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� 	� �� �� ٹ��ہ 
BCG (Bacillus Calmette-Guerin) VACCINATION 

 

 ��ی�ں �ے �ۓ �����ت

Information for Patients 
 


�	��� �������() ٹ� ��(��
ق �� ����ر� ����ٹ�ی� ٹ� ���� ہے) ��ق . �����ے �ے ���� �
�ڑے ��
�ا ہ� ���� ہے�4 �ے زی�دہ �0م ہے ا,�+ہ یہ �*�ر& �%� 
ے 
%� ��� $#ہ�ق .  �ں ��� �
��ڑے ��


ے 9?�ے ��< دۓ, ں 
���%�ےاس و89 ����� ہے �4 	�,�ں 
ے در��ن ہ�ا � @�����Aے ی� ,��ے ہ�ۓ �+ 
ں 	�C 	�,�ں ان �� 
��. ہ 9�ی4 ہ�ں ,ے اس �ے ����� ہ� ���ں ,ے�� 	�گ زی�د. ���ے ہں�� 0<��ت �Eہ� �ہں ہ�

�اد ای%� G� �H
 �
�ی� 0<��ت �Eہ� ہ��� ہںI �
�ق 
ے ��ض �� �� C� ے .ہے
 ا
L� او�9ت ای%� ���ث ہ��ے 
M
� ہ��� ہےG� ے

� اس �ں ���ث ہ��ے 
� زی�دہ N?�ہ ہے. � ��	�ں  Oر�ہ ذی�A�.  
  

�ء اور اR�یQہ 
ے ا
L� $#ے ♦Tای �ر ��U ے
�ق �0م ہے ��Lل ��
��ے وا	ے �ہ�ں  �W� ں� X	�*� ان.  
♦ 
�ق �ے �����ہ ,�وہ 
� دی�� ���ل 
��ے وا	ے 	�گ8YZ ��0ہ ��  .ے 
�ر
C اور 
�ق �ے �����ہ اR�اد 
ے 9�ی]� اہ��N Oہ ♦��.  

  

�ق 
ے N<ف�� �� �� �� �� ٹ��ہ ��� ہے ؟ �� �
  �� �� وی�%C ایX ز��ہ وی�%C ہے �� 	�,�ں 
�� ہے9�ر ے�HA8 �ہ� �ہE�W$ .+ ے ���ث ہ�� ��ق 
ے ��ا����ے ہ�ں �� یہ �� �� �� ا,� ^پ �ہ�ے �ے 

�C اس ��ت 
� زی�دہ ا���ن ہے 
ہ	 ���� �H� ں ^پ 
� ����Q  ٹ�ہ 	_Aے �ےوی�%C ^��� ���ث ہ��ے �ے �ہ
�ا �ہں ہ� ,��ی� ��ن 	�ا �*�ر& �I ا ہ� ,� اور��ا 
��ے �ں �� . �Uر �� �G*�	� ا���`ی�& �� 8GRا�ای%� �

 �
 C�ق 
ے N<ف .���ے ہں ہ�Wے 	d 12 �ے ��6 �� وی�%���60 �ے 50�� �� �� 
� ٹ�ہ #R  
�gIا �H
�ا 
�ے ,� اور � 8GRا������ ���رہ ��ل  ص �ں یہ وی�%C و89 ,`ر�ے 
ے ��A� ے� i��� او�9ت jG�

  . ا�Rدی8 
�� دی�� ہے
ے دوران
  


� ٹ�ہ 	_�ی� ��ۓں ��H. �!ے �� �ے زی�دہ �����
 ہ��ے ہ�ں �� �� �� �
�ی� ں  �� ا�ہI ے
�ق ��
�ق ��L,  �ے ��Hی� �� ���� ہے��<ؤ�� �
��mAAٹ� ٹ� ��(ل 
ے�Uر �� د��غ � .(��R ں یہ�ہ 
� واop ہے��	�nن �.  

  
 ])Mantoux test(Tuberculin Skin Test [  �� ������ �"# ے �ے 'ہ%ے ۓ ٹ��ہ*�� �'+�  


ہ�� 9-ورت 'ڑے �4) ��3ٹ��1 ٹ��ٹ/��ٹٹ���-��#, ��, ٹ(���ق  
� �ڑ��ل 
� ��ۓ اس ��ت ��
ہ  
�ق 
� ٹ�ہ 	_�ۓ�ے ���ث ہ��ے 
ے ����ی� O[9 ازیں Gں ہے�� �ہ 8[L� ٹ%وہ .  ���ے 
� و�ہ �ے ^��� ��C ٹ


� یہ ٹ%ٹ � C� گ�	_�ۓ	ہ ��ہ �ہں ہ�,� اور ٹ��R ے� C ���ے 
� �_ہ �� ا��� L]8 ہ� ,� ا�ہں اس وی�%
�ی� ا���`ی�& �Eہ� ہ� ���� ہIے.  

  

ں 
ۓ ���ے وا	ے?<�ن یہ �>� ہے ٹ��ے �� ای: *�� �� �� �ے� O[Q�%� ہ
  �L
 ��C ٹ%ٹ 
� یہ ا
�ق �ے ����� ہ��ے ا��� �?�4 یہ ہے 
ہ ہ� یہ �ہں ��� ���ے 
ہ �� رد�E O*0ہ� . ��A� 8[L دی�� ہے��ہ�ا ہے وہ 


� و�ہ �ے ہے ���ے ی� �� �� �� 
� ٹ�ہ 	_�ۓ
ے ��s0 ہے  .  
  

�ا�t� ��GR. �گ ای�ے ہ�ں �3ہ�ں �� �� �� ٹ��ہ �A>� *ہ�ں #"�ی� ��*� @�ہ�ے�!> #� �
 C� گ�	م ای%ے 

*uور ہ� .��
��ہ R��d ی� ا�ہں $�ل ہ� �ں 
��� ز��ہ وی�%C د& � �*�ر& 	_� ہ� �A�^ >Lہں $�ل ہ� �ں 

M,ہ�%N �� ر�U ے
ں �� �� 
� ٹ�ہ �ہ 	_�ا���ای%ے 	�,�ں 
� ہ�ای8 د& ������ ہے 
ہ وہ . � ہ� ��Lل  .   
��� �
� ا�W�اد& ���uہ 	 vgI �ہ&�A��pر ���^ O[9 _�ا�ے �ے	ہ � �� �O*�T ای�R Xرم �� د��wg ے ,� اور ٹ

ں ,ے
�ا�ے ���.  
  


� رہے ہ�ں اور �Aہں ایX �ے زی�دہ ز��ہ : �� �� �� اور دی"- ز*
ہ وی���, �W� ر ��ر�A*� �� گ�	وہ 

 �� �� �� اور دی_� )ب(ں ی�  ز��ہ وی�%C ایX ہ� دن �ں 	_�ا��*�م) ا(� p�ورت ہ� وہ ی� �� وی�%C 	_�ا�ے 


ے د�t� �0�Rم 
� �ہ��یR y9�� C�اہ� 
��ے 
ے .  وی�%C 	_�ا�ے �ں 
� از 
� +�ر ہ��Wں �X ا���tر 
�یں �%�
M	ا ہ� ��ے�� 8GRا�
ہ p�ور& ����Gد& ��gر ہ وی�%C یہ ز��ہ
�H دو��&. ے ای%� 
��� ہ��� ہے � >L� ں , >�


Aٹ� ���g� ,zر , >
� وی�%N . C%�ہ اور رو� � ہ��Wں 
ے 4�� �� �� اور �Aہ 
ے ذریGے د& ���� وا	� ��	
  . ا��ر د& ������ ہے

  

ے ���� ہ��� ہے ہ�  ؟ ��� �� �� �� �ے ٹ��ے �ے �3�9 اD-ات ہ��ے ہ�ں C
ہ دی_� وی�% �%� Xای

�ا ہں ا	d ا	�A*p d ا��ات �� vgIں
]��ر ٹ�ہ 	_��. � ���ے ہ ��[
���N ی� , ے ���ے 
� �_ہ �ہ درد
�ا ہ� ���� ہے� C��� .ہے ��� 0<ج ٹ�X ہ� ��n� 4� ر ���رم ہ� . یہ��[
 ��[
���nں اور ,�دن 
ے {�ود ��� 

�

ے 0<ج  C� ں
]��ر p�ورت �ڑ�� ہے���ے ہ ��[
�ا  ���ہ8.  در $�zت �ں �� �� �� 
� ا�� �`ی�& �
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�ا�t� ��GRم 
*uور . ہ��� ہے� �
 C� ہے ��mہ � وہ�+�� ہ� �T*�ل ان 
ے ���A ایi ^�ای%� ان 	�,�ں �ں ہ��� &

ے. �L]8 ہ� �*
 �
*�ر& z$~ ہ� ��Iر ہ�ں ی� ��n`یہ � ��یI ں  .� ہے �Iذو��در $�zت �ں ��ت واy9 ہ��. Aہ

   
�ق �� �� �� ٹ��ہ ��
ق �ے KLف ����H Iر '- EF��G �ہ�� *ہ�ں �-��@�*�ہ �� �� یہ p�ور& ہے 
ہ 

>0 �
 jی�ے �
��� �
 OZ�$ ں ^,ہ�
���%�. ے��ت 
ے ��رے � �

ہ ڈهٹ �%9  �%C ہ��Wں (�� ��
Aہ ^�, ��gر ہ�, ���ے�Nن ^	� د���@ ) �ے زی�دہ z$~ رہے%� �
�ن �Uر �� , ےرا��ں � O��9ہ�وزن�� C���
� ہ� اور   .

M
�ا ہ� ���� ہں 	�C ا,� یہ ^��� z$~ ہ�ں �� ^پ ا��اض �Aہیہ 0<��ت � �� �A� �

ے ا�Aے � اور و��ہ�ت  
XA ی� ا�Aے ��0�
 ���Q4 �ے ر���[U وا����
ںع 
�یں اور �Aے 
� ای�� رے .  

  

 ��� ہ��� ہے ؟ M� ے �� �� �� �� ٹ��ہ #"3ے �ے
C ہ��Wں 
ے دوران ��خ ر�d ٹ�ہ 	_Aے �� ایX �ے G�

� ��N ہ� ���� ہے اور
�H 	�,�ں �ں ایX +��ٹ� �� . �Eہ� ہ��� ہے) ��Tن( ^��ہ
� +��ٹ� ��G� ے
یہ ^��ہ ��م �ڑ�ے 
C �ہAے �X 	ے ����. ز�N +��ڑ ���� ہے� +��ڑ  اور �0م �Uر ��ایX +��ٹ� �� داغ ہےیہ ز�N ٹ�X ہ��ے �ں 

�� ہے�� .  
  
���� ���رہ ذی� ��ی�ے �ے �� ��� ہے�ہ ����ٹ��  . ے �!ے وا�� �ہ �� 
  

♦ N�"# ر�> �ے ٹ��ہ :OL ف اور�P �� ی�ب ہ�*ے دیںے ��*ے وا#� �"ہ��Q -' ر�H ��ر
R.  


�ی� ی� ��ہ� �ہ 	_�� ���
ں.  
  

♦  ����Aے واz ا,� p�ور& ہ� + C��ڑاو�ں دارر, ��<�ٹٹ�ے وا	� �_ہ �� ��اہ را�8 ہ��� �ٹ� 
�یں 	
  
�ڑا �ہ 	_���0می�
ں .  
  

  .ٹ�ے وا	� �_ہ �� +�ٹ ی� 
���m �ے ا$��از 
�یں ♦
  

�ت �%ے �ہ��� ♦	�nT� �_پ دی^ ,����
�د�� و{�ہ �ں $#ہ 	ے ���ے ہں,  �A��
.  
 

  

� ���� ا��ات ��ہ� ہ� ا�� ���� ���� ��ی� ہ� ی� �پ �� ���
��ت ا���اد ������'�قرہے ہ�ں � ازراہ ��م  

  :�� �2ن ��یں �� اس ��.�) ,*�ے �ے �+*�)( 

   


