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 بارے میںبچوں کی معدے و آنت کی سوزش )روٹا وائرس( کے خالف حفاظتی ٹیکہ کاری کے  ےشیر خوار اور چھوٹ

 

)معدے و آنت کی سوزش( کی سب  طفولیت میں اسہالابتدائے اور شیر خوارگی یا  ہیں موجوددنیا بھر میں روٹا وائرس 

بڑی مقدار میں کے ساتھ نمو پاتے ہیں اور پاخانے  ازسرنوسے عام وجہ ہیں۔ یہ وائرس مریضوں کی چھوٹی آنتوں میں 

اور غذا زیادہ خارج ہوتے ہیں۔ روٹا وائرس انتہائی متعدی ہیں۔ وہ خاص طور پر رابطے اور رطوبت کے انفیکشن سے 

کسی انفیکشن کا سبب بننے کے لیے صرف بعض امراض آور اسے  کثرت سے منتقل ہوتے ہیں۔اور پانی کے ذریعہ کم 

 کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

حفظان صحت کے اقدامات کے ذریعہ چھوٹے صرف لہذا  ،ماحول میں کافی مستحکم ہوتے ہیںاپنے چونکہ یہ وائرس 

جہ سے بچوں کی ایک بڑی تعداد اپنے ابتدائی بچوں میں روٹا وائرس کے انفیکشن کو روکنا تقریبا ناممکن ہے۔ اسی و

 وائرس اسہال کی تاب نہ ال کر فوت ہو جاتے ہیں۔  روٹاشدید  سالوں میں، اکثر اعادی طور پر

 

مرتبہ  20)اکثر ایک دن میں  پتال دست ہونا ۔کا سامنا ہوسکتا ہےخاص طور پر شدید عالمات کو کافی چھوٹے بچوں 

دنوں  6سے  2۔ عالمات عموما ہوتا ہے عموما پیٹ دردجس کے ساتھ عالمات ہیں اس کی بنیادی اور بخار  ،تک(، الٹی

سکتا جان لیوا ہو کے لیے مریضوں  نو عمریہ ہیں۔ شدید اسہال کی وجہ سے اکثر آب ربائی ہو جاتی ہے اور رہتے تک 

نتائج جرمنی میں شاذ و نادر ہیں، ہے۔ نتیجتا ہسپتال کے ماحول میں اس کے لیے عالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ مہلک 

لیکن یوروپی یونین میں کہیں نہ کہیں روزانہ قریب ایک بچہ روٹا وائرس سے پیدا شدہ معدے و آنت کی سوزش کے 

 سبب فوت ہو جاتا ہے۔ 

 

 ٹیکہ

ے روٹا وائرس کے ٹیکے کمزور کردہ زندہ وائرس پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مختلف ٹیکے موجود ہیں اور روٹا وائرس ک

ہفتے کے  4کم از کم  ٹیکہ لینے والے بچے کو۔ ٹیکے کے لحاظ سے، دونوں ہی انتہائی مؤثر ہیں انفیکشنز کے خالف

تحفظ کے  تیٹیکہ کاری کی جاتی ہے۔ آپ کا ڈاکٹر مامونیمنہ کے ذریعہ )منہ کے راستے دینا( بار  3یا  2وقفوں سے 

آغاز اور مدت کے بارے میں آپ کو بتائے گا۔ بنیادی ٹیکہ کاری مکمل کر لینے کے بعد بوسٹر ٹیکہ کاری کی سفارش 

 نہیں کی جاتی ہے۔

 

 کس کو اور کب ٹیکہ لگوانا چاہیے؟

( یہ سفارش کرتی رہی ہے کہ جرمنی میں تمام شیر خوار بچوں کو جوالئی STIKOاسٹینڈنگ کمیٹی آن امیونائزیشن )

 روٹا وائرس کے منہ کے ذریعہ دیے جانے والے ٹیکےکے بعد سے روٹا وائرس کے خالف مامون بنایا جائے۔  2013

ہفتے کے عمر تک جتنی جلدی  12ہفتے کے عمر سے کی جاتی ہے اور اس وقت کے بعد کم از کم  6کی سفارش 

ہفتے کی عمر تک  32تا  24مکن ہو اس کی شروعات کر دینی چاہیے۔ اس امر کی تاکیدی سفارش کی جاتی ہے کہ م

 )ٹیکے کے لحاظ سے( ٹیکہ کاری کے سلسلے مکمل کر لیے جائیں۔

 

ویلینٹ ٹیکے( کے خالف عمر کے اس  6یا  5کے انفیکشن ) biHاور  Bخناق، کالی کھانسی، ٹیٹنس، پولیو، ہیپاٹائٹس 

وقتی طور پر اس ٹیکہ کاری کا بندوبست کیے جانے کی سفارش کی  ہگروپ کے لیے متعدد ٹیکہ کاری کے ساتھ ہم

 وقت طور پر دیا جا سکتا ہے۔ ہمقرون ٹیکہ ہم )نیوموکوکل( جاتی ہے۔ شیر خواروں کے لیے تجویز کردہ نمونیائی

 

 ہیے؟کس کو ٹیکہ نہیں لگوانا چا

بخار کے ساتھ شدید بیماری میں مبتال افراد کو جنہیں عالج کی ضرورت ہو ٹیکہ نہیں لگوانا چاہیے۔ ایک اصول کے 

طور پر، مامونیت کی کمی کے مرض )پیدائشی، اکتسابی، دوا سے تحریک یافتہ( میں مبتال بچوں کو بھی ٹیکہ نہیں 

کے  خرابی ر انہضامی نالی کی پیدائشیکے حامل شیر خوار اولگوانا چاہیے۔ معدے میں رکاوٹ )الیئس( کی سرگزشت 

 الحال اسہالفی حامل بچوں کو ٹیکہ نہیں لگوانا چاہیے۔ ایسے شیر خوار بچوں میں ٹیکہ کاری مؤخر کر دی جائے جنہیں 

 اور/یا الٹی ہو رہی ہے۔ ہو
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 ٹیکہ کاری کے بعد رویہ

ضرورت نہیں ہے۔ خوراک، مشروبات یا چھاتی کے دودھ کے ٹیکہ لگوانے والے کو کسی خصوصی دیکھ بھال کی 

 جا سکتا ہے۔  دیا استعمال سے قطع نظر ٹیکہ

سکتے ہیں۔ ویسے تو اصولی طور پر  ہومیں ٹیکے کے وائرس غیر محفوظ رابطہ والے افراد میں منتقل اکا دکا معامالت 

یاط کے طور پر کمزور نظام مامونیت والے افراد افراد بیمار نہیں پڑتے ہیں مگر احتصحتمند والے میں رہنے رابطہ 

)جیسے کینسر کے مریض، مامونیت کو دبانے واال عالج کروا رہے مریضوں( کو ابھی ابھی ٹیکہ لگوائے ہوئے شیر 

 کرنا چاہیے۔ پرہیز رابطہ میں آنے سے دنوں تک  14تقریبار سے اخو

 حفظان صحت نگہداشت کر رہے افراد کو پوتڑے تبدیل کرتے ہوئےابھی ابھی ٹیکہ لگوانے والے شیر خوار بچوں کی 

عمل کرنا چاہیے۔ کسی بچے کی مامونیت کے ساتھ یا اس ماحول میں رہنے والی حاملہ کے اصولوں پر سختی سے

 خاتون کے لیے بھی کوئی خطرات وابستہ نہیں ہیں۔ 

 

 ممکنہ عمومی ٹیکہ کے بعد والے ردعمل 

، اسہال، الٹی، بھوک میں کمی اور معدے و آنت سے متعلق دیگر شکایات اکثر سے لے کر ٹیکہ کاری کے بعد، بخار

یا زائد تک( ٹیکہ کے تئیں جسم کے عام ردعمل کے اظہار کے  10%)ٹیکہ لگوانے والوں میں سے  کثرت سے کافی

تا  1اور  1%تا  0.1) کافی کثرت سے عالمات کبھی کبھار سے لے کرشدید آتے ہیں۔ تنفسی نالی کی  سامنے بطور

10%  )تا ہے۔ ہومعامالت میں  اکا دکا صرفکا معاملہ بالترتیب( پیش آتی ہیں جبکہ وسط کان کی سوزش )اوٹیٹس میڈیا

رونا، سونے میں گڑبڑی، تھکان اور غنودگی کی رپورٹ دی گئی ہے۔ روٹا کبھی کبھار زود حسی کافی عام ہے جبکہ 

 ٹیکے کے ساتھ مامونیت کے بعد کبھی کبھار جلد پر ددوڑا ہو جائے گا۔ انے والے منہ کے ذریعہ دیے جوائرس کے 

اصولی طور پر یہ واقعات عارضی نوعیت کے ہوتے ہیں اور کسی مزید نتائج کے بغیر جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلی 

وتے ہیں۔ شاذ و نادر ٹیکے کی خوراک کے بعد وہ کوئی زیادہ کثرت سے نہیں ہ ےخوراک کے بعد کی بہ نسبت دوسر

کی رپورٹ دی گئی ہے؛ مطالعوں میں اوپر بیان کردہ عالمات ٹیکہ لگے ہوئے بچوں  اضافے معامالت میں ایک سنگین

میں، اور کنٹرول گروپ والے بچوں میں، جنہیں ٹیکہ کاری موصول نہیں ہوئی تھی، زیادہ یا کم مساوی کثرت کے ساتھ 

 ۔دیکھنے میں آئے تھے

 

 گوانے کے بعد کی پیچیدگیاں ممکن ہیں؟کیا ٹیکہ ل

ٹیکہ کے بعد کی پیچیدگیاں مامونیت کے کافی شاذ و نادر عواقب ہیں جو ٹیکہ کے بعد کے ردعمل کی معمول کی حد 

سے بڑھ جاتے ہیں۔ ٹیکہ لگوانے والے کی صحت پر ان کے نمایاں منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ معدے میں پیدا ہونے 

دنوں، خاص  31کے کی پہلی خوراک دینے کے بعد والی رکاوٹ کے نسبتا زیادہ خطرے کو جو روٹا وائرس کے ٹی

خارج قرار نہیں دیا جا سکتا  ،دنوں میں )اور استثنائی حاالت میں دوسری خوراک کے بعد بھی( پیش آتے ہیں 7طور پر 

پاخانہ، پھوال ہوا پیٹ اور/ یا تیز بخار وہ عالمات ہیں جو معدے میں خون آلود ہے۔ پیٹ میں شدید درد، مستقل متلی، 

ہیں۔ اگر مذکورہ باال مدت میں اس طرح کی عالمات پیدا ہوتی ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر کو  یدے سکتاشارہ رکاوٹ کا 

بیش حساسیت والے ردعمل )مثال جلد پر )چھپاکی(( یا نرخرے کے عضلے میں شاذ و نادر ۔ اس کے بارے میں بتائیں

وٹا وائرس کے جدید ٹیکوں کے ساتھ دیگر پیچیدگیوں کی ابھی تشنج کی بھی رپورٹ دی گئی ہے۔ فی الحال منظور شدہ ر

 تک رپورٹ نہیں ملی ہے۔ 
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 ٹیکہ لگانے والے کے ذریعہ ممکنہ ضمنی اثرات پر مشورہ 

 اس معلوماتی پرچے کے ایک تکملہ کے بطور، آپ کا ڈاکٹر ایک معلوماتی گفتگو کی تجویز کرے گا۔

 

والے مقامی اور عمومی ردعمل کی بہ نسبت کسی زیادہ شدید عالمات کا سامنا اگر اوپر مذکور تیزی سے ٹھیک ہوجانے 

 ہوتا ہے تو آپ ٹیکہ لگانے والے سے بھی مشورہ کرسکتے ہیں۔

 

 

 

 آپ ٹیکہ لگانے والے سے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعالن دستبرداری

کے حکم  [Robert Koch Institute] ( رابرٹ کوچ انسٹی ٹیوٹ03/2016اصل معلوماتی پرچے کا ترجمہ )ورژن: 

کی اجازت سے تیار  (.Deutsches Grünes Kreuz e.V) [German Green Cross] پر جرمن گرین کراس

کیا گیا تھا۔ جرمن متن معتبر ہے۔ ترجمہ میں ممکنہ غلطیوں کے لیے کوئی ذمہ داری تسلیم نہیں کی جاتی ہے، نہ ہی 

جرمن زبان کے اصل متن میں نظرثانی کے نتیجے کی صورت میں موجودہ ترجمہ کے تازہ ترین ہونے کی ذمہ داری 

 قبول کی جائے گی۔ 
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 _____________________________________________________________________نام
Name 

 
 روٹا وائرس کے امراض کے خالف حفاظتی مامونیت

Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen 

 
منسلکہ ہذا ایک روٹا وائرس کے امراض کے خالف ٹیکوں کے بندوبست پر ایک معلوماتی پرچہ ہے۔ اس میں ان 

ٹیکہ، ٹیکہ کاری، اس میں  روکا جا سکتا ہے، جنہیں ٹیکہ کاری کے ذریعہں، یہامراض کے تعلق سے الزمی تفصیالت 
کے بعد ممکنہ پیچیدگیوں سے متعلق  کاری اور ٹیکہ کے رد عمل ٹیکہ کاری کے بعدٹیکہ کاری کے بعد رویہ اور 

 تفصیالت شامل ہیں۔
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen. Darin sind die 
wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung, das Verhalten nach der 

Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
 سے پہلے، درج ذیل اضافی تفصیالت طلب کی جاتی ہیں: دیے جانےٹیکہ 

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

 
 یت کی کمی کا مرض )اکتسابی، پیدائشی، دوا سے تحریک یافتہ( الحق ہے؟. کیا ٹیکہ لگوانے والے کو مامون1

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

 
   (Nein)نہیں□      (Ja)ہاں□ 

 
 

یا انتقال خون کروایا  )گاما گلوبیولین( لیا ہےہفتوں میں، کیا ٹیکہ لگوانے والے نے امیونوگلوبیولین  6. پچھلے 2
 ہے؟ 

Hat der Impfling in den vergangenen 6 Wochen Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

 
   (Nein)نہیں□      (Ja)ہاں□ 
 
 
 . کیا ٹیکہ لگوانے والے کو ماضی میں معدے میں رکاوٹ )ایلیئس( رہی ہے؟ 3

Hatte der Impfling in der Vergangenheit einen Darmverschluss? 

 
   (Nein)نہیں□      (Ja)ہاں□ 

 
 

 . کیا ٹیکہ لگوانے واال فی الحال اسہال اور/یا متلی میں مبتال ہے؟4
Leidet der Impfling zurzeit unter Durchfall und/oder Erbrechen? 

 
   (Nein)نہیں□      (Ja)ہاں□ 

 
 
 

میں مزید جاننا ٹیکہ لگانے والے سے پوچھیں کہ آیا آپ روٹا وائرس کے امراض کے خالف حفاظتی مامونیت کے بارے 
 !چاہتے ہیں

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
 !اپنے ساتھ لے کر آئیںریکارڈ آئیں تو براہ کرم اپنا مامونیتی  پر اپائنٹمنٹکے جب آپ ٹیکہ کاری 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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 منظوری کا اقرار
Einverständniserklärung 

 
 )روٹا وائرس( کے خالف حفاظتی ٹیکہ کاری کے کی وبابچوں میں معدے و آنت کی سوزش  ےشیر خوار اور چھوٹ

 بارے میں۔
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen infektiöse Durchfallerkrankung der Säuglinge und Kleinkinder (Rotaviren) 

 
 

 _______________________________________________________ والے کا نام ٹیکہ لگوانے
Name des Impflings 

 
 

 ______________________________________________________________ تاریخ پیدائش
geb. am 

 
میں نے معلوماتی پرچے کے مشموالت کو پڑھ اور سمجھ لیا ہے اور میرے ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی گفتگو میں مجھے ٹیکہ 

 کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا گیا تھا۔ کاری
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich über 

die Impfung aufgeklärt worden. 

 
 

 میرے مزید سواالت نہیں ہیں۔ □
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 
 ہوں۔ /دیتیمیں روٹا وائرس کے مرض کے خالف مجوزہ ٹیکہ کاری کی منظوری دیتا □

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Rotavirus-Erkrankungen ein. 

 
 ہوں۔ ٹیکہ نہیں لگوانے کے ممکنہ نقصانات سے مجھے مطلع کر دیا گیا تھا۔ /چاہتیمیں ٹیکہ لگوانا نہیں چاہتا □

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

 
 
 

 _________________________________________________________________ تبصرے
Vermerke 

 
 

 ______________________________مقام، تاریخ _________________________________
Ort, Datum 

 
 

________________________________ _________________________________ 
 ڈاکٹر کا دستخط      ٹیکہ لگوانے والے کا

 رپرست کا دستخطیا س
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 
 


