
آپ کی دوائی کا ضمنی اثر؟ يلو 
کارڈ سکيم استعمال کرکے اس کی 

 اطالع ديں۔
 
 
 

 ہر ايک کے ليے ادويات کو محفوظ بنانا
تمام ادويات ان چاہے مضر اثرات پيدا کرسکتے ہيں 
(انهيں کبهی کبهار دوا کا برخالف رّدّ◌عمل کہا جاتا 

ہے)۔ اکثر مضر اثرات ہلکے ہوتے ہيں ليکن چند 
تشويشناک ہوسکتے ہيں اور زندگی کے ليے خطرناک 

بهی۔ کبهی کبهی مضر اثرات دوائی لينا بند کردينے 
کے بعد رونما ہوتے ہيں۔ چند مضر اثرات کا اس وقت 

تک پتہ نہيں چل پاتا جب تک کئی افراد نے طويل 
عرصے کے ليے ادويات نہ لی ہو۔ اس ليے لوگوں 

کے ليے يہ نہايت ہی اہم ہے کہ يلو کارڈ سکيم 
 استعمال کرکے مشکوک مضر اثرات کی اطالع ديں۔

 
 

اگر آپ کسی عالمت کے بارے ميں فکرمند ہيں کہ وه 
مضر اثر ہوسکتی ہے تب مشورے کے ليے آپ کے 

 طبيب سے يا دواساز سے بات کريں۔

 کس بات کی اطالع دينی ہے
يوکے ميں آپ دوا کے يا جڑی بوٹی عالج کے 

مشکوک مضر اثرات کی اطالع دے سکتے ہيں، آيا 
وه نسخۂ آپ کے طبيب نے تجويز کيا ہو يا پهر بغير 

نسخۂ کے ہی خريدا ہو۔ آپ رونما ہونے والے ان تمام 
 مضر اثرات کی اطالع ديں سکتے ہيں جو:

،آپ کے خود ميں رونما ہوۓ ہيں 
آپ کے بّچے ميں 
  ان ميں جن کے آپ نگہبان ہيں يا ان ميں

 جو ان کی  
 جانب سے آپ کو اطالع دينے کو کہتے ہيں۔

 
 

پيلے کارڈ اطالعوں کا کس طرح استعمال کيا 
 جاتا ہے؟

دی ميڈسن اينڈ ہيلتهکيئر پراڈکٹس ريگيوليٹری ايجنسی 
(ايم ايچ آر اے) ان افراد سے جو ادويات لے رہے ہيں 

اور صحت کی نگاه رکهنے والے ماہرين جيسے 
طبيب، دواساز اور نرس سے يلو کارڈ اطالعوں کو 

 جمع کرتی ہيں۔
يہ ايم ايچ آر اے مہيّا کی گئی معلومات کا استعمال  

ادويات کے  استعمال کا طريقہ اور دی گئی مصنوع 
کی معلومات سے متعلق تنبہہ کا جائزه لينے ميں کريں 

 گے۔  
 

 ايم ايچ آر اے کيا ہے؟ 
ايم ايچ آر اے يوکے حکومت کا ايک حّصہ ہے۔ عوام 

کی صحت کی حفاظت کرنا اس کا اہم ترين مقصد ہے۔ 
ادويات اور صحت سے متعلق آالت ٹهيک طرح سے 
کام کرتے ہيں اور قابل قبول حد تک محفوظ ہيں ان 
باتوں کو يقينی بنا کر ايم ايچ آر اے کام کرتی ہے۔ 

جب بهی کوئی ممکن مسئلہ منکشف ہوتا ہے، ايم ايچ 
آر اے عوام کی حفاضت کے ليے بالتاخير اقدام اٹهاتی 

 ہيں۔

 

يلو کارڈ سے اطالع دينے کے تين طريقے 
 ہيں

يلو کارڈ انگريزی ميں بهرنا ہوتا ہے، اس ليے اگر 
ضرورت ہو تب آپ کسی ايسے شخص کی مدد لے 
سکتے ہے جو انگريزی لکه سکتا ہے يا بول سکتا 

ہے۔ صحت کا ماہرين (جيسے طبيب، دواساز يا 
نرس) بهی آپ کی جانب سے يلو کارڈ سے اطالع 

  دے سکتا ہے۔
   اگر آپ کے پاس انٹرنيٹ سہولت ہے تب

 اس ويب سائٹ
www.mhra.gov.uk/yellowcard   پر

آن الئن يلو کارڈ فارم استعمال کريں۔ اطالع 
 دينے کا يہ سب سے آسان طريقہ ہے۔ 

  يلو کارڈ مکمل کريں اور يہ بغير ڈاک
 ٹکٹ کے ڈاک سے بهيجا جا سکتا ہے۔

  مفت فون پر يلو کارڈ ہاٹ الئن کو فون
 3352 100 0808 کريں 

 
 

 آپ کی ذاتی معلومات کی حفاظت کرنا
ذاتی تفصيالت محفوظ، محتاط اور خفيہ رکهی جاتی 

ہيں۔ آپ کی واضح طور پر دی گئی اجازت کے بغير 
وه ايم ايچ آر اے کے باہر کبهی بهی کسی کو بهی 

 نہيں منتقل کی جاۓ گی۔ 

www.mhra.gov.uk/yellowcard 
 

Use the Yellow Card app available in 
the Apple App Store or Google Play 


