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اگر درج ذیل میں سے کوئی بھی آپ )یا ٹیکا لگائے جانے والے آپ کے چھوٹے بچہ/بچہ( پر الگو ہوتا ہے تو برائے 

 مہربانی ہمیں مطلع کریں:

  کیا آپ کو پہلےBCG (TB) کا ٹیکا لگ چکا ہے؟

  مینٹوکس )کیا آپ نے کبھیMantoux( ٹی اسپاٹ / )(Tspot کوانٹ /( یفیرونQuantiferon ) (TB) کی جانچ

 کرائی ہے؟

  کیا آپ یا آپ کے گھرانے کے کسی فرد کیTB کی تفتیش کی گئی ہے، یا بر وقت کی جا رہی ہے؟

  مہینے کے طویل قیام کے لیے سفر کیا ہے؟ 3کیا آپ نے یو کے سے باہر

 تھی جو آپ کے نظام مامونیت کو ماثر  حمل یا چھاتی سے دودھ پالنے کے دوران کیا آپ نے کوئی ایسی دوا لی

، یعنی ایسی دوا جو انفیکشن سے لڑنے کی آپ کی کر سکتی ہو اور جو آپ کے بچہ میں منتقل ہو سکتی ہو

 صالحیت کو متاثر کرتی ہو۔

 گلوٹامیٹ مونوہائڈریٹ )-کیا آپ میں کوئی الرجی پائی جاتی ہے، خاص طور پر سوڈیم ایلL-glutamate 

monohydrate )کے تئیں؟

 کیا کسی بیماری یا عالج سے آپ کا نظام مامونیت خطرے میں ہے؟ 

o HIV ( انفیکشن، لیوکیمیا، لمفوما، ہاجکنس ڈیزیزHodgkin’s diseaseیا ریٹیک )لوانڈوتھیلیل یو

(reticuloendothelialسسٹم کا ٹیومر۔ ) 

o  مہینوں کے اندر بون میرو یا عضو کا ٹرانسپالنٹ۔ 6گزشتہ

o  مہینوں کے اندر اسٹیرائڈز۔ 3گزشتہ

o  مہینوں کے اندر امیونوسپریسیو بایولوجیکل تھریپی 12گزشتہ

 کیا آپ میں تعفن زدہ جلدی کیفیت پائی جاتی ہے، مثال ایکزیما یا سوریاسس؟

  گھنٹوں کے اندر آپ کا درجۂ حرارت بڑھا ہوا تھا؟ 48کیا گزشتہ

 کیا آج آپ کی طبیعت ناساز ہے؟

 سکتی ہیں؟ کیا آپ حاملہ ہو
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