
 

 

مامونيتيں، جو ڻيکا لگانے کے طور بهی جانی جاتی ہيں، عام طور پر انجيکشن کے ذريعہ فراہم کی جاتی ہيں۔ يوکے ميں بچوں کو 
جاتے ہيں۔ ڻيکے لگائے جانے سے متعلق آپ ہيلدی چائلڈ پروگرام کے حصہ کے طور پر متعدد بيماريوں کے خالف ڻيکے لگائے 

کو اپنے جی پی، پريکڻس نرس يا معائنہ کار صحت کی طرف سے صالح مل سکتی ہے۔ والدين کے پاس رکهے جانے والے طبی 
ميں ايک ريکارڈ رکها جاتا ہے، جو آپ کے پاس رہنے والی ايک ايسی کتاب ہے جو آپ کے بچہ کی ) ريڈ بک(بچہ کا ريکارڈ 

 متعلق معلومات پر مشتمل ہوتی ہے۔ صحت سے

مامونيتيں خاص طور پر ابتدائی پانچ سالوں کے دوران فراہم کی جاتی ہيں۔ بيماری کے خطره کو کم سے کم کرنے کے لئے مناسب 
پن بچ! وه اسی کے لئے ہيں -عمر ميں ڻيکے لگوانا اہم ہے۔ اپنے معائنہ کار صحت يا جی پی سے صالح لينے ميں تردد نہ کريں 

 کی مامونتيں مفت ہيں اور زياده تر آپ کے جی پی کی سرجری ميں فراہم کی جاتی ہيں۔

اس بات کو يقينی بنانے کے لئے کہ تحفظ جاری رہے کچه مامونيتيں ايک سے زائد بار فراہم کی جاتی ہيں۔ اسے بوسڻر کے نام 
 ا جائے۔سے جانا جاتا ہے، اس لئے يقينی بنائيں کہ يہ آپ کے بچہ کو فراہم کي

تا  28اگر آپ حمل سے ہيں تو آپ کے جی پی کی سرجری ميں آپ کو کالی کهانسی کا ڻيکا بهی ديا جائے گا۔ مثالی وقت حمل کے 
 ہفتے ہيں، آپ کا بچہ کالی کهانسی کے انفيکشن سے محفوظ پيدا ہوگا، جو چهوڻے بچوں کے لئے ايک بہت سنگين انفيکشن ہے۔ 32

1. 
مہينے کی عمر ميں شروع ہوتا ہے، جب بيماری کے تئيں بچہ کی قدرتی قوت مدافعت کم ہونا شروع مامونيت کا عمل دو 

 ہوجاتی ہے۔

2. 
 آپ کا معائنہ کار صحت آپ کو بتائے گا کہ مقامی مامونيت کے سيشن کب عمل ميں آرہے ہيں۔

3. 
 ہيں پوری زندگی تحفظ فراہم کرتی ہيں۔مامونتيں آپ کے بچہ کو صرف بچپن ميں ہی تحفظ نہيں فراہم کرتيں، بلکہ وه ان

 جی پی کہتے ہيں
مامونيتوں کا استعمال بچوں کو ان بيماريوں سے محفوظ رکهنے کے لئے کيا جاتا ہے جو بہت سنگين طويل الميعاد پيچيدگيوں 

 اور موت کا بهی سبب بن سکتی ہيں۔

وه حفاظتی مامونتيں جو آپ کے بچہ کو فراہم کی جاتی ہيں ان سے ہونے واال تهوڑا درد برداشت کئے جانے کے قابل ہوتا 
 ہے۔ 

 مامونيتيں

 

 ابهی اور مستقبل ميں اپنے بچہ کو تحفظ فراہم کريں



ديکهيں يا  www.nhs.ukاگر آپ اپنے بچہ کو فراہم کی جانے والی مامونيتوں کے بارے ميں مزيد معلومات چاہتے ہيں تو 
 ی پی سے بات کريں۔اپنے معائنہ کار صحت، پريکڻس نرس يا ج

 

    

  

 ہے جاتا کيا فراہم تحفظ خالف کے جن بيمارياں وه
 )Hib(، پوليو اور ہيموفائلس انفلوئنزا ڻائپ بی )کالی کهانسی(ڈفتهيريا، ڻيڻنس، پرڻوسس • 

 نيموکوکل بيماری• 

 روڻاوائرس • 

 Hibڈفتهيريا، ڻيڻنس، پرڻوسس، پوليو اور • 

 )MenC(مننگوکوکل گروپ سی کی بيماری • 

 روڻاوائرس • 

 Hibڈفتهيريا، ڻيڻنس، پرڻوسس، پوليو اور • 

 نيموکوکل بيماری• 

 •Hib/MenC 

 نيموکوکل بيماری• 

 )جرمن خسره(خسره، کن پهيڑ اور روبيال • 

ناک ميں ڈالنے کا فلو کا ڻيکا آئنده سالوں ميں بتدريج عمر کے ديگر مرحلوں  -انفلوئنزا • 
 ريکڻس نرس يا معائنہ کار صحت سے رجوع کريںتک بڑهايا جائے گا، اپنے پ

 خسره، کن پهيڑ اور روبيال• 

 )اسکول بوسڻر-پری(ڈفتهيريا، ڻيڻنس، پرڻوسس اور پوليو • 

 کب مامون بنايا جائے
 دو مہينے کی عمر پر

 

 تين مہينے کی عمر پر

 

 چار مہينے کی عمر پر

 

 -مہينے کے درميان کا بچہ  13اور  12
 پہلے يوم پيدائش کے ايک مہينہ کے اندر

 

 دو، تين اور چار سال کی عمر کے اندر

 

تين سال چار مہينے کے بچے يا اس کے 
 فورا بعد



 

 مامونيت سے متعلق معلومات۔ NHS: ذريعہ

 

 معائنہ کار صحت کہتے ہيں
محفوظ جگہ ميں رکهيں۔ يہ آپ کے پاس ان کے بچپن کی مامونيتوں کا واحد يقينی بنائيں کہ آپ اپنے بچہ کی ريڈ بک کسی 

ڻيکا بچپن کے ڻيکے کے معمول کے  MenBمکمل ريکارڈ ہے اور بعد کی زندگی ميں اکثر ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ 
 پروگرام کے حصہ کے طور پر متعارف کرايا جائے گا، اپنے معائنہ کار صحت سے معلوم کريں۔

 


