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  – ساتھ کے ٹیکے کنجوگیٹ

 کی بابت مامونیت حفاظتی خالف کے بیماریوں نیموکوکل میں بچوں چھوٹے/بچوں خوار شیر

 

 ان لیکن ہیں، جاتے پائے سیروٹائپس زیادہ سے90  ۔ہیں ہوتے سے وجہ کی جراثیم نیمونیائی اسٹریپٹوکوکس انفیکشن نیموکوکل

 10% تقریبا۔ ہیں ہوتے منتقل ذریعہ کے انفیکشن کے بوندوں ننھی عوامل ۔ہوتے نہیں خطرناک لئے کے انسانوں سب سے میں

 وہ ۔ہے ہوتی نیوموکوکسائی میں( حصہ کے گلے اور ناک) جوف نیزوفرینجیل کو بچوں فیصد زیادہ بھی سے اس اور بالغان

 کی عوامل کمزوری کی مدافعتوں مامونیتی عمومی یا جزوی ۔ہیں حاملین کے جراثیم مند صحت بغیر کے عالمات کی بیماری

 اور حصہ وسطی کے کان ہونے، زہریلے کے خون مننجائٹس، اور نمونیا پر طور خاص بیماری، نیموکوکل اور پیدائش دوبارہ

 رسیدہ عمر اور میں بچوں میں سالوں ابتدائی کے زندگی پر طور خاص جراثیم، یہ ۔ہے سکتی بن سبب کا سوزش کی سائنس

 لیوا جان میں، لوگوں والے گروپ کے عمر ہر والے بیماریوں مزمن یا مامونیت نظام کمزور طرح اسی اور میں، لوگوں

 سکتا بن سبب کا اتالف کے سماعت یا نقصان مستقل شدید میں نظام اعصابی مرکزی مننجائٹس ۔ہیں سکتے بن سبب کا انفیکشن

 ۔ہے

 

 ٹیکا

 خاص ایک وہ ۔ہے جاتا جانا سے نام کے ٹیکوں کنجوگیٹ انہیں ہے گئی کی بات میں بارے کے ٹیکوں نیموکوکل دو جن یہاں

 بچوں چھوٹے بہت کہ تک یہاں ہیں، برداشت قابل تک حد کافی اور مؤثر زیادہ بہت اور ہیں جاتے کئے پیدا ذریعہ کے تکنیک

 قسم عام سے سب اس اور ہیں ہوتے مشتمل پر اجزاء کے( پولیسیکرائڈز) پوشش کی خلیہ جراثیمی کے عوامل وہ ۔بھی میں

 جارحانہ شدید ٹیکے کنجوگیٹ نیموکوکل ۔ہیں بنتے سبب کا بیماریوں نیموکوکل میں ملک اس جو ہیں بناتے ہدف کو عامل کے

 کے سوزش کی حصہ درمیانی کے کان اور خالف کے( نمونیا اور مننجائٹس، پن، زہریلے کے خون) بیماریوں نیموکوکل

  ۔ہیں کرتے عمل بھی خالف

 زیادہ سے ہفتے 6 اور ہے بناتا ہدف کو سیروٹائپس 13 ،®13 پریوینار: ہیں دستیاب ٹیکے کنجوگیٹ الگ الگ دو میں جرمنی

 کی ہفتے 6 اور ہے بناتا ہدف کو سیروٹائپس 10 ®سنفلوریکس ۔ہے شدہ منظور لئے کے بالغان اور نوجوانوں بچوں، کے عمر

  ۔ہے سکتا جا کیا استعمال میں بچوں کے تک سال پانچ کر لے سے عمر

 تک حد بڑی لئے کے ٹیکوں دونوں وقفے کے کاری ٹیکا (۔انجیکشن عضالتی درون) ہے سکتا جا لگایا میں عضالت ٹیکا یہ

 ہوگا چھوٹا زیادہ جتنا بچہ: ہے ضرورت کی انجیکشن 3 تا 1 مطابق، کے عمر لئے کے مامونیت حفاظتی مکمل ۔ہیں یکساں

 بچوں خوار شیر چھوٹے جو سکے، جا رکھی برقرار مامونیت حفاظتی مؤثر تاکہ ہوگی ضروری تعداد زیادہ ہی اتنی کی ٹیکوں

 ڈاکٹر کا آپ ۔ہیں ہوتے موصول ٹیکے 4 کل کو بچوں خوار شیر والے ہونے پیدا وقت از قبل ۔ہے اہم پر طور خاص لئے کے

 ۔ہے سکتا کر وضاحت کی کارروائی قطعی سے آپ

 

 دائیں مثال) پر جگہ دوسری لیکن ہے، سکتا جا لگایا ساتھ کے ٹیکوں مجوزہ دیگر ٹیکا نیموکوکل میں، ایام ابتدائی کے بچپن

 اثر مخالف کوئی پر انگیزی اثر یا برداشت قوت سے لگانے ساتھ ایک ؛(حصہ اوپری کا بازو بائیں اور دائیں ران، بائیں اور

 ۔ہے رہتی تک مدت کتنی یہ اور ہے ہوتی شروع کب مامونیت حفاظتی کہ ہے سکتا بتا کو آپ ڈاکٹر کا آپ ۔گا پڑے نہیں

 

 چاہئے؟ جانا لگایا کسے ٹیکا

 ۔ہے جاتی دی ہو ممکن جلدی جتنی اور لئے کے بچوں تمام کے عمر کی سال 2 اور 1 صالح کی ٹیکے نیموکوکل

 ٹیکے نیموکوکل ۔چاہئے جانا لگایا ٹیکا خالف کے نیوموکوکسائی کو لوگوں تمام کے عمر زیادہ سے سال 60 عالوہ، کے اس

 سے وجہ کی بیماری کسی پوشیدہ کو صحت کی جن ہے جاتی دی بھی لئے کے بالغان اور نوجوانوں بچوں، ان صالح کی

 ۔ہیں الحق خطرات زیادہ

 نام ایک لئے کے کاری ٹیکا نیموکوکل کی بالغان اور نوجوانوں بچوں، کے عمر زیادہ سے سال 2 عالوہ، کے ٹیکوں کنجوگیٹ

 ۔گا بتائے کو آپ میں بارے کے انتخاب کے ٹیکے موزوں کار ٹیکا ۔ہے دستیاب بھی ٹیکا پولیسیکرائڈ نہاد
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 چاہئے؟ جانا لگایا نہیں کسے ٹیکا

 تک صحت بحالی کاری ٹیکا ہو ضرورت کی عالج لئے کے جس میں صورت کی بیماری شدید ایسی کسی ساتھ کے بخار

 ٹیکا سابقہ کسی ساتھ کے ٹیکے اسی اگر ۔ہیں نہیں وجہ کوئی کی لگوانے نہ ٹیکا انفیکشن عام تاہم، ۔چاہئے جانی دی کر ملتوی

 بیش معلوم تئیں کے ایک کسی سے میں اجزاء کے ٹیکے اس یا ہوں آئے پیش ردعمل شدید متعلق سے ٹیکے بعد کے کاری

 ۔گا دے صالح متعلق سے امکان اور ضرورت کی ٹیکوں دیگر کو آپ کار ٹیکا میں، صورت کی حساسیت

 نہیں انجیکشن عضالتی درون سے جہ اسی جنہیں اور ہے جاتا پایا رجحان زیادہ کا خون جریان میں جن میں مریضوں ان

 ضرورت کی جانے کئے تشخیص انفرادی ایک کی منافع/خطرے پہلے سے جانے لگائے ٹیکا یہ لئے کے ان چاہئے، لگوانا

 ۔چاہئے جانا کیا استعمال طریقہ دوسرا کوئی کا ادخال تو ہو ضروری اگر اور ہوگی

 

 رویہ بعد کے کاری ٹیکا

 تک دنوں 3 بعد کے کاری ٹیکا اسے لیکن ہے، ہوتی نہیں ضرورت کی نگہداشت اضافی کسی کو شخص گئے لگائے ٹیکا

 میں بارے کے لوگوں والے رکھنے رجحان کا ردعمل کارڈیووسکولر۔ چاہئے کرنا گریز سے سرگرمی جسمانی معمول خالف

 حسب پہلے سے کاری ٹیکا میں، بارے کے لوگوں والے رکھنے روداد معلوم کی( الرجی کی 1 ٹائپ) حساسیت بیش فوری یا

 ۔چاہئے جانا بتایا کو ڈاکٹر مناسبت

 

 ردعمل عمومی یا جزوی ممکنہ بعد کے کاری ٹیکا

 10 والے جانے لگائے ٹیکا تقریبا سے میں ان ساتھ، ساتھ کے تحفظ سے بیماری اور مامونیت مطلوبہ بعد، کے کاری ٹیکا

 عام کے جسم تئیں کے ٹیکا یہ ۔ہیں سکتے کر سامنا کا سوجن دردناک یا سرخی پر جگہ کی لگانے ٹیکا 1 سے میں لوگوں

 ٹیکا ۔ہے رہتا تک مدت زیادہ ہی نادر و شاذ اور ہے ہوتا ظاہر اندر کے دن 3 تا 2 پر طور عام اور ہے اظہار ایک کا ردعمل

 جوڑے سے حساسیت بیش تئیں کے دباؤ ایسے اور گومڑ حس قابل ایسے اکثر ردعمل یہ والے آنے پیش پر جگہ کی لگانے

   ۔ہے کرتا مداخلت میں ضمن کے حرکت جو ہیں، جاتے

 

 پریشانیاں گیسٹروانٹیسٹینل یا نیند کی چینی بے غنودگی، حسی، زود بخار، کا زیادہ سے اس اور C°39 جیسے عالمات عمومی

 سر اور ہیں آسکتے پیش اندر کے دن 3 تا 1 بھی درد کا عضالت یا جوڑوں چکتے، ،(اسہال ہونا، قے لگنا، نہ بھوک مثال)

 وقت کے لگانے ٹیکا کو بالغان اور میں بچوں چھوٹے۔ یںہ رہتی تک مدت زیادہ ہی نادر و شاذ عالمات یہ ۔ہے عام بھی درد

 حرکت و نقل محدود اکثر حساسیت، بیش تئیں کے دباؤ بعد، کے( خوراک چوتھی یا تیسری کی ٹیکے مثال) ٹیکوں امدادی بھی

 ۔ہے گیا کیا ساتھ کے کثرت زیادہ مشاہدہ کا ساتھ، کے

 

 ۔ہیں جاتے ہو ٹھیک سے تیزی بغیر کے نتائج مزید کسی اور ہیں عارضی ردعمل متعلقہ سے ٹیکے پر طور اصولی

 

 ہیں؟ ممکن پیچیدگیاں متعلقہ سے ٹیکے کیا

 آگے سے سطح عام کی ردعمل کے ٹیکے جو ہیں نتائج والے آنے پیش ہی نادر و شاذ بہت پیچیدگیاں ایسی متعلقہ سے ٹیکے

 میں معامالت دکا اکا ۔ہیں رکھتے اثرات مخالف لحاظ قابل پر صحت کی شخص والے جانے لگائے ٹیکا وہ ۔ہوں جاتی بڑھ

 سکتی ہو بڑھوتری میں حرارت درجۂ ہوئی جڑی ساتھ کے تشنج متعلق سے تپ میں بچوں چھوٹے یا بچوں خوار شیر چھوٹے

 اثر عدم بعد کے کاری ٹیکا میں بچوں چھوٹے اور خوار شیر۔ ہیں جاتے ہو ٹھیک بغیر کے نتائج کسی یہ پر طور اصولی ۔ہے

 معامالت دکا اکا صرف لیکن ہے، گیا کیا مشاہدہ کا حالتوں مختصر جیسی صدمہ ساتھ کے نظام عضالتی کمزور اور پذیری

 ۔ہیں جاتی ہو ٹھیک بغیر کے نتائج کسی اور سے تیزی یہ ۔ہی میں

 ،چھپاکی مثال) ردعمل زا الرجی ایک کا نالی تنفسی یا جلد بعد کے کاری ٹیکا ساتھ کے ٹیکے کنجوگیٹ نیموکوکل کبھی، کبھی

 ۔ہے سکتا بن سبب کا صدمہ میں معامالت دکا اکا اور ہے، آسکتا پیش( خارش

 دکا اکا میں بچوں چھوٹے اور خوار شیر تو ہیں جاتے لگائے ساتھ کے ٹیکوں کے طرح چھ ٹیکے کنجوگیٹ نیموکوکل جب

 دے صالح کو آپ میں بارے اس ڈاکٹر کا آپ ۔ہیں آسکتے پیش دورے عارضی یا ردعمل متعلقہ سے تپ جیسے پیچیدگیاں

 ۔ہے سکتا
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 صالح متعلق سے اثرات ضمنی ممکنہ سے طرف کی کار ٹیکا

 ۔گا دے صالح کی چیت بات معلوماتی ایک کو آپ ڈاکٹر کا آپ پر، طور کے ضمیمہ کے حقائق پرچۂ اس

 

 عمومی یا جزوی عارضی والی، جانے ہو ٹھیک سے تیزی باال مذکورہ جو ہیں آتی پیش عالمات ایسی بعد کے کاری ٹیکا اگر

 ۔گا رہے دستیاب بھی کار ٹیکا یقینا لئے کے دینے صالح کو آپ تو جائیں بڑھ آگے سے ردعمل

 

 :ہیں سکتے پہنچ تک کار ٹیکا آپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستبرداری

 Deutsches Grünes لئے کے ٹیوٹ انسٹی شکو روبرٹ ترجمہ کا( 2015 اگست) ورژن اصل کے کتابچہ معلوماتی

Kreuz e.V ثانی نظر کسی کی بعد میں اصل کے زبان جرمن ہے؛ ورژن مستند ہی متن جرمن۔ تھا گیا کیا سے اجازت کی 

 کاری تجدید کی ترجمہ موجودہ ہی نہ اور گی جائے کی قبول داری ذمہ لئے کے غلطی کسی کی ترجمہ نہ میں، صورت کی

 ۔لئے کے
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 _______________________________________________________________________ نام

Name 

 

 مامونیت حفاظتی خالف کے بیماریوں نیموکوکل – ساتھ کے ٹیکے کنجوگیٹ

Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff 

 

 ساتھ نیموکوکل بیماریوں کے خالف حفاطتی مامونیت سے متعلق آپ ایک پرچۂ حقائق منسلک پائیں گے۔کنجوگیٹ ٹیکوں کے 

 ردعمل والے آنے پیش میں نتیجہ کے ٹیکے اور کاری ٹیکا ٹیکے، بیماریوں، والی سکنے جا روکی ذریعہ کے کاری ٹیکا یہ

 ۔ہے مشتمل پر معلومات کلیدی میں بارے کے پیچیدگیوں ممکنہ متعلقہ سے ٹیکے اور

Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen mit 

Konjugatimpfstoff. Darin sind die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbaren Krankheiten, den 

Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

 :گی جائیں کی طلب معلومات اضافی ذیل درج پہلے سے جانے لگائے ٹیکا

Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 ہے؟ مند صحت بروقت ہے جانا لگایا ٹیکا جسے شخص وہ کیا .1

Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

   (Nein)نہیں □     (Ja)ہاں □
 

 

  ہے؟ رکھتا الرجی معلوم کوئی ہے جانا لگایا ٹیکا جسے شخص وہ . کیا2

Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 

   (Nein)نہیں □     (Ja)ہاں □

 

 ___________________________________________________ کریں صراحت تو ہاں اگر

wenn ja, welche 

 

 

 غیر دیگر یا بخار، تیز عالمات، زا الرجی بعد کے ٹیکے سابقہ کسی ہے جانا لگایا ٹیکا جسے نے شخص اس کیا .3

 ہے؟ کیا تجربہ کا ردعمل معمولی

Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 

   (Nein)نہیں □     (Ja)ہاں □

 

 تو ہیں چاہتے معلومات مزید میں بارے کے مامونیت حفاظتی خالف کے( ساتھ کے ٹیکے کنجوگیٹ) نیوموکوکسائی آپ اگر

 !پوچھیں سے کار ٹیکا

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Pneumokokken – mit Konjugatimpfstoff – wissen wollen, fragen Sie den 

Impfarzt! 

 

 !الئیں ساتھ ریکارڈ متعلقہ سے ٹیکے اپنے تو آئیں لئے کے اپوائنٹمنٹ کے کاری ٹیکا آپ جب مہربانی برائے

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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 بیان  رسمی کا رضامندی

Einverständniserklärung 

 

 کے لیے ٹیکے حفاظتی خالف کے بیماریوں نیموکوکل – ساتھ کےٹیکے  کنجوگیٹ

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff 

 

 

 ____________________________________________________ نام کا شخص والے جانے ئےید ٹیکا

Name des Impflings 

 

 

 ______________________________________________________________ پیدائش تاریخ

geb. am 

 

 ساتھ کے تفصیل سے مجھ نے ڈاکٹر میرے دوران کے چیت بات اور ہے لیا سمجھ اور پڑھ کو مواد کے حقائق پرچۂ نے میں

 ۔ہے دی کر وضاحت کی ٹیکے

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 ۔ہیں نہیں سواالت مزید کوئی پاس میرے □

Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

 رضامندی اپنی لئے کے کاری ٹیکا مجوزہ خالف کے بیماریوں نیموکوکل – ساتھ کے ٹیکے کنجوگیٹ میں □

 ۔ہوں /دیتیدیتا

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff – ein. 

 

 کے نقصانات ممکنہ کے کرنے انکار سے کاری ٹیکا اس مجھے۔ ہوں /کرتیکرتا انکار سے کاری ٹیکا اس میں □

 ۔ہے گیا بتایا میں بارے

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

 

 

 

 ___________________________________________________________________  مالحظات 

Vermerke 

 

 

 __________________________________________________________________ تاریخ  مقام،

Ort, Datum 

 

 

____________________________   _________________________________ 

 دستخط کا ڈاکٹر  سرپرست قانونی یا شخص والے جانے لگائے ٹیکا

  دستخط کا 

Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 


