
Human Papillomavirus   (HPV) معلومات  ویکسینیشن کے بارے میں کی 

 

 پس منظر  

سال سے  20/ 2019 کو    اسکول  پرائمری  اہلکے  ویکسین    تعلیمی  طالبات  کے  کی  کانگ بچوں  ہانگ 

پروگرام تحت  HKCIP)  امیونائزیشن  کے   )Human Papillomavirus   (HPV کی فراہم  ویکسین   )

کو   انتظام  اس  ہے۔   کو    HPVجاتی  لیے    HKCIPویکسین  کے  کرنے  شامل  تحت    CHPمیں  کے 

لئےویکسین   کے  بیماریوں  والی  بچاؤ  ذریعہ  کمیٹی  کے  اور  SCVPD)   سائنٹیفک  کمیٹی سائنٹیفک  ( 

اور   ایڈز  )برائے  انفیکشن  والے  ہونے  منتقل  پر  طور  گئی    (SCASجنسی  دی  پر  طور  مشترکہ  کی 

 سفارشات پر عمل میں الیا گیا ہے۔ 

 

سکولوں کا دورہ کرتی ہیں تاکہ پرائمری  ا(  SITسکول امیونائزیشن ٹیمیں )ا( کی  DHمحکمہ صحت ) 

طالبات    ان  ویکسین کی پہلی خوراک فراہم کی جا سکے اور  Valent HPV-9طالبات کو    ویں کیپانچ 

فراہم    مفتتک پہنچ جائیں تو    چھٹی کالسکو دوسری خوراک جب وہ اگلے تعلیمی سال میں پرائمری  

وقت مقرر  لڑکیاں جو ہانگ کانگ میں نہیں پڑھتی ہیں وہ    اہل  پرائمری اسکول کیکے  ویکسین  کریں۔   

ت کی توثیق کرنے کے لیے  کسین حاصل کر سکتی ہیں۔  اپنی اہلیوی  HPVکے دفاتر میں    SITکرکے  

کو مناسب شناختی دستاویزات )مثالً پیدائش کا سرٹیفکیٹ یا ہانگ کانگ کا شناختی کارڈ( اور    طالبات ان  

متعلقہ دستاویزات، بشمول ان کے اسکول کی طرف سے جاری کردہ ایک خط، یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ  

 وقت مقرر کرنے مقامی اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔     )یا مساوی گریڈ( میں غیر  ٹیا چھ ی  ویںپرائمری پانچ

پر    8580 2615سے دفتری اوقات کے دوران    SITبراہ کرم    کے لیے مزید پوچھ گچھ کرنے کے لیے

پر  طور  کے  متبادل  کریں۔  پاس    رابطہ  کے  ڈاکٹروں  پرائیویٹ  لیے  کے  بچوں  اپنے    HPVوالدین 

کا   )ویکسینیشن  ہیں  پر  کا خرچ  سیریزپوری  بندوبست کر سکتے  ہانگ    7000-3000تقریباً    عام طور 

 (۔ ہےکانگ ڈالر 

 

لیے  کرم    تفصیالت کے  کردہ    2018اکتوبر    11کی طرف سے    DHبراہ  جاری  ریلیزکو  کو   پریس 

 دیکھیں۔ 

 

 HPV کیا ہے؟ 

 HPV    شامل ہیں۔  ان   وائرسطرح کے  سے زیادہ    150وائرسوں کے ایک گروپ کا نام ہے جس میں

ہیں۔     40میں سے   متاثر کرتے  اور عورتوں کے اعضاء کو  وائرس مردوں  از    HPVکے قریب  قبل 

 ، اندام نہانی، ولوا اور مقعد کے مہلک کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ ِرحموقت تبدیلیوں اور 

 

HPV    ویکسین کیا ہے؟ 

 HPV  ویکسین سروائیکل کینسر کے ساتھ ساتھHPV    بیماریوں کو روکنے کے یا  کینسر  متعلقہ  سے 

کینسر  کے    ِرحم  HPV-16  ,18  ,31  ,33  ,45  ,52  ,58لیے ایک حفاظتی ٹیکہ ہے۔  ہانگ کانگ میں،  

https://www.chp.gov.hk/en/static/24008.html
https://www.chp.gov.hk/en/static/24008.html
https://www.info.gov.hk/gia/general/201810/11/P2018101100552.htm


تقریباً   ہیں۔    معامالت %  90کے  بنتے  سبب  سات    کا  تمام  باال  لیےمندرجہ  کے  وائرس  کے  -9  طرح 

valent HPV    ویکسین میں شامل ہیں۔ 

 

 HPV ویکسینیشن کیسے حاصل کی جائے؟ 

 

اور ویکسین کے لیے رضامندی فارم کے    HPVطالبات کے والدین  کے    ٹییا چھ  ویںپانچ   کے  پرائمری 

کریں   حاصل  معلومات  مزید  میں  مزید بارے  پاس  آپ کے  اگر  دفتری   تو  ہیں  سواالت   گے۔   کرم  براہ 

 سے رابطہ کریں۔  SITپر    8577 2615اوقات میں 

 

 

 HPV   ویکسین کے بارے میں مزید جانیں 

 HPV  ویکسین کے ممکنہ ضمنی اثرات کیا ہیں؟ 

 

 HPV  ویکسین عام طور پر محفوظ ہیں۔  زیادہ تر طالب علموں کوHPV    ویکسینیشن حاصل کرنے کے

 جیسے:  ات دیگر ویکسین سے ملتے جلتے ہیںبعد شدید ردعمل نہیں ہوتا ہے۔  عام ضمنی اثر

 

 اور تھکاوٹ۔ آنا ضمنی اثرات، بشمول سر درد، چکر آنا، متلی تھوڑے وقت کے لیےہلکے اور  .1

 انجکشن کی جگہ پر درد، اللی یا سوجن۔  .2

 

 ویکسین کے ساتھ کوئی حفاظتی تشویش ہے؟   HPVکیا  

 

 HPV ویکسین دنیا بھر میں کئی سالوں سے استعمال ہو رہی ہیں۔HPV لے  ویکسینیشن کے بعد ہونے وا

سائن  میں  بارے  کے  ردعمل  ہیلتھ نٹفک  منفی  ورلڈ  بعد،  کے  معائنے  وسیع  کے  معلومات  اور   شواہد 

کہ    WHOآرگنائزیشن   ہے  کیا  اخذ  نتیجہ  یہ  نے  حکام  کے  صحت  ملک  بیرون  ویکسین    HPVاور 

منی اثرات کا ویکسینیشن سنگین ض  HPVمحفوظ اور موثر ہیں، اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ  

گی۔   بنے  کی    DHسبب  واقعات  منفی  والے  ہونے  بعد  کے  ٹیکوں  حفاظتی  بعد  کے  نفاذ  کے  پروگرام 

 رپورٹ پر گہری نظر رکھے گا۔

 

 HPVوقت جنسی    ویکسین اتنی چھوٹی عمر میں کیوں دی جاتی ہے؟  کیا ویکسین لینے سے قبل از

 ؟ خواہش بڑھ جائے گی تعلقات کی

 

 HPV  بھی کبھی  ہیں جو  کام کرتی  بہترین  لیے  ان خواتین کے  نہیں    HPVویکسین  کا شکار  انفیکشن 

تحقیق  ں۔  ہوئیں اور اس لیے جنسی آغاز سے پہلے مناسب عمر کی لڑکیوں کے لیے تجویز کی جاتی ہی 



نہ ہی  متحرک نہیں ہوتے یا زیادہ  ویکسین لگوانے سے بچے جنسی طور پر    HPVسے ثابت ہوا ہے کہ  

 وٹی عمر میں جنسی تعلقات شروع کر دیتے ہیں۔ چھ

 

اسکول   کا  آپ  توویکسینیشن    HPVاگر  ہے  لیتا  نہیں  حصہ  میں  کے  پروگرام  پرائمری    ویکسین  اہل 

  SITپر دفتری اوقات کے دوران     8577 2615اسکول کی لڑکیوں کے والدین مزید پوچھ گچھ کے لیے  

 سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 


