घेता 
तेव्ा, तुम्ी सवत:चे आवण तुमचया लाडकयांचे आजारी 
पडणयापासून रक्षण करीत असता.

लसी कशा काम करतात?
लसी या तयाच रोगजंतू (जयाला ववषाणू दखेील म्णतात) 
पासून बनववलेलया असतात जे तया आजारास कारणीभूत 
असतात. लस बनववणयासाठी वापरणयात आलेला 
ववषाणू एकतर “मृत” ककंवा कमजोर असतो. तो तुम्ाला 
आजारी करणार ना्ी. तयाऐवजी, ते तुमचया शरीराला 
ववषाणूंशी आवण तयांचयामुळे कारणीभूत ्ोणार् या 
रोगांशी लढा दणेयात मदत करेल.

का्ी लोकांना तयांचे डोस घेतलयानंतर ककरकोळ 
आनुषंवगक पररणाम ्ोतात. ् ेएक-दोन 
कदवसांत वनघून जातील.

का्ी लोकांना तयांचे डोस घेतलयानंतर दरुममिळ, वाईट आनुषंवगक 
पररणाम ्ोतात. बर् याचदा, डोस घेतलयानंतर ते का्ी वमवनटे ककंवा 
का्ी तास रा्तात.

मला कोणत्ा लसी गरजेच्ा आहेत?
दसुर् या बाजूचा तक्ा प्ररौढांना आवण मुलांना गरजेचे डोस 
दाखववतो. जया प्ररौढांना मूल असताना सवमि डोस वमळाले 
नसतील तयांना अवधक डोस  गरजेचे असू शकतात. तुम्ाला 
कोणते डोस गरजेचे आ्ते ् ेशोधणयासाठी तुमचया डॉकटरांशी 
बोला.

	वेदना/लालसरपणा	 किंचित	पुरळ	 हलिा	ताप 	 शवास	घेण्ात	त्ास	 िकिर	आल्ासारखे	वाटणे	 पुरळ/खाज	 घशाला	सूज	्ेणे

माझ्ा डॉक्टरांचे िाव:

माझ्ा डॉक्टरांचा फोि िंबर:

लसी कोणासाठी गरजेच्ा आहेत?

कोणत ेआिुषंगगक पररणाम असतात का?

MARATHI
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तुमहाला 
गरजेचे डोस

त्ाला का् 
महणतात?

त ेकोणासाठी गरजेचे आहेत? तो डोस कोणत ेआजार रोखण्ात 
मदत करतो? तो आजार कशामुळे होतो?

फकत मुले* मुले आणण प्रौढ फकत प्रौढ

 डीटॅप ककंवा 
टीडी/टीडपॅ X

घटसपमि ताप, सुजलेला घसा आवण थंडी वाजणे

धनुवामित स्ायूतील वेदनादायी पेटके आवण श्ास 
घेणयात ककंवा वगळणयात अडचण 

डांगया खोकला तीव्र खोकला आवण श्ास घेणयात, 
खाणयात आवण वपणयात अडचण 

 ताप X ताप नाक, घसा आवण फुफफुसाला संसगमि

 व्पए X व्पॅटायटीस ए एक प्रकारचा यकृताचा रोग

 व्पबी X व्पॅटायटीस बी एक प्रकारचा यकृताचा रोग

 व्ब X व्मोकफलस इनफलुएंझा 
प्रकार बी 

मेंदभूोवतीचया असतराचा आवण 
पाठीचया कणयाचा संसगमि

 एचपीव्ी X

गभामिशयमुखाचा 
ककमि रोग व्रियांचया ककमि रोगाचे प्रकार

जननेंकरियाचे चामखीळ संभोगामाफमि त पसरू शकणार् या 
रोगाचे प्रकार

 आयपीव्ी X पोवलओ शरीर ्लू शकत ना्ी ककंवा का्ी 
वेळा श्ास्ी घेऊ शकत ना्ी

 एमसीव्ी4 X मेननंगोकोकल मेंदभूोवतीचया असतराचा आवण 
पाठीचया कणयाचा संसगमि

 एमएमआर X

गोवर ताप, पुरळ, गळणारे नाक आवण 
खोकला

गालगुंड ताप, डोकेदखुी आवण लाळ तयार 
्ोणार् या तोंडाचया भागाला सूज

रुबेला ताप, सुजलेलया ग्ंथी आवण पुरळ

 पीसीव्ी X नयूमोकोकल फुफफुसांचा संसगमि

 आरव्ी X रोटावायरस ताप, आवण अवतसार

 कांवजणया कांवजणया संपूणमि शरीरावर खाजणारे पुरळ


दा्कारक 
पाणीयुक् 

फोड
X खरूज वेदनादायक पुरळ आवण फोड

निरोगी राहण्ासाठी तुमचे डोस घ्ा
तपासण्ासाठी गेलेले असतािा तुमच्ा डॉक्टरांिा तुमहाला गरजेचे असणार ्् ा कोणत्ाही िवीि डोसबददल बोला.

खाली कदलेले डोस यांचयासाठी गरजेचे आ्ते: _________________________________  ____________________
 (नाव) (वय)
तुमची पुढील भेट: _______________________  ___________________ (सिाळी/रात्ी)  ____________________
 (तारीख) (वेळ) (जनमतारीख)

* 0 ते 18 वयाची मुले
तुमहाला आणण तुमच्ा लाडक्ांिा निरोगी ठेवा. तुमचे डोस घ्ा.


