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 معلومات

 ٹيکاکے خالف  )ويری سيال( چھوٹی چيچک

، اور دنيا بھر ميں ری سيال زوسٹر وائرس کے باعث ہوتی ہےيجو و ايک انتہائی متعدی بيماری ہےچھوٹی چيچک 
ے کہوا ميں پائے جانے والے ذرات يا پھر ہوا ) ہ۔ يہ يا تو براہ راست جسمانی رابطہ کے ذريعپھيلی ہوئی ہے

چکتے ظاہر مخصوص پر ہفتوں کے بعد جلد  2ہونے کے تقريباً  سے متاثرتی ہے۔ بيماری يعہ پھيلے ذر( کانفيکشن
سرخ دھبے بہت جلد سيال  مخصوص ،چھوٹے ۔کے ساتھ ہوتے ہيںبخار عام طور پر  ، جوہونا شروع ہوجاتے ہيں

جاتے  ہو خشکندلے، دھبعد کچھ دنوں يہ چھالے ے ہيں۔ تجا ہوچھالے کے دانے کے برابر دال  مسور سے بھرے
 ۔ خاص طور پر ان جگہوں ميں انتہائی خارش ہوتی ہے۔ کی شکل اختيار کرليتے ہيں پپڑی ہيں اور

دن پہلے سے  2کے ظاہر ہونے  چکتےچھوت کا خطرہ  سےچھوٹی چيچک سے متاثر کسی شخص  ،عام طور پر
ہڈی کے کے بعد وائرس  يک ہو جانےٹھ چکتےچھالوں کے نکلنے کے پانچ دن بعد تک ہوتا ہے۔  نئےلے کر آخری 

کمزور يہ زيادہ تر عمر رسيدہ مريضوں اور رہتا ہے۔ ساکت پڑا ميں عصبی خليات )گينگليا(  ےمغز اور دماغ ک
 )زوسٹر( کا باعث بنتا ہے۔شنگلز  سکتا ہے اور اشخاص ميں دوبارہ سرگرم عمِل ہو والے نظام مامونيت

-جراثيمی سپر اکے دوران سنگين پيچيدگياں، جيسے کہ جلد کصحت مند بچوں ميں چھوٹی چيچک کے مرض 
ہيں۔ اس کے پيش آتی شاذونادر ہی  ،سوجن يا پھيپھڑوں ميں، دماغ )دوبارہ سرايت کر جانے واال انفيکشن( انفيکشن

 غ افراد کو پيچيدگيوں کا نماياں طور پر زيادہ خطرہ ہے۔ خاص طور پر ان تمام غيربالبرعکس، نوعمر بچوں اور 
پيش بعد ميں  يا ہے، چاہے وہ پيدائشی ہو، کمزورمامونيت  نظامحق ہے جن کا المحفوظ مريضوں کو زيادہ خطرہ 

)خون کے  کی وجہ سے ہو۔ ليوکيميادوا کی وجہ سے يا )کسی عضو کا درست کام نہ کرنا(  فساد فعل ےآنے وال
 و سکتی ہے۔ميں مبتال بچوں ميں، چھوٹی چيچک جان ليوا بھی ہ خليوں کا سرطان(

اور نہ ہو ہوئی نہ انھيں پہلے چھوٹی چيچک  اگرہے،  بھی خطرناکچھوٹی چيچک کا مرض حاملہ خواتين کے لئے 
بچے چھوٹی چيچک کے انفيکشن نازائيدہ ہفتوں کے دوران  20ابتدائی حمل کے تھا۔  يا گيالگا ٹيکاہی اس کے خالف 
دن  5کوئی غير محفوظ ماں پيدائش کے وقت کے آس پاس ) اگر۔ يںہ ےص کا سبب بن سکتائميں شديد پيدائشی نق

دن بعد تک( چھوٹی چيچک کے ساتھ بيمار ہو جاتی ہے تو نومولود بچہ کو ہونے واال  2پہلے اور پيدائش کے 
يہاں تک کہ محفوظ ماؤں کے قبل از وقت پيدا ہونے والے بچوں چھوٹی چيچک کا انفيکشن جان ليوا ہو سکتا ہے۔ 

  زندگی کے ابتدائی چھ ہفتوں کے دوران انفيکشن خطرناک ہے۔کے لئے بھی 

گين نکو س تو انوالے نوزائيدہ بچے اور مريض چھوٹی چيچک کی زد ميں آتے ہيں  نظام مامونيتکمزور جب 
ويری سيال ہی  ا ہوا ٹيکاتاہم، صرف وقت پر لگپيچيدگيوں سے بچانے کے لئے انٹی وائرل ادويات دی جا سکتی ہيں۔ 

 ۔کے خالف حقيقی تحفظ فراہم کرتے ہيںکی پيش رفت  تمام قسم کی بيماريوںشن کے سبب ہونے والی انفيک

 
 ٹيکا

 ٹيکاتے ہيں۔ يہ دوبارہ پيدا ہواندر  جسم کےوائرس پر مشتمل ہے، جو  زوسٹر ری سياليوکمزور مگر زندہ ٹيکا يہ 
جا  اديتک ماہ کی عمر  12)نو سے(  ٹيکا اکشن( لگايا جاتا ہے۔ چھوٹی چيچک کيجلدی انجزير جلد کے نيچے )

 ہے۔ اسکت

 2کے تحفظ کے آغاز کے بارے ميں آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے۔ حاليہ معلومات کی کيفيت کے مطابق،  ٹيکا
 کی ضرورت نہيں ہوتی ہے۔ )بوسٹر شوٹ( ٹيکوںتقويتی کے بعد  ٹيکاويری سيال 

  
 ؟نا چاہئےجا الگاي ٹيکا ےکس

لگانے کا مشورہ ديا جاتا ہے اور عام طور  ٹيکاچھوٹی چيچک کے تمام بچوں کو مطابق وارے کے گوشٹيکوں کے 
، بچوں ےئکو يقينی بنانے کے لسطح محفوظ  یمامونيت کچاہئے۔ ديا جانا  کے درميانماہ کی عمر  14سے  11پر 
 ےپہلدوسری خوراک يہ  ۔ ليکنتے ہيںايک بار پھر سے ٹيکے لگائے جا کے درميانماہ کی عمر  23سے  15کو 
صرف  وہ بچے جن کو ابھی تکہے۔  سکتی دی جا کے درميان جتنی جلدی ممکن ہوہفتوں  6 (سے 4) بعد کے ٹيکا

( ٹيکا)ايم ايم آر جرمن خسرہ يڑ اور ھپ خسرہ، کن ٹيکا۔ يہ خوراک لينی چاہئےبقيہ  ہيںانگيا ہے  لگايا ٹيکاايک ہی 
 ۔لگوائی جاسکتی ہے ہفتے کے بعد 4د يا جلد سے جل کے ساتھ بھی ےٹيک ےک

 
 

درج ذيل کے لئے عام  توہے لگا  ٹيکا نہ ہیاور ہے چھوٹی چيچک نہيں نکلی  مندرجہ ذيل افراد کو ابھی تکاگر 
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 ديا جاتا ہے:کا مشورہ  ےٹيک خوراک والے 2طور پر 

 ،افراد کے بچے اور نوعمر تک ويں سال گرہ 18 -

 واہش مند ہيں،خواتين جو بچے پيدا کرنے کی خوہ  -

 طفل نگہداشت کیے ئ( کے لچھوٹے بچوں کا سکولال اسکول جانے سے پہلے کی عمر والے بچوں )مث -
 عملہ، (شدہ)نئے تقرر  سہوليات ميں شامل

انتہائی نگہداشت ، ، شعبۂ اطفال، شعبۂ سرطانسے متعلق يونٹعملہ، خاص طور پر جو بچے کی پيدائش طبی  -
 ہيں۔ کر رہےمريضوں کی نگہداشت  والےکی خرابی  نظام مامونيتجو  لوگ اور وہ تمام ہوں کے شعبہ ميں

کا مشورہ ديا جاتا ہے جن کے لئے انفيکشن خاص طور پر  ٹيکاتمام غير محفوظ افراد کو بھی  مزيد براں، ان
 ۔ يہجو خطرے کی زد ميں ہوتے ہيںسکتے ہيں  پھيالچھوٹی چيچک  ميںخطرناک ہو سکتا ہے يا يہ ان لوگوں 
وہ  اور ميں مبتال ہيں (پک ڈرماٹائٹسااٹ) سرخ جلد اور خارشسنگين  جو بنيادی طور پر رسولی والے مريض،

 اجات کمزور ہو مامونيت ہے جس سے نظامعالج کی تياری کی جا رہی عمل جراحی يا ايسے  کے لئےض جن يمر
 يت کی گردوں کی بيماری ميں مبتالعشديد نوسے قبل، يا  ی منتقلیاعضا ک، مثالً (اميونوسپريسيو تھريپی) ہے
( کے ساتھ قريبی حاملينوں )خاندان کے افراد يا ضيمريہ ان لوگوں کے لئے اہم ہے جو ان  ،ض۔ اس کے عالوہيمر

 ۔ لگايا جانا چاہئے ٹيکارابطے ميں ہوتے ہيں اور ساتھ ہی طبی عملہ کو بھی 

 نا ۔ہے اسکت کرفراہم تحفظ  بھی ٹيکا انے واالديا جبعد  کے کچھ دنحاالت ميں، انفيکشن ہونے کچھ مخصوص 
 ۔فوراً ڈاکٹر سے رجوع کريںبرائے مہربانی  معامالت ميں

 
 نا چاہئے؟يا جانہيں لگا ٹيکاکس کو 

 اسےتو  ساتھ شديد بيماری ميں مبتال ہو اور عالج کی ضرورت ہوکے بخار کے سے زيادہ  C°38.5وہ شخص جو 
نہيں لگايا ہرگز  ٹيکاميں موجود اجزاء سے الرجی ہو تو ان کو  ٹيکاسے افراد جن کو اينا چاہئے۔ يا جانہيں لگا ٹيکا

کچھ مخصوص حاالت ۔ لگايا جاتا ہےنہيں  ٹيکا افراد کو بھی والے نظام مامونيتکمزور  ،عام طور پرجانا چاہئے۔ 
بچہ دانی کيونکہ  چاہئے،نہيں ديا جانا  ٹيکا کے دوران ويری سيال۔ حمل ممکن اور ضروری ہے ءاستثناکے تحت 

ماہ کی  1اسی وجہ سے ٹيکے کے بعد کم سے کم ۔ تا ہےپايا جاخطرہ  قياسی سےکے وائرس  ٹيکاميں بچے کو 
مدت تک حمل سے پرہيز کيا جانا چاہئے۔ تاہم نادانستہ طور پر حمل کے دوران لگايا گيا ٹيکا اسقاط حمل کی کوئی 

  وجہ نہيں ہے۔

خون کی منتقلی کے بعد کم از کم يا گلوبولين لينے نووياميہ  ڈالتے ہوئے،کو خطرے ميں نہ  کی کاميابی ٹيکااس لئے 
 ۔ ہے ميں نہيں ديا جاتاتين ماہ کی مدت 

 کہ آپ اپنے آپ کو کس طرحخوشی ہوگی  نے ميںبتايہ سے آپ  ڈاکٹر کو لگانے والے ٹيکا ،ان تمام صورتوں ميں
 ے محفوظ رکھ سکتے ہيں۔کے انفيکشن س سيالويری سے  عمدہ طريقے

 
 کے بعد  ٹيکا

معمول سے  ہفتوں تک 2سے  1 ٹيکا کے بعد، ليکن ہے کی ضرورت نہيں خاص نگہداشتٹيکا لگے ہوئے شخص کو کسی 
کيا جانا چاہئے۔ ٹيکا سے پہلے ٹيکا لگانے والے معالج کو دوران خون سے متعلقہ کسی بھی رجحان  گريز کام سے جسمانی زيادہ

 لرجی زا رد عمل کے حملہ کے بارے ميں بتايا جانا چاہئے۔يا اچانک ا

جن کا اسی بنا پر وہ افراد ۔ ہيں منتقل ہو سکتے ميں کے وائرس حساس رابطوں ٹيکا انتہائی شاذ و نادر صورتوں ميں،
سے  ہ کرنےلگے ہوئے اس شخص سے رابط ٹيکاحاملہ خواتين کو غير مامون نہايت کمزور ہے اور  نظام مامونيت

ان ۔ ردعمل ظاہر کيا ہو کے تئيں ٹيکاکے ساتھ چھوٹی چيچک کے چھالے مخصوص نے ريز کرنا چاہئے، جس گ
 سے گريز کرنا چاہئے۔  ہايسے رابطدن بعد تک  5چھالوں کے نمودار ہونے کے نئے آخری افراد کو 

کوئی صفصافی تک  ی مدتہفتوں ک 6کے بعد  ٹيکا اس لئے ہے،پايا جاتا خطرہ قياسی کا نڈروم يس کہ ايک رائی چوں
 )مثال اسپرين( نہيں لی جانی چاہئے۔ مادے 

 
 

 کے ممکنہ مقامی اور عمومی ردعمل ٹيکا

، فيصد افراد 20 تقريباً لگے ہوئے  ٹيکا ،نے کے ساتھ ساتھمامونيت کو حاصل کر ہے مطلوبئبيماری سے تحفظ کے ل
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انجيکشن کی جگہ پر وقتی طور پر کچھ سرخی يا  ان،بالغعد کے کی دوسری خوراک لينے کے ب ٹيکاخاص طور پر 
 10ہر  تقريباً  ايا گيالگ ٹيکا عام طريقہ ہے۔کے لئے جسم کا نمٹنے  ے سےٹيکيہ تکليف دہ سوجن کا مشاہدہ کريں گے۔ 

 3 سے 1اندر ہفتوں کے  4سے  1بعد کے  ٹيکا درجۂ حرارت کا مشاہدہ کرے گا۔سے معتدل تک شخص معمولی واں 
چھالے مخصوص بشمول ، کی ايک بہت ہلکی سی شکل( بيماری ٹيکے سے متعلقہميں چھوٹی چيچک ) لوگوں فيصد

زيادہ کثرت يہ عالمات زيادہ شديد ہوتی ہيں اور  ،مريضوں ميںوالے  نظام مامونيتکمزور ہے۔  پيش آسکتیاور بخار، 
تخفيفی )بغير  ،يہ، تاہم ۔چاہئے لينانہيں  ٹيکايہ کو ايسے افراد  ،اصوالً اس کا مطلب يہ ہے کہ، ۔ تی ہيںسے پيش آ

 ۔ ديا جانا چاہئےبچوں کو  والےليوکيميا عالمات والے وقت کی مدت( 

 
 ؟کے بارے ميں کيا خيال ہےں وپيچيدگي ہمتعلقسے  ٹيکے

ی لگے ہوئے شخص ک ٹيکاغير مطلوبہ اثرات ہوتے ہيں اور پيچيدگياں ٹيکے کے معمول کے رد عمل کے عالوہ
اگر ہيں۔ پيش آتے شاذو نادر ہی ردعمل  زا کے بعد الرجی ٹيکاويری سيال ۔ متاثر کرتے ہيں نماياں طور پر صحت کو

نہيں ديا جانا چاہئے۔  ٹيکاے ئہو تو چھوٹی چيچک کے لپايا جاتا عدم برداشت  کے تئيںيسين ائيسيٹين/نيومائميفر
بشمول  حملہردعمل کے اچانک زا الرجی  والے افراد سميت صحت مند افراد اور کمزور نظام مامونيت ميں کتابچے

 ے سے متعلقہٹيک ،اسی طرح۔ اطالع دی گئی ہےکی  معامالت مخصوص ، شنگلز اور نمونيا کےاينافائليکٹک شاک
والے افراد سے  نظام مامونيتکمزور پر عام طور  –لگے ہوئے شخص سے  ٹيکا ،)جلدی چکتے( سے متاثربيماری 

گئی ہے۔  اطالع دیکی معامالت اور ساتھ ہی پليٹليٹ ميں عارضی گراوٹ شاذ کچھ سے منتقلی کے  رابطہ کرنے –
جو ويری سيال کے ٹيکے کے وقت ظاہر ہوئے ہوں، جس کی اطالع شاذ  کے ساتھخلل ديگر ايسے اعصابی نظام کے 

 بط بھی محل نظر ہے۔وجوہاتی ر ايک معامالت ميں دی گئی تھی،

 
 مشورہکا معالج  سے متعلقممکنہ ضمنی اثرات 

 اس معلوماتی کتابچے کے عالوہ آپ کا ڈاکٹر ذاتی مشورہ دے رہا ہے۔

اگر کسی ٹيکے کے بعد ايسی عالمات ظاہر ہوتی ہيں، جو مندرجہ باال تيزی سے ختم ہونے والے مقامی اور عمومی 
 ے لئے دستياب ہوگا۔ردعمل سے آگے بڑھ جائيں تو بھی ٹيکا لگانے واال ڈاکٹر آپ کو مشورے دينے ک

 سکتے ہيں: کر سے يہاں رابطہ لگانے والے ڈاکٹر ٹيکاآپ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دستبرداری

انکارپوريٹيڈ، منجانب  کراس گرين ( بہ اجازت جرمن 09/2014)کيفيت: کا ترجمہ اصل معلوماتی کتابچہ
غلطی يا بعد ميں اصل جرمن  بھی یکس کی ترجمہ ہے اور واقعی قرار ٹيکسٹ ٹيوٹ۔ جرمن انسٹی کوخبرٹ ار

ہے۔ جاتی قبول کی نہيں داری ذمہ کی کی نظر ثانيوں کی صورت ميں اس ترجمہ کے اجراء
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 _________________________________________________________________ نام
Name 

 

  ٹيکاچھوٹی چيچک کے خالف 
Schutzimpfung gegen Windpocken 

 
کے خالف ٹيکے سے متعلق معلوماتی کتابچہ منسلک پائيں۔ يہ ان بيماريوں کے بارے  چھوٹی چيچک برائے مہربانی

ٹيکا کاری کے ذريعہ روکی جا  کے استعمال اور خود ميں ضروری معلومات پر مشتمل ہے جو ٹيکا کاری، ٹيکے
 ا ہے۔سکتی ہيں اور يہ ٹيکا کے رد عمل اور ممکنہ پيچيدگيوں کے بارے ميں بھی بيان کرت

Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken. Darin sind die 

wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über 

Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
 ٹيکے کے ادخال سے پہلے، ہم مندرجہ ذيل اضافی معلومات طلب کرتے ہيں:

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
ے کيا ٹيکا لگنے والے شخص ميں مامونی قلت )پيدائشی، بعد ميں لگی ہوئی يا دوا کی وجہ سے ہون. 1

 والی( پائی جاتی ہے؟
 Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

 (Nein)  نہيں  □  (Ja)  ہاں □

 

 معلوم الرجی ہے؟کو کوئی . کيا مريض 2
               Ist bei dem Patienten eine Allergie bekannt? 

 

 (Nein)  نہيں  □  (Ja)  ہاں □
 

  :ی؟س اگر ہاں تو کون
                    wenn ja, welche? 

 

 ماہ ميں اميونوگلوبولين ليا ہے يا خون منتقل کرايا ہے؟ 3کيا ٹيکا لگنے والے شخص نے گزشتہ . 3
 Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten ein Immunglobulin erhalten oder wurde eine 

Bluttransfusion vorgenommen? 
 

 (Nein)  نہيں  □  (Ja)  ہاں □

 
 کيا آپ بروقت حمل سے ہيں؟ بچے پيدا کرنے کی عمر والی عورتوں کے ٹيکے کے لئے:. 4

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

 (Nein)  نہيں  □  (Ja)  اںہ □

 

کے خالف ٹيکے کے بارے ميں مزيد جاننا چاہتے ہيں تو براہ کرم ٹيکا لگانے والے ڈاکٹر  چھوٹی چيچکاگر آپ 
 ۔سے پوچھيں

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

 

 ۔کارڈ ساتھ الئيںريدن ٹيکے کا  ے والےيکٹ ےبراہ مہربانی اپن
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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 اظہار رضامندی 

Einverständniserklärung 

 
 

 :)ويری سيال( کے خالف ٹيکا لگانا چيچک چھوٹی درج ذيل شخص کو 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken (Varizellen) 

 
 
 

 __________________________________________________  لگنے والے مريض نام: ٹيکا
Name des Impflings 

 

 ___________________________________________________________ تاريخ پيدائش: 
geb. am 

 
 

دوران ميں نے ٹيکا کے بارے ميں ميں نے معلوماتی کتابچے کو پڑھ ليا ہے، اور اپنے معالج کے ساتھ مشورہ کے 
 تفصيلی معلومات حاصل کر لی 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 مزيد کوئی سواالت نہيں کرنے ہيں۔ □
                             Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

 ميں چھوٹی چيچک کے خالف تجويز کردہ ٹيکے کے لئے رضامند ہوں □
                             Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Windpocken ein. 

 

مسترد کرنے کے ممکنہ نقصانات کے بارے  کے ٹيکارد کرتا / کرتی ہوں۔ اس  ٹيکاميں  □

 ۔ميں مجھے مطلع کيا گيا ہے
  Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich 

informiert. 

 

 
 

 _____________________________________________________________________________ Vermerkeنوٹ: 
 
 
 

 ____________________________________________________________________ Ort, Datumتاريخ:  اور مقام
 

 

 

قانونی اس کے  يا وہ مریض، جس کو ٹیکا لگایا جانا ہو

 دستخط کا سرپرست
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten 

 دستخط کاڈاکٹر  
Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 

 
 


