
اپنے بچے کو 

والدین کیلئے معلومات
انگلینڈ میں فلو سے بچاؤ

فلو بچانا

  
سے

ہر موسم سرما میں بچوں کی 
حفاظت میں مدد کرنا۔
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معلومات۔ لئے  کے  والدین   - بچانا  سے  فلو  کو  بچے  اپنے 

  ہر سال فلو کی ویکسین ان بچوں کو 
مفت فراہم کی جاتی ہے:

میرے بچے کو فلو کی ویکسین کیوں لگانی 
چاہئے؟ 

بچوں میں فلو ایک بہت ہی ناگوار بیماری ہوسکتی ہے جو 
ان میں بخار ، ناک کی بندش ، خشک کھانسی ، گلے کی 

سوزش ، پٹھوں اور جوڑوں میں درد ، اور انتہائی تھکاوٹ 
کا سبب بن سکتا ہے. یہ کئی دن یا زیادہ وقت تک جاری رہ 

سکتا ہے۔ 

بعض اوقات معمول کے فلو کی عالمات کے بغیر بھی کچھ 
بچوں کو بہت زیادہ بخار ہوسکتا ہے اور انہیں عالج کے 

لئے ہسپتال جانے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ فلو کی سنگین 
پیچیدگیوں میں کان کی تکلیف دہ انفیکشن ، شدید 

برونکائٹس ، اور نمونیا شامل ہیں۔ 

 •  دو یا تین سال کی عمر کے بچے 
)31 اگست کو فلو کے رواں موسم کے دوران( 

•  پرائمری اسکول کے تمام بچے.
اور:

•  صحت کی ایسی حالت میں مبتال بچے جنہیں فلو 
کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ 

وه مزید معلومات جن کی بنیاد پر بچے ہر سال اسے 
حاصل کرنے کے اہل ہیں درج ذیل پر دستیاب ہیں :

www.nhs.uk/child-flu
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ویکسین کے کیا فوائد ہیں؟

ویکسین لگانے سے آپ کے بچے کو اس بیماری سے بچانے 
میں مدد ملے گی جو بچوں کیلئے بہت ہی گھناؤنی 

ہوسکتی ہے۔ فلو کی وجہ سے پانچ سال سے کم عمر بچوں 
کا ہسپتال میں داخل ہونے کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ 

اس سے آپ کے بچے سے آپ کے خاندان کے دوسرے افراد 
کو فلو لگنے امکان کم ہوجائے گا جن کو زیادہ خطرہ ہے ، 

جیسے دادا دادی یا وه جو صحت کی طویل مدتی عارضے 
میں مبتال ہیں اس سے آپ کو کام یا دوسری سرگرمیوں 

سے چهٹی لینے سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے کیونکہ آپ 
خود بیمارہوتے ہیں یا اپنے بیمار بچے کی دیکھ بھال کرنے 

کی ضرورت ہوتی ہے۔

ویکسین کتنا موثر ہے؟

اس غیر متوقع وائرس کے خالف ہمارے پاس فلو ویکسین 
ہی بہترین تحفظ ہے۔ 

ویکسین کی تاثیر میں سال بہ سال فرق آتا رہتاہے ، اسکا 
انحصار گردش میں موجود فلو کی قسم اور ویکسین کے 

تقابل پر ہوتا ہے۔ برطانیہ میں بچوں کو دی جانے والی 
ویکسین عام طور پر اس کے متعارف ہونے کے بعد سے فلو 

کے خالف اچھی حفاظت فراہم کرتی ہے۔

اتنے سارے بچوں کو یہ ویکسن کیوں پیش 
کی جارہی ہے؟

ویکسنیشن سے بچوں کو بچاو میں مدد کے حصول کے 
ساتھ ساتھ انفیکشن پھیلنے کا بھی کم امکان رہتا ہے ، اور 

اس سے خاندان کے دوسرے افراد اور دوستوں کو تحفظ 
فراہم کرنے میں مدد ملتی ہے۔
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میرے بچے کو پچھلے سال فلو کی 
ویکسینیشن دی گئ تھی۔ کیا انہیں اس سال 

ایک اور کی ضرورت ہے؟

جی ہاں؛ ہر سال فلو کے وائرس بدل جاتے ہیں لہذا ویکسین 
کو اپڈیٹ کیا جاسکتا ہے۔ اسی وجہ سے ، ہم آپ کو مشورہ 
دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کو اس سال دوبارہ فلو سے بچاو 

کی ویکسن دی جائے ، چاہے پچھلے سال بھی اس کو یہ 
ویکسین کیوں نہ دی گئی ہو۔

میرے بچے کو ویکسین کون دے گا؟ 

دو ، اور تین سال کی عمر کے بچوں کو عام طور پر 
پریکٹس نرس * کے ذریعے ان کے جنرل پریکٹس )جی پی( 

میں یہ ویکسینیشن دی جائے گی۔

تقریبا تمام پرائمری اسکول کی عمر کے بچوں کو اسکول 
میں ویکسینیشن فراہم کی جائے گی۔ 

جن بچوں کو گھر میں پڑھایا جاتا ہے انہیں ویکسین فراہم 
کی جائے گی ، بشرطیکہ وہ اہل عمر میں ہوں۔ والدین اپنی 
مقامی این ایچ ایس انگلینڈ پبلک ہیلتھ کمیشننگ ٹیم سے 

انتظامات کے بارے میں معلومات حاصل کرسکتے ہیں۔ 

تفصیالت یہاں مالحظہ کی جاسکتی ہیں: 
www.england.nhs.uk/about/ 

regional-area-teams  ویکسین کیسے 
دی جائے گی؟

زیادہ تر بچوں کو یہ ناک کے اسپرے کے طور پر دیا جاتا 
ہے۔

   آپ کے بچہ اہل ہوگا بشرطیکہ وہ رواں فلو سیزن کے دوران  31 اگست کو   * 
اس کی عمر دو یا تین سال ہو۔
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کیا ویکسین فلو کا سبب بن سکتی ہے؟

نہیں ، ویکسین فلو کا سبب نہیں بن سکتی ہے کیونکہ اس 
سے ہونے والے وائرس کو کمزور کردیا گیا ہے تاکہ ایسا نہ 

ہو۔

تو ناک کا اسپرے کیسے کام کرتا ہے؟ 

ناک کے اسپرے میں وائرس ہوتے ہیں جو ان کو فلو کی 
وجہ سے روکنے کے لئے کمزور کردیئے گئے ہیں لیکن آپ کے 
بچے کو قوت مدافعت بڑھانے میں مدد کریں گے۔ جب آپ 
کے بچے کا اس قسم کے فلو وائرس سے واسطه پڑتا ہے تو 
یہ انفیکشن سے لڑنے میں مدافعتی نظام کی مدد کرتا ہے۔ 

ویکسین ناک میں جلدی جذب ہوجاتی ہے ، یہاں تک کہ اگر 
آپ کے بچے کو اسپرے لگنے کے فورا بعد چھینک آتی ہے تو 
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کام نہیں کیا 

ہے۔

کیا ویکسین کے کوئی مضر اثرات ہیں؟

بچوں میں بہتی ہوئی ناک یا بند ناک ، سر درد ، عام تھکاوٹ 
اور کچھ بھوک کی کمی وافع ہوسکتی ہے۔ تاہم ، یہ فلو یا 
فلو سے وابستہ پیچیدگیاں پیدا کرنے سے کہیں زیادہ کم 

خطرناک ہیں۔ سنگین سائیڈ افیکٹس عام نہں ہیں۔
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میرے بچے کا کیا ہوگا جو صحت کے مسائل 
سے دوچار ہے؟

کچھ صحت کے مسائل رکهنے والے بچے ، اچهے انتظام 
کے باوجود، اگر انہیں فلو ہوجائے تو شدید پیچیدگیوں کا 
خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر اہم ہے کہ ان بچوں 

کو قطرے پالئے جائیں۔ ان مسائل میں شامل ہیں:

•   سانس لینے میں شدید دشواری ، مثال کے طور پر ، 
شدید دمہ جب باقاعدگی سے سانس لینے یا منہ سے لی 

جانے والی اسٹیرائڈز کی ضرورت ہوتی ہے 
•   دل کا سنگین عارضہ  

•   گردے یا جگر کی شدید بیماری  

•   ذیابیطس  

•   بیماری یا عالج کی وجہ سے امیونوسپریشن ، مثال کے 
طور پر ، کینسر یا طویل مدتی اسٹیرایڈ استعمال کے 

لئے کیموتھریپی یا ریڈیو تھراپی کا عالج  
•   تلی کے مسائل ، یا تو اس وجہ سے کہ تلی ہٹا دی گئی 

ہے )یسپلیونیا( یا صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے ، 
مثال کے طور پر ، سکل سیل یا کولیاک مرض کی وجہ 

سے  
•   آپ کا جی پی یہ بھی تجویز کرسکتا ہے کہ 

آپ کا بچے کو ویکسین لگائی جائے اگر 
آپ کے بچے کی ایسی حالت ہو جس 

کی وجہ سے اعصابی نظام پر اثر 
پڑتا ہو جیسے دماغی فالج۔

ان بچوں کو چھ ماہ کی عمر سے 
ہر سال فلو کی ویکسینیشن لگانی 
چاہئے۔ زیادہ تر کو ناک سے متعلق 
اسپرے کی ویکسین دی جائے گی 

لیکن یہ دو سال سے کم عمر بچوں 
کو نہیں دی جانی چاہئے۔ 
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ان بچوں کو ، اور ان لوگوں کو جن کیلئے ناک کے دریعے 
اسپرے طبی وجوہات کی بناء پر موزوں نہیں ہیں ، انہیں 

فللو ویکسین انجیکشن لگائی جائے گی۔ 

اگر آپ کا بچہ صفحہ 6 پر درج صحت کی عارضے میں 
مبتال ہے لیکن اسے اسکول میں ویکسین نہیں دی جارہی 

ہو تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے جی پی سے اپوائنٹمنٹ کا 
بندوبست کرنے کے لئے رابطہ کریں۔ 

اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ آیا آپ کے بچے کو فلو کی 
ویکسینیشن کی ضرورت ہے یا آپ کو مزید مشوروں کی 

ضرورت ہے تو ، اپنے پریکٹس نرس ، جی پی یا صحت سے 
متعلق وزیٹر سے بات کریں۔

ویکسین کب دی جائے گی؟

دو اور تین سال کی عمر کے بچوں کو موسم سرما سے 
پہلے ویکسین دینے کے باري میں آپ کے بچے کی جی پی 
سرجری کو آپ سے رابطہ کرنا چاہئے۔ اگر آپ نے نومبر کے 

اوائل تک ان کے جی پی سے نہیں سنا ہے تو اپوائنٹمنٹ کے 
لئے ان سے براہ راست رابطہ کریں۔

پرائمری اسکول کی عمر کے بچوں کے لئے موسم خزاں 
کے ٹرم کے دوران اسکول میں ایک ویکسینیشن 

سیشن منعقد ہوگا۔ آپ کی مقامی صحت 
کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم اسکول کے 

ذریعے آپ سے رابطہ کرے گی۔ 

اگر آپ کا بچہ پرائمری اسکول میں 
ہے اور اس کی صحت کی حالت 

اییسی ہے جس سے انھیں فلو 
کا خطرہ بڑھ جاتا ہے )صفحہ 6 

دیکھیں( ، آپ اپنے بچے کے جی پی 
سرجری سے ویکسین فراہم کرنے کے 

لئے کہہ سکتے ہیں اگر آپ اسکول 
ویکسینیشن سیشن تک انتظار نہیں 

کرنا چاہتے یا اگر یہ آپ کی ترجیح ہے۔ 
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کیا ایسے بچے بهی ہیں جنہیں ناک کی 
ویکسین نہیں لینی چاہئے؟ 

چونکہ پہلے سے طبی مسائل رکهنے والے بچوں کو فلو کی 
پیچیدگیاں الحق ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اسلئے انہیں 

ویسکین لگانا خاص طور پر یہ ضروری ہے۔ 

بچے ناک کی ویکسین نہیں لے سکتے ہیں اگر: 

 •   ان کا فی الحال سینہ خراب ہو یا پچھلے 72 گھنٹوں 
میں خراب رہا ہو،، انہیں تحفظ میں تاخیر سے بچنے کے 

لئے مناسب فلو ویکسین انجیکشن  لگانی چاہئے
      •  

   – دمہ * یا 
– انڈے کی الرجی انافیالکسیس* کی وجہ سے انہیں 

انتہائی نگہداشت کی ضرورت پڑی ہو۔
 •   انیہیں کوئی ایسا عارضہ ہو، یا ایک ایسا عالج کر رہے 

ہوں جو ان کے مدافعتی نظام کو سختی سے کمزور 
کردیتا ہے یا ان کے گھر میں کسی فرد کو تنہائی کی 

ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انکی مدافعت شدید طور پر 
متاثر شده ہے  

 •  ویکسین کے کسی بھی دوسرے اجزا سے الرجک ہیں **

اگر آپ کے بچے کو ایک یا زیادہ طبی مسائل یا عالج کی 
وجہ سے فلو سے زیادہ خطرہ ہے اور وہ ناک سے فلو کی 

ویکسین نہیں لے سکتا تو ان کو فلو ویکسین کی انجکشن 
لگانی چاہئے۔

 *      ان دو گروہوں کے بچوں کو اپنے سپیشلسٹ سے مشورہ لینے کی سفارش کی 
جاتی ہے اور انہیں ہسپتال میں ناک کی ویکسین لگانے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔

**   http:/xpil.medicines.org.uk   پر ویب سائٹ دیکھیں اور ویکسین کے اجزاء 
کی فہرست کے لئے سرچ باکس میں فلوینز ٹیٹرا درج کریں۔
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اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ آیا آپ کے بچے کو ویکسین کی 
انجیکشن لگانی چاہئے یا ناک کی ویکسین لینی چاہئے تو 
براہ کرم  اسکول کی حفاظتی ٹیکوں کی ٹیم یا نرس یا 

اپنی سرجری کے جی پی سے رابطہ کریں۔

جن بچوں کو ناک کے اسپرے سے بچاؤ کی ویکسین دی 
گئی ہو انہیں ویکسین لینے کے بعد تقریبا دو ہفتوں تک گهر 
میں موجود انتہائی کمزور مدافعتی نظام والے لوگوں سے 

رابطہ کرنے سے گریز کرنا چاہئے۔  
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کیا میرے بچے کو بھی دوسرے ویکسینوں 
کی طرح فلو ویکسین دی جاسکتی ہے؟

جی ہاں۔ بچپن کی دیگر تمام ویکسین کیطرح فلو کی 
ویکسین بهی ایک ہی وقت میں دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ 

کے بچے کو بخار ہے تو ویکسینیشن میں تاخیر کی جاسکتی 
ہے۔ نیز ، اگر کسی بچے کی ناک شدیر طور پر بند ہوجاتی 

ہے یا اس کی ناک بہتی ہے تو وه ویکسین اس کے سسٹم کا 
حصہ بننے سے روک سکتی ہے۔ اس صورت میں ان کی فلو 
کی ویکسینیشن اس وقت تک ملتوی کی جاسکتی ہے جب 

تک کہ ان کی ناک کی عالمات ختم نہ ہوجائیں۔

کیا ناک کی ویکسین میں خنزیر )پورکین 
جیلیٹین( سے حاصل کردہ جیلیٹین موجود 

ہے؟

جی ہاں۔ ناک کی ویکسین میں جلیٹین )پورکین جیلیٹین( 
کی ایک انتہائی پروسیسڈ شکل ہوتی ہے ، جو بہت سی 

ضروری دوائوں میں کسی حد تک استعمال ہوتی ہے۔ 

جیلیٹین ویکسین وائرس کو مستحکم 
رکھنے میں مدد کرتا ہے تاکہ ویکسین 
فلو کے خالف بہترین تحفظ فراہم 

کرے۔
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معلومات۔ لئے  کے  والدین   - بچانا  سے  فلو  کو  بچے  اپنے 

کیا میرے بچے کو ویکسین انجیکشن لگائی 
جاسکتی ہے جس میں جلیٹین نہیں ہوتا ہے؟

اس پروگرام کے تحت صحتمند بچوں کو انجیکشن والی 
ویکسین نہیں دی جاتی ہے۔

تاہم ، اگر آپ کے بچے کو ایک یا زیادہ طبی مسائل یا عالج 
کی وجہ سے فلو کا خطرہ زیادہ ہے اور وہ ناک سے فلو کی 

ویکسین نہیں لے سکتا ہے تو اسے انجکشن کے ذریعے فلو 
کی ویکسین لگانی چاہئے۔

ناک کی ویکسین خاص طور پر چھوٹے بچوں کو فلو کے 
خالف تحفظ فراہم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اس سے 

ننهے بھائی یا بہن جو ٹیکہ لگانے کے لئے بہت کم عمر ہے، 
نیز خاندان کے دوسرے افراد )مثال کے طور پر دادا دادی( 
جو فلو کی پیچیدگیوں سے زیاده متاثر ہوسکتے ہیں، کو 

درپیش خطرہ بهی کم ہوجاتا ہے 

بعض عقائد والے لوگ میڈیکل مصنوعات میں پورکین 
جیلیٹین کے استعمال کو قبول کرتے ہیں – بہر حال یہ 

فیصلہ آپ ہی پر منحصر ہے۔ پورکین جیلیٹین اور ناک فلو 
ویکسین کے بارے میں مزید معلومات کے لئے دیکهـ لیں  

www.nhs.uk/child-flu-FAQ 

میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کرسکتا 
ہوں؟

مزید معلومات کیلئے  www.nhs.uk/child-flu   دیکهـ 
لیں اگر آپ کے مزید کوئی سواالت ہیں تو اپنے جی پی ، 
پریکٹس نرس ، اپنے بچے کی اسکول نرس کیساتهـ بات 

کریں۔
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پہلی بار جون 2015 کو شائع ہوا

1.  اپنے بچے کی حفاظت کریں۔   
  یہ ویکسین آپ کے بچے کو فلو اور برونکائٹس اور 
نمونیا جیسی سنگین پیچیدگیوں سے بچانے میں 

مدد دے گی

2.   اپنے کنبے اور دوستوں کی حفاظت کریں۔
  اپنے بچے ویکسین دینے سے زیادہ سے زیادہ کمزور 

دوستوں اور کنبہ کے تحفظ میں مدد ملے گی۔

 3. کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔
  ناک کا اسپرے بالتکلیف اور آسان ہے۔

 4.      یہ فلو سے بہتر ہے۔ 
  ناک سے اسپرے فلو سے بچانے میں مدد 

دیتا ہے ، دنیا بھر کے 
الکھوں بچوں کو دیا گیا 

ہے اور اس کا حفاظتی 
ریکارڈ بہترین ہے۔

 5. پیسے بچائیں۔ 
  اگر آپ کے بچے کو 
فلو لگتا ہے تو ، آپ 

کو کام سے وقت 
نکالنا ہوگا یا بچوں 

کی دیکھ بھال کے ليے 
متبادل بندوبست کرنا پڑے 

گا۔

www.nhs.uk/child-flu

http://www.nhs.uk/child-flu

