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ਇਹ ਪਰਚਾ ਬੀਸੀਜੀ (ਬੈਸੀਲਸ ਕਾਲਮੇਟ-ਗੁਏਰਰਨ) [BCG 
(Bacillus Calmette-Guérin)] ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਪਰਦਕ (ਟੀਬੀ) [tuberculosis (TB)] 
ਤੋਂ ਰੱਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।

ਬੀਸੀਜੀ (BCG) ਟੀਕਾ ਕੀ ਹ?ੈ

ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਰੋਗਾਣੂ) ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਟੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ 
ਇਹ ਟੀਬੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ (ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ) ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਜੇ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਕਦੇ 
ਉਹ ਟੀਬੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾ ਂਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਹੇ।

ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਵਚਆ ਂਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆ ਂਨੂੰ 
ਟੀਬੀ ਦੀਆ ਂਦੁਰਲੱਭ ਵਕਸਮਾ ਂਵਜਿੇਂ ਵਕ ਟੀਬੀ ਮੈਵਨਨਜਾਈਵਟਸ 
(ਵਦਮਾਗ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਦੀ ਸੋਜ਼) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।

ਟੀਬੀ (TB) ਕੀ ਹੈ?

ਟੀਬੀ ਇੱਕ ਬਕੈਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਹ;ੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਫੇਫਵਿਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ 
ਵਹਸੇੱ 'ਤ ੇਿੀ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਵਕ ਟੀਬੀ ਦੇ 
ਰੋਗਾਣ ੂਦੀ ਲਾਗ, ਟੀਬੀ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਵਿਚੱ ਵਿਕਵਸਤ ਨਾ ਹਿੇੋ। 
ਟੀਬੀ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚੱ ਹਲੌੀ-ਹਲੌੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ 
ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹਣੋ ਵਿਚੱ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਦੇਂ ਹਨ।

ਵਜਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਉਹਨਾ ਂਵਿਚੱੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਿੇੋਗੀ। ਇਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਿਚੱ, 
ਟੀਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣ ੂਉਮਰ ਭਰ ਅਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ 
ਲੋਕਾ ਂਵਿਚੱ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਵਜਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਰੋਗ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂਕਮਜ਼ਰੋ ਹਨ), ਟੀਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣ ੂਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਦੇਸ਼ ਵਿਚੱ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਠੀਕ ਹੋ 
ਜਾਦੇਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੱ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
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ਟੀਬੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਟੀਬੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਹੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਲੱਛਣ ਿਿੱ-ਿਿੱ ਹਣੋਗ ੇਅਤੇ ਬਚੇੱ ਵਿਚੱ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਕਸੇ 
ਬਾਲਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿੱਿਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕਉਂਵਕ ਟੀਬੀ 
ਛੂਤ ਿਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ 
ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ 
ਮੈਂਬਰ, ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਹੇਠ ਵਲਵਿਆ ਂਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੈ 
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਲਗਾਤਾਰ ਿੰਘ ਜੋ 2 ਹਫ਼ਵਤਆ ਂਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ
 • ਭਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ 
 • ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਿਧਣਾ
 • ਥਕਾਿਟ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਮ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ 

ਭਾਿਨਾ
 • ਿੰਘ ਨਾਲ ਿੂਨ ਆਉਣਾ

ਟੀਬੀ ਰਕਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਰਫ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਟੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ 
ਫੇਫਵਿਆ ਂਜਾ ਂਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਵਹਲਾ ਂਹੀ ਲਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਿੰਘ ਵਰਹਾ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਿੰਘਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਛੋਟੀਆ ਂਬੂੰਦਾ ਂਦਾ ਵਛਿਕਾਅ 
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੂੰਦਾ ਂ
ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾ ਂਉਸਨੂੰ ਿੀ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜੋਿਮ ਹੋਣ ਲਈ, ਲਾਗ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 
ਵਕਸੇ ਬੰਦ ਜਗ੍ਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ 
ਿਜੋਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣਾ।
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ਟੀਬੀ ਰਕੰਨੀ ਆਮ ਹੈ?

1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਟੀਬੀ ਦੇ 50,000 
ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਿੇਂ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ, ਇਹ ਵਗਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸਰਫ 5,000 ਨਿੇਂ ਕੇਸਾ ਂ'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ, ਜਦ ਵਕ ਇਹ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗ 
ਲੱਗ ਜਾਿੇਗੀ, ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਟੀਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 
ਵਿੱਚ ਫੈਵਲਆ ਰੋਗ ਹੈ।

ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋਿਮ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਿਚੱ ਿਧੇਰੇ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਵਜਹਿੇ ਟੀਬੀ 
ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਿਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਵਿਚੱ ਰਹ ੇਹਨ ਜਾ ਂਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਹਨਾ ਂ
ਪਵਰਿਾਰਾ ਂਦੇ ਬਵੱਚਆ ਂਦੀ ਿੀ, ਜਾ ਂਤਾ ਂਯਕੇੂ ਵਿਚੱ ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਮੂਲ 
ਦੇਸ਼ ਵਿਚੱ, ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਾਗ ਿਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਦੇ ਨੇਿਲੇ 
ਸੰਪਰਕ ਵਿਚੱ ਆਏ ਹਣੋ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਮਰੇ ੇਬਚੱ ੇਨੂੰ ਬੀਸੀਜੀ ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਰਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ?ੈ

ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਹਰੋ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਤਰ੍ਾ,ਂ ਯਕੇੂ ਵਿਚੱ ਬੀਸੀਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਉਹਨਾ ਂਬਵੱਚਆ ਂਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ ੈਵਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਵਕਸੇ ਟੀਬੀ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਂਵਬਤਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਇਸ 
ਵਿਚੱ ਉਹ ਬਚੇੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਦੇੰ ਹਨ ਜੋ ਟੀਬੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਿਾਲੇ ਿੇਤਰ 
ਵਿਚੱ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਵਜਨ੍ਾ ਂਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾ ਂਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ 
ਟੀਬੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਿਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ (ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਨਾ 
7 ਿਿੇ)ੋ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ?

ਤਹੁਾਡ ੇਬਚੇੱ ਨੂੰ ਿੱਬੀ ਬਾਹਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਵਹੱਸੇ ਵਿਚੱ ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕਾ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਇਹ ਟੀਕਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਰੰੁਤ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਆਮ ਤਰੌ 
'ਤ ੇਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਵਦਨਾ ਂਤਕ। 
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ਕੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ?

ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਉਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਛਾਲਾ ਵਦਿਾਈ 
ਦੇਿੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਟੀਕਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਦੱਤਾ 
ਵਗਆ ਹੈ।

ਟੀਕੇ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਵਤਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਜਹਾ ਦਾਗ਼ 
ਵਦਿਾਈ ਦੇਿੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਵਦਨਾ ਂਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾ ਂਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਨਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਆਮ ਹੈ।

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਵਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ, 
ਉਸ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਥੋਿ੍ਾ ਵਜਹਾ ਡੰੂਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ 
ਤਰਲ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤਾ ਂਪੇਪਿੀ 
ਬਣਨ ਤੱਕ ਸੁੱਕੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਕਦੇ ਿੀ ਪਲਾਸਟਰ ਨਹੀਂ। 
ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਾਗ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ 
ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਮਲੋ।
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ਕੀ ਕੋਈ ਅਰਜਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਰਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਟੀਕਾਕਰਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਕਾ 
ਨਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਂਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ: 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ
 • ਤਹੁਾਡਾ ਬਚੱਾ ਚਮਿੀ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪੀਿਤ 

ਹੈ। (ਜੇ ਐਕਜ਼ੀਮਾ (ਚੰਬਲ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾ ਂਟੀਕੇ ਲਈ 
ਅਵਜਹੀ ਜਗ੍ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਜੱਥੇ ਚਮਿੀ 'ਤੇ 
ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾ ਹੋਿੇ)

ਵਿਰਲੇ ਹੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾਲੇ ਬੱਵਚਆ ਂ
ਵਿੱਚ, ਿੈਕਸੀਨ ਵਿਚਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਾ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 
ਨਰਸ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

 • ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਾ ਂਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਵਸਆਿਾ ਂ
ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਵਰਹਾ ਹੈ

 • ਗਰਭ-ਅਿਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾ ਂਦੀ 
ਇਵਮਊਨੋਸਪਰੈਵਸਿ ਜੈਵਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋਈ ਸੀ

 • ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮੱਵਸਆਿਾ ਂਹੋਣ ਦਾ 
ਪਵਰਿਾਰਕ ਇਵਤਹਾਸ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ HIV, ਗੰਭੀਰ 
ਕੰਬਾਇਡੰ ਇਮਉਨੋਡੈਫੀਵਸਏਂਸੀ SCID)

 • ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ SCID ਹੈ ਜਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
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ਰਕਹੜੇ ਬੱਰਚਆ ਂਨੂੰ ਬੀਸੀਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਵਜੱਥੇ ਸਾਰੇ 
ਬੱਵਚਆ ਂਨੂੰ ਬੀਸੀਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਿੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਵਲਵਿਆ ਂਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਦਾ 'ਹਾ'ਂ ਵਿੱਚ 
ਜਿਾਬ ਵਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਨਰਸ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੀਸੀਜੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾ,ਂ ਵਪਤਾ ਜਾ ਂਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ/
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ ਕੋਈ 
ਵਿਅਕਤੀ, ਅਵਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਟੀਬੀ ਦੀ 
ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੈ? 

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾ ਂਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਦੇਸ਼ 
ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਜਾ ਂਰੁਕਣ 
ਿਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ?

 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ, ਜਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਂਵਬਤਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 
ਹੁਣ ਟੀਬੀ ਹੈ ਜਾ ਂਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਹੋਈ 
ਸੀ? 

ਟੀਬੀ ਦੀਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਦਰਾ ਂਿਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ 
ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਿ ਵਸਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ 

ਅੰਕਵਿਆ ਂਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ:

www.gov.uk/government/
publications/tuberculosis-tb-by-
country-rates-per-100000-people

http://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people
http://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people
http://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people


ਯਾਦ ਰੱਿੋ, ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਂਲੱਗਦਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਰਿਆਦਾ ਸੌਿਾ ਹੈ।
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www.nhs.uk/vaccinations

ਕੀ ਮਨੈੂੰ ਹਰੋ ਕਝੁ ਜਾਣਨ ਦੀ ਿਰਰੂਤ ਹ?ੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 8 ਹਫ਼ਵਤਆ ਂਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ 
ਟੀਕਾਕਰਨਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਉਸ ਨੇ 
ਆਪਣਾ ਬੀਸੀਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਇਆ ਹੋਿੇ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
ਬੀਸੀਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
3 ਮਹੀਵਨਆ ਂਲਈ ਉਸੇ ਬਾਹਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਕਾ 
ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਉਸ ਿਤੇਰ ਦੀਆ ਂ
ਵਗਲਟੀਆ ਂਫੱੁਲ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਭਵਿੱਿ 
ਵਿੱਚ ਹਿਾਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਵਨੱਜੀ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਵਰਕਾਰਡ 
(ਲਾਲ ਵਕਤਾਬ) ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਜੀ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਬੀ, ਜਾ ਂਬੀਸੀਜੀ ਿੈਕਸੀਨ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਹਰੋ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ, ਹਲੈਥ ਵਿਵਜ਼ਟਰ, ਦਾਈ ਜਾ ਂਨਰਸ ਨਾਲ ਗਲੱ 
ਕਰੋ; ਜਾ ਂਸਾਡੀ ਇਸ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਓ:  
www.nhs.uk/conditions/vaccinations/
bcg-tuberculosis-tb-vaccine/

https://www.healthpublications.gov.uk/Home.html
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/bcg-tuberculosis-tb-vaccine/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/bcg-tuberculosis-tb-vaccine/

