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COVID-19  ٹیکہ کی حفاظتی نگرانی 

ٹیکہ کاری کے لئے فارماکوویجیلنس سسٹم وضع کیا ہے جس میں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اور   COVID-19محکمہ صحت نے 

کی    (AEFIs)ٹیکوں سے متعلق نامساعد واقعات   19- فارماسیوٹیکل صنعتوں سے ہانگ کانگ میں استعمال ہونے والے کوویڈ

وصول کنندہ کو پیش آنے والے کسی بھی  متعلقہ ویکسین کی انتظامیہ سے وابستہ   اطالعات موصول کرنا بھی شامل ہے۔

کی   Cap. 599Kنامساعد واقعہ کی نگرانی کے لئے بیماری کی روک تھام اور کنٹرول )ویکسین کا استعمال( ضابطہ  

ویکسینوں   COVID-19اور   AEFIsڈائریکٹر ہیلتھ نے ہانگ کانگ میں استعمال ہونے والی   ضروریات پر عمل کرتے ہوئے،

مشورے فراہم   انہ لقی رابطے کا آزادانہ جائزہ فراہم کرنے اور حفاظت سے متعلق امور پر حکومت کو ماہرکے مابین ممکنہ تع

 حفاظتی ٹیکوں )"ماہر کمیٹی"( کے بعد کلینیکل واقعات کی تشخیص پر ماہر کمیٹی مقرر کی۔  COVID-19کرنے کے لئے 

ٹیکہ سے متعلق مضر حادثات کی فعال    COVID-19محکمہ صحت بھی ہانگ کانگ یونیورسٹی کے ساتھ خاص مفادات کے 

 نگرانی کے لئے شراکت داری کر رہا ہے

 

COVID-19  ٹیکہ کی حفاظتی نگرانی 

انجام دیتے ہوے  سخت مضر اثرات پر   کو نگرانی بڑھاتے ہوے اور فعال نگرانی کو غیر فعالموجودہ (DH)   محکمہ صحت

 ۔ قریب سے نظر رکھ رہا ہے

حفاظتی ٹیکہ لگانے کے بعد مقامی مضر اثرات کی خبر دینے والے درخواست گزار کو آتھورائز کرنے کی ضرورت کے  

   دیا ہے، محکمہ صحت نے ٹیکے کی حفاظت اور افادیت کے جائزے کو پیش نظر رکھا ہے اور اس کا حوالہ  (AEFIs) عالوہ

 ہے۔   کے ڈرگ ریگولیٹری حکام نے جاری کیا   (WHO) مختلف ممالک اور عالقوں اور عالمی ادارہ صحت جسے 

ویکسینیشن فیکٹ شیٹس کی اشاعت کے عالوہ جو ویکسینیشن کے بعد متوقع ضمنی اثرات کی فہرست تیار کرتی ہیں اور جب  

ویکسین کی حفاظتی نگرانی کی  COVID-19محکمہ صحت نے  ہے،ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے مشورہ لینا ضروری ہوتا 

نے موجودہ غیر فعال نگرانی کو بڑھانے اور فعال نگرانی کرنے کے   WHOحکمت عملیوں کا حوالہ دیا ہے جس کی سفارش 

 لئے کی ہے۔ نگرانی کے اقدامات میں شامل ہیں:

(i)  محکمہ صحت کے ماہرین اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری سےCOVID-19   ویکسین کی اے ای ایف آئی رپورٹ حاصل

  ایونٹ آن الئن رپورٹنگ سسٹم قائم کیا گیا ہے؛ ایڈورسویکسین  COVID-19کرنے کے لئے ایک خصوصی 

(ii)   صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد اور متعلقہ تنظیموں کو خطوط جاری کیے گئے ہیں جو انہیں مشتبہ سنگین یا

 کی اطالع دینے کی ترغیب دینے کے لئے جاری کیے گئے ہیں؛ اور  AEFIs غیر متوقع 

(iii) فارمیسی کے ساتھ  فعال نگرانی کے لئے  محکمہ صحت نے یونیورسٹی آف ہانگ کانگ کے شعبہ فارماکوالجی اور

 شراکت داری کی ہے جس میں مجاز ویکسین کے ممکنہ نامساعد واقعات کا ڈیٹا فعال طریقے سے جمع کیا جائے گا۔

( )جیسے گیلین بیری سنڈروم ، شدید AESIخاص طور پر غیر معمولی یا سنگین منفی واقعات میں خصوصی دلچسپی )

پھیالئے جانے والے انسیفالومیئالئٹس( سے سرکاری اور نجی صحت کی سہولیات سے استفادہ کیا جاتا ہے اور اور امور  

ویکسین کے درمیان COVID-19کی تشخیص کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منتخب ٹارگٹ گروپس کے مختلف مجاز 

 ت کی جامع نگرانی بھی کی جائے گی۔ تمام ممکنہ نامساعد واقعا

حفاظتی ٹیکوں سے وابستہ ممکنہ COVID-19نے  محکمہ صحت کے لئے  جڑنےنگرانی کے متذکرہ اقدامات کے ساتھ 

ٹیکہ کاری )ماہر کمیٹی( کے بعد COVID-19 ( کی مسلسل نگرانی کے لئے AESIsاور  AEFI کلینیکل تقریبات )بشمول

ایکسپرٹ کمیٹی قائم کی ہے اور مجاز ویکسین کی حفاظتی نگرانی کے بارے میں ماہرانہ  کلینیکل تقریبات کی تشخیص پر

ماہر کمیٹی نے رسک کمیونیکیشن پالن تشکیل دیا ہے جو رپورٹ شدہ کلینیکل واقعات کی    رائے اور مشورہ فراہم کیا ہے۔

لتھ کیئر پروفیشنلز کو متعلقہ ویکسین پر حفاظتی  نگرانی، نوٹیفکیشن اور پیروی کا احاطہ کرتا ہے۔ اقدامات کی پیروی میں ہی 

الرٹ، مصنوعات کے لیبل اور مصنوعات کی معلومات کی اپ ڈیٹس اور ویکسین فراہم کرنے والے کو یاد کرنے کی ہدایت 

ی اگر مجاز ویکسین کے خطرات فوائد سے زیادہ ہیں تو ڈی ایچ مناسب اقدامات کرے گا جس میں بیماری ک وغیرہ شامل ہیں۔

( کے تحت قائم مشاورتی پینل کو متعلقہ معلومات فراہم کرنا Cap. 599K)  ضابطہروک تھام اور کنٹرول )ویکسین کا استعمال( 
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شامل ہے جس میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا اور اس بات پر غور کیا جائے گا کہ آیا سیکرٹری خوراک و صحت کو متعلقہ  

 سفارش کی جائے یا نہیں۔ ویکسین کی اجازت منسوخ کرنے کی 

ویکسین کی ایمونائزیشن کے بعد ممکنہ سنگین طبی واقعات کی گہری نگرانی اور صحت عامہ کے   COVID-19حکومت 

 تحفظ کے لئے عوامی خدشات کو دور کرنے کے لئے پرعزم ہے۔ 

 

افراد   221اور   ںی چکے ہ کا شکار ہو    COVID-19افراد  21 113طور پر  ی مجموع ںی ، ہانگ کانگ متک 2021اگست   31

، وزارت  دوران یاس -یںہ  یگئ  ی د یںخوراک ینمل 7.59 یباتقر  یک یکسینو  COVID-19، اس کے عالوہ ۔ ہے یموت ہو چک یک

  38 ںی جن م  (صد ی ف 0.07کل خوراک کا  ی ک نی کسی و یگئ  ی)د  ںی اطالعات موصول ہوئ  ی ک أثرات یمنف 5579 بای صحت کو تقر

کل خوراک   یک نی کسی و یگئ  ی )د ںی تھ ی حاصل ک شنی ن ی کس ی دن پہلے و 14جنہوں نے موت سے   ںی شامل ہ  یاموات بھ سےی ا

 ںی نہ  نسبت معقول  یکے ساتھ کوئ  شنی ن ی کسی و COVID-19معامالت کا  19کہ  ای انجام پا ہ ی نے  یٹ ی ماہر کم ۔( صدی ف  0.0005کا 

کہ اب تک   ای غور ک نے نلی ماہر پ  تھے۔ ںی سے وابستہ نہ  شنی ن ی کسی معامالت و 19تھا کہ  ای گ  ای ک ال ی خ ہ ی تھا اور اس سے قبل 

کے لئے   ص ی اور تشخ ینگران  یب ی ، اور وہ اس صورتحال پر قرہے یجاسک  یک ںی شناخت نہ   ی نمونہ ک ی معمول ری غ یبھ یکس

 رکھے گا۔  ی اعداد و شمار جمع کرنے کا کام جار دی مز

 

وصول   شنی ن ی کسی ہے کہ و ںی ثبوت نہ  ی، اس بات کا کوئ پر ادی بن  ی ک ےی کے اعداد و شمار کے تجز حاالت کہ متعلقہ  ہی  دی مز

 ہے۔ یموت کا خطرہ بڑھات  یکرنے والوں ک

 

تعداد اور   ی ک حادثات  کلی ن ی ، موصول ہونے والے کلپالن کے مطابق شنی کی ون ی منظور شدہ رسک کم عہی کے ذر یٹ ی ماہر کم

 :گے  ںی جائ  ے ی ک ٹی اور اپ ڈ یخالصے ہر دو ہفتوں کے بعد جار 

-https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID

19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf 

 

سائٹ   یبو یسے موضوعات  یباقاعدگ یےکے ل یٹسمعلومات اور اپ ڈ یدکرم مز براہ

(/https://www.covidvaccine.gov.hk/enمالحظہ کر )۔یں 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf
https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf

