ફ્લ ૂની રસી (જૅબ) મારે માટે અગત્યની કેમ છે

કેરોલ , જીન અને લૌરા, જેઓ ફેફસાાં અંગેની સ્વાસ્્ય સ્સ્િતિ ધરાવે છે , િેઓ આપણને જણાવે છે
કે િેઓ દર વર્ષે ફ્લ ૂની રસી શા માટે મ ૂકાવે છે .

કેરોલ
મને પુખ્િ બન્યા પછી િરિ જ અસ્િમા હોવાનુ ાં તનદાન
િયુ ાં હતુાં અને ફ્લ ૂને કારણે હુ ાં અતિશય િકલીફો વેઠિી

હિી. હુ ાં દર વખિે 2 અઠવાડિયા માટે પિારીવશ

રહેિી અને માાંદગીને કારણે કામ પર ગેરહાજર

રહેિી. આિી મેં દર વર્ષે ફ્લ ૂની રસી લેવાનુ ાં શરુ

કયુું અને િે પછી મને ક્યારે ય ફ્લ ૂ િયો નિી - આ
વાિને 25 વર્ષષિી ઉપર િઈ ગયા.
િે પછી મને ક્રોતનક ઑબ્સ્ટસ્રક્ટટવ પલ્મોનરી ડિઝીઝ

(COPD) હોવાનુ ાં તનદાન િયેલ ુાં છે જે મારે માટે ફ્લ ૂના

વાઇરસિી સુરક્ષિિ રહેવ ુાં હજી વધુ અગત્યનુ ાં બનાવે છે .

મારા જેવી કોઈપણ વ્યસ્ટિ કે જેને ફ્લ ૂની રસી લેવા
કરવુાં ક્ષબલકુલ બરાબર છે .

અંગે ક્ષ િંિાઓ હોય, િેમને હુ ાં કહેવા માાંગ ુાં છાં કે આમ

મારા જેવી કોઈપણ વ્યસ્ટિ કે જેને ફ્લ ૂની રસી લેવા અંગે ક્ષ િંિાઓ હોય, િેમને હુ ાં કહેવા માાંગ ુાં છાં કે
આમ કરવુાં ક્ષબલકુલ બરાબર છે . મને શરદી િો હજી પણ િાય છે , પરાં ત ુ િે મને િઈ શક્યા હોિ

િેવા ફ્લ ૂની સરખામણીમાાં કાંઈ જ નિી - િેનાિી હુ ાં ક્ષબલકુલ પછિાઇ જિી હિી. જો િમને ફેફસાાં
અંગેની કોઈપણ પ્રકારની સ્વાસ્્ય સ્સ્િતિ હોય િો િમારી રોગપ્રતિકારક શસ્ટિ પહેલેિી નબળી
હોય છે , આિી િેને ટેકો આપવા િમારાિી િઈ શકે િે બધુાં કરવુાં અગત્યનુ ાં છે . િમને એક કે બે
ડદવસ સુધી હાિમાાં દુખાવો રહી શકે, પરાં ત ુ િે 2 અઠવાડિયા માટે પિારીવશ રહેવા અિવા
િેનાિી પણ ખરાબ સ્સ્િતિ િવા કરિાાં િો ઘણુ ાં સારુાં છે .

મને એ નિી સમજાત ુાં કે ફેફસાાં અંગેની સ્વાસ્્ય સ્સ્િતિ ધરાવનારાઓમાાંિી કેમ ઘણા ઓછા લોકો

જ ફ્લ ૂ રસી લેિા હોય છે . િે તવના મ ૂલ્યે છે ! અને િેનાિી માત્ર િમને જ લાભ િાય છે એવુાં નિી,

િે એવા લોકોને પણ લાભ કરે છે જેઓ રસી એટલા માટે નિી લઈ શકિાાં કારણ કે િેઓ િેના

પ્રત્યે એલર્જિક (પ્રતિડક્રયા િવી) હોય છે . આખરે િો, વધુ લોકો રસી લે એનો મિલબ િાય કે વધુ
લોકો િેની સામે સલામિ છે , જે ફ્લ ૂને આસપાસ ફેલાવવાની સાંભાવના ઘટાિે છે .

હવે આપણી સામે કોતવિ-19 (COVID-19)નો ભય પણ છે ત્યારે , મારુાં માનવુાં છે કે ફ્લ ૂ સામે રસી

લેવી એ પહેલાાં કરિાાં પણ વધુ અગત્યનુ ાં બની ગયુ ાં છે . આપણે સૌએ રોગ ાળાની વધુ એક મોટી
લહેર આવે િેવા સાંજોગોમાાં સ્વાસ્્ય જાળવી રાખવા માટે પોિાનુ ાં યોગદાન આપવુ ાં જરૂરી છે .

જીન
હુ ાં બહુ શરુઆિિી જ ફ્લ ૂની રસી લેિી આવી છાં. હુ ાં એક
સુપરમાકે ટમાાં કામ કરિી હિી અને અનેક લોકોના
સાંપકષ માાં આવિી હિી. મને રસીને કારણે હાંમેશાિી
સલામિી અનુભવાઇ છે .

પછી એક વર્ષે મેં તવ ાયુું કે આ વખિે લેવાની જરૂર

નિી. આ બહુ મોટી ભ ૂલ હિી! મને વાઇરસનો અતિશય
ખરાબ

ેપ લાગ્યો.

પછી એક વર્ષે મેં તવ ાયુું કે આ વખિે લેવાની જરૂર

નિી. આ બહુ મોટી ભ ૂલ હિી! મને અતિશય ખરાબ

રીિે ફ્લ ૂ િયો. િે પછીિી હુ ાં દર વર્ષે રસી અચ ૂકપણે લેિી આવી છાં. િોિા વર્ષો પહેલાાં મને

અસ્િમાનુ ાં તનદાન િયુ ાં અને હવે મને રસી તવના મ ૂલ્યે મળે છે . િે પહેલાાં મારે ચુકવણી કરવી
પિિી હિી.

મારુાં માનવુાં છે કે બધા ફ્લ ૂની રસી લે િે ખ ૂબ અગત્યનુ ાં છે . િમે માત્ર પોિાને જ સુરક્ષિિ નિી
બનાવી રહ્ાાં, િમે િમારી આસપાસના એવા લોકોની પણ સુરિા કરી રહ્ાાં છો જેમની
રોગપ્રતિકારક િમિા મજબ ૂિ નિી. મારા સ્વગીય સાિીદારને ઇડિયોપેતિક પલ્મોનરી

ફાઇબ્રોતસસ (IPF) હિો અને છાિીમાાં ેપની િકલીફ હિી - અમે બાંને વાઇરસિી સુરક્ષિિ હોઈએ એ
અગત્યનુ ાં હતુાં જેિી કરીને મારા િકી િેમને

અને િેમને છાિીના

ેપ ન લાગે. મારી માિાની ઉંમર નેવ ુ ાં વર્ષષિી વધુ િઈ છે

ેપને કારણે ખ ૂબ િકલીફ પણ છે .

સુરિા મેળવી લેવી એ સારી વાિ છે અને એ યાદ રાખો કે િમે આ માત્ર પોિાને માટે જ નડહ,

પરાં ત ુ િમારી આસપાસના લોકો માટે પણ કરી રહ્ાાં છો. આ વર્ષે ફ્લ ૂની રસી લેવા અંગે તવ ારવુ ાં

અત્યાર સુધી ન હતુાં િેટલુાં અગત્યનુ ાં છે . હુ ાં િો
સુરિાની જરૂર છે િે પણ.

ોક્કસ રસી લઈશ, અને મારી માિા, કે જેમને પણ

લૌરા
મારો જન્મ અધ ૂરા ગભષકાળે િયો હિો અને બાળપણમાાં કૄ પ (ઉપલા શ્વસનમાગષનો એક રોગ) િવાને
કારણે મ ૃત્યુ પામવાની ઘણી નજીક પહોં ી ગઈ હિી. મને દર વર્ષે છાિીમાાં

ેપ લાગિો - 18 વર્ષષ

પહેલાાં હુ ાં મારા પતિ માટે પુરો સમય કાળજી રાખનાર બની ત્યારે મેં ફ્લ ૂની રસી લેવાનુ ાં શરુ કયુું િે
પહેલાાં સુધી.

હુ ાં એક કાળજી રાખનાર હિી એટલે, મારા GPએ એવો આગ્રહ રાખ્યો કે હુ ાં મારા પતિની સાિે જ
ફ્લ ૂની રસી મ ૂકાવુ.ાં

હુ ાં એક કાળજી રાખનાર હિી એટલે, મારા GPએ એવો આગ્રહ રાખ્યો કે હુ ાં મારા પતિની સાિે જ
ફ્લ ૂની રસી મ ૂકાવુ.ાં રસી લીધી િે પછીિી, મને છાિીનો

ેપ િયો નિી.

હવે હુ ાં મારી પોિાની િબીબી સ્સ્િતિને કારણે રસી મેળવવા માટે પાત્ર છાં અને એવુાં દ્રઢ પણે માનુ ાં

છાં કે જેમને પણ િે ઉપલબ્સ્ટધ કરવામાાં આવે, િેમણે િે લેવી જોઈએ. હુ ાં એક નસષ િરીકે કામ કરિી
હિી, પરાં ત ુ જ્યારે હુ ાં કામ કરિી હિી િે સમયે અમને ફ્લ ૂની રસી આપવાની રજૂઆિ નહોિી

કરાઈ. અન્યિા મેં િે લીધી જ હોિ! જાહેર જનિાના આટલા બધા સભ્યોના સાંપકષ માાં આવિા હોય
િેવા સ્વાસ્્ય સાંભાળ વ્યાવસાતયકોને રસી વિે સુરક્ષિિ કરવામાાં આવે િે ખ ૂબ જ અગત્યનુ ાં છે .
મારુાં માનવુાં છે કે રસીકરણ તવશે સમજણનો અભાવ એ લોકો ફ્લ ૂ માટેની રસી ન લેિા હોવાના
કારણોમાાંન ુ ાં એક છે . મારી વાિ સાાંભળી રહ્ાાં હોય િેવા દરે ક વ્યસ્ટિને હુ ાં િે માટે ભારોભાર

ભલામણ કરુાં છાં! ગયા વર્ષે મેં એવી એક તમત્રને ફ્લ ૂની રસી લેવા માટે મનાવી લીધી જેને છાિીનો
ેપ સિિ રહેિો હિો. િેણીની િબીબી સ્સ્િતિને કારણે િે રસી મેળવવા માટે પાત્ર છે , પરાં ત ુ િેને

ફ્લ ૂ િયો હોય િે ડકસ્સામાાં િે હાંમેશા આ ટાળિી રહેિી હિી. િેને રસીને કારણે કોઈ િકલીફ ન
િઈ અને ઘણો સુધારો િયેલો લાગ્યો!
આ વર્ષે, NHS પોિાનો અત્યાર સુધીનો સૌિી મોટો ફ્લ ૂ રસીકરણ કાયષક્રમ અમલમાાં મ ૂકી રહ્ુાં

છે . િમે એક તવના મ ૂલ્યે ફ્લ ૂ રસી માટે પાત્ર છો કે કેમ િે આજે જ જાણો. જો િમે પાત્ર ન હોવ, િો

િમે િમારી સ્િાતનક ફામષસી અિવા ફામષસી કાઉન્ટર ખાિે નજીવા મ ૂલ્યે િમારી રસી પ્રાપ્િ કરી
શકો છો.

