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 نیشنل انسڻیڻیوٹ آن
ایجنگ کے بارے میں

رائرسن  کی  ٹورنٹو   )NIA( ایجنگ  آن  انسٹیٹیوٹ  نیشنل 
کا  تحقیق  اور  پالیسی  عوامی  ایک  قائم  میں  یونیورسٹی 

سے  طریقہ  کامیاب  میں  بھر  زندگی   NIA ہے.  مرکز 
کے  بڑھنے  عمر  ہے.  وقف  لئے  کے  رسیدگی  عمر 

معاشرتی  اور  نفسیاتی  جسمانی،  معاشی،  پر  معامالت 
مینڈیٹ  کے  اس  کرنا  غور  میں  تناظر  وسیع  کے  بہبود 

ہے. منفرد  میں 

مبنی،  پر  شواہد  کراس-ڈسپلنری،  توجہ  کی  اے  آئی  این 
ہے  مرکوز  جانب  کی  راہبری  کی  تحقیق  عمل  قابل  اور 
پیش  جانب سے  آبادی کے  رسیدہ  کی عمر  کینیڈا  کہ  تا 

لئے  کے  نمٹنے  سے  مواقعوں  اور  چیلنجوں  متعدد  کردہ 
خاکہ  بنیادی  کا  کار  طریق  اور  پالیسی  عوامی  بہتر  ایک 

جائے۔  کیا  فراہم   )blueprint(

شعبے  سرکاری  اور  نجی  سطح،  ہر  کی  حکومت   NIA

رسیدہ  عمر  اداروں،  تعلیمی  داروں،  شراکت  کے 
باشندوں  کے  کینیڈا  اور  تنظیموں،  وابستہ  سے  لوگوں 

کام  ساتھ  کے  تعاون  باہمی  اور  تعمیری  ساتھ  کے 
کی  تعلیم  عوامی  اور  قیادت  قومی  لیے  کے  کرنے 

ہے. پرعزم  لیے  کے  فراہمی 

سینئرز  نیشنل   )NIA(اے آئی  این  عالوہ،  کے  اس 
کی  مرکز  علمی  ایک  لئے  کے   )NSS( اسٹراٹیجی 
پر  شہادتی-بنیاد  کہ  جو  ہے،  کرتا  کام  سے  حیثیت 

کینیڈا  پورے  جو  ہے  دستاویز  پالیسی  پذیر  ارتقاء  ایک 
اور  ماہرین  کے  سازی  پالیسی  محققین،  سرکردہ  کے 
مشترکہ  کی  گروپ  ایک  کے  تنظیموں  ہولڈر  اسٹیک 

تھی. ہوئی  شائع  میں   2014 بار  پہلی  اور  ہے  تصنیف 

نشاندہی  کی  باتوں  بنیادی  چار  ان   )NSS( ایس  ایس  این 
میں  بارے  کے  بڑھنے  عمر  میں  کینیڈا  جو  ہے  کرتا 

آگے  کو  معلومات  ذریعے  کے  تحقیق  پر  شہادتی-بنیاد 
آئی  این  لئے  کے  کرنے  آگاہ  سے  پالیسیوں  اور  بڑھانے 

اور  مفید  آزاد،  ہیں:  کرتے  رہنمائی  کی  کام  کے  اے 
گھر  زندگیاں؛  متحرک  اور  مند  صحت  شہری؛  مشغول 
کے  والوں  کرنے  نگہداشت  اور  نگہداشت؛  قریب  کے 

معاونت. لئے 

 )UHN( یو ایچ این
 اورسائینائےہیلتھ 

)Sinai Health( کے 
صحت مند طریقہ سے عمر 
رسیده ہونے اور طب پیری 

 )Geriatrics( پروگرام
کے بارے میں

ورک  نیٹ  ہیلتھ  یونیوسٹی  اور  ہیلتھ  سائینائے 
اور  ہونے  رسیدہ  سےعمر  طریقہ  مند  صحت  کا 

ایجنگ  )ہیلدی  پروگرام   )Geriatrics( جیریاٹرکس 
پیچیدہ  خصوصاً  افراد،  ضعیف  تمام  جیریاٹرکس(  اینڈ 
ہے.  وقف  لئے  کے  بھال  دیکھ  کی  افراد  کمزور  اور 
ہیں،  کرتے  تحقیق  ہیں،  کرتے  مہیا  مہارت  باہمی  ہم 

خود  ہیں،  کرتے  نافذ  کو  ماڈلز  اختراعی  کے  نگہداشت 
مند  اور صحت  ہیں،  دیتے  تعلیم  کو  دوسروں  اور  کو 
ساتھ  کے  داروں  شراکت  تمام  لیے  کے  بڑھانے  عمر 

ہیں. کرتے  کام  کر  مل 



مصنفین
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مصنفین

رہنمائی کی اس دستاویز کو ان لوگوں نے لکھا تھا:

 ڈاکڻر سمیر سنہا، ایم ڈی، ڈی فل، ایف آر سی پی سی،
اے جی ایس ایف

ڈائریکٹر آفجیریاٹرکس )Geriatrics( سائینائے ہیلتھ اینڈ یونیورسٹی 
ہیلتھ نیٹ ورک؛ ڈائریکٹر آف ہیلتھ پالیسی ریسرچ، نیشنل انسٹیٹیوٹ 
آن ایجنگ؛ ایسوسی ایٹ پروفیسر، ڈپارٹمنٹس آف میڈیسن، فیملی اینڈ 
کمیونٹی میڈیسن، ہیلتھ پالیسی، مینیجمنٹ اینڈ ایویلویشن، یونیورسٹی 

آف ٹورنٹو

 محترمہ سبینہ وہره-ملر، ایم ایس سی 
غیر مبہم سائنس )Unambigous Science( کی بانی

ڈاکڻر جینی جان اسڻون، ایم ڈی، پی ایچ ڈی، ایف آر سی پی سی 
ڈائریکٹر، انفیکشن پریوینشن اینڈ کنٹرول، سائینائےہیلتھ؛ ایسوسی 
ایٹ پروفیسر، ڈیپارٹمنٹ آف لیبارٹری میڈیسن اینڈ پیتھوبیالوجی، 

یونیورسٹی آف ٹورنٹو
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فہرست مواد
میں عمر رسیده بالغ ہوں، کیا مجھے COVID-19 کا ویکسین لگوانا چاہئے؟

ویکسینز کیسے کام کرتی ہیں؟

ایم آر این اے )mRNA( کیا ہے اور ویکسین بنانے میں کس طرح استعمال ہوتا ہے؟

اڈینو وائرس )adenovirus( کیا ہے اور ویکسین بنانے میں یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے؟

 COVID-19 ویکسینز بہت کم وقت میں تیار کی گئی ہیں. کیا ان کی تیاری میں اہم اقدامات چھوڑ دیئے گئے ہیں، 
اور کیا وه محفوظ ہیں؟

کیا COVID-19 ویکسینزعمر رسیده بالغوں میں موثر ہیں؟

عمر رسیده بالغوں میں COVID-19 ویکسین کے مضر اثرات کیا ہیں؟

 کیا لوگوں کو ویکسینیشن کے بعد کی عالمات کی روک تھام کے لئے ویکسین لگانے سے پہلے ایسیڻامنوفین
)جسے Tylenol بھی کہا جاتا ہے( یا نان-ا سڻیرائڈل اینڻی انفلیمیڻری دوائیں لینا چاہیے؟

کیا ان عمر رسیده افراد کو COVID-19 ویکسین لگوانا محفوظ ہے جن کا مدافعتی نظام متاثره ہے؟

ایسڻرا زینیکا AstraZeneca( COVID-19( ویکسین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ میرے لئے ایک آپشن ہے؟

 میں نے سنا ہے کہ اسڻرا زینیکا )AstraZeneca( ویکسین لگنے کے بعد لوگوں میں خون کے جمنے کے 
واقعات ہوئے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟

میں نے سنا ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد عمر رسیده بٖالغ جان بحق ہو رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟

 کیا ڈیمینشیا )dementia( میں مبتال عمر رسیده افراد کے لئے COVID-19 ویکسین محفوظ ہے اور اسے لگانے کی 
سفارش کی گئی ہے؟

میں ایک عمر رسیده بالغ ہوں جس کو پہلے ہی COVID-19 ہو چکا تھا، کیا مجھے ویکسین لگوانے کی ضرورت ہے؟

کیا ویکسین لگوانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے COVID-19 لگ جائے گا؟

میں نے سنا ہے کہ ویکسین میں موجود مواد مضر ہیں، کیا یہ سچ ہے؟

کیا COVID-19 ویکسین، وائرس کی ظاہر ہونے والی نئی قسموں )variants( کے خالف حفاظت کرے گی؟

میں کمیونڻی میں رہنے واال ایک عمر رسیده بالغ ہوں، مجھے ویکسین کب لگے گی؟

 میں کسی عمر رسیده بالغ کی دیکھ بھال کر رہا/رہی ہوں جو ویکسین نہیں لگوانا چاہتا/چاہتی، میں انہیں کیسے
قائل کروں کہ یہ محفوظ ہے؟

 میں نسلی نوعیت کی کمیونڻی کا ممبر ہوں اور COVID-19 ویکسین لگوانے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں، مجھے
کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرے لئے محفوظ ہے؟

اب جبکہ ویکسین لگنے کا عمل جاری ہے، ہم معمول کی زندگی کب گزار سکیں گے؟

کیا دیگر ویکسینز بھی ہیں جو مجھے لگنی چاہئیں؟
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 COVID-19 وبائی بیماری کے آغاز سے ہی یہ یقین رہا

 ہے کہ ہمارے لیے “معمول” کی زندگی کی طرف لوٹنے
کا واحد راستہ محفوظ اور موثر ویکسینوں کی تیاری اور 

 تقسیم ہے.

 )Pfizer-BioNTech( 2020 کے اواخر میں، فائزر-بائیواین ٹیک

اور موڈرنہ )Moderna( کی تیار کردہ دو ویکسینز کینیڈا، 
ریاستہائے متحدہ اور یورپ میں منظور کی گئیں، تاکہ 

بالغوں کو COVID-19 سے بیمار ہونے اور ممکنہ طور 
پر مرنے سے بچایا جاسکے. 2021 کے اوائل میں، کینیڈا 
میں دو اضافی ویکسینز استعمال کے لئے منظور کی گئیں؛ 

ایک اسٹرا زینیکا )AstraZeneca( کی طرف سے آکسفورڈ 
یونیورسٹی کے ساتھ شراکت داری میں اور ایک جانسن اینڈ 
جانسن کی طرف سے. ایک سال سے بھی کم عرصے میں 

ان ویکسینوں کی تیاری اور منظوری کی خبروں کو جوش و 
خروش اور امید لیکن شکوک و شبہات کا بھی سامنا کرنا پڑا 
ہے، خاص طور پر عمر رسیدہ بالغوں اور ہمارے معاشرے 

 کے سب سے زیادہ کمزور ممبروں کے مابین. 

COVID-19 کی ان ویکسینوں کے بارے 
میں بہت سارے جائز سواالت اورغلط 

فہمیاں موجود ہیں، وه کیسے تیار 
ہوئیں، اور ہماری ذاتی صحت کے لئے 

 یہ کیا معنی رکھتی ہیں.

مندرجہ ذیل میں کچھ عمومی سواالت ہیں جو عمر رسیدہ 
کینیڈینز میں COVID-19 ویکسین کے بارے میں پیدا ہوتے 

ہیں اور اس کے ساتھ شواہد سے باخبر جوابات جو تازہ ترین 
حقائق کے حصول میں آپ کی مدد کریں گے.

عمر رسیده کینیڈینزکو لگانے کے 
لیےجو ویکسینز کینیڈا میں منظور کی 

گئی ہیں ان کو انتہائی محفوظ اور موثر 
پایا گیا ہے. 

COVID-19 ویکسین لگوانےکے ساتھ بہت سارے فوائد 

وابسطہ ہیں - سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو وائرس 
لگنے کا خدشہ ہے تو وہ آپ کے بیمار ہونے کے خطرے کو 

کم کردیں گے اور آپ کےاردگرد لوگوں کی حفاظت کریں 
 گے جن کو سنگین بیماری کا خطرہ بھی ہوسکتا ہے. 

کینیڈا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی اور کینیڈا کے میڈیکل اینڈ 
نرسنگ ایسوسی ایشنز کی سفارش ہے کہ تمام عمر رسیدہ 
کینیڈینزکو جب بھی وہ لگانے کے قابل ہوں، ویکسین لگوا 
لینی چاہیئے. آپ کے جسم کو حسب ضرورت مدافعت یا 

تحفظ فراہم حاصل کرنے کے لیے منظور شدہ ویکسینزفائزر-
 )Moderna( موڈرنہ ،)Pfizer-BioNTech( بائیواین ٹیک

 اور ایسٹرازینیکا )AstraZeneca( کی دو خوراکوں 
)doses( کی ضرورت ہوتی ہے. منظورشدہ جانسن اینڈ 

جانسن کی ویکسین سے حسب ضرورت مدافعت یا تحفظ 
حاصل کرنے کے لیے اس کی صرف ایک خوراک کی 

 ضرورت ہوتی ہے. 

مکمل طور پر ویکسین لگنے کے کچھ 
ہفتوں بعد، توقع کی جاتی ہے کہ ان میں 

 COVID-19 سے ہرایک ویکسین آپ کو
سے متاثر ہونے پر ہسپتال میں داخل 

ہونے یا مرنے سےبچانے میں بنیادی 
طور پر %100 موثر ثابت ہوگی.

تعارف

میں عمر رسیده بالغ ہوں، کیا مجھے 
COVID-19 کا ویکسین لگوانا چاہئے؟
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آپ کا مدافعتی نظام آپ کے جسم میں ہرنامعلوم چیز پر 
حملہ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسے کہ وائرس 
یا بیکٹیریا. جب اس کا کسی نئی چیز سے سامنا ہوتا ہے، 
جیسے کہCOVID-19 وائرس، تو جسم کو اپنے مدافعتی 

نظام یا دفاع کو تیز کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے. چونکہ 
اس سے پہلے اس نے کبھی بھی یہ وائرس نہیں دیکھا تھا، 

اس لیے جب تک وہ مزاحمت کے لئے تیار ہو اس وقت تک 
تو شاید انفیکشن نے پہلے ہی بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا 

ہو گا، جو بعض اوقات شدید بیماری اور موت کا سبب بن 
سکتا ہے. لیکن، ایک بار اس وائرس سے لڑنے کے بعد، 
یہ ایک خاص قسم کی قوت مدافعتی میموری یا دیرپا تحفظ 
بھی پیدا کرتا ہے جو اس وائرس سے لڑنے کے طریقوں 

کو یاد رکھنے میں مدد کرتا ہے. لہذا، اگلی بار جب آپ اسی 
وائرس سے رابطہ میں آئیں گے، آپ کے کو جسم کو وہ یاد 
ہوتا ہے اور اس کے خالف اپنے دفاعی نظام کو تیزی سے 

 یکجا کرنے کے قابل ہوتا ہے. 

یہیں سے ویکسینز فائدہ مند ثابت ہوسکتی ہیں. وہ جسم کو 
بیماری پیدا کرنے والے متعدد حیاتیات کے خالف مدافعتی 
ردعمل کو بڑھانے کی اجازت دیتی ہیں. اس کا مطلب یہ 
ہے کہ بعد میں، اگر آپ کے جسم کو بیماری پیدا کرنے 

والے ایسے حقیقی حیاتیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے 
لیے آپ کو حفاظتی ٹیکے لگےہوئے ہیں تو، وہ تیزی سے 
اس کی شناخت کر سکتا ہے اور ردعمل دے سکتا ہے اور 
صحت کے سنگین مسائل پیدا ہونے سے قبل اس کوشکست 

 دے سکتا ہے.

روایتی ویکسین، بیماری پیدا کرنے والے سالم حیاتیات 
کی چھوٹی یا غیر فعال خوراکوں یا اس سے پیدا ہونے 

والے پروٹینز پر مشتمل ہوتی ہیں، جو جسم میں مدافعتی 
نظام کو مشتعل کرنے کے لیےداخل کیےجاتےہیں. کچھ 

روایتی ویکسینز ایم آر این اے )mRNA( سالمہ بنانے کی 
ہدایات لے جانے کے لئے ایک کمزور شدہ اڈینو وائرس 

)adenovirus( کا استعمال کرتی ہیں جو اب انسانوں میں 

انفیکشن کا سبب نہیں بن سکتا ہے، پھروہ ایم آر این اے 
سالمہ ہمارے جسموں کو ہدایت دیتا ہے کہ وائرل پروٹینز 

کیسے بنائیں. تاحال منظور شدہ دونوں ہی ایسٹرازینیکا 
 COVID-19 اور جانسن اور جانسن )AstraZeneca(

 ویکسینز ایڈینووائرس ویکسین ہیں. اس کے برعکس، 
 ایم آر این اے )mRNA( ویکسینزصرف ایم آر این اے 
سالمہ ڈلیور کرتی ہیں، جو پھر جسم کو خود سے کچھ 

 وائرل پروٹینز تیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے.
  فائزر-بائیواین ٹیک )Pfizer-BioNTech( اور

 موڈرنہ )COVID-19 )Moderna ویکسینز کی
بنیادایم آراین اے پر مبنی ہیں۔

ایم آر این اے )mRNA( کیا ہے اور 
 ویکسین بنانے میں کس طرح

استعمال ہوتا ہے؟

ایم آر این اے )mRNA( یا میسنجر آر این اے 
  )messenger RNA(، ہمارے جسم میں قدرتی طور

 پر پائے جانے واال ایک سالمہ ہے اور نسخہ کارڈ کی
طرح ہے جو بنیادی طور پرجینیاتی ہدایات کو عملی جامہ 

پہناتا ہے. ایم آر این اے )mRNA( ہمارے جسموں کو 
 ضروری پروٹینزبنانے کی ہدایات دیتا ہے.

COVID-19 وبائی بیماری سے پہلے، 
محققین کئی دہائیوں سے ایم آر این اے 

)mRNA( کی بنیاد پر مبنی عالج کے 
 ساتھ اسڻدی اور کام کر رہے ہیں. 

جیسے ہی COVID-19 کا سبب بننے والے وائرس کے 
 بارے میں ضروری معلومات دستیاب ہوئیں، سائنس 

 دانوں نے سب سے پہلے منظور ہونے والی ایم آر این 
اے )COVID-19 )mRNA ویکسینز کی ڈیزائننگ شروع 

 )mRNA( کردی. ان ویکسینز میں، سنتھیٹک ایم آراین اے

ویکسینز کیسے کام کرتی ہیں؟
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جسم کو یہ بتانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ 
بےضرر ‘اسپائیک پروٹین’ کا ایک چھوٹا ٹکڑا بنائے جو اصل 

COVID-19 وائرس کی سطح پر پایا جاتا ہے. یہ ویکسینز، 

ایم آر این اے )mRNA( ہدایاتیں یا ایک ‘نسخہ کارڈ’ ڈیلیور 
کرکے کام کرتی ہیں جو جسم کو اسپائک پروٹین کی تھوڑی 

مقدار تیار کرنے کی ہدایت کرتی ہیں. ہمارا جسم جانتا ہے 
کہ یہ پروٹین اس کا اپنا نہیں ہے اور COVID-19 وائرس 

“اسپائک پروٹین” کے خالف حفاظتی اینٹی باڈیز تیار کر کے 
مدافعتی ردعمل پیدا کرتا ہے لہذا اگر بعد میں ہمارا جسم 

کا کسی اصل COVID-19 کا سبب بننے والے وائرس سے 
رابطہ ہوتا ہے تو، یہ اس سے لڑنے کا طریقہ فوری طور پر 
جانتا ہے. ویکسین میں موجود ایم آر این اے )mRNA( جسم 

میں زیادہ دیر نہیں رہتا ہے، کیونکہ یہ جلد ٹوٹ جاتا ہے. 
ویکسین سے ایم آر این اے )mRNA( آپ کے ڈی این اے 

)DNA( میں داخل نہیں ہوسکتا ہے. 

ایم آر این اے )mRNA( ویکسینز ایک ولولہ خیز سائنسی 
پیشرفت ہے، اور ہمیں دوسرے وائرسوں جیسے انفلوئنزا، 

زیکا )Zika(، ریبیز )Rabies( اور سائٹومیگالو وائرس 
)CMV( کے لئے ویکسین ڈیزائن کرنے میں مدد دے گی. 

کینسر سے لڑنے کے ایک جدید طریقہ کے طور پر بھی ایم 
آر این اے )mRNA( ویکسینزپر تحقیق جارہی ہیں.

اڈینو وائرس )adenovirus( کیا ہے 
اور ویکسین بنانے میں یہ کس طرح 

استعمال ہوتا ہے؟

اڈینو وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو عام ٹھنڈ لگنے کا سبب 
بن سکتا ہے. اڈینو وائرس لونیت )genome( کا اچھی طرح 

سے مطالعہ کیا گیا ہے، لہذا سائنس دان جانتے ہیں کہ یہ 
کس طرح کام کرتا ہے اور اس میں تبدیلی کرنے اور اس کو 

کمزور کرنے کا کیا طریقہ ہے تا کہ جب یہ ویکسین بنانے 
میں استعمال ہوتا ہے تو وہ خود اپنی ہی کاپیاں نہ بنا سکے. 
کمزور شدہ ویکسینز میں آپ کو بیمار کرنے کی اہلیت نہیں 

ہوتی، تاہم، یہ کمزور شدہ ایڈینو وائرس پھر بھی مضبوط 
مدافعتی ردعمل کو متحرک کرسکتے ہیں. اڈینووائرس 

کی ویکسینز نہ صرف ڈیزائن کرنےمیں آسان ہیں بلکہ ان 
کی بڑےپیمانے پرپیداوار بھی آسان ہےجو وبائی امراض 

کےدوران خاص طورپرمفیدہے. 

ان ویکسینز میں، COVID-19 وائرس ‘اسپائک پروٹین’ 
کو بنانے کے لئے کی ہدایات کو تبدیل شدہ اڈینو وائرس 

میں داخل کیا جاتا ہے. اسٹرا زینیکا )AstraZeneca( اور 
جانسن اینڈ جانسن COVID-19 ویکسینز اپنی ویکسین بنانے 
کے لیے مختلف قسم کے اڈینو وائرس استعمال کرتے ہیں. 

جب کسی فرد کے جسم میں اسے انجکشن کے ذریعے 
 )mRNA( داخل کیا جاتا ہے تو، ہدایتوں کو ایم آر این اے

بنایاجاتا ہے، جو پھر ہمارے جسموں کو ہدایت دیتا ہے کہ 
COVID-19 وائرس ‘اسپائک پروٹین’ کس طرح بنایا جائے، 

جس کے بعد ہمارے جسم مدافعتی ردعمل پیدا کر سکتے 
ہیں. یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ ویکسینز آپ کے 
ڈی این اے )DNA( میں کسی قسم کی تبدیلی کا باعث نہیں 
بنتی ہیں اور در حقیقت، آپ کے جسم میں بھی کافی تیزی 

سے ٹوٹ جاتی ہیں.
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COVID-19 ویکسینز بہت کم وقت میں 
تیار کی گئیں ہیں. کیا ان کی تیاری میں 
اہم اقدامات چھوڑ دیئے گئے ہیں، اور 

کیا وه محفوظ ہیں؟

پبلک ہیلتھ ایجنسی آف کینیڈا کی ویب سائٹ کے مطابق، 
کینیڈا کی منظور شدہ COVID-19 کی تمام ویکسینز:

وسیع پیمانے پر کلینیکل ٹرائلز کے ذریعے سینکڑوں  	■
ہزاروں شرکاء پر ٹیسٹ کیا گیا، جن میں عمر رسیدہ 

بالغ بھی شامل ہیں

منظوری کے لئے تمام معمول کی ضروریات کو پورا  	■
کیا ہے، بشمول ویکسینزکے محفوظ ہونے کے تمام 

معمول کے تقاضے بھی، اور ان ویکسینز کی منظوری 
کے لیے کسی بھی تقاضے کو نظرانداز نہیں کیا گیا تھا

اورکسی بھی منفی ردعمل کےلئےنگرانی کی جائےگی  	■
جوویکسین لگنے کے بعد پیش آسکتی ہے

 دنیا بھر کے ممالک اور کمپنیوں نے ایک دوسرے کے
 ساتھ مل کر ان ویکسینز کو تیار کرنے میں مدد کرنے

 کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تعاون کیا ہے
جو ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا ہے. صحت کی ایجنسیوں 

 اور ویکسین کے محققین اور مینوفیکچررز نے
COVID-19 ویکسینز کی تیاری کو ترجیح دی ہے، جس 

میں COVID-19 ویکسین کی تیاری سے متعلقہ کوششوں پر 

کام کرنے کے لیے بھاری رقم کی سرمایہ کاری، عملے کی 
دوبارہ تعیناتی، اور دوسرےاداروں کے متعدد اشتراک کرنا 

شامل ہے.ان اقدامات میں حفاظت کو نظرانداز کر کے کوئی 
کام نہیں ہوا، اور ان ویکسینزکےمحفوظ ہونے اور افادیت 

دونوں کا عملی مظاہرہ کرنے کےلیے کلینیکل ٹرائلز میں وہ 
مطلوبہ احتیاط بلکل کی گئی جس کی ضرورت تھی.

دیگر عوامل جنہوں نے منظور شدہ COVID-19 ویکسینزکی 
تیاری کی رفتار میں اضافہ کیا، ان میں شامل ہیں:

ہماری سب سے ابتدائی COVID-19 ویکسینز کا ارتقا  	■
دہائیوں کی تحقیق پر مبنی تھا جو COVID-19 سے 

 ،)strains( پہلے کورونا وائرس کے دوسرے اسٹرینز
جیسے کہ مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم )MERS( اور 

سارس-سی او وی )SARS-CoV( پر کی گئی تھی

سائنس اور ٹیکنالوجی میں اضافی پیشرفت جو نئی  	■
ویکسینز کی نمو کو آسان بناتی ہے؛ جب وائرس کی 
جینیاتی ترتیب ہو گئی تھی، جو COVID-19 وائرس 

کے دریافت ہونے کے فورا بعد ہوا تھا، سائنسدانوں نے 
مختلف اقسام کی ممکنہ ویکسین تیار کرنے اور کلینیکل 

ٹرائلز پر کام کرنا شروع کر دیا تھا.

سائنسدانوں، طبی ماہرین، محققین، صنعت اور حکومتوں  	■
کے مابین مضبوط بین االقوامی تعاون کے ساتھ، تیار کی 

جانے والی ویکسین کےمحفوظ ہونے اور اس کی تاثیر 
کو زیادہ تیزی سے ٹیسٹ کرنے کے لئے بڑے پیمانے 

پر کلینیکل ٹرائلز کے لئے وافر فنڈنگ بھی شامل ہے.

https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety
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کیا COVID-19 ویکسینزعمر رسیده 
بالغوں میں موثر ہیں؟

جی ہاں. فائزر- بائیواین ڻیک 
)Pfizer-BioNTech(،موڈرنہ 

)Moderna(اور جانسن اینڈ جانسن 
ویکسینز ڻرائلز نے کافی عمر رسیده 

افراد کو اپنے ویکسین کے ابتدائی 
ڻرائلز میں شامل کیا تاکہ یہ ثابت 
 COVID-19کیا جاسکے کہ ان کی

ویکسینزان افراد کے لیے محفوظ 
اور موثر ہیں.

اگرچہ ابتدائی اسٹرا زینیکا )AstraZeneca( ویکسین کے ٹرائلز 
میں کافی تعداد میں بالغوں کا اندراج نہیں کیا گیا تا کہ ابتدائی 

طور پر ان میں اس ویکسین کی تاثیر کو ثابت کیا جا سکے، اس 
کے بعد امریکہ میں کیے گئے ٹرائل سے حاصل کردہ کلینیکل 

ٹرائل کے اعدادوشمار کے عالوہ برطانیہ میں الکھوں عمر رسیدہ 
افراد میں اس کے استعمال کے حقیقی ثبوتوں نے اس بات کی 

تصدیق کرنے میں مدد کی ہے کہ یہ COVID-19 ویکسین عمر 
رسیدہ افراد میں بھی محفوظ اور موثر ہے.

اگرچہ فائزر-بائیواین ٹیک )Pfizer-BioNTech(، موڈرنہ 
)Moderna(، ایسٹرازینیکا )AstraZeneca( اور جانسن اینڈ 

جانسن ویکسینز کی لوگوں میں لیبارٹری سے تصدیق شدہ 
COVID-19 بیماری سے روک تھام کرنے میں مجموعی 

افادیت مختلف ہوتی ہے، لیکن اسپتال میں داخل ہونے اور موت 
کی روک تھام میں ان کی افادیت ان لوگوں میں 100 فیصد پائی 

گئی ہے جن کو ویکسین کی تاثیر کا جائزہ لینے کے کلینیکل 
ٹرائلز میں مکمل طور پر حفاظتی ٹیکے لگائے گئے.

 

ویکسینز کے مابین افادیت کی 
شرحوں میں فرق کا موازنہ کرنا 

تجویز نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر 

ڻرائل میں افادیت کے اختتامی نکات 
قدرے مختلف ہوتے ہیں – لٰہذا ان 

کا ایک دوسرے سے یکساں موازنہ 
نہیں کیا جاسکتا. اس کے عالوه، 
مختلف COVID-19 ویکسینز سے 

متعلق کلینیکل ڻرائلز، وبائی مرض 
کے پھیالؤ کے مختلف ادوار میں 

مختلف ممالک میں کیے گئے تھے، 
اور ان ڻرائلز کے دوران گردش کرنے 

والی COVID-19 کی مقدار کے ساتھ 
ساتھ ان ڻرائلز کے دوران گردش 

کرنے والے ویریئنڻس )variants( کی 
تعداد اور ا قسام ان کی افادیت کے 

نتائج پر ممکنہ طور پراثر انداز ہوئے 
ہوں گے. جس چیز کو یاد رکھنا اہم 
ہے وه یہ ہے کہ یہ ساری ویکسینز 

شدید بیماری، اسپتال میں داخلے اور 
COVID-19 سے متعلق اموات سے 

بچاؤ کے لیےبہت موثر ہیں۔

جو چیز ہم ابھی تک نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ ویکسین لگوانا 
وائرس کے پھیالؤ یا کسی اور کو منتقل کرنے کے خطرے کو 

کم کرنے میں کتنا موثر ثابت ہوگا، حاالنکہ نئے شواہد سے پختہ 
اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ویکسین لگوانے والوں کے ذریعے دوسروں 

میں انفیکشن پھیالنے کا امکان کم ہے. تاہم، جبکہ یہ ویکسینز 
پھیالؤ کے خطرے کو کم کرتی ہیں، ہم ابھی تک یہ نہیں کہہ 
سکتے کہ اسے ختم کرتی ہیں. اس کے نتیجے میں، جب تک 

COVID-19 سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہو 
جاتی ہے اور زیادہ تر کینیڈینز کو ان کی ویکسین لگ نہیں جاتی 
ہے، ہمیں COVID-19 کے پھیالؤ کو روکنے کے لئے عوامی 

صحت کے دیگر اہم اقدامات کو نہیں روکنا چاہیے. لوگوں کے 
درمیان ماسک پہننا، جسمانی دوری، بار بار ہاتھ دھونے، اور ہجوم 

سے گریز کرنا ابھی کے لئے اہم حکمت عملی ہیں. 
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 COVID-19 عمر رسیده بالغوں میں
ویکسین کے مضر اثرات کیا ہیں؟

ویکسین کے مضر اثرات کا مطلب یہ ہے جسم کے مدافعتی 
نظام نے کام کرنا شروع کر دیا ہےاور مستقبل میں وائرس 
سے سامنا ہونے کی صورت میں وائرس کو پہچاننے اور 

 لڑنے کے لئے تیار ہے. 

COVID-19 ویکسینز سے وابستہ مضر 
 اثرات عام طور پر معتدل ہوتے ہیں

اور باقی آبادی کے مقابلے میں عمر 
رسیده بالغوں میں اس سے مختلف نہیں 

 ہوتے ہیں.

سب سے زیادہ تسلی بخش بات یہ ہے کہ ان ہزاروں الکھوں 
عمر رسیدہ بالغوں میں، جن کو پہلے ہی ٹیکہ لگ چکا ہے، 

کوئی سنگین یا غیر متوقع منفی واقعات کا واضح نمونہ 
سامنے نہیں آیا ہے.

فائزر بائیواین ٹیک )Pfizer-BioNTech( اور موڈرنہ 
)Moderna( ویکسین کے مضر اثرات میں شامل ہو سکتے 

ہیں بازو میں ایجکشن لگنے کی جگہ پر درد، سر درد، 
پٹھوں میں درد، تھکاوٹ، بخار یا پیچش، جو ایک یا دو دن 
تک جاری رہ سکتے ہیں، اور شاذ و نادر ہی کچھ دن سے 

زیادہ. اگر مضر اثرات دو دن سے زیادہ دیر تک رہتے ہیں 
تو، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں.

ویکسین کے مضر اثرات عام طور پر اس بات کی عالمت 
ہوتے ہیں کہ آپ کا مدافعتی نظام بالکل وہی کام کر رہا ہے جو 

اس کو کرنا چاہیے: کام کر رہا ہے اور آپ کی قوت مدافعت 
کو بڑھا رہا ہے تا کہ جس بیماری سے بچنے کی لیے آپ کو 

حفاظتی ٹیکے لگائے جارہے ہیں اس سے بچائے. 

در حقیقت، چونکہ کم عمر افراد کے 
مقابلے میں عمر رسیده بالغوں کے 

مدافعتی نظام کمزور ہوتے ہیں، ایسا نظر 
 )mRNA( آتا ہے کہ ان میں ایم آر این اے
COVID-19 ویکسین سے وابستہ مذکوره 
مضر اثرات کی کم شرح پیدا ہو رہی ہیں، 
لیکن پھر بھی وه اسی سطح کی مدافعت 
یا تحفظ حاصل کر رہے ہیں جو کم عمر 

کے بالغ افراد ان ویکسین کے ذریعہ 
 حاصل کرتے ہیں.

آپ کو کسی بھی دوا یا کھانے سے الرجک ردعمل ہوسکتا 
ہے. یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو COVID-19 ویکسین 
میں کسی اجزاء ترکیبی سے الرجی ہو؛ لیکن، یہ یاد رکھنا 
ضروری ہے کہ یہ الرجک رد عمل نسبتاً کمیاب ہی ہوتے 

ہیں. یہ تجویز کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو الرجی ہے، بشمول 
شدید الرجی جس میں آپ کو ایپی پین )EpiPen( اپنے ساتھ 

رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو، اپنے ڈاکٹر سے ویکسین 
کے متعلق تبادلہ خیال کریں جو آپ کے لیے خطرے کا اندازہ 

لگا سکتاہے اور محفوظ طریقہ سے ویکسین لگوانے کے 
بارے میں مزید معلومات فراہم کرسکتے ہیں.

 کیا لوگوں کو ویکسینیشن کے بعد
کی عالمات کی روک تھام کے لئے 

ویکسین لگانے سے پہلے ایسیڻامنوفین 
)جسے Tylenol بھی کہا جاتا ہے( یا 

نان-ا سڻیرائڈل اینڻی انفلیمیڻری دوائیں 
لینا چاہیے؟

جب یہ ادویات ویکسین لگانے سے پہلے لی جاتی ہیں تو، وہ 
تھیوری میں کسی فرد کی قوت مدافعت کو کمزور کرسکتے 

ہیں اور ویکسین کو کم موثر بناسکتے ہیں - لہذا ان کو 
ویکسین لگانے سے پہلے لینے کامشورہ نہیں دیاجاتا ہے. 
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تاہم، یہ ویکسین لگنے کے بعد ہونے والے مضر اثرات کو کم 
کرنے میں کارآمد ہیں. عمر رسیدہ افراد کے لئے ایسیٹامنوفین 

)جسے Tylenol بھی کہا جاتا ہے( کو ترجیح دی جاتی ہے.

 COVID-19کیا ان عمر رسیده افراد کو
ویکسین لگوانا محفوظ ہے جن کا 

مدافعتی نظام متاثره ہے؟

متاثره مدافعتی نظام 
)immunocompromised( کے شکار 

مریض، یا جن کا مدافعتی نظام 
کمزورہے، ان کو شدید طور پر بیمار 

ہونے اورCOVID-19 سے مرنے کا خطره 
 زیاده ہوتا ہے. 

اس میں شامل ہو سکتے ہیں عمر رسیدہ افراد جو کینسر، 
ایچ آئی وی )HIV( میں مبتال ہیں، وہ افراد جو ٹرانسپالنٹ 
حاصل کر چکے ہیں، یا کچھ طبی حالتوں کے عالج کے 

لئے ا سٹیرائڈ یا دوسری دوائیں لے رہے ہیں، جن کو 
امیونوسپریسنٹس )immunosuppressants( کہتے ہیں، 
جو جسم میں انفیکشن سے لڑنے کی صالحیت کو کم کرتا 

ہے. COVID-19 سے شدید بیمار ہونے اور موت واقع 
ہونے کے اضافی خطرہ کے پیش نظر، متاثرہ مدافعتی نظام 
)immunocompromised( والے افراد کو اس صورت 

میں COVID-19 ویکسین لگوانی چاہئے اگر کوئی مطلق غیر 
موافق عالمات )absolute contraindications( نہ ہو تو. 

چونکہ تاحال منظور شدہ کسی بھی ویکسینز میں میں زندہ 
)live( وائرس شامل نہیں ہے، لٰہذا ان دونوں میں سے کسی 

بھی ویکسین کے لگوانے سے اصل وائرس سے متاثر ہونے 
کا کوئی خطرہ نہیں ہے.

مجموعی طور پر، اچھی طرح سے کنٹرول شدہ مدافعتی 
امراض کے شکار عمر رسیدہ کینیڈینز کے لئے، طبی ماہرین 
اس بات پر زور دیتے ہیں کہ COVID-19 ویکسینز کے مثبت 

فوائد تقریبا ہمیشہ کسی بھی خطرے سے کہیں زیادہ ہوتے 

ہیں، اور حفاظتی لگوانا تجویز کیاجاتا ہے. مزید یہ کہ، 
ان ویکسینزکےمحفوظ ہونے اور تاثیر کے بارے میں تازہ 
ترین معلومات اور مشورے کے لیے اپنے ڈاکٹر کی رائے 
حاصل کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، جو آپ کی مجموعی طبی 

صورتحال کو بخوبی جانتا ہے. 

 )AstraZeneca( ایسڻرا زینیکا
 COVID-19 ویکسین کے بارے میں

کیا خیال ہے؟ کیا یہ میرے لئے ایک 
آپشن ہے؟

ایسٹرا زینیکا )AstraZeneca( اور آکسفورڈ یونیورسٹی 
 COVID-19 کی تیار کردہ ایک )Oxford University(

ویکسین ہے جسے 2021 کے اوائل میں کینیڈا میں استعمال 
کے لئے منظور کیا گیا ہے. اس ویکسین کو عمر رسیدہ 

لوگوں میں استعمال کرناتجویز نہیں کیاگیا ہے، کیونکہ اس 
 بات کا تعین کرنے کے لئے وافر ثبوت کی کمی ہے

کہ آیا یہ ویکسین بزرگ آبادی میں کارآمد ہے. اس وقت، 
 صرف دو ایم آر این اے )mRNA( ویکسینز، فائزر بائیواین

 )Moderna( اور موڈرنہ)Pfizer-BioNTech( ٹیک
ویکسینزبزرگوں میں استعمال کرنے کے لئے تجویز کی 

جاتی ہیں.

میں نے سنا ہے کہ اسڻرا زینیکا 
 )AstraZeneca( ویکسین لگنے کے 
بعد لوگوں میں خون کےجمنے کے 

واقعات ہوئے ہیں، کیایہ سچ ہے؟

کچھ ابتدائی خدشات کے منظرعام پر آنے کے بعد کہ اسٹرا 
زینیکا )AstraZeneca( ویکسین خون جمنے کا سبب بن 

سکتی ہے، متعدد یورپی ممالک نے اس ویکسین کا استعمال 
اس وقت تک روک دیا جب تک کہ وہ اس بات کا تعین نہ 

کرسکیں کہ آیا معاملہ یہی ہے۔ یوروپی میڈیسن ایجنسی )ای 
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ایم اے( نے 18 مارچ 2021 کو تعین کیا کہ اسٹرا زینیکا 
)AstraZeneca( ویکسین خون جمنے کی خرابی کی شکایت 

کے اضافی مجموعی خطرہ سے وابستہ نہیں ہے۔ برطانیہ اور 
یورپ بھر میں تقریبا 20 ملین افراد میں سے جن کو ایسٹرا 

زینیکا ویکسین لگی تھی ان میں، ای ایم اے نے نوٹ کیا 
کہ ویکسین لگنے کے بعد خون کے پلیٹلیٹوں )ایسے اجزاء 

جو خون کو جمنے میں مدد دیتے ہیں( کی کم سطح کے 
ساتھ خون کے جمنے کے بہت ہی کمیاب واقعات واقع ہوئے 

ہیں، تاہم، یہ عام طور پر 55 سال سے کم عمر کی خواتین 
میں واقع ہوا. مجموعی طور پر، ای ایم اے نے تعین کیا کہ 
چونکہ COVID-19 اتنا سنگین ہوسکتا ہے اور یہ بہت وسیع 

پیمانے پر پھیل چکا ہے، اس کی روک تھام میں ایسٹرا زینیکا 
ویکسین کے فوائد، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد میں، 

مضر اثرات کے خطرات سے زیادہ ہیں.

یہ صورتحال ویکسینز کی منظوری کے بعد کسی انتہائی 
کمیاب منفی اثرات کے مشاہدہ کی نگرانی جاری رکھنے کی 
اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. یہ واقعہ ہمیں جو بتاتا ہے وہ یہ 

ہے کہ ہمارے پاس مضبوط میکانزم موجود ہیں تا کہ یہ یقینی 
بنایا جاسکے کہ انتہائی کمیاب مضر اثرات کی بھی مکمل 

تحقیقات کی جارہی ہیں.

میں نے سنا ہے کہ ویکسین لگنے کے 
بعد عمر رسیده بٖالغ جان بحق ہو رہے 

ہیں، کیا یہ سچ ہے؟

ناروے میں ویکسین لگوانے والے 23 عمر رسیدہ افراد کی 
ویکسین لگنے کے بعد فوتگی کی اطالعات میں ویکسین کی 

وجہ سے موت واقع ہونا ثابت نہیں ہوا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 
نے دریافت کیا ہے کہ “ویکسین لگنے کے بعد کمزور، بزرگ 

افراد کی اموات یا کسی بھی غیرمعمولی منفی واقعات میں 
غیر متوقع طور پر اضافہ نہیں ہوا ہے.”

فی الحال، ریاستہائے متحدہ، برطانیہ اور اسرائیل کی عمر 
رسیدہ آبادی کی وسیع اکثریت کو ویکسین لگ چکی ہے اور 

COVID-19 ویکسین لگنے کے بعد )یا اس کی وجہ سے( 

غیر متوقع اموات یا کسی غیر معمولی منفی واقعات کی 
تصدیق شدہ اطالعالت نہیں ہیں.

طویل مدتی نگہداشت والے گھروں یا 
کمیونڻی میں رہنے والے عمر رسیده 

کینیڈینز کے لیے، طبی ماہرین اس بات 
 COVID-19 پر زور دیتے رہتے ہیں کہ
ویکسین کے مثبت فوائد تقریبا ہمیشہ 

 کسی بھی خطرے سے کہیں زیاده 
ہوتے ہیں، اور حفاظتی لگوانا تجویز 

کیا جاتا ہے.

کیا ڈیمینشیا )dementia( میں مبتال 
 COVID-19 عمر رسیده افراد کے لئے
ویکسین محفوظ ہے اور اسے لگانے 

کی سفارش کی گئی ہے؟ 

ڈیمینشیا )dementia( ہونے کے خطرے کا سب سے بڑا 
عنصر عمر ہے اور اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے مطابق، کم 

سے کم ایک تہائی کینیڈینز جو COVID-19 سے مر چکے 
ہیں وہ الزائیمرز )Alzheimer’s( کی بیماری یا دوسرے 

ڈیمینشیا میں مبتال تھے.

https://www.who.int/news/item/22-01-2021-gacvs-review-deaths-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-bnt162b2
https://www.who.int/news/item/22-01-2021-gacvs-review-deaths-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-bnt162b2
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ڈیمینشیا )dementia( میں مبتال افراد 
اکثر کم سے کم ایک اور دائمی کیفیت 
میں مبتال رہتے ہیں، اور بنا ڈیمینشیا 
والے لوگوں کے مقابلے میں انھیں، 

انفیکشن ہونے، شدید بیماری اور 
COVID-19 سے مرنے کا زیاده خطره 
الحق ہے، خاص طور پر اگر وه غیر 

سفید فام ہیں .

ڈیمینشیا )dementia( میں مبتال افراد کو تجویز کردہ صحت 
عامہ کے اقدامات کو یاد رکھنے اور سمجھنے میں دشواری 

ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، جیسے کہ جسمانی 
فاصلہ رکھنا اور دوسروں کی موجودگی میں ماسک پہننا، 

جس سے ان کوCOVID-19 سےمتاثر ہونے کے خطرہ میں 
نمایاں طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کینیڈا کی 

پبلک ہیلتھ ایجنسی، کینیڈا کی میڈیکل اینڈ نرسنگ ایسوسی 
 ایشنز، اور الزھائیمر سوسائٹی آف کینیڈا سبھی تجویز

کرتے ہیں کہ تمام عمر رسیدہ کینیڈین بشمول ڈیمینشیا میں 
مبتال افراد کو ویکسین لگوانا چاہیے، جب وہ ایسا کرسکتے 

ہوں تو.

کچھ تشویش پائی جاتی ہے کہ COVID-19 ویکسینز سے 
وابستہ کچھ محدود مضر اثرات جیسے کہ دکھتا ہوا بازو، 

سر درد، پٹھوں میں درد، تھکاوٹ، بخار یا پیچش جو 
ایک یا دو دن تک جاری رہ سکتےہیں ان سے ڈیمینشیا 

)dementia( میں مبتال کسی شخص میں کچھ الجھن پیدا 

ہوسکتی ہے، لیکن ٹیکہ لگنے کے بعد ہونے والے یہ 
مضر اثرات عام طور پر ایسیٹامنوفین یا دوسرے عالج 
سے اچھی طرح کنٹرول ہو سکتے ہیں.دنیا میں ڈیمینشیا 

 COVID-19 میں مبتال الکھوں عمر رسیدہ افراد کو اب تک
ویکسینز بحفاظت لگ چکی ہیں اور طبی ماہرین اس بات 

پر زور دیتے رہتے ہیں کہ COVID-19 ویکسینز کے مثبت 

فوائد تقریباً ہمیشہ کسی بھی خطرے سے کہیں زیادہ ہوتے 
ہیں، اور ڈیمینشیا )dementia( میں مبتال لوگوں کے لیے 

حفاظتی ٹیکوں کو خاص طور پر تجویز کیا جاتا ہے. 

 میں ایک عمر رسیده بالغ ہوں جس
 کو پہلے ہی COVID-19 ہو چکا تھا،

کیا مجھے ویکسین لگوانے کی 
ضرورت ہے؟

باوجود اسکے کہ آپ کو پہلے ہی 
COVID-19 لگ چکا ہے، تب بھی آپ 
کو ویکسین لگوانے سے فائده ہوگا 

کیونکہ دوباره انفیکشن ہونا ممکن ہے.

فی الحال، یہ بتانے کے لئے کافی معلومات موجود نہیں 
ہیں کہ کسی کو ایک بار انفیکشن ہو جانے کے بعد وہ کتنا 

عرصہCOVID-19 سے محفوظ رہتا ہے لیکن ابتدائی شواہد 
سے پتہ چلتا ہے کہ قدرتی قوت مدافعت کئی مہینوں سے 

زیادہ برقرار نہیں رہتی. کیونکہ لوگوں میںCOVID-19 سے 
صحت یاب ہونے کے بعد 90 دنوں کے اندر دوبارہ انفیکشن 

کمیاب ہے، لہذا، کچھ لوگ اتنےدنوں کے عرصے کے 
لیےٹیکےلگوانےکو ملتوی کرناچاہیں گے. تاہم، اگر وہ جلد 

ہی حفاظتی ٹیکے لگوانا چاہتے ہیں تو،ایسا کر نے کے لیے 
کوئی غیر موافق عالمات )contraindications( نہیں ہے.

سائنس دانوں کا خیال ہے کہ 
COVID-19 ویکسینز قدرتی انفیکشن 
ہونے کی بجائے حفاظتی ڻیکوں کے 

ذریعہ COVID-19 کے خالف زیاده 
یقینی،طویل اور بہتر درجہ کی حفاظت 

کی پیش کرتی ہے.

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.12296
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 کیا ویکسین لگوانے کا مطلب یہ ہے
کہ مجھے COVID-19 لگ جائے گا؟

COVID-19 کی چار ویکسینز جو فی الحال کینیڈینز کے 

لئے دستیاب ہیں وہ آپ کو COVID-19 نہ تو دے سکتے 
ہیں اور نہ ہی دیں گے. تمام ویکسیز میں بنیادی طور پر 

ایک نسخہ کارڈ ہوتاہے جو پھر آپ کا جسم استعمال کرتاہے 
بےضرر اسپائک پروٹین کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا 
بنانے کے لیے جو اصل COVID-19 وائرس پر موجود 

پروٹین سے ملتا جلتا ہے، جو آپ کے جسم کو وائرس کی 
 شناخت اور اس سے لڑنے میں مدد دیتا ہے.

COVID-19 ویکسین میں دراصل 
COVID-19 وائرس نہیں ہوتا ہے، 

 COVID-19 لہذا آپ کو ویکسین سے
نہیں لگ سکتا ہے.سنتھیڻک ڈی 
این اے )DNA( اورایم آر این اے 

)mRNA( جو COVID-19 ویکسینز کا 
مرکز ہیں، وه آپ کے جسم میں داخل 

 ہونےکےبعدفوری طورپرڻوٹ جاتاہے. 

 )nasopharyngeal(ویکسین ناسوفریجنجیل COVID-19 

)nasal( پی سی آر ٹیسٹ کو مثبت نہیں بنائے گی. اگر آپ 

 COVID-19پی سی آر ٹیسٹ سے )nasal( ناسوفریجنجیل
 COVID-19 مثبت آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو

انفیکشن ہے، اور اس کا ویکسین سے تعلق نہیں ہے.

میں نے سنا ہے کہ ویکسین میں 
موجود مواد مضر ہیں، کیا یہ سچ ہے؟

فائزر بائیواین ٹیک )Pfizer-BioNTech( اور موڈرنہ 
 )mRNA( دونوں ویکسینوں میں ایم آر این اے )Moderna(

اور دیگر، عام ویکسین کے اجزاء، جیسے چربی )جو ایم 
آر این اے کی حفاظت کرتی ہے(، نمکیات کے ساتھ ساتھ 

 تھوڑی سی مقدار میں شکر شامل ہوتے ہے. اسٹرا زینیکا 
)AstraZeneca( اور جانسن اینڈ جانسن میں ڈی این اے 

اورایم آر این اے ویکسینز کی طرح دیگر عام ویکسین 
اجزاء موجود ہوتے ہیں.

تمام منظور شده COVID-19 ویکسینز 
 کی تیاری میں گائے یا سور

 کی ضمنی مصنوعات استعمال نہیں
 کی گئی ہیں. فائزر بائیواین ڻیک
)Pfizer-BioNTech( اور موڈرنہ 

)Moderna( ویکسینز کو جنین سیل 
الئنز)fetal cell lines(  کا استعمال 

کرتے ہوئے تیار نہیں کیا گیا تھا ،لیکن 
بہت سی دوسری ویکسینزکی طرح ، 

 اسڻرازینیکا )AstraZeneca( اور
 جانسن اور جانسن ویکسینزکی 

تیاری میں کیا گیا ہے. یہ نوٹ کرنا 
ضروری ہے، کہ کسی بھی ویکسین 

میں جنین کے ڻشو یا خلیات نہیں ہوتے 
ہیں. تاحال منظور شده ویکسینز میں 
 )allergens( الرجی پیدا کرنے والے

عام اجزاجیسے لیڻیکس )latex(، دودھ، 
 ،)gluten( گلوڻین ،)lactose( لیکڻوز

انڈا، جوار/ مکئی، یا مونگ پھلی شامل 
نہیں ہیں اور نہ ہی ان میں امپالنڻس 
)implants(، مائکروچپس یا ڻریکنگ 
ڈیوائسز جیسی کوئی چیزشامل ہے. 
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 کیا COVID-19 ویکسین، وائرس کی ظاہر
ہونے والی نئی قسموں )variants( کے 

خالف حفاظت کرے گی؟

 COVID-19 برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں دیکھی گئی 
وائرس کی دو مختلف اقسام )variants( ہیں جو باعث 

تشویش ہیں. پہلی بار برطانیہ میں پائے جانے والے 
مختلف قسم سے بہتری آتی ہے کہ وائرس کے اسپائیک 
پروٹین ہمارے سیل ریسیپٹرز کے ساتھ کتنی اچھی طرح 
سے منسلک ہوسکتے ہیں اسلیے اس کو زیادہ چیپ دار 

بنا دیتےہیں اور اسی وجہ سے یہ %50 زیادہ ترسیل 
پذیرہوسکتا ہے. جنوبی افریقہ میں پائے جانے والی مختلف 
قسم چپچپا ہوتی ہے لیکن اس میں ایک ایسا تغیر بھی شامل 
ہوتا ہے جو وائرس کو اس کی عالمتی شکل کا کچھ حصہ 
چھپانے میں مدد کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مدافعتی 

ردعمل سے بچ کر نکل سکتا ہے.

 ،)Pfizer-BioNTech( فائزر- بائیواین ڻیک
موڈرنہ )Moderna(، ایسڻرازینیکا 

)AstraZeneca( اورجانسن اینڈ جانسن 
 COVID-19 نے دریافت کیا ہے کہ ان کی

ویکسینز پہلی بار برطانیہ میں پائے 
جانے والی وائرس کی بدلی ہوئی قسم 
)ویریئنٹ )variant(( کے خالف موثر 

Pfizer-( ہیں، جبکہ فائزر- بائیواین ڻیک
BioNTech(، موڈرنہ )Moderna( اور 

جانسن اینڈ جانسن ویکسینز نے پہلی 
بار جنوبی افریقہ میں پائے جانے والے 

ویریئنٹ )variant( کے خالف ان کی 
تاثیر میں صرف معمولی کمی دیکھی 

 گئی ہے.

فائزر- بائیواین ٹیک )Pfizer-BioNTech( اورموڈرنہ 
)Moderna( نے نشاندہی کی کہ وہ اپنے ویکسین کے طریقہ 

کار میں بوسٹر شاٹ کو شامل کرنے پر غور کررہے ہیں. 
ابھی بھی یہ تجویز کی جاتی ہے کہ جیسے ہی آپ اس کے 

قابل ہوتے ہیں آپ COVID-19 ویکسین لگوالیں.

میں کمیونڻی میں رہنے واال ایک 
عمر رسیده بالغ ہوں، مجھے 

ویکسین کب لگے گی؟

حکومت کینیڈا اور اس کے صوبوں اور عالقہ جات 
)territories( کے مطابق،عمررسیدہ کینیڈینز کو مارچ سے 

حفاظتی ٹیکےلگنا شروع ہو جائیں گے جبکہ تمام بالغوں 
کو توقع کرنی چاہیے کہ جون 2021 تک ویکسین کی 

پہلی خوراک لگ جائے گی. آپ کے عالقے میں ویکسین 
کب دستیاب ہوگی اس کے بارے میں اپ ڈیٹس کے لئے 
سرکاری ویب سائٹوں کو چیک کرتے رہیں اور خبریں 

سنتے رہیں.

میں کسی عمر رسیده بالغ کی دیکھ 
بھال کر رہا/رہی ہوں جو ویکسین نہیں 

لگوانا چاہتا/چاہتی، میں انہیں کیسے 
قائل کروں کہ یہ محفوظ ہے؟

 Q & A COVID-19 آپ عمر رسیدہ بالغ کو اسی طرح کے
)سوال و جواب نامہ( دکھا سکتے ہیں یا نیچے دیئے گئے 
لنکس میں سے کوئی بھی جو خاص طور پر عمر رسیدہ 

بالغوں سے متعلق سواالت کے جوابات دیتےہیں.

آپ اپنی زندگی میں موجود بزرگوں 
کو بھی تاکید کریں کہ COVID-19 ایک 

سنگین بیماری ہے، اور یہ کہ کینیڈا 
میں %95 سے زیاده COVID-19 اموات 

60 سال یا اس سے زیاده عمر کے 
کینیڈینز میں ہوئی ہیں. یہ بات قابل فہم 

 COVID-19 ہے کہ عمر رسیده افراد
ویکسین کے معاملے میں محتاط 

ہیں، لیکن ان کا اعتماد ان حقائق کو 
جان کر بحال ہو گا کہ ویکسین لگنے 

سے متعلق مضر اثرات کے ممکنہ 
خطرے،COVID-19 سے مرنے کے 
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خطرے سے کہیں زیاده بہتر ہوں 
گے،خاص طور پر جب دنیا بھر کے 
الکھوں عمر رسیده افراد نے اب تک 

COVID-19 ویکسین کو محفوظ طریقے 
سے لگوا لیا ہے.

میں نسلی نوعیت کی کمیونڻی کا ممبر 
ہوں اور COVID-19 ویکسین لگوانے 

میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں، 
مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرے 

لئے محفوظ ہے؟

نسلی نوعیت کے افراد، خاص طور پر سیاہ فام اور سودیشی 
)Indigenous( کینیڈینز کے لئے، کینیڈا کے صحت کی 

دیکھ بھال کے نظام پر نظامی )systemic( نسل پرستی 
اور تاریخی عدم اعتماد کی وجہ سے ویکسین لگوانے 

میں ہچکچاہٹ محسوس کرنا قابل فہم ہے. تاہم،غیرسفید فام 
کینیڈینز COVID-19 سے سماجی، معاشی اور صحت میں 

عدم مساوات کی وجہ سے غیر متناسب طور پر متاثر ہوئے 
ہیں اور ویکسین لگوانے سے وہ اس وائرس سے اعلی ترین 

سطح کا تحفظ حاصل کرسکتے ہیں. 

مزید یہ کہ،فائزر- بائیواین ڻیک 
)Pfizer-BioNTech( اور موڈرنہ 

 )AstraZeneca( ایسڻرازینیکا،)Moderna(
اور جانسن اینڈ جانسن نےکہا ہے کہ 

ان کی ویکسین کی تاثیر عمر، نسل 
اور قومیت، اور صنفی آبادیات بھرمیں 

یکساں رہی ہے.

 اب جبکہ ویکسین لگنے کا عمل
جاری ہے، ہم معمول کی زندگی کب 

 گزار سکیں گے؟

ہم سب کو پبلک میں ماسک پہنناجاری رکھنا ہو گا، دوسروں 
سے جسمانی فاصلہ رکھنا ہو گا اور مستقبل قریب تک زیادہ 

سے زیادہ گھر میں رہنا ہو گا. کینیڈا میں COVID-19 پر 
قابو پانے میں وقت لگے گا. اس وقت کینیڈا کی حکومت امید 

کر رہی ہے کہ ہر کینیڈین جو COVID-19 ویکسین لگوانا 
 چاہتے ہیں، انہیں ستمبر 2021 تک لگ جائے گی. 

اگر اس وقت تک %80 سے زیاده 
کینیڈین کو ویکسین لگ جاتی ہے تو- 

ہم ممکنہ طور پر ‘ریوڑ مدافعت’ یا 
کمیونڻی تحفظ کی سطح حاصل کر لیں 

گے جو ہمیں معمول کی سطح پر واپس 
جانے کی اجازت دے سکتا ہے.
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 کیا دیگر ویکسینزبھی ہیں جو
مجھے لگنی چاہئیں؟

بالکل! پبلک ہیلتھ ایجنسی آف کینیڈا 
نے تجویز کیا ہے کہ تمام بزرگ 

کینیڈینز وه تمام حفاظتی ڻیکے 
بروقت لگوائیں جوان کے لیےتجویز 

کیےگئےہیں.

مثال کے طور پر، یہ تجویز کیاجاتا ہے کہ تمام بزرگ 
 )Flu( ہر سال موسم خزاں میں اپنی ساالنہ انفلوئنزا

ویکسینیشن کروائیں، اور یہ کہ سب لوگوں کو نموکوکل 
)pneumococcal( بیماری )برزگوں میں نمونیا 

کی ایک عام وجہ(، ہرپس زاسٹر )Shingles(، تشنج 
)tetanus(،کالی کھانسی اور ہیپاٹائٹس اے اور بی سے 

بچائو کے حفاظتی ٹیکے لگوانے چاہیے. آپ کا اپنے بنیادی 
نگہداشت فراہم کنندہ یا فارماسسٹ سے معلوم کرنا بہترہو گا 

ہے کہ آپ کن کن ویکسینز کے اہل ہوسکتے ہیں.



اضافی مددگار 
وسائل

عالمی ادارہ صحت - COVID 19 ویکسینز 	■

پبلک ہیلتھ ایجنسی آف کینیڈا - COVID-19 معلومات اور وسائل: انفیکشن اور وائرس پھیالنے کے آپ کے  	■
خطرے کو کم کرنا

پبلک ہیلتھ ایجنسی آف کینیڈا. کینیڈا کا COVID-19 حفاظتی ٹیکوں کا منصوبہ: زندگیاں اور ذریعہ روزگار بچانا  ■

الزائمر سوسائٹی آف کینیڈا - COVID-19 ویکسینیشن رول آؤٹ  ■

تھرومبوسس)Thrombosis( کینیڈاکا ایسٹرازینیکا)AstraZeneca( ویکسین اور خون جمنے سے متعلق  ■ 
تازہ ترین بیان

Covid-19 ویکسین اور اینٹیکوگولیشن)Anticoagulation( سے متعلق تھرومبوسس کینیڈا کی ہدایات  ■

حکومت اونٹاریو - COVID-19 ویکسین سیفٹی  ■

حکومت اونٹاریو - COVID-19 ویکسین سیفٹی   ■

غیرمبہم سائنس  ■

سائینائے صحت - ایک ماہر سے پوچھیں: COVID-19 ویکسینوں سے واقف ہوں  ■

سی بی سی)CBC( نیوز - معالجین کا کہنا ہے کہ بزرگ کینیڈینز کے لئے COVID-19 ویکسینز محفوظ اور   ■
حفاظتی دونوں ہیں.سینیئرز کو یہ جاننے کی ضرورت ہے

دی گلوب اینڈ میل - اونٹاریو کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ویکسین سےمتعلق خرافات ہر عمر کے گروپوں میں آن   ■
الئن پھیل رہی ہیں

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?adgroupsurvey=%7badgroupsurvey%7d&gclid=EAIaIQobChMImdzQnMG_7gIVgsDICh2DTwcZEAAYAyAAEgIllfD_BwE
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?adgroupsurvey=%7badgroupsurvey%7d&gclid=EAIaIQobChMImdzQnMG_7gIVgsDICh2DTwcZEAAYAyAAEgIllfD_BwE
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/07/information-and-resources-on-covid-19-epidemiology-and-reducing-your-risks-for-infection-and-spreading-the-virus.html
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/07/information-and-resources-on-covid-19-epidemiology-and-reducing-your-risks-for-infection-and-spreading-the-virus.html
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/07/information-and-resources-on-covid-19-epidemiology-and-reducing-your-risks-for-infection-and-spreading-the-virus.html
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/07/information-and-resources-on-covid-19-epidemiology-and-reducing-your-risks-for-infection-and-spreading-the-virus.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/canadas-reponse/canadas-covid-19-immunization-plan.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/canadas-reponse/canadas-covid-19-immunization-plan.html
https://alzheimer.ca/en/whats-happening/news/covid-19-vaccination-rollout
https://alzheimer.ca/en/whats-happening/news/covid-19-vaccination-rollout
https://thrombosiscanada.ca/tc-updated-statement-march-18/
https://thrombosiscanada.ca/tc-updated-statement-march-18/
https://thrombosiscanada.ca/tc-updated-statement-march-18/
https://thrombosiscanada.ca/thrombosis-canada-guidance-on-covid-19-vaccines-and-anticoagulation/
https://thrombosiscanada.ca/thrombosis-canada-guidance-on-covid-19-vaccines-and-anticoagulation/
http://www.unambiguous-science.com/
http://www.unambiguous-science.com/
http://www.unambiguous-science.com/
http://www.unambiguous-science.com/
https://www.sinaihealth.ca/news/q-a-with-dr-jennie-johnstone-get-to-know-the-covid-19-vaccines/
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid-19-vaccines-myth-versus-fact
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid-19-vaccines-myth-versus-fact
https://www.cbc.ca/news/health/covid-coronavirus-seniors-vaccine-facts-1.5888781
https://www.cbc.ca/news/health/covid-coronavirus-seniors-vaccine-facts-1.5888781
https://www.cbc.ca/news/health/covid-coronavirus-seniors-vaccine-facts-1.5888781
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-vaccine-myths-running-rampant-online-among-all-age-groups-ontario/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-vaccine-myths-running-rampant-online-among-all-age-groups-ontario/


کووڈ-19 (COVID-19) ویکسینز۔ عمر رسیدہ کینیڈینز کو کیا جاننے کی ضرورت ہے

20
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