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مںی عمو� حفاظیت ڻ�کوں � پ�شکش � ساتھ ساتھ یہ  6گ��ڈ 
آپ � ب�� �  ش�ٹ د�گر مفت حفاظیت ڻ�کوں � بار� مںی جو 

ورت ہو  ۔ممکنہ �ض
گ

ن � وضاحت کر� �  ا�
 

، مالحظہ   حفاظیت ڻ�کوں � بار� مںی م��د معلومات � ل�ئ
 fraserhealth.ca/immunizations  اور    immunizebc.caک��ں؛   

 
 
 

ن  میننگوکوکل � کانجوگ�ٹ ن (منی  �) -� -و�کسنی
Meningococcal C Conjugate Vaccine (Men-C-C) 

۔ یہ �ا � خالف تحفظ فراہم کرئت �� ض میننگوکوکل ڻائپ � ب�کڻ�ی  و�کسںی

 خطر� مںی ڈال�ض وا� انف�کشن پ�دا کرتا �� ج�سا  
گ

�ا شد�د اور زند� یہ ب�کڻ�ی
، اور  کہ دماغ کو لپیڻ�ض وا� جھ� کا انف�کشن ج� میننجائیٹس کہا جاتا ��
۔ اس کا نت�جہ دما�ض نقصان  خون کا انف�کشن ج� سیپڻ�س�م�ا کہا جاتا ��

۔  لوگ اس ب�ماری � موت   � زائد  15مںی �  100اور بہرە پن ہو سکتا ��
۔   کا شکار ہو�ت ہںی

یہ انف�کشن ا�ک شخص � دو�� مںی پھ�لتا �� جب متاثرە شخص بات  
کر�، کھا�� �ا چھین� اور دو�ا شخص ان جراث�م � قطرات کو سا�س � 

م��ض � تھوک یہ انف�کشنذر�� اندر � جا�ئ جو ہوا مںی موجود ہوں۔
و�ات شئ�ی کر�ض � ب� پھ�لتا �� �، ج�سا کہ چوم�ض �، �ا ک  ۔ھانا، م�ش

 م��د معلومات � لئ�ی مالحظہ ک��ں؛ 

.HealthLinkBC File #23a 

ض � چند ا�ک حفاظیت ت�کوں � بار� مںی  ممکن �� کہ طلباء اپ�ض بچںب
مار�وں � سکتا �� کہ وە کچھ ب� ہو  ،تازە ت��ن نہ ہوں۔ اس کا مطلب �� 

۔با آسائض محفوظ نہ ہوں جو حفاظیت ڻی� انہںی   محفوظ رکھ سک�ت ہںی
� رضامندی � ہم ہر وە حفاظیت ڻ�کہ اپ�ض مامون�ت � کلینکس پر آپ  
 ۔ںہو  �ئ لگوا  جو انہوں �ض نہںی سک�ت ہلگا 

  

 

ن (ایچ اے)  ہیپاڻائیٹس اے و�کسنی
Hepatitis A Vaccine (HA) 

۔  ض ہ�اپاڻائیٹس اے وائرس � خالف تحفظ فراہم کرئت ��  یہ و�کسںی
۔ � نقصان پہنچاتا ��

�
 یہ وائرس  جگر پر حملہ آور ہوکر ا

یہ وجہ بنتا �� بخار ، بھوک نہ لگنا،  مت�، الیٹ معدے � درد، شد�د 
تھکاوٹ، گہر� رنگ � پ�شاب، زرد پاخا�ض اور جلد اور آنکھوں � 

 پ�الہٹ �۔ 
۔ جب آنتوں � حرکت (یہ وائرس بدن �  ) � ذر�� خارج ہوتا �� پاخا�ض

ا�ک متاثرە شخص  ڻوائلٹ � استعمال � بعد اچ� ط�ح اپ�ض ہاتھ 
نہںی دھوتا، تو وە اس وائرس کو پھ�ال�ض کا باعث بنتا �� جب وە کھانا 

 ت�ار کر� �ا ان اش�اء کو چھو�ئ جو دو�� اپ�ض منہ مںی ڈال�ت ہوں۔ یہ 
۔  کھانا    آلودە پی�ض � پائض �ا آلودە وا ئرس   کھا�ض � ذر�� ب� پھ�لتا ��

، مالحظہ ک��ں؛  م��د معلومات � ل�ئ
HealthLinkBC File #33 

ن (ا�م ا�م آر) � ، رو��ال و�کسنی �  خ�ە، کن پ�ی
� ، رو��ال  � ن ، و���س�ال خ�ە، کن پ�ی  )وی (ا�م ا�م آر  و�کسنی

                                                                                                                               Measles, Mumps, Rubella Vaccine(MMR) 
                                                                                                            Measles, Mumps, Rubella, Vericella Vaccine(MMRV) 

ض  ۔ مختلف   3  ا�م ا�م آر و�کسںی  وائر�ض � خالف تحفظ فراہم کرئت ��
ض ان ۔  3 ہںی ا�م ا�م آر وی و�کسںی  وائر�ض � ساتھ ساتھ چکن پا�س وائرس (و���س�ل�ا) � خالف ب� تحفظ فراہم کرئت ��

 
 

بہت � �خ، چبھن وا�  ج� چکن پا�س ب� کہا جاتا �� و���س�لیہ 
۔ یہ صورِت حال بگڑ کر پھپھڑوں �  پھوڑ� تمام بدن پر پ�دا کرتا ��

�ل انف�کشن (نمون�ا)، دماغ � سوجن ( ا�س�فوالئیٹس) اور جلد � ب�کڻ�ی
۔ دماغ � سوجن دور�، بہرە پن، دما�ض  انف�کشن مںی بدل سکیت ��

۔   نقصان �ا موت کا باعث بن سکیت ��

ن مںی � ہر وائرس پھ�ل سکتا �� جب متاثرە م��ض بات کر�، کھا�� ا
�ا چھن� اور دو�ا شخص سا�س � ذر�� ان جراث�م � چھو�ٹ قطروں کو 

ندر � جا�ئ جو ہوا مںی موجود ہوں۔ لوگ اس ب�ماری کا شکار ہو سک�ت ا
ہںی ا�ر وە ا�� سطح کو چھو لںی جو وائرس � آلودە ہوں۔ یہ وائرس 

و�ات  م��ض � تھوک �، ج�سا کہ چوم�ض �، �ا کھانا   شئ�ی کر�ض �ا م�ش
۔  و���س�لیہ پھوڑوں � نکل�ض وا� مواد � رابطہ � � ب� پھ�لتا ��

۔  صورت مںی ب� پھ�لتا ��

 

 

تمام بدن پر خارش، زکام ج�� عالمات، اور بخار کا باعث بنتا خ�ە 
۔اس کا انف�کشن کان اور پ ۔ خ�ە ���  ھیپھڑوں تک پھ�ل سکتا ��

ا�س�فوالئیٹس) الحق (مںی � ا�ک م��ض کو دما�ض سوجن  1000شکار 
۔ یہ سوجن دور�، بہرە پن، دما�ض  نقصان �ا موت کا باعث ہو سکیت ��

۔  بن سکیت ��

� � بخار، � درد اور گ� اور گالوں مںی موجود تھوک � غدود �  کن پ�ی
۔  تق��با  مںی  20سوجن � ساتھ ساتھ خص�ی � سوجن ب� پ�دا کر�ت ہںی

� � م��ض کو دماغ � اندروئض تہہ کا انف�کشن  ٹ � ا�ک کن پ�ی
 ۔(میننجائیٹس) اور بہرە پن الحق ہوجاتا �� 

نا ذائ�دە بچوں مںی  9مںی �  10پ�دا��ش نقص پ�دا کرئت �� ہر رو��ال 
جن � والدە کو حمل � دوران یہ ب�ماری الحق ہو۔ پ�دا��ش نقص مںی 

بہرە پن، آنکھوں � مسئ�، دل کا نقص، اور جگر اور دماغ کا نقص شامل 
۔  ۔ رو��ال حمل ضائع کر�ض �ا مردە پ�دا�ش � وجہ ب� بن سکیت ��  ہںی

 

 
HealthLinkBC File #14a  اور   HealthLinkBC File #14e.    م��د معلومات � ل�ئ مالحظہ ک��ں؛ 

 
 
 

https://immunizebc.ca/
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/meningococcal-c-conjugate-men-c-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/tests-treatments-medications/medications/hepatitis-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/measles-mumps-rubella-mmr-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/measles-mumps-rubella-and-varicella-mmrv-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/measles-mumps-rubella-and-varicella-mmrv-vaccine
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ن (ی� ڈ�پ  آیئ یپ وی)  -�شنج، خناق، کا� کھا��، غ�ی فعال پولیو � و�کسنی
ن (آیئ یپ وی)غ�ی فعال                                 Tetanus, Diphtheria, Pertussis, Inactivated Polio Vaccine (Tdap-IPV)پولیو � و�کسنی

Inactivated Polio Vaccine (IPV)                                                                                                                                                              
ض  -ڈ�پ ئٹ  ۔   4آئئ ئپ وی و�کسںی  ب�مار�وں � خالف تحفظ فراہم کرئت ��

ورت ہو۔  ض � چ� ہوں اور انھںی محض پولیو � بچاؤ � �ض ض ان لوگوں � ل�ئ �� جو پہ� � ئٹ ڈ�پ و�کسںی  آئئ ئپ وی و�کسںی
 

ج� وو�پنگ کف ب� کہا جاتا �� ہوا � نالیوں کا ا�ک  کا� کھا��
۔  �ا � ذر�� ہوتا �� �ا خطرنا� انف�کشن �� جو پرڻوسس ب�کڻ�ی یہ ب�کڻ�ی

پھ�ل سکتا �� ا�ک شخص � دو�� مںی ، متاثرە شخص  �کھا�س�ض �ا 
چھنک�ض اور دو�� شخص � ان قطرات کو  سا�س � ذر�� اندر � 

 جا�ض � جو ہوا مںی موجود ہوں۔ 

) � راب� � وجہ  وائرس پولیو متاثرە شخص � آنتوں � حرکت (پاخا�ض
۔ ا�سا ہو سکتا ��   جب پی�ض کا پائض �ا کھانا پاخا�ض � آلودە � پھ�لتا ��

 200ہوں۔ پولیو کا نت�جہ بازوؤں �ا ڻانگوں � معذوری ہو سکتا �� ہر 
۔   مںی � ا�ک شخص مںی  اور حیت کہ یہ موت � وجہ ب� بن سکتا ��

، ہڈیوں کا اینڻھنال� جا ب� کہا جاتا �� درد � ساتھ پڻھوں � ج��شنج
�ا میٹ مںی ر�تا �� اور  ڻوڻنا اور سا�س � ۔ یہ ب�کڻ�ی مسئ� پ�دا کرتا ��

۔ ہر  مںی �  5جسم مںی ک� زخم �ا کھر�پ ہوئئ جلد � داخل ہوتا ��
۔  ا�ک شخص ج� یہ ب�ماری لگ جا�ئ مر سکتا ��

 
�ا پھ�ل سکتا �� ا�ک  خناق ۔ یہ ب�کڻ�ی نا� اور گ� کا پ�چ�دە انف�کشن ��

شخص � دو�� مںی ، متاثرە شخص  �کھا�س�ض �ا چھنک�ض اور دو�� 
�ا  شخص � ان قطرات کو  سا�س � ذر�� اندر � جا�ض � �ا اس ب�کڻ�ی

� آلودە سطحات کو چھو�ض �۔ یہ ب�ماری سا�س � سخت مسئ�، دل 
۔ اس ب�ماری کا شکار � مسئ مںی  10� اور پڻھوں � معزوری پ�دا کرئت ��

۔   � ا�ک شخص � موت واقع ہوجائت ��
 

HealthLinkBC File #15a  اور   HealthLinkBC File #13.   م��د معلومات � ل�ئ مالحظہ ک��ں؛     

ن � ممکنہ ری   رّد عملو�کسنی
Possible reactions to vaccines 

۔ عام ریبہت � بچوں کو  ض � کوئئ ری ا�کشن نہںی ہوتا ��  و�کسںی
ض لگائئ گیئ ا�کشن مشتمل ہوتا �� درد، ��ض �ا  سوجن پر جس جگہ و�کسںی

  ہو، � درد، بخار اور تھکن۔ یہ ری ا�کشن معمو� ہو�ت ہںی اور 
�
 24 عموما

۔   48�   گھنڻوں � دوران چ� جا�ت ہںی

ض لگوا�ض �ا ا�م ا�م آر وی ا�م ا�م آر  دن بعد، ری  12) � 7 � سات (و�کسںی
ا�کشن مشتمل ہو سکتا �� خ�ە � ط�ح جلد � خارش پر، جوڑوں � درد، 

ض لگوا�ض �  ا�م ا�م آر ویاور گال ور گردن � غدود � سوجن پر۔    2و�کسںی
 جو چکن پا�س ج�� لگیت 

گ
ہف�ت بعد ، آپ کو معمو� خارش نظر آ�ئ �

منتقل ہو�ض � بچا�ض � ل�ئ چھالوں کو ہو۔ وائرس کو دو�� لوگوں مںی 
۔  ڈھانپ کر رکھںی یہاں تک کہ وە خشک ہوجائںی اور جلد سخت ہوجا�ئ

ض لگوا�ض � بعد م��د سنج�دە ری ا�کشن  شاذو نادر،  ا�م ا�م آر و�کسںی
مںی  3000مشتمل ہو سکتا �� دوروں پر جو بخار � وجہ � ہوں(تق��با 

(  خون � خلیوں مںی � ا�ک کو )،  عار�ض ک� جو خون بہ�ض � روک�ت ہںی
 
�
دس اور دماغ � سوزش �ا اینس�فالئیٹس (مںی � ا�ک کو )،  30000   تق��با
 مںی � ا�ک کو)۔ ال�ھ

مںی � ا�ک � ب� کم فرد کو)، ا�ک بچہ کو دس ال�ھ بہت شاذو نادر (
 خطر� مںی ڈال�ض واال الرجک ری ا�کشن ب� ہو سکتا �� 

گ
۔ شد�د اور زند�

یہ مشتمل ہو سکتا �� چھپا�، سا�س � مشکل �ا گ� ز�ان �ا ہونڻوں � 
سوجن پر۔ ا�ر ک� ب�� کو شد�د ری ا�کشن ہو ، کلنک مںی موجود نر�ض 

 اس کا عالج کر�ض کو ت�ار ہںی اور ب�� کو ق��یب ا�مرجن� ڈیپارڻمنٹ مںی 

پر   1-1-9تو ،منتقل کر د�ا جا�ئ گا۔ ا�ر کلنک � بعد ری ا�کشن واقع ہو 
 کال ک��ں۔

� صورت مںی طیب سہول�ات فراہم  تمام شد�د اور غ�ی متوقع ری ا�کشن 
 کر�ض وا� ڈا��ٹ کو ر�ورٹ ک��ں۔

 

ن نہنی لگواین چاہئ�ی   کس کو و�کسنی
Who should not get a vaccine 

 
ض   مندرجہ ذ�ل لوگوں � ل�ئ تج��ز کردە نہںی ہںی و�کسںی

ض � ک�  • ض � خورا� � �ا و�کسںی وە لوگ جن کو گزشتہ و�کسںی
ری ا�کشن مںی ہوا ہو۔ شد�د الرجک ری ا�کشن ب� ح� � 

چھپا�، سا�س کا مرض، گ�، ز�ان اور ہونڻوں � سوجن شامل 
۔   ہںی

کچھ لوگ جن کا مدافعیت نظام ب�مار�وں �ا طیب عالج � وجہ �   •
 کمزور ہو۔

کرا�ا ہو �ا خون � مصنوعات    تبد�لخون وە لوگ جنھوں �ض  •
 ماە � دوران استعمال � ہوں۔  11گذشتہ 

اور اس کا عالج نہںی کرا�ا (��  دق و سلوە لوگ جن کو �دست  •
ض  ممکن �� کہ تو ) جا ر�ا  وە لوگ ا�م ا�م آر �ا چکن پا�س و�کسںی

۔   لگوا�ض � اہل نہ ہو سکںی
ی سنڈروموە لوگ جن کو  • ن ب�ی انف�کشن � بعد ہو، بہت  گلنی

ض � لگ�ض �  ہفتوں � اندر (بغ�ی   8ناپ�د ل�کن ، �شنج و�کسںی
ض نہںی  –ک� دو�ی وجہ �)ان کو ئٹ ڈ�پ  آئئ ئپ وی  و�کسںی

۔ یہ ا�ک شاذ و نادر صورت حال �� جو کمزوری اور  لگوائض چاہئ�ی
۔   پڻھوں � معذوری پ�دا کرئت ��

ہوں �ا چکن پا�س، ا�م ا�م آر، اور ایچ ئپ  �مل ح جو  وە لوگ •
ض لگوا�ض � پہ� ا�ک ماە � اندر   کر ر��   حمل کا ارادەوی و�کسںی

 ہوں۔ 

ض لگوا�ض  آپ کو زکام �ا دو�ی ب�ماری � معمو� عالمات � وجہ � و�کسںی
۔  ورت نہںی  مںی دیر کر�ض � کوئئ �ض

، تو مامون رکھ�ض ا�ر کووڈ � وجہ � کوئئ طالب علم / طالبہ علم  ب�مار ��
 .� کلنک مت جائںی بل�ہ طیب سہول�ات فراہم کر�ض وا� ڈا��ٹ � بات ک��ں

 

 

 و�کسین�شن � بعد اپ�ض ب�� � د�کھ بھال کرنا
ض (ڻائ�لینول �ا اسڻور براںڈ )  ک� ب� بخار �ا درد � صورت مںی ب�� کو �ا تو ا�سیڻامینوفںی

(ا�ڈول �ا اسڻور برانڈ)۔ کب� ب� ک� صورت مںی �ر �ا پھر آئیب�  دیں ض سال � کم  18وفںی
�ن �ا اسڻور برانڈ عمر  ب�� کو   Reye’s Syndrome)یہ(  .) مت دیںاے ا�س اے (ا�س�پ

۔ پ�دا کر سکیت  شاذو نادر حا لت جو  دماغ و جگر مںی سوجن �� 
 

Reye’s Syndrome  متعلق �
 معلومات � ل�ئ مالحظہ ک��ں؛ 

 
84HealthLinkBC File # 

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/tetanus-diphtheria-pertussis-polio-tdap-ipv-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/polio-vaccine-ipv
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/polio-vaccine-ipv
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/reye-syndrome

