
 نیوموکوکل بیماری ےک خالف ویکسی   
 

یا کا نام ہے جو پھیپھڑوں میں ورم، کان میں ورم یا سائنسائٹس   کا  چہرے ےک اندر خالؤں میں ورم(  )نیوموکوکس ایک بیکٹر

خون میں زہر پھیلنا )سیپسس( یا  اس یک وجہ ےس ہونے وایل بیماری شدید بیھ ہو سکتی ہے جیےس  تاہمسبب بن سکتا ہے 

 جھیّل کا ورم )میننجائٹس( اور 
ے

ح بلند ہے   امواتاس بیماری ےس ہونے وایل دماغ ے اچھا تحفظ  یک شر ۔ نیوموکوکل ویکسیں

۔   ہے
ی

 فراہم کرت

 

: لگوان  کا مشورہ دی نیوموکوکل ویکسی   ان لوگوں کو    ا جاتا ہے

 سال ےس زیادہ عمر ےک سب افراد  65 •

 وہ افراد  •

  

O  جنہی  مدافعتی نظام کو کمزور کرن  وایل کوئی بیماری ہو 

O  جو مدافعتی نظام کو کمزور کرن  وایل دوائیاں لیتی ہوں 

O   دائیم بیماریاں ہوں اور/یا بعض دورسی اییس کیفیات ہوں جن یک وجہ ےس نیوموکوکل بیماری کا خطرہ بڑھ  جنہی 

 جاتا ہے  

O  ےس  ویلڈنگ  وہ لوگ جنہی   جنہی  اپت  پیشے یک وجہ ےس انفیکشن لگن  کا زیادہ خطرہ ہو جیش لیبارٹریوں کا عملہ اور

 ۔ ےس واسطہ پڑتا ہے   خارج ہون  واےل ذّرات

 

؟   کسی   وی  کیوں لگوائی جائی

،  شدید   ، اکثر انتہائی نگہداشت ےک شعنے می   لوگوں کو ہسپتال می  داخل ہونا پڑتا ہے
نیوموکوکل بیماری می  مبتال ہون  واےل اکثر

ح    تقریاور اموات یک رسے
 
۔   20  با  فیصد ہے

 

۔ اس کا انفیکشن ایک شخص ےس دورسے تک   ، بالخصوص صحتمند بچوں می  یا ناک اور حلق می  پایا جاتا ہے نیوموکوکل بیکٹث 

ہ ےس(۔    لیکن کچھ لوگوں ےک لن   قطرات ےک ذریےع پھیلتا ہے )جیش کھانیس، چھینک وغث 
 لوگ بیماری می  مبتال نہی  ہونی

اکثر

۔ انفیکشن لگن  یک صورت می  شدید نیوم ۔ مؤثر ترین حفاظتی اقدام ویکسینیشن ہے  وکوکل بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے

 

۔ آپ ےک لن  خطرے ےک عوامل پر منحرص، ان ویکسیث   کو الگ الگ یا مال کر     دستیاب ہی 
دو مختلف نیوموکوکل ویکسیث 

۔ دونوں ویکسیث    یا یک وجہ ےس نیوموکوکل بیماری استعمال کیا جاتا ہے ےک خالف اچھا     ہون  واےل پھیپھڑوں ےک ورماور ایس بیکٹث 

۔   ہی 
 تحفظ فراہم کرئی

 
؟   ویکسی   یہ    چاہت 

 کتنا اکثر لگوائ 

۔ بالعموم ہر یہ   سال بعد   10ویکسی   اچھا اثر رکھتی ہے لیکن اس ےس ملن  واال تحفظ وقت ےک ساتھ ساتھ کم ہو جاتا ہے

۔ خطرے ےس دوچار کچھ گروہوں ےک لن  اس ےس کم وقف  ےس ویکسی    نیوموکوکل ویکسی   یک نتی ڈوز لگوان  کا مشورہ دیا جات ا ہے

۔  ۔ یہ فیصلہ آپ کا ڈاکثر آپ یک بیماری یک نوعیت ےک لحاظ ےس کرتا ہے  دہرانا مناسب ہو سکتا ہے

 

؟   ویکسی   کیا یہ   ضمت  اثرات رکھتی ہے

عمل یا دورسے    نیوموکوکل ویکسی   
ّ
۔ الرجک رد یک وجہ ےس ٹیکا لگن  یک جگہ پر درد، رسخ  اور سوجن، نث   بخار ہو سکتا ہے

۔   شدید ضمت  اثرات شاذونادر ہی 

 

؟   نیوموکوکل ویکسی   مجھے    کہاں ےس مل سکتی ہے

ورت پر غور کرتا ہے اور ویکسین  نیوموکوکل ویکسی   یک ض 
۔ دو سال ےس  آپ کا فیمیل ڈاکثر یا کوئی دورسا ڈاکثر یشن پیش کرتا ہے

۔   خطرے ےس دوچار خاص  کم عمر ےک بچوں کو بچوں ےک ویکسینیشن پروگرام ےک ذریےع نیوموکوکل ویکسی   پیش یک جائی ہے

ی مشورے یک فیس ادا   ۔ دورسے لوگوں کو ویکسی   یک قیمت اور ڈاکثر گروہوں ےک لوگوں کو نیےل نسخ  پر ویکسی   مل سکتی ہے

۔ جن ۔ لوگوں کو اپت  پیشے یک وجہ ےس بیماری کا خطرہ ہو، انہی   کرئ  پڑئی ہے
ی

 اپت  آجر یک طرف ےس ویکسی   یک پیشکش مےل یک

 

 



ا ویکسی   ےک ساتھ یہ   
 لگوا سکتا/سکتی ہوں؟  نیوموکوکل ویکسی   کیا می  دورسی ویکسیث   جیش انفلوئث 

 جا سکتی ہی  
ا ویکسیث   ایک ساتھ لگوائی ۔ نیوموکوکل  و لیکن دون نیوموکوکل اور انفلوئث   ں الگ الگ بازو می  لگائی جائ  چاہییی

۔   ویکسی   ضف ہر دسویں سال لگوائی جائی

 

؟ویکسیث    مجھے کونیس    لگ چیک ہی 

:  SYSVAKی ویکسینیشث   کو نیشنل ویکسینیشن رجسثر 
ی

۔ آپ کو یہاں معلومات ملی  یک  می  درج کیا جاتا ہے

https://helsenorge.no/vaksiner/minevaksiner  

  

؟   کیا آپ مزید معلومات لینا چاہتی ہی 

۔   اییس اپت  فیمیل ڈاکثر ےس بات کریں کہ آيا آپ کو کوئی   بیماری ہے جس یک وجہ ےس شدید نیوموکوکل بیماری کا خطرہ ہے

:  نارویجن انستر    www.fhi.no/pneumokokkvaksineٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ یک ویب سائیٹ بیھ دیکھی 

 

 

 

 

 

 

http://www.fhi.no/pneumokokkvaksine

