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 زندہ ٹیکے )انفی اسپرے( کے ساتھ بچوں اور نوجوانوں کے انفلوئنزا کے ٹیکے کی بابت

 

شدید تنفسی بیماریاں لوگوں میں سب سے زیادہ عام بیماریاں ہیں۔ متعدد قسم کے مرض پھیالنے والے جرثومے )پیتھوجینز(، 

عامل، ایک مرکزی کردار  سبب بننے والےخاص طور پر وائرس، کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ انفلوئنزا کا وائرس، 'حقیقی' فلو کا 

ر سال اس کے وبائی ظہور کی وجہ سے ہے۔ اس کے عالوہ، انفلوئنزا کے وائرس ادا کرتا ہے۔ انفلوئنزا کا خاص کردار ہ

عموما ان دیگر پیتھوجینز کے مقابلہ میں بیماری کے زیادہ شدید سلسلہ کی وجہ بنتے ہیں جو شدید تنفسی بیماریوں کے لئے 

 ذمہ دار ہیں۔ 

 

یگر پیتھوجینز کی وجہ سے ہونے والی شدید تنفسی بیماریوں سب سے بہتر تحفظ وقت پر ٹیکا لگوانا ہے۔ انفلوئنزا کا ٹیکا ان د

 کے خالف تحفظ نہیں فراہم کرتا ہے جو مثالی طور پر ایک ہلکا سلسلہ رکھتے ہیں۔

 

انفلوئنزا ایک شدید تنفسی بیماری ہے جو بخار، کھانسی اور عضالت کے درد کے ساتھ ہوتا ہے؛ اسے معالجاتی طور پر 

یوں سے ممتاز نہیں کیا جا سکتا۔ خصوصا مزمن طور پر بیمار لوگوں میں، اکثر انفلوئنزا کے شدید ہمیشہ دیگر تنفسی بیمار

سلسلوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ وائرل فلو سرد موسم میں زیادہ کثرت سے پیش آتا ہے۔ اسی وجہ سے ٹیکے عام طور پر خزاں 

ی بھی وقت دیا جا سکتا ہے۔ انفلوئنزا کے وائرس مسلسل کے مہینوں کے دوران دیئے جانے چاہئیں۔ تاہم حفاظتی ٹیکا کس

بدلتے رہتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو پچھلے سال انفلوئنزا سے متاثر ہوئے تھے یا جنہیں ٹیکا لگایا گیا تھا وہ بھی اگلے سال 

 ساتھ دہرایا جانا چاہئے۔انفلوئنزا کے ساتھ دوبارہ بیمار پڑ سکتے ہیں۔ اسی لئے انفلوئنزا کا ٹیکا ہر سال موجودہ ٹیکے کے 

 

 ٹیکا

( کی موجودہ سفارش کے مطابق ہر سال تیار کیا جاتا ہے؛ اسے عام طور پر WHOانفلوئنزا کا ٹیکا عالمی تنظیم صحت )

کہا جاتا ہے۔ یہ سفارش ٹائپ اے اور بی کے بر وقت عالمی طور پر پھیلے ہوئے انفلوئنزا کے وائرس کو مدنظر  موسمی ٹیکا

وگرفتہ زندہ ٹیکا انفلوئنزا اے کے دو وائرس اور انفلوئنزا بی کے دو وائرس کے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، جو رکھتی ہے۔ چ

اکثر ایک ہی وقت میں پیش آتے ہیں۔ زیادہ بڑے وقفوں کی صورت میں، انفلوئنزا کے ایک بالکل نئے پیتھوجین )وبائی( کے 

" کے تعلق سے، جسے کبھی کبھی A/H1N1کے بعد، "نئے انفلوئنزا  2009عالمی طور پر پھیلنے کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ 

"سوائن فلو" بھی کہا جاتا ہے، یہی معاملہ تھا۔ تاہم، اس نئے پیتھوجین نے اس دوران پہلے پھیلے ہوئے انفلوئنزا کے 

A/H1N1 ک کے طور وائرس کی جگہ لے لی ہے اور اسی لئے موسمی انفلوئنزا کے موجودہ ٹیکے کے اجزاء میں سے ای

 پر شامل کیا گیا ہے۔ 

 

غیر سرگرم بنائے گئے انفلوئنزا کے ان ٹیکوں کے عالوہ جنہیں بچوں اور نوجوانوں کے لیے برسوں سے منظوری ملی ہوئی 

سال تک کی عمر کے بچوں کے لئے اب ایک زندہ ٹیکا دستیاب ہے۔ یہ ٹیکا کمزور بنائے گئے انفلوئنزا کے  17سے  2ہے، 

ان زندہ وائرس پر مشتمل ہے جو نیزوفیرنکس کے حصہ میں پھیلتے ہیں اور اسی وجہ سے حفاظتی مامونیت پیدا کرتے ہیں۔ 

نا چاہئے اور یہ دونوں نتھنوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس یہ ٹیکا صرف ایک انفی اسپرے کے طور پر ہی استعمال کیا جا

کارروائی کے دوران سانس لینے کا عمل عام انداز میں جاری رکھا جا سکتا ہے۔ ناک سے تیزی کے ساتھ سانس لینا ضروری 

 نہیں ہے۔ یہ ٹیکا کسی بھی صورت میں لگایا نہیں جانا چاہئے۔

 

ے خسرہ، کن پھیڑ، جرمن خسرہ اور ویری سیال کے خالف ٹیکوں کے ساتھ دیا جا یہ ٹیکا دیگر زندہ وائرس کے ٹیکوں، جیس

سکتا ہے۔ اس ٹیکے کو ان دیگر ٹیکوں سے الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بچوں کے لئے تقویم مامونیت کے سیاق 

کے خالف ٹیکا نہیں لگایا گیا میں مطلوب ہیں۔ یہ ٹیکا ایک ٹیکے کی خوراک پر مشتمل ہے؛ ان بچوں کو جنہیں پہلے انفلوئنزا 

ہفتے بعد شروع  2خوراک وصول پاتے ہیں۔ ٹیکے کا تحفظ ٹیکا کاری کے تقریبا  2ہفتے کے وقفے سے  4ہے وہ کم سے کم 

 ہوتا ہے۔

 

 صالح دی جاتی ہے کہ یہ ٹیکا فلو سے متعلق، وائرل مخالف ادویہ )مثال نیورامینیڈیز انہیبیٹرز( کے ساتھ نہ لگایا جائے۔
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 کسے ٹیکا لگایا جانا چاہئے؟

سال تک کی عمر کے بچوں میں ترجیحی طور پر  6سے  2سے، ٹیکا کاری سے متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے  2013اگست 

زندہ ٹیکا استعمال کرنے کی سفارش کی ہے۔ ہلکے سے معتدل دمہ والے بچوں اور نوجوانوں میں اچھی قوت برداشت ثابت 

ں یا کلوی بیماری )گردے( والے بچو -، میٹابولک-کی گئی ہے، تاہم، دیگر ریوی )پھیپھڑے( بیماریوں، یا مزمن کارڈیووسکولر

 پر بہت محدود معلومات پائی جاتی ہے۔

انفلوئنزا کے ٹیکے کی سفارش ان بچوں اور نوجوانوں کے لئے کی جاتی ہے جو انفلوئنزا کے تئیں خاص طور پر ضرر پذیر 

ہیں )متناقض عالمات کے لئے، دیکھیں "کسے ٹیکا نہیں لگایا جانا چاہئے"(، مثال کے طور پر، مزمن تنفسی بیماریوں، مزمن 

اور گردے کی بیماریوں، میٹابولک بیماریوں )مثال ذیابیطس(، بغیر عالمات والے ایچ آئی وی انفیکشن،  -، جگر-ارڈیووسکولرک

اور مزمن نیورولوجیکل بیماریوں والے مریض۔ وہ لوگ جنہیں انفیکشن ہو سکتا ہے خاص طور پر ضرر پذیر لوگوں کو بھی 

 ٹیکا لگایا جانا چاہئے۔

 

 لگایا جانا چاہئے؟کسے ٹیکا نہیں 

ان لوگوں کو ٹیکا نہیں لگایا جانا چاہئے جو بخار کے ساتھ ایسی شدید بیماری میں مبتال ہوں جس کے لئے عالج کی ضرورت 

ہو۔ وہ لوگ جو ٹیکے کے اجزاء )چکن پروٹین، جالٹین یا جینٹامائسین( کے تئیں معلوم شدید بیش حساسیت )الرجی( رکھتے 

ا ہرگز نہیں لگایا جانا چاہئے؛ اسی طرح، بیماریوں کی وجہ سے یا ایمیونوسپریسیو تھریپی )مثال ہیں انہیں بھی یہ ٹیک

کیموتھریپی یا زائد خوراک والی کورٹیسون تھریپی( کے نتیجہ میں مخدوش نظام مامونیت والے بچوں اور نوجوانوں کو بھی 

)شدید خرخراہٹ( والے بچوں اور نوجوانوں کو زندہ ٹیکا نہیں لگایا یہ ٹیکا نہیں لگایا جانا چاہئے۔ شدید دمہ، یا سیٹی دار سانس 

سال اور اس سے کم عمر کے شیر خوار یا چلنا پھرنا سیکھنے والے بچوں کو انفی اسپرے کے ذریعہ مامونیت  2جانا چاہئے۔ 

کے ادخال کی صالح نہیں دی  نہیں فراہم کی جانی چاہئے۔ تمام زندہ ٹیکوں کی طرح، حمل کے دوران انفلوئنزا کے زندہ ٹیکے

جاتی ہے۔ یہ ٹیکا چھاتی سے دودھ پالنے کے دوران بھی نہیں استعمال کیا جانا چاہئے۔ اس بات کا بھی خطرہ پایا جاتا ہے کہ 

 ٹیکا لگائے گئے اشخاص انفلوئنزا کے وائرس مخدوش مامونیت والے لوگوں کی طرف منتقل کر سکتے ہیں۔

 

 ٹیکا کاری کے بعد نگہداشت

دنوں کے اندر غیر  3ٹیکا لگائے گئے شخص کو کسی خاص نگہداشت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ٹیکا کاری کے بعد 

معمولی جسمانی تناؤ سے پرہیز کیا جانا چاہئے۔ معلوم فوری الرجی زا رد عمل والے لوگوں کو چاہئے کہ وہ ٹیکا لگائے 

ہفتے تک، ٹیکا لگائے گئے لوگوں کو سیلیسیلیٹز )مسکن اور بخار کم  4جانے سے پہلے ڈاکٹر کو بتا دیں۔ ٹیکا کاری کے بعد 

 کرنے والی دواؤں میں( نہیں لینا چاہئے۔ اس میں ایک بہت شاذ و نادر بیماری )ریئیز سنڈروم( کا خطرہ پایا جاتا ہے۔

 

 ٹیکا کاری کے بعد ممکنہ مقامی اور جسم کے دیگر اعضاء کا رد عمل

مامونیت اور اس طرح بیماری کے خالف تحفظ کے عالوہ، متعدد عمومی عالمات پیش آسکتی  ٹیکا کاری کے بعد، مطلوبہ

دنوں کے اندر، شاذ و نادر ہی زیادہ مدت کے لئے، ظاہر ہوتی ہیں۔ اس میں عام طور پر شامل  3سے  1ہیں، جو عام طور پر 

کے مابین(: بخار اور عضالت کا درد؛  % 10-1)تک(: بہتی ہوئی اور بند ناک، کم بھوک اور سر درد؛ عام  % 10ہوتی ہیں )

کے مابین(: ناک سے خون بہنا، اور جلدی چکتے۔ عموما، مذکورہ باال رد عمل عارضی، مقامی اور  % 1- 0.1کبھی کبھی )

 عمومی رد عمل ہوتے ہیں اور وہ بال کسی نتائج کے جلدی ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

 

  جاتا ہے؟ کیا ٹیکے سے پیچیدگیوں کا امکان پایا

ٹیکا کاری کے اس عام رد عمل سے ہٹ کر جو ٹیکا لگوانے والے شخص کو قابل لحاظ حد تک متاثر کرتا ہے، ٹیکے سے 

جڑی ہوئی پیچیدگیاں بہت شاذ و نادر پیش آنے والے نتائج ہیں۔ انفلوئنزا کے ٹیکے کے بعد، کبھی کبھی بیش حساسیت کے رد 

)کھجلی اور چھپاکی( اور اسی طرح چہرہ کی سوجن، بہت شاذ و نادر صدمہ پہنچنا۔ شاذ عمل دیکھے جاتے ہیں، مثال جلد کے 

معامالت میں، عصبی نظام کے خلل )ورم عصبہ، عارضی فالج( اور بہت شاذ لی سنڈروم )دماغ کی شمولیت کے ساتھ خامرہ 

 کی پیدائشی قلت( کی عالمات کی اشتعال انگیزی بیان کی گئی ہے۔
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 ات کے بارے میں ٹیکا لگانے والے کی طرف سے صالحممکنہ ضمنی اثر

 اس پرچۂ معلومات کے عالوہ، آپ کا ڈاکٹر صالح و مشورہ پیش کرتا ہے۔

اگر ٹیکا کاری کے بعد ایسی عالمات پیش آتی ہیں جو مذکورہ باال جلد ہی ٹھیک ہو جانے والے مقامی اور جسم کے دیگر 

 مشورہ کے لئے آپ کو ٹیکا لگانے واال فرد بھی یقینا دستیاب ہوگا۔ اعضاء کے رد عمل سے ہٹ کر ہیں، تو صالح و

 

 آپ ٹیکا لگانے والے فرد سے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستبرداری

 Deutsches Grünesانسٹی ٹیوٹ کی طرف سے -کوخ -( کا ترجمہ رابرٹ10/2014اصل پرچۂ معلومات )ورژن: 

Kreuz e.V  جرمن گرین کراس[e.V کی اجازت سے کیا گیا تھا۔ جرمن متن قابل اطالق ہے۔ ترجمہ کی ممکنہ غلطیوں کے ]

لئے یا جرمن اصل میں کی جانے والی بعد کی نظر ثانیوں کی صورت میں موجودہ ترجمہ کے رائج ہونے کے لئے ذمہ داری 

 نہیں قبول کی جا سکتی۔

  



 Urdu /  : Influenza (nasal)r. 11bN ufklärungA اردو

4 10/2014  

 _______________________________________________________________________نام

Name 

 

 زندہ ٹیکے )انفی اسپرے( کے ساتھ انفلوئنزا کے خالف ٹیکا

Schutzimpfung gegen Influenza mit Lebendimpfstoff (Nasenspray) 

 

برائے مہربانی ایک پرچۂ معلومات وصول پائیں جو بیان کرتا ہے کہ انفلوئنزا کے خالف ٹیکا کس طرح دیا جاتا ہے۔ یہ اس 

جو ٹیکے کے ذریعہ روکی جا سکتی ہے، ٹیکے کے بارے میں، ٹیکا کاری کے بارے میں، ٹیکا کاری  بیماری کے بارے میں

 کے رد عمل اور ٹیکا کاری کی ممکنہ پیچیدگیوں کے بارے میں متعلقہ معلومات پر مشتمل ہے۔

Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza. Darin sind die wesentlichen 
Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und 

mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

 ٹیکا دیئے جانے سے پہلے، درج ذیل اضافی معلومات طلب کی جاتی ہے:

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

 

 واال شخص کوئی مامونی قلت )حاصل کردہ، پیدائشی، دوا کے ذریعہ( رکھتا ہے؟ کیا ٹیکا لگایا جانے .1

Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

   (Nein)نہیں □   (Ja)ہاں□ 

 

کیا ٹیکا لگائے جانے والے شخص نے گذشتہ تین مہینوں کے اندر ایمیونوگلوبولین )گاما گلوبیولین( یا خون کا . 2

 ادخال وصول پایا ہے؟

Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

   (Nein)نہیں □   (Ja)ہاں□ 

 

 خاص طور پر چکن پروٹین کے خالف؟  -کیا مریض کوئی معلوم الرجی رکھتا ہے . 3

Ist bei dem Patienten eine Allergie – insbesondere gegen Hühnereiweiß – bekannt? 

   (Nein)نہیں □   (Ja)ہاں□ 

 

 ____________________________________________________ اگر ہاں تو کون سی

wenn ja, welche 

 

کیا ٹیکا وصول پانے والے شخص نے کسی سابقہ ٹیکے کے بعد الرجی زا رد عمل، تیز بخار، یا دیگر غیر . 4

 رد عمل کا سامنا کیا ہے؟طبعی 

Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 
ungewöhnliche Reaktionen auf? 

   (Nein)نہیں □   (Ja)ہاں□ 

 

 اگر آپ انفلوئنزا کے خالف ٹیکے کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکا لگانے والے سے پوچھیں!

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Influenza wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

 برائے مہربانی مامونیت کے اپوائنٹمنٹ میں اپنا ایمیونائزیشن ریکارڈ کارڈ اپنے ساتھ الئیں۔

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit!  
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 رضامندی فارم

Einverständniserklärung 

 
 انفلوئنزا کے خالف ٹیکے کی بابت -ٹیکے کے ساتھ زندہ 

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza – mit Lebendimpfstoff 

 

 
 ____________________________________________________ٹیکا لگائے جانے والے شخص کا نام 

Name des Impflings 

 

 
 __________________________________________________________________ ئش تاریخ پیدا

geb. am 

 
 میں نے پرچۂ معلومات کا مواد پڑھ لیا ہے اور میرا ڈاکٹر میرے سامنے تفصیل کے ساتھ ٹیکے کی وضاحت کر چکا ہے۔

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

 
 مجھے مزید کوئی سواالت نہیں کرنے ہیں۔ □

Ich habe keine weiteren Fragen. 

 
 ٹیکے سے متفق ہوں۔ میں انفلوئنزا کے خالف تجویز کردہ □

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Influenza ein. 

 
 میں ٹیکا رد کرتا ہوں۔ مجھے اس ٹیکے کے ممکنہ نقصانات کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا۔ □

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

 

 

 _________________________________________________________ Vermerkeتبصرے 

 

 

 _______________________________________________________ Ort, Datumمقام، تاریخ 

 

 

______________________________ ________________________________ 

ٹیکا وصول پانے والے شخص یا سرپرست 
 کا دستخط

 ڈاکٹر کا دستخط 

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

 


