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انفیکشن اور کینسر کی روک تھام

لڑکے اور لڑکیاں



پیپیلوما وائرس کیا ہے )HPV(؟
یہ بڑے پیامنے پر وائرسوں کا ایک گروپ ہے۔ 100 سے زائد سیرپو 

ٹائپس ہیں ، جن میں 40 سے زیادہ خواتین اور مرد جننوں کے راستے میں 

انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں۔ عام طور پر ایچ پی وی انفیکشن عارضی 

، اسامئپومیٹک )یعنی شخص کو کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے( 

ہوتے ہیں اور زیادہ تر معامالت میں وہ اچانک ٹھیک ہوجاتے ہیں۔

کچھ HPV سیرٹو ٹائپس جننانگ کی چپچپا )گریوا ، ولوا ، اندام نہانی ، 

مقعد ، عضو تناسل اور  اوروپہارینن) کے سیلولر ردوبدل کا سبب بن سکتے 

ہیں جو اگر مستقل اور عالج نہ کیے جائیں تو کئی سالوں 

سے بھی ٹیومر میں ترقی کر سکتے ہیں۔

پیپلوما وائرس کے انفیکشن کا عالج کس طرح کیا جاتا ہے؟
اس کا کوئی خاص عالج نہیں ہے۔

 HPV وائرس کی وجہ سے ہونے والے گریوای خلیوں میں ہونے والے 

تغیرات کی فوری تشخیص کرنے کے لئے ، رضوری ہے کہ HPV ٹیسٹ 

کرنے یا پیپ ٹیسٹ اسکریننگ کرنے کے لئے دعوت نامے پر باقاعدگی   

سے عمل کریں۔ دورسی سائٹوں )وولوا ، اندام نہانی ، مقعد ، عضو 

تناسل اور اوروفریینک( کے لئے فی الحال اسکریننگ کا کوئی پروگرام 

موجود نہیں ہے۔

پیپیلوما وائرس کیسے پھیلتا ہے؟
یہ جامع کے ذریعہ پھیلتا ہے ، یہاں تک کہ اگر یہ مکمل نہ ہو۔

یہ جنسی طور پر منتقل ہونے واال سب سے عام انفیکشن ہے۔ 

 کنڈوم کا استعامل وائرس کی منتقلی کو کم کرتا ہے ، لیکن روکتا 

نہیں ہے ، کیونکہ یہ جلد کے کچھ حصوں میں بھی موجود ہوسکتا 

ہے جو کنڈوم کے ذریعے محفوظ نہیں ہیں۔



کیا ویکسین محفوظ ہے؟ یہ کیسے کیا جاتا ہے؟
ویکسین محفوظ ہے۔  اس کی ترکیب اس بات کی ضامنت دیتی ہے کہ 

اس سے انفیکشن نہیں ہوسکتا ہے ، لیکن یہ وائرس کے خالف مدافعتی 

ردعمل دالنے کے قابل ہے۔ اب تک کی گئی متعدد مطالعات کے ساتھ 

ساتھ ، متام یورپی اور غیر یوروپی ماملک کے پوسٹ مارکیٹنگ نگرانی 

کے نظام نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ویکسین اچھی طرح سے برداشت نہیں 

کی جارہی ہے۔ الکھوں افراد کو ایچ پی وی سے بچاؤ کے قطرے پالئے 

گئے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی سنجیدہ ردعمل سامنے نہیں آیا 

ہے۔ انجکشن کے عالقے ، بخار ، متلی ، چکر آنا ، رس درد اور جوڑوں کا 

درد میں درد اور اللی دیکھی جا سکتی ہے۔ عام طور پر یہ ہلکے اور 

قلیل املدت عالمات ہوتے ہیں۔

کیا ویکسین موثر ہے؟
جی ہاں ، متعدد طبی مطالعے  سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ 

ویکسین اگر اس وقت چالئی جاتی ہے جب اس شخص نے ابھی تک 

وائرس سے رابطہ نہ کیا ہو ،  جنسی رسگرمی کے آغاز سے پہلے ہی ، 

غیر یقینی اور کینرس والے گھاووں کے خالف ایک بہت ہی اعلی تحفظ کو 

یقینی بناتا ہے۔ (کوندیلوماجننانگ عیبوںای .)میلیا-روماگنا میں فی الحال 

استعامل ہونے والی ویکسین 9 قسم کے انسانی پیپیلوما وائرس کے خالف 

موثر ہے اور رسوائیکل کینرسوں کے تقریبا 90٪ ، دیگر قسم کے متعلقہ 

HPV ٹیومروں سے تقریبا 80٪ سے محفوظ رکھتی ہے۔ 100٪ مسے۔

کیا  HPV ویکس نیشن انفیکشن سے بچتی ہے؟
ویکسین خود ہی ویکسین میں موجود سیر ٹائپس سے انفیکشن کو روکتی 

ہے اور اسی وجہ سے ان سیلولر ردوبدل کو بھی روکتا ہے جو کینرس کا 

باعث بن سکتے ہیں۔



ویکسین کی تاثیر کتنی ہے؟
مطالعہ کئی سالوں سے اینٹی باڈیز کی استقامت کی نشاندہی کرتا ہے ،  

شاید زندگی کے لئے۔ آج تک ، حقیقت میں ، بنیادی سائیکل کے بعد 

کسی قسم کی واپسی کی توقع نہیں کی جاتی ہے۔

ویکسینیشن کس کی سفارش کی جاتی ہے؟
ویکسین کا مقصد انفیکشن کی روک تھام کرنا ہے ، نہ کہ اس کا عالج 

کرنے کے لئے: لہذا یہ مناسب ہے کہ اسے وائرس سے ممکنہ رابطہ 

سے قبل یعنی جنسی تعلقات کے آغاز سے پہلے ہی اس کا انتظام 

کروائیں۔ اگر لڑکی یا لڑکا پہلے ہی ویکسین میں موجود وائرس سیر 

ٹائپس سے رابطہ کرچکا ہے تو تاثیر کم ہوجاتی ہے۔

مفت ٹیکہ کس کے لئے ہے؟
ریجنل ہیلتھ رسوس زندگی کے بارہویں سال میں لڑکیوں اور لڑکوں کو 

مفت ٹیکے لگانے کی ضامنت دیتا ہے۔

یو ایس ایل ریذیڈنس کمپنی ، لڑکیوں اور لڑکوں کو پولیو کے قطرے پالنے 

کے لئے ان کے گھر بھیجے گئے خط کے ساتھ مدعو کرتی ہے۔ جن لڑکیوں 

کو مفت میں ویکسینیشن کی پیش کش کی گئی تھی ، وہ 1996 میں پیدا 

ہونے والوں سے رشوع ہوکر 26 سال کی عمر تک مفت ویکسینیشن کروانے 

کا حق برقرار رکھتے ہیں۔ 2006 میں پیدا ہونے والوں سے 18 سال کی عمر 

تک بچوں میں مفت داخلے کا حق برقرار ہے۔
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ویکسینیشن بھی بالغوں کے لیے
سفارش کی جاتی ہے؟

کلینیکل مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ بالغوں میں بھی ویکسین 

اچھی افادیت کو برقرار رکھتی ہے ، حاالنکہ جوانی سے کم ، اگرچہ 

جنسی رسگرمی کے سلسلے میںHPV سے پہلے ہی رابطہ ہونے کا 

زیادہ امکان موجود ہے۔

اس وجہ سے ، ریجنل ہیلتھ رسوس ، مقامی صحت حکام کے 

ویکسینیشن کلینک میں 2006 سے قبل پیدا ہونے والے بڑوں اور 

بچوں کو بھی چھوٹی قیمت پر ٹیکہ فراہم کرتی ہے۔ 

 صارفین کے لئے الگت نجی طور پر استعامل کی جانے والی 

قیمت سے منایاں طور پر کم ہے اور عالقائی محصوالت کے مطابق 

ویکسینیشن کی قیمت کے عالوہ ، اس ویکسین کی خالص قیمت کے 

مطابق ہے۔

کیا حاملہ خواتین کو ویکسین
دی جاسکتی ہے؟

نہیں ، اگر کسی لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ویکسینیشن سائیکل 

رشوع کرنے کے بعد حاملہ ہے تو اسے حمل کی تکمیل سے پہلے تک 

انتظار کرنا ہوگا۔

یہاں تک کہ اگر آپ کو قطرے پالئے گئے ہیں اور آپ
کو ،کیا گریوا کینرس کی اسکریننگ کی رضورت ہے؟

جی ہاں ، اسکریننگ بھی دورسے میHPV پائیر اقسام کی وجہ سے 

سیلولر تغیرات کو اجاگر کرنے اجا زت دیتی ہیں جو ویکسین میں شا 

مل شامل نہیں ہے۔

مفت ویکسینیشن کہاں اور کس طرح کی جاتی ہے؟

ویکسینیشن کمپنیوں کےدفاتر میں ویکسینیش پیشہ ورافرادسے 

کروائی جاتی ہے۔ عمر کے لحاظ سے ، اس میں ڈیلٹائڈ )اوپری 

بازو( میں دو یا تین انٹرماسکر انجیکشن شامل ہیں۔
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