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  کی ويکسين کے بارے ميں نيشنل ٹرانسپالنٹ کنسينسز کی رہنمائی 19-کووڈ
 

  تعارف

مندرجہ ذيل دستاويز ماہرانہ اتفاق رائے کی رہنمائی فراہم کرتی ہے جسے اس عالمگير وباء کی روشنی ميں ٹرانسپالنٹ 
کے ليے صوبائی سطح کے اعضاء عطيہ  کی ويکسينيشن کی نظم کاری کی رہنمائی 19-والے افراد ميں کووڈکروانے 

کرنے والے اداروں اور مقامی ٹرانسپالنٹ اور عطيہ کاری کے پروگراموں ميں استعمال کيا جا سکتا ہے۔ يہ بات تسليم 
  پاليسياں خود بنائے گا۔شده ہے کہ ہر اداره، پروگرام، اور فيصلہ ساز اداره اپنی اپنی 

 
جيسا کہ حاالت بہت تيزی سے تبديل ہو رہے ہيں، آگے بڑه رہے ہيں، اس اتفاق رائے کی رہنمائی پر تبادلہ خيال کرنے 

اور اسے اپ ڈيٹ کرنے کے ليے قومی ماہرين کے ساته مستقل بنيادوں پر ٹيلی کانفرنسز کا انعقاد ہو گا۔ اس تبادلہ 
 Canadian Society for(رائے کے ليے کينيڈين سوسائٹی برائے ٹرانسپالنٹيشن خيال، اور خود اتفاق 

Transplantation) سروسز  بلڈ، کينيڈين)Canadian Blood Services ( کی مشاورتی کميٹياں، ہيلته کينيڈا
)Health Canada)کينيڈا کی عوامی صحت کی ايجنسی ، (Public Health Agency of Canada) ،WHO، 

  تجاويز فراہم کرتے رہيں گے۔) بشمول برطانيہ اور اسپين(ی ايجنسياں، اور بين االقوامی شراکت دار صوبائ
 

کو اپ ڈيٹ کی گئی تهی اور نئے ثبوت اور معلومات دستياب ہونے کے بعد  2021،جنوری 23يہ دستاويز آخری بار  
  اس کو مزيد اپ ڈيٹ کيا جاتا رہے گا۔

  
  اور ٹرانسپالنٹ کروانے والے افراد کے بارے ميں کيا جانتے ہيں؟ 19-ہم کووڈ

وائرس سے ہونے والی ايک بيماری ہے جو کہ غالب طور پر ايک تنفسی وائرس ہے ليکن  SARS-CoV-2 19-کووڈ
سے متاثر ہوئے ہيں  19-يہ ديگر جسمانی نظاموں تک پهيل سکتی ہے۔ ٹرانسپالنٹ کروانے والے بہت سے افراد کووڈ

جسمانی  19-کی نگہداشت کی ضرورت اور موت تک ہو سکتی ہيں۔ اگرچہ کووڈ ICUاور عالمات ہلکی بيماری سے 
دفاعی نظام کے رد عمل کو دبانے واال والے عنصر کے غير واضح ہونے کے سبب زياده شديد ہے؛ تاہم، بہت سے 

مارياں بهی الحق ہوتی ہيں جيسے کہ ٹرانسپالنٹ کے مريضوں کو دوسری بيماريوں کے ساته لگنے والی ديگر بي
کی بيماری کے اضافہ شده  19-پهيپهڑوں کا مرض جو انہيں کووڈ/بڑهاپا، گردے کا دائمی مرض، ذيابيطس، اور دل

خطرے سے دوچار کر ديتا ہے۔ پهيپهڑوں کے ٹرانسپالنٹ کے مريض بهی خاص طور پر شديد بيماری کے خطرے 
  ميں نظر آتے ہيں۔

 
  کی ويکسينز کی صورت حال کيا ہے؟ 19-ڈکينيڈا ميں کوو

يا منظوری کے متعدد مراحل ميں موجود ہيں۔ دو ويکسينز /کی ويکسين کے متعدد نسخے نشوونما اور 19-کووڈ
)Pfizer/BioNTech  اورModerna ہيلته کينيڈا کی جانب سے استعمال کے ليے مجاز کرده ہيں۔ دونوں ) ويکسين

سے بنی ہيں اور ان کو ذخيره کرنے کی شرائط مخصوص ہيں۔ مجموعی طور  mRNA ويکسينز لپڈ نينو پارٹيکل ميں
ٹرائلز ميں حصہ ليا ہے۔   3لوگوں نے آپليسيبو کے کنٹرول شده فيز   70,000پر، ان ويکسينز کی تياری ميں تقريباً 

Pfizer  سال يا اس سے زائد  16ہے اور يہ % 95ويکسين کی اثر انگيزی مناسب مدافعتی قوت کے حامل لوگوں ميں
سال اور اس  18ہے اور يہ % 94.1ويکسين کی اثر انگيزی  Modernaعمر کے افراد کے استعمال کے ليے ہے۔ 

خوراک کی سيريز کے طور پر دی جاتی ہيں۔  2سے زائد عمر کے افراد کے استعمال کے ليے ہے۔ دونوں ويکسينز 
کی ) University of Oxford/AstraZeneca(ينيکا اسٹراز/ديگر ويکسينز، بشمول يونيورسٹی آف آکسفورڈ

اور جونسن اينڈ جونسن ) اثر انگيزی کی حامل% 90سے  62کے ٹرائل ميں  3فيز (اڈينووائرس ويکٹر ويکسين 
)Johnson & Johnson (ويکسين کے، زير غور ہيں اور مستقبل ميں کينيڈا ميں ان کی اجازت دی جا سکتی ہے۔  

 
  ويکسين کے مضر اثرات کيا ہيں؟ 19-کووڈ

ويکسين کے بعد اکسی مخصوص عضو ميں اور سارے نظام کو متاثر کرنے والے مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہيں۔ ان 
ميں کسيجگہ پر چهوئے جانے پر درد، سوجن، اور جلد پر سرخ دهبے پڑنا شامل ہيں۔ سارے نظام کو متاثر کرنے والی 

ويکسين کے ٹرائل ميں، چهوٹی عمر  Pfizerار، پٹهوں ميں درد، اور سر درد شامل ہيں۔ متعلقہ عمومی عالمات ميں بخ
کے گروپس ميں اور ويکسين کی دوسری خوراک کے بعد سارے نظام کو متاثر کرنے والی عالمات مزيد عام تهيں۔ 

والی مزيد ويکسين کے ٹرائل ميں، دوسری خوراک کے بعد سارے نظام کو متاثر کرنے  Modernaاسی طرح، 
کی بيماری جيسی ہيں چنانچہ ويکسين لگوانے والے  19-عالمات تهيں۔ سارے نظام کو متاثر کرنے والی عالمات کووڈ
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مريضوں کو ويکسين کی ہر خوراک کے بعد ابتدائی چند ايام ميں ظاہر ہونے والی عالمات کے امکان کے بارے ميں 
  مشاورت فراہم کرنی چاہيئے۔  

 
  کے بارے کون سا ڈيٹا دستياب ہے؟ 19-کروانے والے افراد ميں کووڈٹرانسپالنٹ 

کی ويکسين لگوانے کی اثر انگيزی،  19-فی الوقت، ٹرانسپالنٹ کروانے والے مريضوں ميں سے کسی ميں بهی کووڈ
ين کے مدافعت پيدا کرنے کی صالحيت، يا حفاظت کا ڈيٹا موجود نہيں ہے۔ ٹرانسپالنٹ کروانے والے افراد کا ويکس

ميں اندراج نہيں کيا گيا تها۔ تاہم، بہت سے ممالک ميں ويکسين کی منظوری کے ساته، مزيد معلومات  3جائزے کے فيز 
  متوقع ہيں۔

 
  کی ويکسين لگوا سکتے ہيں؟ 19-کيا ٹرانسپالنٹ کروانے والے مريض کووڈ

وانے والے مريض ويکسين لگوا سکتے ہيں اگرچہ مزيد ڈيٹا درکار ہے، مگر ماہرين کی رائے يہ ہے کہ ٹرانسپالنٹ کر
ويکسين کے ميکانزم کی بنياد پر، يہ شک  mRNA۔ ماہرين اس بات پر يقين رکهتے ہيں کہ )ذيل ميں مالحظہ کريں(

کرنے کی کوئی وجہ نہيں ہے کہ عمومی آبادی ميں نامواقف واقعات ميں کوئی بهی فرق ہو گا۔ ماہرين کی رائے کے 
مطابق، ويکسين کے فرضی خطرات کی نسبت اس کے ممکنہ فوائد کا امکان زياده ہے۔ ٹرانسپالنٹ کروانے والے افراد 

کے ويکسين سے پيدا ہونے والے مخصوص مدافعتی رد عمل اور ويکسين کے  mRNAنے کے بعد ميں ويکسين لگوا
نتيجے ميں ہم نسل يا کسی اور نوع کے خالف قوت مدافعت پيدا کرنے يا اسے مسترد کرنے کا امکان ويکسين کے 

ين اثر انگيزی کے ليے، ميکانزم کی بنياد پر، اور ديگر ويکسينز کے وسيع تر تجربے ميں کم ہے۔ ويکسين کی بہتر
  :درج ذيل باتيں تجويز کی جاتی ہيں

 
  

  ٹرانسپالنٹ کروانے والے افراد کے ليے ويکسين کب دستياب ہو جائے گی؟

  جب ممکن ہو، تو ٹرانسپالنٹ سے قبل کی جانے والی سيٹنگ ميں ويکسين کے ٹرانسپالنٹ سے کم از کم
  ہفتے قبل انتظام کيا جائے 1-2

 ہے مريض کو ويکسين لگوانے کے انتظار کے دوران ٹرانسپالنٹ سے روک کر رکهنا ضروری نہيں  
  جن مريضوں کا ٹرانسپالنٹ کيا جا چکا ہو، ان ميں عالج کی ابتدائی تهراپی سے قطع نظر ويکسين لگوانے

  ماه تک انتظار کريں۔ 1کے ليے ٹرانسپالنٹ کے کم از کم 
  خوراکوں کی مکمل سيريز دی جانی چاہيئے  2مثال کے طور پر، تجويز کرده مدت ميں)Pfizer  يا

Moderna پہلی اور دوسری خوراک کے درميان مريض کا ٹرانسپالنٹ کيا جاتا ہے، تو ۔ اگر )ويکسين
  ماه بعد فراہم کريں۔  اضافی خوراکوں کی تجويز نہيں دی جاتی۔ 1دوسری خوراک ٹرانسپالنٹ کے 

  ٹرانسپالنٹ کيے جانے واال عضو مسترد ہو جانے کے موجوده طور پر زير عالج مريضوں ميں، ويکيسن
  ماه کی مدت کے ليے ملتوی کيا جا سکتا ہے۔ 1لگوانے کا عمل 

   بہتر کرده اثر انگيزی کے ليے ريٹوگزيميبrituximab)(  ماه ويکسين لگوانے سے  3کے بعد کم از کم
  اجتناب کريں

 ويکسين لگانے سے قبل تشخيص ہونے اور عالمات ٹهيک  19-تها، تو کووڈ 19-اگر مريض کو پہلے کووڈ
  کريں۔ روز تک انتظار 90ہونے سے 

 19-دو ادويات اکٹهی دی جانے کے حوالے سے ويکسين کے بارے ميں کوئی تحقيقيات موجود نہيں، کووڈ 
  ہفتوں کے اندر دوسری ويکسينز دينے سے اجتناب کريں۔ 2کی ويکسين کی خوراک کے 

  جيسے کہ پولی (ان مريضوں کو ويکسين نہيں دی جانی چاہيئے جو ويکسين کے کسی معلوم مرکب
  کے ساته کوئی حساس رد عمل ديتے ہيں) لين گالئيکولاتهائ

  جيسے کہ اثر انگيزی کی عمومی آبادی کی نسبت کم توقع کی جاتی ہے، اس بات کی پرزور ترغيب دی
جاتی ہے کہ مريض انفيکشن پر قابو پانے کی احتياطی تدابير اختيار کرنا جاری رکهيں۔ عالوه ازيں، جو 

افراد سے گهر کے اندر نزديک رہے ہيں انہيں بهی جب ممکن ہو ويکسين لوگ ٹرانسپالنٹ کروانے والے 
 لگائی جانی چاہيئے۔
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کارکنان، نگہداشِت صحت کے کارکنان، /کينيڈا ميں، موجوده طور پر ترجيحی گروپس طويل المدت نگہداشتی رہائشی
اور مقامی آبادياں ہيں۔ جب ويکسين وافر دستياب ہو جائے گی، تو دوسرے گروپس کی بهی شناخت کی جائے گی اور 

کو ہو  2021گا۔ لٰہذا، ايسا ممکنہ طور پر مارچ يا اپريل آخر کار عام آبادی کے ليے بهی ويکسين کا آغاز کر ديا جائے 
گا جب ويکسين ٹرانسپالنٹ کے مريضوں کو دی جا سکتی ہے۔ تاہم، ممکن ہے کہ بعض صوبوں ميں ٹرانسپالنٹ کے 

مريضوں کو ترجيح دی جا سکے ليکن فی الوقت يہ بات واضح نہيں ہے۔ ممکن ہے کہ مستقبل ميں اضافی ويکسينز کی 
بارے ميں اضافی معلومات بهی حاصل ہو جائيں۔  اس  اجازت دے دی جائے اور ہميں واقعے کے ناموافق اثراتخ کے

يا /رہائشی اور/بات کی شناخت کی گئی ہے کہ ٹرانسپالنٹ کے مريض طويل المدت نگہداشت ميں کام کرنے والے
  نگہداشت صحت کے کارکنان بهی ہو سکتے ہيں۔ لٰہذا، ان گروپس کے ليے ويکسين جلد ہی دستياب ہو جائے گی۔

 
  نے والے کم عمر مريضوں کے بارے ميں کيا ہو گا؟ٹرانسپالنٹ کروا 

سال سے کم عمر بچوں کے ليے ويکسين منظور نہيں ہوئی، ليکن ايک بار منظور ہونے پر، ہم  16فی الوقت  
ٹرانسپالنٹ کروانے والے کم عمر مريضوں پر اطالق کے ليے بهی ويسی ہی تجاويز کی توقع رکهتے ہيں۔ فی الوقت 

  عمر افراد کے ليے تحقيقات جاری ہيں۔ اور اس سے زائد 12
 

  قومی اور بين االقوامی تجاويز کيا ہيں؟

CDC  مدافعتی کارروائيوں کی مشاورتی کميٹی)ACIP;U.S ( اور ويکسينيشن اور اميونائزيشن کی مشترکہ کميٹی
)JCVI; U.K (کو لگائی جا سکتی  نے بتايا ہے کہ دستياب ہو جانے پر ويکسين کمزور مدافعتی نظام کے حامل افراد

نے مريضوں کی فہرست تيار کی ہے جس ميں ٹرانسپالنٹ کروانے والے افراد کو ايک ترجيح شده زد پذير  JCVIہے۔ 
 American Society of(امريکی سوسائٹی برائے ٹرانسپالنٹ ( ASTآبادی کے طور پر درج کيا گيا ہے۔ 

Transplantation (( اورISHLT ) نے يہ تجويز بهی  )سوسائٹی برائے دل اور پهيپهڑوں کا ٹرانسپالنٹبين االقوامی
 FDAکی ويکسين فراہم کی جائے۔ ہيلته کينيڈا اور  19-دی ہے کہ دستياب ہونے پر ٹرانسپالنٹ کے مريضوں کو کووڈ

نہوں نے يہ نے کمزور مدافعتی نظام کے حامل افراد کے ليے ويکسين کو استعمال نہ کرنے کی تجويز نہيں دی، تاہم ا
  بيان ديا ہے کہ اس آبادی ميں اثر انگيزی اور نامواقف واقعات کا کوئی ڈيٹا موجود نہيں ہے۔

 
کينيڈا ميں اميونائزيشن کی قومی مشاورتی کميٹی نے اپنی تجاويز کو اپ ڈيٹ کيا ہے اور بيان ديا ہے کہ خطروں اور 

عتی قوت کے حامل مريضوں کو اثر انگيزی اور حفاظت کے فوائد کے باہمی تقابلے پر غور کرنے کے بعد اور کم مداف
ڈيٹا کی عدم موجودگی کے حوالے سے مطلع کرنے کے بعد ويکسين لگائی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ ناقص مدافعتی 

کے خالف  19-نظام کے حامل افراد ميں اثر انگيزی کم ہو اور کمزور مدافعتی نظام کے حامل مريضوں کو کووڈ
  کنٹرول کرنے کی احتياطی تدابير اختيار کرنا جاری رکهنا چاہيئے۔  انفيکشن کو 

 
  خالصہ

ٹرانسپالنٹ ) b(شديد بيماری کا سبب بن سکتا ہے،  COVIDٹرانسپالنٹ کروانے والے فرد ميں ) a: (اس کے مطابق
خصوصہے، اور ويکسين کے عمل کا ميکانزم م) c(کروانے والے افراد اکثر دوسری بيماری سے متاثره ہوتے ہيں، 

)d ( ہيلته کينيڈا کے مطابق ٹرانسپالنٹ کروانے ميں ويکسين لگوانا ممنوع نہيں ہے، ہم تجويز کرتے ہيں کہ ٹرانسپالنٹ
کروانے والے مريضوں کے ليے جب ويکسين دستياب ہو، تو ٹرانسپالنٹ سے قبل اور بعد ميں ويکسين لگائی جا سکتی 

ويز کرتے ہيں کہ مدافعتی قوت پيدا کرنے کی صالحيت کے بارے ميں ويکسين ہے۔ ماہرين کی رائے کے مطابق، ہم تج
ان لوگوں ميں کووڈ کی سنگينی کے سبب، ہم کے فرضی خطرات کی نسبت اس کے ممکنہ فوائد کا امکان زياده ہے۔

انسپالنٹ ٹر تجويز کرتے ہيں کہ ويکسين لگانے کے ليے ٹرانسپالنٹ کروانے والے مريضوں کو ترجيح دينی چاہيئے۔
کروانے والے مريضوں کو حفاظت اور اثر انگيزی کے ڈيٹا کی عدم موجودگی کے حوالے سے خبردار کرنا چاہيئے 

  اور کسی بهی ناموافق واقعات کی خبر دينے کی ترغيب دينی چاہيئے۔  
 

  ال تعلقی

اس معاملے ميں تيزی سے پيش رفت ہو رہی  فراہم کرده رہنمائی کا مطلب ہسپتال کے فيصلے کو تبديل کرنا نہيں ہے۔
ہے اور اسی طرح ممکنہ طور پر يہ رہنمائی بهی وقت کے ساته تبديل ہو جائے گی۔ کوئی بهی کلينکل فيصلہ جديد ترين 

  دسيتاب معلومات کو زيِر غور التے ہوئے کرنا چاہيئے۔  
 

  تصديق



  
 

  2021جنوری،  2.1،23ورژن 

 

کی جانب سے تيار کيے ) UHN Ajmera Transplant Center(اجميرا مرکز ٹرانسپالنٹ  UHNيہ رہنما اصول 
کی جانب سے ) Canadian Society of Transplantation(گئے ہيں اور کينيڈين سوسائٹی برائے ٹرانسپالنٹيشن 

  اس کی تصديق کی گئی ہے۔



  
 

  2021جنوری،  2.1،23ورژن 
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