
(High-dose influenza No. 11 d ) ہائی ڈوز انفلوئنزا 
 

ف  ) کے خال‘‘زکام’’ کے ساتھ انفلوئنزا (  ڻیکے عمر کے افراد میں ہائی ڈوز  د سال اور زائ 60
 پر معلومات   ڻیکہ کاریحفاظتی 

 حیثیت)  2021(تا بتاریخ اکتوبر  
 

کے  ، بطور خاص وائرسبیماریوں میں سے ہیں اور مختلف مرض زاکے شدید انفیکشنز عام ترین سانس کی نالیوں 
بار  اور ہر سال وبائی شکل میں انفلوئنزا وائرس، خصوصی کردار ادا کرتا ہے اصل زکام کی وجہ، باعث ہوتے ہیں۔

  بیشتر کیسزبار ہو سکتا ہے۔ سانس کے دیگر شدید انفیکشنز کا باعث بننے والے دیگر مرض زا کے مقابلے میں، 
بہترین تحفظ ہے۔ انفلوئنزا ویکسین عام طور  ڻیکہ کاریشدید بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ بروقت  میں انفلوئنزا وائرس

 تحفظ فراہم نہیں کرتی ہے۔پر سانس کی دیگر کم شدت والے امراض کے مرض زا کے خالف 
انفلوئنزا بخار، کھانسی اور پڻھوں میں درد کے ساتھ شدید بیماری ہے جسے ہمیشہ خالصتاً کلینیکل بنیادوں پر دیگر  

  نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عموماً نارمل صحت کی حالت میں، حملہ اچانک ہوتا ہے۔ اکثر ممیزسانس کے امراض سے 
کل دورانیے کا مشاہده کیا  شدید کلینی  ے افراد میں،سال سے زائد عمر ک 60سال کے سرد موسم میں، خاص طور پر 

ڻیکہ  چاہیئے۔ تاہم، حفاظتی  ڻیکہ کاری کروانی نومبر) میں /گیا ہے۔ لہذا عام طور پر موسم خزاں کے مہینوں (اکتوبر
 جا سکتی ہے۔  کروائی کسی بھی وقت کاری

 
  ڻیکہ
کے عمل کا اعاده  ڻیکہ کاری کے ساتھ انفلوئنزا  ڻیکہہیں، لہذا ہر سال رائج  رہتے تبدیل ہوتے اکثرئنزا وائرسز وانفل

کی موجوده  (World Health Organization [WHO])ضرور کرنا چاہیئے۔ ہر سال عالمی اداره صحت 
سفارشات میں دنیا میں پائی  ۔ڻیکہ بنایا جاتا ہےکے نام سے موسوم  ڻیکہسفارشات کی روشنی میں موسمی انفلوئنزا 

انفلوئنزا   A قسم میں ڻیکے کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہاں بیان کرده ہائی ڈوز  Bاور  Aجانے والی اقسام انفلوئنزا 
کے اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ بیک   انفلوئنزا وائرس B  قسمدو  اور (A/H3N2) اور (A/H1N1)وائرس 

کے اجزاء تبدیل نہیں کئے جاتے، پھر بھی   ڻیکےوقت ہو سکتے ہیں۔ تاہم، حتی کہ، بحیثیت استثنی، ایک موسم میں 
 سال تک مؤثر رہتی ہے۔  1کو تازه دم کرنا چاہیئے کیونکہ یہ زیاده سے زیاده   ڻیکہ کاری
کے لئے الئسنس  ڻیکہ کاریے بزرگوں میں انفلوئنزا کے خالف حفاظتی سال اور زائد عمر ک 60 ڻیکہہائی ڈوز 

زو میں یا  یافتہ ہے۔ اس کو مرغی کے انڈے استعمال کر کے بنایا جاتا ہے اور ترجیحی طور پر پڻھوں میں (اوپر با
کو سرین   ڻیکےچاہیئے لیکن انفرادی کیسوں میں جلد کے نیچے بھی ڻیکہ لگایا جا سکتا ہے۔  پہلو میں ران پر) لگانا

 یا مرکزی اعصاب کے قرب و جوار میں نہیں لگانا چاہیئے۔
 

ں بائی ڻیکہ دائیں باالئی بازو میں، دوسراجاتی ہیں، تب ایک  کی اںڻیکہ کاریکے ساتھ دیگر   ڻیکےاگر اس انفلوئنزا 
  ڻیکہ کاری کرنے والےہے۔  ے مدافعتی ردعمل کو تقویت دے سکتاچاہیئے۔ یہ ممکنہ طور پر فرد ک لگانابازو میں 

کا   کے تحفظ ڻیکےہفتوں میں  3تا  2کے بعد  ڻیکہ کاریاکڻر اس کے حوالے سے آپ کو مشوره دے سکتا ہے۔ ڈ
 آغاز ہوتا ہے۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چاہیئے؟ ڻیکہ لگاناکن کو 
سال اور بڑی عمر کے تمام افراد میں انفلوئنزا کے  60سفارش کرتی ہے کہ  )STIKOمامونیت پر مدافعتی کمیڻی (

کیونکہ انہیں خاص طور چاہیئے،   ڻیکہ کاری کرنی  استعمال کرتے ہوئے، ڻیکہ، ترجیحی طور پر ہائی ڈوز خالف
یاده  گنا ز 4کی نسبت   ڻیکےمیں روایتی انفلوئنزا  ڻیکےپر انفلوئنزا سے بیمار ہونے کا خطره ہوتا ہے۔ ہائی ڈوز 

 ہے۔ کے گروپ میں بہتر تحفظ پیش کرتا  سال اور زائد عمر کے افراد 60ہیں اور  جنز موجود ہوتےویکسین اینڻی
 

 چاہیئے؟ ڻیکہ نہیں لگاناکن کو 
  ڻیکہ لگانابعد ہی  کے  شدید مرض (خاص طور پر فیبرائل انفیکشن) میں مبتال کسی بھی شخص کو صحتیاب ہونے

میں مبتال افراد کو یہ ویکسین نہیں دی جانی چاہیئے۔ مثال کے   اس کے اجزاء کے خالف شدید حساسیتچاہیئے۔ 
شدید الرجی ردعمل کے حامل افراد میں یہ معاملہ ہو طور پر، مرغی کی البیومن (انڈے کی سفیدی) سے مصدقہ 

 سکتا ہے۔ 
 

 کے بعد اور پہلے کا برتاؤ  ڻیکہ کاری
اگر افراد دوران خون کے ردعمل کا شکار ہیں یا فوری الرجی ردعمل ظاہر کرنے کے حوالے سے جانے جاتے 

کے بعد  ڻیکہ کاریوالے ڈاکڻر کو مطلع کرنا چاہیئے۔ کبھی کبھار  ڻیکہ کاری کرنےسے پہلے  ڻیکہ کاریہیں تو 
ڻیکہ  افراد براه راست سوئی کے ردعمل کی پریشانی کی وجہ سے بیہوش ہو سکتے ہیں۔ (یا حتی کہ پہلے بھی) 

دن کسی خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی   3والے شخص کو پہلے  کاری کروانے
 خالف معمول جسمانی مشقت سے اجتناب کرنا چاہیئے۔  ہے، اگرچہ

 
 کے بعد ممکنہ مقامی اور عمومی الرجی ردعمل  ڻیکہ کاری

ڻیکہ کاری کے بعد، انجیکشن کی جگہ پر سرخ پن اور مقامی درد، اس کے ساتھ ساتھ عمومی بے چینی بہت کثرت  
یا زائد) سے ہوتی ہے۔ پڻھوں میں درد اور سر درد بھی بہت عام ہیں۔   %10(ڻیکہ کاری کئے جانے والے افراد میں 

) انجیکشن کی جگہ پرسوجن، سخت پن اور  میںافراد سے کم  %10 تا 1ڻیکہ کاری کئے جانے والے عام طور پر (
اور زیاده) بھی ہو سکتا ہے۔ ڻیکہ کاری کے مقام کے قرب و  C° 37.5( نیل پڑ سکتا ہے، اور سردی لگنا اور بخار

ڻیکہ کاری کئے جانے والے افراد  سے کم  %1تا  0.1جوار میں لمف نوڈڈ کی سوجن بھی ممکن ہے۔ کبھی کبھار (
روز کے  3میں) انجیکشن کے مقام پر خارش اور تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ یہ ردعمل عموماً ٰڻیکہ کاری کے بعد پہلے 

، کے ساتھ کبھار، پڻھوں کی کمزوری اور تھکندنوں میں کم ہو جاتے ہیں۔ کبھی  3ر ہو سکتے ہیں اور اگلے دان
بیان کی جاتی ہیں۔ کمزوری یا غنودگی، جوڑوں اور  ، اسہال) متلی ہونا اور قے آناساتھ معدے و آنت کی عالمات (

افراد میں) ہو سکتی ہیں۔ انفرادی  سے کم  %0.1ڻیکہ کاری کئے جانے والے بازوؤں میں درد شاذ و نادر (
ں درد بیان کی  گلے میں تنگی کا احساس) یا سینے میصورتوں میں، سانس کی عالمات (مثالً کھانسی، سانس گھڻنا،  

 گئی ہیں۔ 
 
درج باال نامزد کرده مقامی اور عمومی ردعمل ڻیکے پر جسم کے نارمل ردعمل کا اظہار ہیں۔ اصول کے تحت، وه  

 عارضی ہوتے ہیں اور کسی نتائج کے بغیر تیزی سے کم ہو جاتے ہیں۔
 

 کی وجہ سے پیچیدگیاں ممکن ہیں؟  ڻیکےکیا 
ی حد سے ماوراء  کردعمل کی معمول  ڻیکہ کاریکی وجہ سے پیچیدگیاں ہونا بہت شاذو نادر نتائج ہیں جو کہ  ڻیکے

کے   ڻیکےبگاڑتی ہیں۔ ہائی ڈوز انفلوئنزا والے فرد کی صحت کو  ڻیکہ کاری کرنےہیں، اور جو نمایاں طور پر 
الرجی ردعمل   کے بعد، مثالً جلد پر (خارش، سرخ پن، پھنسی پھوڑے) اور سانس کی نالیوں میں ڻیکہ کاریساتھ 

میں فوری الرجی ردعمل سے بڑھ کر صدمے تک کے ردعمل کی اطالع دی گئی   ی کیسزممکن ہے۔ صرف انفراد
کاؤنٹ کی   ڻیلیٹعارضی طور پر خون کے پلیہے۔ بہت شاذ و نادر، خون کی نالیوں میں سوزش ہو سکتی ہے، یا 

کے حوالے سے طبی  ڻیکہ کاریتعداد کم ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں ہیمرج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح، 
لڻریچر میں شاذو نار ہی اعصابی پیچدگیوں (مثالً غیر معمولی حساسیت، عصبی سوزش، عارضی فالج، بخار یا  

 ) کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ دورے پڑنابخار کے بغیر 
 
 
 
 
 
 



 والے ڈاکڻر سے ممکنہ ضمنی اثرات پر مشوره  ڻیکہ کاری کرنے
واال ڈاکڻر صالح پر مبنی مشاورت پیش کرے گا۔ اگر  ڻیکہ کاری کرنےوماتی کتابچے کے عالوه، آپ کا اس معل

جو کہ مذکوره باال عارضی مقامی اور عمومی ردعمل سے ماورا ہوں   بعد عالمات برقرار رہتی ہیں  ڻیکہ کاری کے
 ہو گا۔  دستیابکے لئے  ڈاکڻر مزید مشورے ڻیکہ کاری کرنے واالتو بالشبہ 

 اکڻر سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈآپ ڻیکہ کاری والے 
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 انفلوئنزا کے خالف حفاظتی ڻیکہ کاری  –کے ساتھ  کےہائی ڈوز ڻی

Schutzimpfung gegen Influenza – mit Hochdosis-Impfstoff  

 نام

Name  

 ڻیکہ کاری سے پہلے، براه کرم درج ذیل ذاتی تفصیالت فراہم کریں: 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 کیا ڻیکہ کاری کئے جانے واال شخص فی الحال صحتمند ہے؟  .1

 نہیں      ہاں

1. Ist die zu impfende Person gegenwärtig gesund? 

ja      nein 

 خاص طور پر مرغی کے انڈے کی سفیدی (البیومن) سے؟ –کیا مریض کو کوئی معلوم الرجی ہے  .2

 نہیں        ہاں

 اگر ہاں، تو کتنی 

2. Ist bei der Patientin/ dem Patienten eine Allergie – insbesondere gegen Hühnereiweiß – bekannt? 

ja       nein 

wenn ja, welche 

 کیا ڻیکہ کاری کئے جانے والے شخص کو پہلے ڻیکہ کاری کے بعد الرجی ردعمل، تیز بخار یا دیگر غیر معمولی ردعمل ہوا تھا؟  .3

 نہیں      ہاں

3. Traten bei der zu impfenden Person nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 
ungewöhnliche Reaktionen auf? 

ja       nein 

براه کرم ڻیکہ کاری کرنے    –انفلوئنزا کے خالف حفاظتی ڻیکہ کاری کے متعلق مزید جاننا چاہیں گے  –کے ساتھ  اگر آپ ہائی ڈوز ڻیکے
 والے ڈاکڻر سے پوچھیں! 

 براه کرم ڻیکہ کاری کی مالقات پر اپنا ڻیکہ کاری پاسپورٹ ہمراه الئیں! 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Influenza – mit Hochdosis-Impfstoff – wissen wollen, fragen Sie die 
Impfärztin / den Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 

 



 کی تصدیق  رضامندی

 انفلوئنزا کے خالف حفاظتی ڻیکہ کاری سر انجام دینے کے لئے  –کے ساتھ   ہائی ڈوز ڻیکے

کو فراہم کرنے کے لئے   ڻیکہ کاری کروانے والے شخص، یا ان کے قانونی نمائنده مریض کے حقوق سے متعلقہ قانون کی مطابقت میں  (
 فارم کی کاربن نقل بھی دستیاب ہے) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza - mit Hochdosis-Impfstoff 

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

 

 ڻیکہ کاری کئے جانے والے شخص کا نام 

Name der zu impfenden Person 

 مورخہ  پیدائش

geb. am 

 

اکڻر نے بھی ڻیکہ کاری سے متعلق بڑے پیمانے پر مشوره دیا  ڈمیں نے معلوماتی کتابچے کے مشموالت کو نوٹ کر لیا ہے اور میرے 
 ہے۔ 

 میرے مزید کوئی سواالت نہیں ہیں۔ 

 دیتی ہوں۔  /کی اجازت دیتا  انفلوئنزا کے خالف حفاظتی ڻیکہ کاری –کے ساتھ   ہائی ڈوز ڻیکہمیں مجوزه 

 ہے۔   ا گیادے دی  مشورهکرتی ہوں۔ مجھے اس انکار کے ممکنہ نتائج پر  /میں ڻیکہ کاری کروانے سے انکار 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 Influenza – mit Hochdosisimpfstoff – ein. 

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

 

 تبصرے: 

Vermerke: 

 :مقام، تاریخ

Ort, Datum: 

  کڻر کے دستخط ڈا    ڻیکہ کاری کئے جانے والے شخص 
   کے دستخط  یا ان کے قانونی نمائندے

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

 

 


