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سور سے لگنے واال وبائي زکام MECC
فلو کیا ہے؟
فلو ایک بہت ہی متعدی بیماری ہے جو وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر سانس کے نظام کو
متاثر کرتا ہے اور عالمات میں بخار  ،سردی لگنا  ،پٹھوں میں درد ہونا  ،جوڑوں میں درد  ،سر درد اور
بہت تھکاوٹ محسوس ہونا ہے۔
فلو بہت خطرناک ہوسکتا ہے اورسنگین پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے  ،یہاں تک کہ موت کا باعث بھی بن
سکتا ہے۔ بہت کم عمر کے بچوں اور بوڑھوں کو پیچیدگیاں ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔
ہر موسم سرما میں  ،سینکڑو ہذارو لوگ اپنے جی پی کے پاس جاتے ہیں اور ہزاروں فلو کی وجہ سے
اسپتال میں داخل ہوتے ہیں۔ فلو سے متعلق اموات ہر سال تقریبا -4000۔  14000کے درمیان ہوتی ہیں اور
اس کی اوسط  8000ہر سال ہوتی ہے۔
 2017۔  2018کے سرمائی فلو کے موسم کے دوران  0 ،سے  17سال کی عمر کے بچوں میں  16فلو سے
متعلق اموات کی اطالع ملی تھی (پبلک ہیلتھ انگلینڈ )2018 ،۔
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/att
achment_data/file/740606/Surveillance_of_influenza_and_other_respiratory_viru
ses_in_the_UK_2017_to_2018.pdf

میں اپنے بچے کو فلو ویکسین کیوں دوں؟
آپ کےےے بچےےے کےےی حفاظےےت کےےے عےےالوہ  ،فلےےو کےےی ویکسےےین لینےےا بیمےےاری کےےے پھےےیال کےےو کےےم کرتےےی ہےےے۔ اس سےےے
دوسرے لوگےےوں کےےو فلےےو وائےےرس لگےےنے کےےا امکےےان کےےم ہوجاتےےا ہےےے جےےن کےےو فلےےو لگےےنے کےےی صےےورت مےےیں زیےےادہ خطےےرہ
ہوسےےکتا ہے ے۔ اس مےےیں بہےےت کےےم عمےےر کےےے بچےےے  ،بہےےت بےےوڑھے اور وہ افےےراد شےےامل ہےےیں جےےو کمےےزور مےےدافعتی نظےےام
رکھتے ہیں۔
اس کےےا مطل ے یےےہ ہےےے کےےہ اپےےنے بچےےے کےےو قطےےرے پالنےےے سےےے  ،آپ اپےےنے بزرگےےوں  ،دل کےےی بیمےےاری مےےیں مبےےتال
ایےےک فےےرد یےےا ایےےک نےےئے بچےےے کےےی جےےان بچےےا سےےکتے ہےےیں جے و ابھےےی پیےےدا ہےےو۔ فلےےو انسےےان کےےو مےےار سےےکتا ہےےے لےےیکن آپ
اپنے گھر والوں اور دوستوں کو بچانے میں مدد کرسکتے ہیں جو س سے زیادہ کمزور ہیں۔

ویکسین کیسے دی جاتی ہے؟
فلےےو کےےی ویکسےےین دونےےوں نتھنےےوں مےےیں ایےےک مرتبےےہ سےےپرے کےےے طےےور پےےر دی جےےاتی ہےےے۔ یےےہ سےےوئی سےےے پےےاک ،
جلد اور بے درد ہے۔
یہ بچپن کی دیگر معمول کی ویکسینوں کے ساتھ اسی وقت دی جاسکتی ہے۔
ویکسےےین مےےیں فلےےو وائےےرس ہوتےےا ہےےے جےےو کمےےزور ھےےو چکےےا ھوتےےا ھےےے۔ یےےہ مےےدافعتی نظےےام کےےو متحےےرک کےےرتے ہےےیں
لیکن صحت مند لوگوں میں بیماری کا سب نہیں بنتے ۔

کیا ویکسین میں جیلیٹین ہے؟
ہےےاں  ،جیلیٹےےین ویکسےےین مےےیں ہےےے۔ جیلیٹےےین جےےانوروں کےےے کےےولیجن سےےے بنتےےی ہےےے۔ پورسے ین جیلیٹےےین سےےور کےےے
کےےولیجن سےےے بنتےےی ھےےے۔ ادویےےات مےےیں جیلیٹےےین کےےی تمےےام اقسےےام سےےخت صےےحت اور حفاظےےت کےےے طےےوابط کےےے
تحت تیار کی جاتی ہیں۔

فلو ویکسین میں جیلیٹین کیوں استعمال کی جاتی ہے؟
ویکسےےین کےےو مسےےتحکم کےےرنے کےےے لےےئے تاکےےہ وہ اسےےٹوری کےےے دوران محفےےوظ اور مےےوثر رہےےیں۔ تےےاہم  ،جیلیٹےےین
بہےےت پاکیےےذہ کیےےا جاتےےا ھےےے  ،ٹیسےےٹوں سےےے معلےےوم ہےےوا ہےےے کےےہ حتمےےی پروڈکےےٹ مےےیں پےےورکن ڈی ایےےن اے نہےےیں ہوتےےا
ہے۔.
)(http://vk.ovg.ox.ac.uk/vaccine-ingredients

مذذبہ رہنمذذا اور عذذایم ادارہ صذذ
می کیا کہتے ہی ؟

( )WHOویکسذذی مذذی جیلیذذ

کذذے ہذذو ے کذذے بذذار

•

 2001مےےیں  ،ڈبلیےےو ایےےے او نےےے اسےےالمی دنیےےا کےےے مےےذہبی اسےےکالرز کےےے اجےےالس کےےے نتےےائ مےےیں ،جنھےےوں
نےےے شےےریعت کےےے تحےےت ممنےےوع مصےےنوعات کےےو دیکھےےا۔ انہےےوں نےےے مشےےورہ دیےےا کےےہ دوائےےی بنےےانے کےےے عمےےل
مےےیں تبےےدیلی کےےی وجےےہ سےےے مشےےاہدہ کےےرنے والےےے مسےےلمانوں کےےے لےےئے شےےریعت کےےے تحےےت جیلیٹےےین پےےر
مشتمل ادویات جائز ہیں.
http://www.immunize.org/talking-about-vaccines/porcine.pdf

•

یے ورپین کونسےےل بےےرائے فتےےوی اور ریسےےر نےےے یےےہ فیصےےلہ دیےےا ہےےے کےےہ اگےےر ویکسےےین مےےیں پورسے ین کے ے ذرائے
کی مقدار بہت کم ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا (.)2003
(https://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/englishtranslation.pdf

•

اسےےےالمی تنظےےےیم بےےےرائے طبےےےی سےےےائنس ( )IOMSنےےےے  1995مےےےیں  ،پورسے ے ین جیلیٹےےےین پےےےر مشےےےتمل دوائےےےیں
اسےےالمی طےےور پےےر جےےائز قےےرار دیےےنے کےےے لےےئے اسےےتھالہ کےےا اسےےتعمال کیےےا تھےےا تےےاہم ان کےےے اس فرمےےان سےےے یےےہ
ظاہر ہوا ہے کہ یہ اجازت کوئی مثالی منظر نامہ نہیں تھا.

•

یہےےودی قےےوانین کےےے مطےےابق  ،غیےےر زبااانی مصےےنوعات مےےیں پورسےے ین یےےا دیگےےر جےےانوروں سےےے حاصےےل کےےردہ
اجےےےزا مےےےیں کےےےوئی مسےےےئلہ نہےےےیں ہےےےے۔ اس مےےےیں ویکسےےےین شےےےامل ہےےےیں  ،ان مےےےیں جےےےو نےےےاک  ،انجیکشےےےنز ،
سپپوزٹریز  ،کریم اور مرہم کے ذریعہ دی جاتی ہیں
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/386842/2902998_PHE_FluPorcine_QAforParents_FINAL_CT.pdf

•

مالئشےے یا فتےےوی کونسےےل نےےے بےےین االقےےوامی سےےط پےےر یےےہ حکمرانےےی دی ہےےے کےےہ عےےال اور روک تھےےام کےےے
مقصد کے لئے ویکسینیشن جائز ہے  ،کیونکہ ویکسینیشن سے انکار کرنے سے زیادہ نقصان ہوگا
)(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034117302411

کس سے رابطہ کرے۔
فلو ویکسین کے بارے میں یا اپنے بچے کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں مشورے کے لیے ،براہ کرم
 01902 682674پر ویکسینیشن یو کے سے رابطہ کریں۔

فلےےو ویکسےےین کےےے بےےارے مےےیں عمےےومی معلومےےات کےےے لے یے ،بےےراہ کےےرم ڈڈلےےی کونسےےلز کےےی ہیلتےےھ پروٹیکشےےن ٹےےیم سےےے
 01384 816 246پر یا  01384 815 097پر رابطہ کریں۔
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