ਿਵੰ ਡਸਰ, ਐਸਕੋਟ ਅਤੇ ਮੇਡਨਹੈਡ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਿਬਮਾਰੀਆਂ

ਟੀਕਾਕਰਣ
ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ
ਟੀਕਾਕਰਣ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕੇ ਰਾਹ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਹੈਲਦੀ ਚਾਈਲਡ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਬੱਚਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ�
ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਤ� ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ
(ਲਾਲ ਿਕਤਾਬ) ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਟੀਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਸਹੀ ਉਮਰ ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ
ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਜੀਪੀ ਤ� ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਿਝਜਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ - ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ! ਬਚਪਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਟੀਕੇ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਵਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਿਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ 28 ਅਤੇ 38 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੇ ਗਰਭ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੀਪੀ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਟੀਕਾਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤ� ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕਾਫੀ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਿਕਆਂ ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਰੱਿਖਆ ਟੀਕੇ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ�ੇ ਿਜਹੇ ਦਰਦ ਤ� ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਹਲਕੇ ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਕਿਹੰ ਦਾ/ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਲ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਟੀਿਕਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਿਰਕਾਰਡ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਟੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਤ� ਪਤਾ ਕਰੋ।
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ਟੀਕਾ ਕਦ� ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਤ� ਰੱਿਖਆ ਿਮਲਦੀ ਹੈ
ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ



ਿਡਪਥੀਰੀਆ (ਗਲ ਘੋਟੂ), ਟੈਟਨਸ, ਪਰਟੁਸਿਸਸ (ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ), ਪੋਲੀਓ ਅਤੇ
ਂ ਾ ਟਾਈਪ b (Hib)
ਹੀਮੋਿਫਲੀਅਸ ਇਨਫਲੂਏਜ਼



ਿਨਊਮੋਕੋਕਲ ਿਬਮਾਰੀ



ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ (ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਰਾਕ)



ਿਡਪਥੀਰੀਆ (ਗਲ ਘੋਟੂ), ਟੈਟਨਸ, ਪਰਟੁਸਿਸਸ (ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ), ਪੋਲੀਓ ਅਤੇ Hib



ਮੇਿਨੰਗੋਕੋਕਲ ਗਰੁੱਪ C ਿਬਮਾਰੀ (MenC)



ਿਡਪਥੀਰੀਆ (ਗਲ ਘੋਟੂ), ਟੈਟਨਸ, ਪਰਟੁਸਿਸਸ (ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ), ਪੋਲੀਓ ਅਤੇ Hib



ਿਨਊਮੋਕੋਕਲ ਿਬਮਾਰੀ




Hib/MenC
ਿਨਊਮੋਕੋਕਲ ਿਬਮਾਰੀ



ਖਸਰਾ, ਕੰ ਨ ਪੇੜੇ, ਛੋਟੀ ਸੀਤਲਾ (ਜਰਮਨ ਖਸਰਾ)

ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤ�



ਿਡਪਥੀਰੀਆ (ਗਲ ਘੋਟੂ), ਟੈਟਨਸ, ਪਰਟੁਸਿਸਸ (ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ) ਅਤੇ ਪੋਲੀਓ

ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ



ਖਸਰਾ, ਕੰ ਨ ਪੇੜੇ, ਛੋਟੀ ਸੀਤਲਾ

ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ
ਚਾਰ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ
12 ਅਤੇ 13 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ - ਪਿਹਲੇ ਜਨਮਿਦਨ ਦੇ
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ

ਸਰ੍ੋਤ: NHS ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਇੱਕ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ।

ਦੋ
ਤੁਹਾਡਾ/ਡੀ ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ/ਗੀ ਿਕ ਸਥਾਨਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦ� ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਿਤੰ ਨ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਰਫ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੱਿਖਆ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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