
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਿਕ� ਕਰਵਾਈਏ?

ਵੈਕਸੀਨ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਬਚਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ 
ਜਾਨਲੇਵਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾ ਂਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ  ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਹੇ ਿਜਨ�ਾ ਂਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਅੰਗ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ�ਾ ਂਨੰੂ 
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� �ਟੀ 
ਿਰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆ ਂਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।  ਇਹ ਦਵਾਈਆ ਂਤੁਹਾਡੀ  
ਇਿਮਊੂਨ ਪ੍ਰ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗ ਬਦਲਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੇ 
ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਜੇ ਅੰਗ ਬਦਲਾਉਣ ਤ�  
ਪਿਹਲਾ ਂਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ  ਕੋਲ 
ਸਮਾ ਂਨਹ� 
ਸੀ ਤਾ ਂਅੰਗ ਬਦਲਾਉਣ ਤ� 3 ਤ� 6 ਮਹੀਿਨਆ ਂਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵੈਕਸੀਨ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨਐਕਟੀਵੇਿਟਡ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਪਰ ਅੰਗ 
ਬਦਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜ਼ੰਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ�। 
ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ 
ਚ�ਕ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਟੀਿਕਆ ਂ
ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

ਹੀਮੋਿਫਲਸ ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ (ਿਹਬ) 

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ  ਬੀ ਵੈਕਸੀਨ 

ਿਹਊਮਨ ਪਾਪੀਆ ਂਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ (ਗਾਰਡਾਿਸਲ) 

ਇਨਐਕਟੀਵੇਿਟਡ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਵੀ.)  

ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ (ਫਲੂ) ਵੈਕਸੀਨ 

ਮੈਿਨੰਜੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ (ਕੁਆਡਰੀਵੇਲ�ਟ) 

ਿਨਊਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ (ਪਿਰਵਾਰ 13)  

ਿਨਊਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ (ਿਨਊਮੋਵੈਕਸ-23)

ਿਸ਼ੰਗਲਜ਼਼ ਵੈਕਸੀਨ (ਿਸ਼ੰਨਾਿਰਕਸ) 

ਟੈਟਨਸ, ਿਡਪਥੀਰੀਆ ਜਾ ਂਟ�ਟਨਸ ਿਡਪਥੀਰੀਆ ਪਰਟਸੂੀਸ 
ਵੈਕਸੀਨ

ਧੱਦਰਾ ਂਲਈ ਵੈਕਸੀਨ
 ਿਸ਼ੰਗਿਰਕਸ

ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੱਦਰਾ ਂ(ਹਰਪੀਜ਼ ਜ਼ੋਸਟਰ) ਤ� 
ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰੀਸੇਲਾ - ਜ਼ੋਸਟਰ ਨਾਮਕ ਵਾਇਰਸ 
ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਧੱਦਰ ਕਰ ਕੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ 
ਛਾਲੇ ਬਣ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਜੋ 2 ਤ� 4 ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤਕਰੀਬਨ 3 ਿਵਚ� 1 ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਧੱਦਰਾ ਂ
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। 50 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵਚ ਜਾ ਂ
ਿਜਨ�ਾ ਂਦਾ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਉਨ�ਾ ਂਿਵਚ ਇਹ 
ਆਮ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।  ਿਸ਼ੰਗਿਰਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਜਾ ਂ
ਇਸ ਤ� ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਨ�ਾ ਂਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ 
ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਜਨ�ਾ ਂਦਾ ਅੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ 2 ਤ� 6 ਮਹੀਿਨਆ ਂਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ 2 ਖ਼ੁਰਾਕਾ ਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ 

ਕੀਮਤ: ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹ�। 

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ  ਬੀ. ਵੈਕਸੀਨ 

ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂ
ਉਲਝਣਾ ਤ� ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਜਗਰ ਦਾ ਸਥਾਈ 
ਨੁਕਸਾਨ।  ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ. ਖ਼ੂਨ ਜਾ ਂਸਰੀਰਕ ਤਰਲਾ ਰਾਹ� 
ਫੈਲਦਾ ਹੈ।.

ਇਸ ਦੀਆ ਂ3 ਮਹੀਿਨਆ ਂਿਵਚ 3 ਖ਼ੁਰਾਕਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂ
ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਚ�ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਕਵ� 
ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤ� ਬਾਅਦ 1 ਤ� 2 
ਮਹੀਿਨਆ ਂਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ੂਨ ਟ�ਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਕੀਮਤ: ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਿਹਊਮਨ ਪਾਪੀਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ
(�ਚ.ਪੀ.ਵੀ.9) ਵੈਕਸੀਨ (ਗਾਰਡਾਾਿਸਲ)  

ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕ�ਸਰ, ਗੁਦਾ ਦਾ ਕ�ਸਰ, 
ਜੈਨੀਟਲ ਵਾਰਟਜ਼ ਤ� ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ �ਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਕਰ ਕੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੈਕਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਆਮ 
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀਆ ਂ3 ਮਹੀਿਨਆ ਂਿਵਚ 3 ਖ਼ੁਰਾਕਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂ
ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ 
ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰ 
ਲਵੋ। 

ਕੀਮਤ: ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹ�। 

ਫ਼ਲੂ ਵੈਕਸੀਨ 

ਫਲੂ (ਇਨਫ਼ਲੂ�ਜ਼ਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ) ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਲੇਵਾ 
ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 
ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਇਮ ਿਊਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ ਸੱਚ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਖੰਘਣ, ਿਨੱਛ 
ਮਾਰਨ ਜਾ ਂਿਚਹਰੇ ਦਾ ਿਚਹਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਫੈਲਾ ਹੈ। 
ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਤ� ਬਚਾਓ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ 
ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤ:  ਇਨਐੈਕਟੀਵੇਿਟਡ ਇਨਫ਼ਲੂ�ਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ 
ਹੈ।



ਿਨਊਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ 
(ਿਨਊਮੋਵੈਕਸ-23 ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ 13) 

ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਨਊਮੈਕੋਕਲ ਜਰਮਾ ਂ
ਤ� ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�ਾ ਂਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ: 
•  ਮੈਨੀਨੈਿਟਸ: ਿਦਮਾਗ਼ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਿਝੱਲੀ ਦੀ 
   ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 
•  ਨਮੂਨੀਆ: ਫੇਫਿੜਆ ਂਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 
•  ਸੈਪਟੀਸੇਮੀਆ: ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 

ਿਨਊਮੋਕੋਕਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖੰਘਣ, ਿਨੱਛ ਮਾਰਨ , ਿਚਹਰੇ ਦਾ 
ਿਚਹਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਾ ਂਰਾਲ/ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਤੁਸ� ਿਨਊਮੋਵੈਕਸ-23 ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ 13 ਦੋਵ� ਵੈਕਸੀਨ 
ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।. 

ਕੀਮਤ: ਿਨਊਮੋਵੈਕਸ-23  ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਪਰੇਵਨਾਰ-13 ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਵੈਕਸੀਨ ਿਕਥ� ਲੈਣੇ ਹਨ? 

•  ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ 
•  ਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ� 
•  ਲੋਕਲ ਫਾਰਮੇਸੀ  

 

ਮੈਿਨੰਜੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ 
 (ਕੁਆਡਰੀਵੇਲ�ਟ) 

ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਿਨੰਜੋਕੋਕਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆ ਂਏ. ਸੀ. 
ਵਾਈ. ਅਤੇ ਡਬਿਲਊ. 4 ਆਮ ਿਕਸਮਾ ਂਤ� ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ।  

ਮੂਿਨੰਜੋਕੋਕਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਤੱਕ ਖੰਘਣ, ਿਨੱਛ ਮਾਰਨ ਜਾ ਂਿਚਹਰੇ ਦਾ ਿਚਹਰੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਫੈਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਲ਼ਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ 
ਿਦਮਾਗ਼ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 
ਦੀਆ ਂਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ 
ਿਦਮਾਗ਼ ਤੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਬੋਲ਼ਾਪਣ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਅੰਗ ਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੀਮਤ: ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 
ਬੂਸਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹਰ 5 ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 

ਿਜ਼ੰਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ 
ਆਪਣੀ ਅੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਜੇ 
ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮ�ਬਰ ਿਜ਼ੰਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ 

ਤਪਿਦਕ ਦਾ ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ. ਵੈਕਸੀਨ (Oncotice®) 
ਨੱਕ ਰਾਹ� ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਨਫ਼ਲੂ�ਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ 

(FluMist®) ਖਸਰਾ, ਕੰਨ ਪੇੜ,ੇ ਰੁਹੇਲਾ (MMR, 
Priorix®) 

ਟਾਈਫ਼ਾਈਡ ਲਈ ਮੂੰਹ ਰਾਹ� ਵੈਕਸੀਨ, (Vivotif®), 
ਚੇਚਕ ਵੈਰੀਸੇਲਾ-ਪੋਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ  (Varivax®, 

Zostavax®)  
ਯੈਲੋ ਿਫਵਰ ਵੈਕਸੀਨ (YF-VAX®)

ਠ� ਸ ਅੰਗ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ 
ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ ਵੈਕਸੀਨ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਟੀਕੇ (ਵੈਕਸੀਨ) ਅੱਪ-ਟ-ੂਡਟੇ ਹਨ? 
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