ﮐﯿﺎ آپ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﭽﮯ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ  21ﺗﺎ  81ﺳﺎل ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮨﮯ؟ ان ﮐﮯ
(CCOCOGNINEMﻣﯿﻨﻨﮕﻮﮐﻮﮐﻞ وﯾﮑﺴﯿﻦ ﮐﮯ ﺗﺤﻔﻆ ﻣﯿﮟ )ALﺗﻮﺳﯿﻊ ﮐﺮواﺋﯿﮟ
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 2014کے بعد سے ،سیروگروپس  W ،Cاور  Yکی وجہ سے میننگوکوکل کی بیماری کے کیسز میں
اضافہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں 12 ،سال کی عمر میں میننگوکوکل  Cکا احاطہ کرنے والے ایک
ٹیکے کو کیلنڈر میں ایسے ایک اور ٹیکے کے ساتھ تبدیل کردیا گیا ہے جو میننگوکوکل کے چار
سیروگروپس ( W ،C ،Aاور  )Yکے خالف تحفظ فراہم کرتا ہے۔
مینینگوکوکل بیماری نایاب لیکن سنگین نوعیت کی ہے اور اس کے ضمنی اثرات بھی ہو سکتے
ہیں اور تاعمر رہنے والی سنجیدہ نوعیت کی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔
نوعمر اور نوجوان افراد کو یہ انفیکشن الحق ہوسکتا ہے ،اور یہاں تک کہ اگر وہ کسی بھی قسم
کی عالمات کا شکار نہیں ہوتے تو بھی وہ اپنے بہنوں/بھائیوں ،دادا/دادی/نانا/نانی اور دوستوں میں
بھی اسے منتقل کر سکتے ہیں۔
لہذا  12سال کی عمر میں ویکسینیشن کے عالوہ 13 ،سے  18سال کی عمر کے نوجوان افراد کو
بھی ویکسینیشن کروانی چاہیئے۔
صرف ایک ٹیکے سے ہم اپنا اور دیگر تمام افراد کا تحفظ کرتے ہیں۔
یہ ٹیکہ دسمبر  2022تک مرحلہ وار بنیادوں پر جاری رہے گا۔
اﭘﻨﮯ ﻋﻼﻗﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﺤﺖ ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ دی ﮔﺌﯽ ﮨﺪاﯾﺎت ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔ اﮔﺮ آپ
ﮐﮯ ذﮨﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮاﻻت ﮨﯿﮟ ،ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﻓﺎرﻣﯿﺴﯽ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﯿﮟ۔
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اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯿﮯ ﺗﺎﮐه آپ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ان ﭼﯿﺰوں ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮ ﺳﮑﯿﮟ ،ان ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮ
ﺳﮑﯿﮟ اور ﺑﯿﻤﺎری ﺳﮯ ان ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮ ﺳﮑﯿﮟ
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کیا آپ کے کسی بچے کی عمر  12تا  18سال کے درمیان ہے؟ ان کے
میننگوکوکل( )MENINGOCOCCALویکسین کے تحفظ میں توسیع کروائیں
 2014کے بعد سے ،سیروگروپس  W ،Cاور  Yکی وجہ سے میننگوکوکل کی بیماری کے کیسز میں
اضافہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں 12 ،سال کی عمر میں میننگوکوکل  Cکا احاطہ کرنے والے ایک
ٹیکے کو کیلنڈر میں ایسے ایک اور ٹیکے کے ساتھ تبدیل کردیا گیا ہے جو میننگوکوکل کے چار
سیروگروپس ( W ،C ،Aاور  )Yکے خالف تحفظ فراہم کرتا ہے۔
مینینگوکوکل بیماری نایاب لیکن سنگین نوعیت کی ہے اور اس کے ضمنی اثرات بھی ہو سکتے
ہیں اور تاعمر رہنے والی سنجیدہ نوعیت کی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔
نوعمر اور نوجوان افراد کو یہ انفیکشن الحق ہوسکتا ہے ،اور یہاں تک کہ اگر وہ کسی بھی قسم
کی عالمات کا شکار نہیں ہوتے تو بھی وہ اپنے بہنوں/بھائیوں ،دادا/دادی/نانا/نانی اور دوستوں میں
بھی اسے منتقل کر سکتے ہیں۔
لہذا  12سال کی عمر میں ویکسینیشن کے عالوہ 13 ،سے  18سال کی عمر کے نوجوان افراد کو
بھی ویکسینیشن کروانی چاہیئے۔
صرف ایک ٹیکے سے ہم اپنا اور دیگر تمام افراد کا تحفظ کرتے ہیں۔
یہ ٹیکہ دسمبر  2022تک مرحلہ وار بنیادوں پر جاری رہے گا۔
اپنے عالقے میں موجود صحت کی خدمات کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ اگر آپ
کے ذہن میں کوئی سواالت ہیں ،تو اپنے صحت کے مرکز یا فارمیسی سے پوچھیں۔
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اس بارے میں مزید جانیے تاکہ آپ اپنے بچے کو ان چیزوں کی وضاحت کر سکیں ،ان کی مدد کر
سکیں اور بیماری سے ان کی حفاظت کر سکیں
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