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 میزلز، ممپس اور روبیال کے خالف حفاظتی ویکسینیشن پر معلومات 

 کا اسڻیڻس)  2021(اکتوبر 
 

میزلز، ممپس اور روبیال بڑے پیمانے پر پھیلنے والی بیماریاں ہیں جو وائرسز (میزلز، ممپس یا روبیال وائرس) کے  
سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ خصوصاً بچوں میں پیدا ہوتی ہیں تاہم بالغ افراد میں بھی نمودار ہوسکتی ہیں۔  انفیکشن
MMR   کے امتزاج کی ویکسین میزلز، ممپس اور روبیال کے خالف یکساں تحفظ فراہم کرتی ہے۔ میزلز، ممپس اور

ویکسینیشن ہی ان بیماریوں  MMRمسلسل صرف بروقت اور روبیال کے عالج کے لیے کوئی دوا دستیاب نہیں ہے۔ 
 سے بچا سکتی ہے! 

 
ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ دو تسلسل کی حامل ایک سنگین بیماری ہے جو آسانی سے  میزلز

ریشز (سرخ باریک دانوں) کا سبب بنتی ہفتوں تک برقرار رہتی ہے اور تیز بخار، کھانسی، آشوِب چشم اور روایتی 
  1,000 زیاده تر پیچیدگیوں میں نمونیا اور وسطی کان کے انفیکشنز شامل ہیں۔ دماغی سوزش (انسیفالئڻِس)ہے۔ 
فیصد کیسز میں مہلک ثابت ہوسکتی ہے یا   30میں پیدا ہوتی ہے، جو  1مریضوں میں سے تقریباً  2,000سے 

سال سے کم عمر بچے اور بالغ افراد، لڑکپن کی عمر کے  5دماغی اور جسمانی معذوری کا سبب بن سکتی ہے۔ 
چیدگیاں سامنے آتی ہیں۔ اگر اور ان میں زیاده تسلسل کے ساتھ پیافراد بھی، میزلز کے خطرے کا شکار رہتے ہیں 

کا  SSPE، تو اگرچہ شاذونادر ہی سہی لیکن مہلک دماغی مرض ابتدائی بچپن میں میزلز کی بیماری ہوجائے
 خطره بڑھ جاتا ہے۔ 

 
اور لعاب کے غدود (’’ممپس‘‘) میں سوجن کے  ایک وائرل بیماری ہے جس کے ساتھ بخار، سر درد ممپس

اور ایک کیس میں، میننجز کی سوزش (میننجائڻِس) عوارض بھی ہوجاتے ہیں۔ ممپس کے ہر دس میں سے تقریباً 
۔ شاذونادر ہی سہی مگر بہرحال پیدا ہونے واال ایک  پیدا ہوجاتی ہے(انسیفالئڻِس) کبھی کبھار دماغ کی سوزش 

یا بالغ مرد میں خصیوں کی سوجن اور سوزش پیدا ہوجاتی  عمر فردنو 4ہر ہونا بھی ہے۔ عارضہ سماعت کا ختم 
 باعث بھی بن سکتی ہے۔ہے جو کبھی کبھار تولیدی عدم اہلیت کا 

 
لمف نوڈز ان میں معتدل ترین درجے کی وائرل بیماری ہے جس میں بخار، ریشز (باریک سرخ دانے) اور  روبیال

ایسے افراد اپنے اردگرد کے ماحول جاتی ہے؛ یہ بیماری بڑھ میں سوجن ہوسکتی ہے۔ طبی عالمات کے بغیر بھی 
میں منتقل  کے پیٹ میں موجود بچے ماں کا مرض ، حمل کے دوران روبیال تاہمکرسکتے ہیں۔  زدهکو بھی انفیکشن 

ہوسکتا ہے اور اسقاِط حمل اور مرده بچے کی پیدائش کا باعث بن سکتا ہے یا پھر بچے کی آنکھوں، کانوں، دل یا 
 دماغ کی بناوٹ میں شدید نقائص پیدا کرسکتا ہے۔ 

 
 
  نیکسیو

) کی ویکسینز کمزور کرده، زنده ویکسین وائرسز پر مشتمل ہوتی ہیں جو  MMRمیزلز، ممپس اور روبیال (
اس کی برداشت   ویکسین جلد کے نیچے یا عضالت میں لگائی جاتی ہے اورویکسینیشن کے بعد بڑھتے رہتے ہیں۔ 

ت کے ضرورآپ کی کے ساتھ بھی اسے لگایا جاسکتا ہے۔ تاہم دیگر ویکسینز  بغیر کیےمتاثر کو یا افادیت پذیری 
معلومات   ۔ موجودهآپ کا ڈاکڻر اس کے برخالف بھی ہدایت کرسکتا ہے اور ویکسین کے تحفظ کے آغاز پر مطابق

 ویکسینیشن دو مرتبہ لگوانے کے بعد مدافعتی ویکسینز کی ضرورت نہیں رہتی۔ MMRبتاتی ہیں کہ 
  



 کسے ویکسین لگائی جاسکتی ہے اور کب؟
مدافعتی نظام پر قائمہ کمیڻی   ماه کے بچوں کے لیے 11 خالف ویکسینیشنز کی تجویزمیزلز، ممپس اور روبیال کے  

(STIKO)  ماه کی عمر میں   15ھروسہ تحفظ کے لیے، بچوں کو بقابِل ویکسین کے کی جانب سے دی جاتی ہے۔
 ہفتوں کے وقفوں کے ساتھ)۔  4دوباره ویکسین دی جاتی ہے (پہلی ویکسینیشن سے کم از کم 

  11ماه کی عمر سے دی جاسکتی ہے، مثالً چائلڈ کیئر کے مرکز میں داخلے سے پہلے۔ اگر ویکسینیشن  9ویکسین 
ے۔ آپ ئلینی چاہی ماه کی عمر سے پہلے کی جائے، تو دوسری ویکسینیشن پہلی سالگره کے کچھ ہی عرصے بعد کر

 کا ڈاکڻر اس بارے میں آپ کو ہدایت مہیا کرسکتا ہے۔ 
STIKO  کے بعد پیدا ہونے والے وه تمام افراد جن کا ویکسینیشن اسڻیڻس نامعلوم   1970یہ بھی تجویز دیتا ہے کہ

) کے خالف ویکسینیشن MMRکوئی بھی نہیں یا صرف ایک ویکسینیشن کی گئی، میزلز ( میں ، جنہیں بچپنہے
یں کالجوں، ووکیشنل اسکولوں ان م –مخصوص شعبوں کے مالزمین کو دوہری ویکسینیشن لگے گی کروائیں گے۔ 

 اور یونیورسڻیوں کے طلبہ اور عملہ بھی شامل ہے۔
 

کمیونڻی کے سہولیاتی مراکز اور اس میزلز سے تحفظ کے ایکٹ کی جانب سے بچوں اور نوعمر افراد کے لیے 
(مثالً طبی اور نگہداشتی مراکز اور   مخصوص مالزمتی شعبوںکے بعد پیدا ہونے والے  1970کے ساتھ ساتھ 

اور  MMR)کو میزلز ( سے تعلق رکھنے والے افراد بچوں اور نوعمر افراد کے لیے کمیونڻی کے اندر مراکز)
MMRV ویکسینز کے ساتھ) کی دوہری ویکسینیشن کروانا ضروری ہوگا۔ 

 
اب تک نہ ہوئی ہو یا   یشنیا وه افراد جن کی ویکسین  د ماه سے زائد عمر کے غیر ویکسینیشن شده افرا 9. 1 نوڻس:
MMR انہیں واحد  ویکسین کی صرف ایک خوراک لگی ہو، یا جن کی ویکسینیشن کا اسڻیڻس غیر واضح ہوMMR  

دن کے  3میزلز، ممپس یا روبیال میں مبتال افراد سے قربت کے  –اگر ممکن ہو تو  –ویکسینیشن کی جائے گی 
مقرره روبیال ویکسینیشنز کروانی چاہئیں،  2پچہ پیدا کرنے کی اہل خواتین کو . 2۔ نیشن کی جائےیہ ویکسی اندر اندر

ایسے افراد کو میزلز، ممپس اور روبیال کی . 3جس میں ارتکازی معیار کے تعین سے َصرِف نظر کیا جاسکتا ہے۔ 
زائد بیماریوں کے خالف مدافعت رکھتے  حفاظتی ویکسین لگانا نقصان ده نہیں ہے جو پہلے ہی ان میں سے ایک یا 

 ہوں۔
 
 

 ے؟ئ کس کی ویکسینیشن نہیں کی جانی چاہی
ڈگری سینڻی گریڈ بخار ہو، اس کی طبیعت بحال  38.5کوئی بھی شخص جس کو شدید نوعیت کی بیماری ہو اور 

چاہے یہ کمزوری پیدائشی   –مدافعتی کمزوری کے شکار افراد  ے۔ ئ ہونے تک اس کی ویکسینیشن نہیں کرنی چاہی
کو عموماً ویکسین نہیں لگائی جاتی۔ تاہم مخصوص  –ہو، بعد میں پیدا ہوئی ہو یا اس کا سبب ادویاء کا استعمال ہو 

ے کہ آیا اس مدافعتی ئ صورتوں میں استثناء ممکن ہے۔ ایسے مریضوں کو اپنے معالجین سے مشوره کرنا چاہی
ویکسینیشن   MMRمزوری کے ساتھ، اور موزوں طریقے سے خطرات اور فوائد کو جانچنے کے بعد، انہیں  ک

ویکسینیشن کے بعد عالمات ظاہر ہوئی ہوں، یا ویکسین کے اجزاء سے  MMRاگر سابقہ ے یا نہیں۔ ئکروالینی چاہی 
سفیدی (مرغی آپ کو مشوره دے گا۔ بے پناه زود حسی پائی جاتی ہو تو اس صورت میں ویکسین لگانے واال ڈاکڻر 

کے مریضوں کو عموماً ویکسین  (انڈے کی سفیدی کھانے کے بعد اینافائلیکسز) کے انڈے کی سفیدی) سے الرجی
 ے۔ ئ؛ اگر ضروری ہو تو ویکسینیشن کا عمل موزوں احتیاطی تدابیر کے ساتھ کیا جانا چاہیلگائی جاتی ہے

 
MMR ے گئے ہوں ئے جنہیں حالیہ مہینوں میں امیونوگلوبولنز دی ئ ویکسین ایسے افراد کو نہیں لگانی چاہی

نہ ہی ایسے افراد کو لگانی   ماه کا وقفہ) 8سے  3امیونوگلوبولنز کی تیاری میں استعمال کرده خوراک کے مطابق (
متعلقہ وائرسز کے حوالے سے خون دینے والے فرد کے  ( خون منتقل کیا گیا ہواسی مدت کے دوران  ے جنہیںئچاہی

ویکسین حاملہ  MMRکے باعث ویکسین غیر فعال ره سکتی ہے)۔  –اینڻی باڈیز  –خون میں حفاظتی عناصر 
واضح خطره ہوتا ہے۔ کیونکہ ویکسین کے وائرسز سے رحم میں موجود بچے کو   ےئخواتین کو نہیں لگانی چاہی

ماه بعد تک حاملہ ہونے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حمل کے دوران غلطی سے   1  اسی وجہ سے ویکسینیشن کے
 ویکسینیشن ہوجانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حمل ساقط کردیا جائے۔

 
 
 
 
 
 
 



  ویکسینیشن سے پہلے اور بعد میں طرِز عمل
ردعمل سامنے آتے ہوں تو دوراِن خون کے ردعمل کا جلد شکار ہوجاتا ہو یا فوری الرجک اگر کوئی فرد 

ویکسینیشن کروانے والے شخص کو کوئی خاص احتیاطی تدابیر ے۔ ئ ویکسینیشن ڈاکڻر کو پہلے ہی مطلع کردینا چاہی
ہفتے بعد تک غیر معمولی جسمانی مشقت سے   2سے  1اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تاہم ویکسینیشن کے 

بت کے حامل افراد تک منتقل نہیں ہوتے، نہ ہی کوئی بیماری پیدا کرتے  ۔ ویکسین کے وائرسز قرےئ پرہیز کرنا چاہی
 ہیں۔ چنانچہ بچے کی ویکسینیشن غیر مضر ہے، خواه ان کے پاس کوئی حاملہ خواتین ہی کیوں نہ ره رہی ہو۔

 
 

  ویکسینیشن کے بعد ممکنہ مقامی اور عمومی الرجک ردعمل
MMR  ًفیصد افراد میں ویکسینیشن کے مقام پر درد، سوجن    10ویکسینیشن کے بعد، ویکسین لگوانے والے اندازا

یہ ویکسین کے حوالے سے جسم کے معمول کے ردعمل کا  اور جلد سرخ ہونے کی عالمات پیدا ہوسکتی ہیں۔ 
نادر ہی زیاده عرصے تک برقرار  دن میں ظاہر ہوتا ہے اور شاذو 3سے  1اظہار ہوتا ہے اور ویکسینیشن کے بعد 

 1فیصد کیسز میں) لمف نوڈز کے قریب کی جگہ سوج جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر ( 1سے  0.1کبھی کبھار (رہتا ہے۔ 
کی شکایات بھی  عمومی عالمات جیسے کہ سردرد، تھکن، بے چینی یا پیٹ اور آنتوں فیصد کیسز میں)  10سے 

ویکسینیشن زیاده تر ان میں سے   –پیدا ہوسکتی ہیں۔ عموماً، میزلز، ممپس یا روبیال کی عالمات پیدا ہوسکتی ہیں 
اد بیماری ہے۔ اس نام نہ حامل بغیر انفیکشن کی ،جوکہ ویکسین کی – پیدا ہوتی ہیں دن میں 12سے  5کے بعد 

، جس کے ساتھ اکثر و بیشتر  افراد میں بخار پیدا ہوتا ہے فیصد ویکسینیشن کیے گئے 15سے  5صورت میں، 
نوعمر اور بالغ افراد میں  ۔ میزلز کی طرح ہلکے ریشز ہوجاتے ہیں۔ کبھی کبھار لعابی غده ہلکا سا سوج سکتا ہے

ہ  زیاده جبکہ بچوں میں انتہائی کم کیسز میں جوڑوں کا عارضی درد بھی دیکھا گیا ہے۔ شاذونادر ایسا ہوتا ہے ک
خصیوں میں معمولی اور عارضی طور پر سوجن پیدا ہوسکتی ہے، یا لبلبے میں کوئی معمولی یا عارضی ردعمل  

یہ تمام عالمات عموماً عارضی ہوتی ہیں اور فوری طور پر اور  پیدا ہوسکتا ہے (اینزائم کی سطح بلند ہوسکتی ہے)۔ 
 بغیر کسی منفی نتائج کے غائب ہوجاتی ہیں۔ 

 
 

 ؟پیدا ہونے والی پیچیدگیاں ممکن ہیںکیا ویکسین سے 
جو ویکسین کے معمول کے ردعمل سے بڑھ کر ہوتے ہیں  ویکسین سے پیدا شده پیچیدگیاں وه منفی نتائج ہوتے ہیں 

اگر کسی شیرخوار یا گھڻنوں کے بل چلنے  اور جو ویکسین شده فرد کی صحت پر نمایاں برے اثرات ڈالتے ہیں۔ 
ویکسین کے باعث بخار پیدا ہوجائے، تو شاذونادر کیسز میں اسے تشنج کا شکار بنا سکتی  MMRوالے بچے میں 

ویکسین عموماً اس کے کوئی منفی نتائج نہیں نکلتے۔ الرجک ردعمل بہت ہی کم ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ زیاده تر ہے۔ 
سے پیدا  جیسے کہ جیالڻن یا اینڻی بایوڻکس (جوکہ انتہائی معمولی مقدار میں ہوتے ہیں) میں موجود اضافی عناصر 

ویکسینیشن کے  ہوتے ہیں۔ بہت کم کیسز میں اینافائلیکڻک شاک دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح، بہت ہی معمولی کیسز میں 
تاً یہ تمام عالمات فوری طور پر اور بعد خون کے پلیڻلیٹ کم ہونے کے باعث ِجلد کا ہیمبرج بھی دیکھا گیا ہے۔ حقیق

اور انتہائی معمولی کیسز میں شدید عالمات پیدا ہوتی ہیں۔ انتہائی کم  کوئی منفی اثر چھوڑے بغیر رفع ہوجاتی ہیں
اس بات کا  صورتوں میں، نوعمر اور بالغ افراد میں زیاده طویل عرصے تک جوڑوں کی سوزش پیدا ہوسکتی ہے۔ 

  میننجائڻِس پیدا کرسکتا ہے۔ہ اس ویکسین میں موجود کمزور کرده ممپس وائرس کوئی ثبوت نہیں ہے ک
سنسنی، طبی مواد سے بہت ہی معمولی کیسز میں اعصابی نظام کی دیگر بیماریوں (مثالً دورے، غیر معمولی 

 ہیں۔اور ویکسین سے عارضی تعلق کی حامل خون کی نالیوں میں سوزش کی رپورڻس ملی   عارضی فالج)

  
، کیونکہ  ویکسینیشن سے پیدا ہونے والی مخالف عالمات نہیں ہیں MMRی سفیدی سے الرجی ہونا انڈے ک نوٹ:

 یشنویکسین  ’’کس کوبڑھتے ہیں (میزلز اور ممپس کے وائرسز سفیدی میں نہیں بلکہ چکن کے ایمبریو خلیوں میں 
 نہیں کرنی چاہیے؟‘‘ بھی دیکھیں)

 
 

 ممکنہ منفی اثرات پر ویکسین کرنے والے ڈاکڻر کی جانب سے ہدایت
آپ کی ویکسینیشن کرنے واال ڈاکڻر مشاورتی عمل بھی پیش کرے گا۔ اگر اس معلوماتی کتابچے کے ساتھ ساتھ، 

ویکسینیشن ڈاکڻر ویکسینیشن کے بعد مذکوره باال عارضی مقامی اور عمومی ردعمل سے عالمات بڑھ جائیں، تو 
 مزید مشاورت کے لیے ضرور موجود ہوگا۔ 

 

 



  آپ ویکسینیشن ڈاکڻر سے یہاں رابطہ کرسکتے ہیں
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 میزلز، ممپس اور روبیال کے خالف حفاظتی ویکسینیشن 

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln  

  نام:

Name 

 ویکسینیشن سے پہلے براِه کرم درج ذیل ذاتی تفصیالت فراہم کریں: 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 مدافعتی کمزوری کا عارضہ (پیدائشی، بعد میں پیدا شده یا ادویاء کے باعث) الحق ہے؟  کو کیے جانے والے فرد یشنکیا ویکسین . 1

 نہیں      ہاں

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

 ) ماه میں امیونوگلوبولن (گاما گلوبولن) یا خون کی منتقلی کی گئی ہے؟ 8(سے   3کو گزشتہ جانے والے فرد   لگانے. کیا ویکسین 2

 نہیں      ہاں

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

ہفتوں میں دیگر امراض کے    4ہفتوں میں حفاظتی ویکسین لگائی گئی ہے یا اگلے   4جانے والے فرد کو گزشتہ   کیا ویکسین لگائے. 3
 نے کا اراده ہے؟ کوئی ویکسین لگان خالف

 نہیں      ہاں

 اگر ہاں، تو کونسی اور کب 

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den 
kommenden 4 Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

 ل خواتین کے لیے: کیا آپ ابھی حاملہ ہیں؟بچہ پیدا کرنے کی اہلیت کی حام. 4

 نہیں      ہاں

4. Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

ja       nein 

 

براِه کرم ویکسینیشن ڈاکڻر سے  ، تو اگر آپ میزلز، ممپس اور روبیال کے خالف حفاظتی ویکسینیشنز کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں
 رجوع کریں!

 براِه کرم ویکسینیشن اپائنڻمنٹ کے لیے آتے ہوئے اپنا ویکسینیشن پاسپورٹ ہمراه الئیں! 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den 
Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



 رضامندی نامہ

 حفاظتی ویکسینیشن عمل میں النے کے لیے میزلز، ممپس او روبیال کے خالف  

نے والے فرد، یا اس کے قانونی نمائندے کو فراہم  لگواویکسین قانون برائے مریضوں کے حقوق کے مطابق ایک عدد نقل کے ساتھ، (
 کاربن کاپی کے ساتھ فارمز بھی دستیاب ہیں)کرنے کے لیے 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter 
gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

 جانے والے فرد کا نام  ویکسین لگائے

 تاریخِ پیدائش 

Name der zu impfenden Person 

geb. am 

 

میرے ڈاکڻر نے مجھے ویکسینیشن کے حوالے سے بھرپور ہدایات بھی  میں نے معلوماتی کتابچے کے مندرجات کا مطالعہ کرلیا ہے اور 
 مہیا کردی ہیں۔ 

 نہیں ہے۔   تمیرے ذہن میں مزید کوئی سواال

 میں میزلز، ممپس اور روبیال کے خالف تجویز کرده ویکسینیشن پر رضامند ہوں۔ 

  ہوں۔ مجھے اس استرداد کے ممکنہ نتائج سے آگاه کردیا گیا ہے۔   کرتی/میں ویکسینیشن کو مسترد کرتا 

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 تاثرات: 

Vermerke: 

 مقام، تاریخ: 

Ort, Datum: 

 ڈاکڻر کے دستخط     جانے والے فرد یا   ویکسین لگائے

 اس کے قانونی نمائندے کے دستخط 

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. des gesetzlichen Vertreters   

 

 


