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 د ژغورنې واکسین )زکام( څخهانفلونزا  له

 

د تنفسي سیستم مزمنې ناروغۍ په انسانانو کې تر ټولو عام ناروغۍ دي. دغه ناروغۍ د ګڼ شمیر ویروسونو له امله 

رامنځته کیږي. د انفلونزا ویروس چې په حقیقت کې په زکام پورې تړلی پدې برخه کې حساس رول لوبوي. د انفلونزا 

پروت دی. ددې سربیره، د تنفسي سیستم نورو مزمنو ناروغیو  ځانګړی رول هر کال په تکراري شکل د ټولو په نیولو کې

په پرتله، د انفلونزا ویروس د سختې ناروغۍ المل کیدلی شي. تر ټولو ښه ژغوره یې په وخت سره واکسین ترالسه کول 

ه کبله رامنځته دي. د انفلونزا واکسین د تنفسي سیستم ډیرو کوچنیو عامو ناروغیو مخه نه شي نیولی چې د نورو الملونو ل

 کیږي. 

انفلونزا د تنفسي سیستم یوه داسې مزمنه ناروغي ده چې تبه، ټوخلې او د ځان درد ورسره ملګری دی چې په ټولو کلینیکي 

ډګرونو کې د تنفسي سیستم نورو ناروغیو څخه تل توپیر نه شي درلودلی. په ځانګړي ډول د ډیر عمر لرونکو خلکو له 

کې ډیری وخت خلک له سختو دورو سره مخ کیږي. ویروسي زکام د کال د یخنۍ په موسم کې ډیر جملې څخه په انفلونزا 

عام دی. لدې کبله د یوه اصل په توګه واکسین د مني په میاشتو کې ورکول کیږي. د ژغورنې واکسین د کال په هر وخت 

کوي، لکه هغه څوک چې تیر کال یې زکام  کې ترسره کیدلی شي. د انفلونزا ویروسونه په دوامدار ډول ځانونه بیرته ښه

تیر کړی وي یا واکسین شوی وي، په راتلونکي کال کې بیا له انفلونزا سره مخ شي. لدې کبله د انفلونزا واکسین بایدهر کال 

 د نوي واکسین په کولو سره تکرار شي. 

 

 واکسین

 موسمي واکسیننې سره سم هر کال تولیدیږي چې له اوسنۍ الرښوو (WHO)د انفلونزا واکسین د روغتیا نړیوال سازمان 

انفلونزا په پام کې نیول شوي چې اوس مهال په نړۍ کې څرخیږي. له څلورو  Bاو  Aبلل کیږي. پدغه سپارښتنه کې د 

ویروسونو یو انفلونزا  Bدوه عناصر او  ( A/H1N1 and A/H3N2)انفلونزا ویروسونو  Aبرخو څخه جوړ واکسین د 

ډیری وخت یو ځای راپورته کیږي. له اوږده ځنډ وروسته، په نړۍ کې د یوې نوې انفلونزا )ساري( د  لری، چېعنصر 

د "پیښه ده چې ځینې وخت یې  "A/H1N1د نوې انفلونزا "کال کې  2009سترې پیښې ننګونه راپورته شوې ده. دا په  

ویروس نوې ډول متوقف شو  A/H1N1په همدغه وخت کې د وړاندې څرخیدونکې انفلونزا خو هم بولي.  "خنځیر انفلونزا

حتی که چیرې په استثنایي ډول په یوه موسم کې د واکسین او لدې کبله د انفلونزا د اوسني موسمي واکسین یو عنصر دی. 

هغه خلک چې له وړاندې څخه و امتشکله ماده بدله نه شي، مصونیت باید په ځانګړي ډول په ډیر عمر لرونکو خلکو 

 او د خوندیتوب موده لنډه کیدلی شي. بیرته راتازه شي، روغتیایي حالت ولري 

 

چې له ناروغۍ څخه ژغورنه رامنځته غیر فعال واکسیونه )وژل شوي واکسینونه( د انفلونزا د ویروسونو عناصر لري، 

کلونو څخه پورته  18ږي )ددغو واکسینونو لګول له کولی شي. دوی د چرګیو له هګیو یا د حجرو له کښت څخه جوړی

 غټانو لپاره اجازه لري(. 

په عمومي ډول دغه واکسین د عضلې پیچکارۍ په واسطه ورکول کیږي، د بیلګې په ډول د مټ په عضله کې د پیچکارۍ 

الجلدي لګول( کې هم  کلونو څخه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره( په پوستکي )د تحت 60په واسطه. یو واکسین )له 

میاشتو تر منځ ماشومان  35او  6پیچکاري کیږي. د انفلونزا واکسین له نورو واکسینونو سره یو ځای ورکول کیدلی شي. د 

ملي  0.5میاشتو څخه پورته ماشومانو، تنکیو ځوانانو او بالغو کسانو ته  36ملي لیټره واکسین ورکول کیږي؛ له  0.25ته 

اونیو ځنډ کې دوه واکسینونه ترالسه  4ل کیږي. تراوسه پورې، غیر واکسین شوي ماشومان په لږترلږه لیټره واکسین ورکو

 اونیو موده کې پیلیږي.  3څخه تر  2کوي. مصؤنیت له واکسین څخه وروسته له شاوخوا 

 

 څوک باید واکسین شي؟

 ډول د انفلونزا له خطر سره مخ وي:د انفلونزا واکسین سپارښتنه ټولو هغه کسانو لپاره کیږي چې په ځانګړي 

 کلونو څخه پورته خلک 60له  -

د  له شپږو میاشتو وروسته ټولې امیندوارې ښځې )یا له لومړیو دریو میاشتو وروسته که چیرې -

 (روغتیا ته لوړ خطر موجود وي ناروغۍ له کبله

لکه د بس هغه خلک چې د خپل مسلک له امله هره ورځ له ډیرو خلکو سره په اړیکه کې وي  -

 موټروان یا معلم، د مثال په ډول

 د زړو خلکو کور یا د پاملرنې کور اوسیدونکي -

غټان، تنکي ځوانان او ماشومان چې د شته حاالتو له کبله د روغتیا پورته تلونکي خطرونو سره مخ  -

وي لکه د تنفسي سیستم مزمنې ناروغۍ، قلبي تنفسي مزمنې ناروغۍ، د ځیګر او ګردو ناروغۍ، د 
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 HIVپښتورګي بې نظمي )لکه ډیابیټ(، د مصونیت سیستم ته ارثي او اکتسابي زیان )د بیلګې په ډول د 

 متعدد سکلروز(ناروغي(، مزمنې عصبي ناروغۍ )د بیلګې په ډول 

هغه خلک چې ښایي له انفلونزا سره په خپله پاملرنه کې په خطر کې خلک اغیزمن کړي او هغه څوک  -

څخه په زیاتیدونکي خطر کې وي او هغه څوک چې پاملرنې ته اړتیا لري؛ د چې پخپله له ناروغانو 

بیګې په ډول روغتیایي کارکوونکي او هغه کارکوونکي چې د زړو او ناروغو کسانو په پاملرنه کې 

 ونډه لري

 هغه خلک چې له چرګانو او وحشي الوتونکو سره مستقیمه اړیکه لري -

نوې شوې ده، ځکه چې څیړنو څرګنده کړې چې امیندوارې ښځې د انفلونزا نیولو  امیندوارو ښځو ته د واکسین سپارښتنه

په صورت کې د عواقبو په زیاتیدونکو خطرونو کې ښکیلیږي. په دواړو مور او ماشوم کې د نامطلوب یا ناوړه جانبي 

 اثرات نه دي لیدل شوي. 

عضالتي ناروغۍ، هم له انفلونزا سره د سختو  هر هغه څوک چې سختو عصبي حالت ولري، د بیلګې په ډول د عصبي او

هغه  MSکلینیکي دورو له زیاتیدونکي خطر سره مخ دي. لدې کبله، دغه ډول ناروغان باید واکسین شي او همدارنګه د 

 ناروغان هم باید واکسین شي څوک چې د انفلونزا د حاالتو نوو حملو سره مخ کیدلی شي.

 

 څوک باید واکسین نه شي؟

 څوک چې د تبې مزمنه ناروغي او درملنې ته اړتیا ولري باید واکسین نه شي. هر هغه 

 واکسین باید له امکان سره سم په زرترزره فرصت کې تعقیب شي. 

له دغه واکسین سره واکسین نه شي. د بیلګې په  ولري باید سره سخت حساسیت هر هغه څوک چې د واکسین متشکله موادو

ډول دا ښایي د چرګو د هګیو له سپینو سره د سختې الرجۍ ثابته شوې قضیه وي. دغه ډول ناروغان باید له خپل ډاکټر سره 

 مشوره وکړي چې آیا ددوی لپاره بدیل واکسین شته چې د چرګو هګیو څخه نه وي جوړ شوی. 

 

 لندله واکسین څخه وروسته چ

پورې له غیرمعمول ورځو  3وروسته باید تر ړتیا نه لري خو له واکسین څخه پاملرنې ته ا ځانګړېواکسین شوی کس 

له واکسین څخه وړاندې باید ډاکټر ته د هغو کسانو په اړه وویلی شي چې له تمایل څخه نیولې . وشيڅخه ډډه  فعالیتفزیکي 

 چې د الرجۍ بیړنی حساسیت لري.  تر سر سرخیدو پورې حساسیت ولري یا هغه څوک

 

 او عمومي عکس العملونه ځاييد واکسین څخه وروسته ممکن 

له واکسین څخه وروسته، د پام وړ مصونیت له همدارنګه له ناروغۍ څخه د ژغورنې سربیره، د واکسین په ځای کې 

تر منځ د نورمال تعامل یوه اصطالح ده ناڅاپي سوروالی یا له درده ډک پړسوب راپورته کیدلی شي. دا د واکسین او بدن 

ورځو په لړ کې پیښیږي او زر ښه کیږي. کله کله د واکسین له ځای سره نږدې د لنفاوي غدې  3چې په عمومي ډول د 

پړسیږي او سختیږي. د تبې، سړې تبې، قی، ناراحتۍ، اسهال، خولې، سردردۍ، په عضلو او د بدن په غړو کې دردونو په 

یم هم رامنځته شي. د وروستیو عمومي عکس العملونو المل ښایي دا وي چې له واکسین سره په زماني څیر عمومي عال

رابطه کې د زکام په څیر ناروغیو پرمختګ لپاره ولې یوازې د انفلونزا واکسین په دروغو مقصر ګڼل کیږي. د اصل په 

 پرته له کومو عواقبو له منځه ځي.  توګه، پورته یاد شوي ځایي او عمومي عکس العلمونه زر ختمیدونکي او

 

 آيا د واکسین عواقب امکان لري؟

د واکسین شوي کس او  نورمالې درجې څخه پورته الړ شي واکسین ډیر کم داسې عواقب لري چې د واکسین عکس العمل له

لکه د انفلونزا واکسین څخه وروسته، د سخت حساسیت ناڅاپي عکس العلمونه  .هوکړياغیزسخته باندې  یي حالتپه روغتیا

. ښایي ډیر کم واسکولیټ هم رامنځته لیدل شوي ديپه پوستکي او د هوا وتلو په سوریو کې )ناڅاپي خارښ او کندې( ډیر کم 

یا ښایي د پایلې په توګه  شوی وي )د حجرو کښت واکسین کې، ممکن د ګردو زر ښه کیدونکي ستونزه ورسره ملګرې وي(

د وینې په شمیر کې زر ښه کیدونکی کمښت رامنځته شي چې د هغه له کبله وینه بهیدل راپورته شي. د الرجۍ بیړنیو عکس 

العملونو )د الرجۍ ټکان( یوازې یو څو جال راپورونه هم ورکړل شوي دي. د واکسین عصبي )د عصابو په سیستم اغیزه( 

یلګې په ډول واکسین سره په زماني نږدیوالي کې د زر ښه کیدونکی فلج پیښیدلو راپورونه په جال قضیو جانبي اثرات لکه د ب

 کې ورکړل شوي دي خو د المل تړاو یې تراوسه تایید شوی نه دی. 

 

 ډاکټر مشورهد ممکنه جانبي اغیزو په اړه د واکسین ورکوونکي 

 بحث وړاندیز وکړي. د درملنې څخه وړاندې د تاسو ته ستاسو ډاکټر  سربیره بهددغې معلوماتي لیکنې 
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، نو بیا البته د واکسین ي عکس العملونه څخه ډیر وخت نیسياو عمومځایي د که چیرې له واکسین وروسته عالیم له پورته یا

 .واوسيموجود  لپارهمشورې ورکولو اضافي به هم د  ډاکټر

 

 ته الس رسی پیدا کړی: ډاکټرواکسین  د تاسو کولی شی چې

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بې واکي

 Deutsches Grünes Kreuzجرمني شنه صلیب اتحادیې) ( د06/2015اپډیټ: ددغې معلوماتي لیکنې اصلي نسخه )

e.V.)  ده؛ په ژباړې کې د جرمني ژبه په . د لیکنې اصلي نسخه یدیژباړل شو په وړاندیزپه اجازه د رابرټ کوچ انسټټیوټ

، او هم د جرمني ژبې په اصلي نسخه کې د هر ډول وروسته بدلون په صورت کې د اوسنۍ ژباړې په تازه تیروتنې لپاره

  کولو کې هیڅ ډول مسؤلیت په غاړه نه اخیستل کیږي.
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نوم

______________________________________________________________________________ 
Name 

 
 

 له انفلونزا څخه د ژغورنې واکسین
Schutzimpfung gegen Influenza 

 
د ژغورنې واکسین په اړه د حقایقو پاڼه ترالسه کړی. په دغه پاڼه کې د واکسین په څخه له انفلونزا په ضمیمه کې به تاسو

العملونو، او همدارنګه د ممکنه عواقبو واسطه د د مخنیوي وړ ناروغۍ ، پخپله د واکسین، د واکسین کولو پروسې او عکس 

 په اړه اړین معلومات ورکړل شوي دي.
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza. Darin sind die 

wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über 
Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

 :کوود الندې اضافي معلوماتو غوښتنه مونږ له تاسو څخه له واکسین کولو څخه وړاندې 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
 

 آیا دغه کس چې اوس واکسین کیږي صحت مند دی؟  .1
Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

 
   (Nein) نه □      (Ja)هو  □

 
 

 په ځانګړي د چرګو د هګیو له سپینو سره؟ –آیا دغه کس چې واکسین کیږي کومه پیژندل شوې الرجي لري .2
Ist bei dem Patienten eine Allergie – insbesondere gegen Hühnereiweiß – bekannt? 

 

   (Nein) نه □      (Ja)هو  □

 
 که چیرې هو، کومه؟ 

______________________________________________________________________wenn ja, welche 

 
 

 ؟آیا دغه کس چې واکسین کیږي کومه پیژندل شوې الرجي لري .3
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 
   (Nein) نه □      (Ja)هو  □

 
 

 څخه پوښتنه وکړئ! له ډاکترواکسین  دنور ډیر معلومات غواړی  اړه د ژغورنې واکسین پهڅخه انفلونزاکه چیرې له 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Influenza wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

 درسره راوړئ! د یاداشت پاڼهمهرباني وکړئ کله چې د واکسین لیدنې لپاره راځئ خپل د واکسین 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 

 
 
 
 
 
  



Aufklärung Nr. 11: Influenza  Pashto / پښتو  

 06/2015 5 

 د رضايت اعالمیه
Einverständniserklärung 

 

 

 ترسره کولو لپارهڅځه د ژغورنې واکسین له انفلونزا 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza 

 
 

 ________________________________________________________:د هغه کس نوم چې واکسین کیږي
Name des Impflings 

 
 

 _____________________________________________________________________د زیږیدو نیټه: 
geb. am 

 
 

په اړه هراړخیز شفاهي واکسین د د حقایقو پاڼې ټول توکي لوستلي او پرې پوه شوی یم او زما ډاکټر د بحث پر مهال ماته  ما

 .معلومات راکړل
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch 

ausführlich über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 
 زه اضافي پوښتنې نه لرم   □

Ich habe keine weiteren Fragen. 

 
 پر وړاندې وړاندیز شوي واکسین سره رضایت لرم.انفلونزا زه د    □

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Influenza ein. 

 
 .پوهیږمزه له واکسین کولو څخه ډډه کوم. زه ددغه واکسین څخه د ډډې کولو د ممکنه زیانونو په اړه    □

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 
 
 

  Vermerke___________________________________________________________________یادونې 

 
 
 

 Ort, Datum________________________________________________________________ځای، نیټه 
 
 
 

  __________________________________ _______________________________________ 

 د ډاکټر السلیک کیږي یا د هغوی د مراقب السلیک  هغه کس چې واکسین
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 
 
 


