
MMR Jimare 7 
Agahî 
Derbarê vaksînlêdana parastinê ya li dijî sorik, binguhk û mîrkutik 
(Rewşa ji Cotmeha 2021-an vir ve) 
 
Sorik, binguhk û mîrkutik nexweşiyên hevpar in ku ji ber enfeksiyonên bi vîrûsan 
(sorik, binguhk û mîrkutik) derdikeve û bi giranî di zarokan de derdikeve lê dibe ku di 
mezinan de jî derkeve. Vaksîna tevheva MMR parastina hevdemî li dijî Sorik, binguhk 
û mîrkutik peyda dike. Dermanek ku bikaribe nexweşiya sorik, binguhk û mîrkutik 
derman bike tune. Tenê vaksînlêdana MMR ya bi wext û berdewam dikare mirov li 
hember van nexweşiyan biparêze! 
 
Sorik nexweşiyeke pir giran e ku bi hêsanî ji mirovekî bo mirovek din tê veguhestin. 
Nêzîkî 2 hefte dom dike û bi taya bilind, kuxik, kulbûna bin qepûlkê çavê ( 
konjonktîvît) pê re tê. Di bandorên pircaranî yên vê nexweşiyê de nexweşiya pişik û 
enfeksiyona guhê navîn hene. Enfeksiyona mêjî (ensefalît) ji 1000 heta 2000 
nexweşan de di 1-ê de derdikeve, ku dikare bi qasî 30 ji sedî kujer be an bibe 
sedema seqetbûna mêjî û laş. Zarokên di bin 5 salî û mezinsal, her çend nûciwan jî, 
bi taybetî di xetereya sorikê de ne – ew bêtir tûşî bandoran dibin. Eger sorik di 
zarokatiya zû de derkeve, xetereya nexweşiya kêmdiyar lê hertim kujera mêjî ya 
SSPE zêde dibe. 
 
Binguhk nexweşiyeke vîrûsî ye ku bi tay, serêş û werimîna rijên gilêzê (“binguhk”) ve 
girêdayî ye. Nêzîkî yek ji deh kesên tûşbûyî ji binguhkê, werimîna zêde ya menînjê 
(menenjît) û carina jî mêjî (ensefalît) derdikeve. Bandorek din ya kêmdiyar lê giştî 
kêmbûna bihîstinê ye. Her 4 nûciwan an zilamek balîq tûşî werimîn û iltîhaba hêlikan 
bibe ku kêm caran dikare bibe sedema bêberbûn. 
 
Mîrkutik nexweşiyeke vîrûsê ya bi piranî sivik e ku bi tay, pirzikên leşî (egzantîm) û 
werima girêkên lenfê ve girêdayî ye. Neasayî nîne ku bêyî nîşanên klînîkî berdewam 
bibe; ev kes dikarin derdora xwe jî tûşî bikin. Lê di dema ducaniyê de, mîrkutik dikare 
ji zarokê zikî re were veguheztin, dibe sedema berçûna zarokî û mirîna zarokî, an 
nenormaliyên giran ên çav, guh, dil, an mêjî. 
 
 
Vaksîn  
Vaksînên sorik, binguhk û mîrkutik (MMR) ji vîrûsên qelskirî yê vaksîna zindî pêk tên 
ku piştî vaksînlêdanê zêde dibin. Ev vaksîn di binê çerm an jî di hundurê masûlkan 
de tê lêdayîn û bi giştî dikare hevdem wekî vaksînên din bêyî ku bandorê li tehemûl 
an tesîra wê bike, were lêdayîn. Doktora/ê we dikare li ser îstîsnayên vê qaîdeyê û 
destpêkirina parastina vaksînê, şîretan li we bike. Zanyariyên heyî destnîşan dikin ku 
piştî du caran lêdana vaksîna MMR-ê ne hewceyî vaksîna zêde ye.  
  



Divê kî were vaksînkirin û kengî? 
Vaksînlêdana dijî sorik, binguhk and mîrkutik ji aliyê Komîteya Daîmî ya Vaksînkirinê 
(STIKO) ji bo zarokên 11 mehî tê pêşniyarkirin. Ji bo misogerkirina vaksînlêdana 
ewle, zarok di 15 mehî de (navbera herîkêm 4 hefte piştî vaksînlêdana yekem) ji nû 
ve têne vaksînkirin. 
Vaksîn ji 9 mehî ve dikare were lêdayîn, ji bo mînak berî pejirandina li navenda 
lênêrîna zarokan. Eger vaksîn berî 11 mehî were lêdayîn, divê vaksînlêdana duyemîn 
demek kurt piştî rojbûna yekem were lêdayîn. Doktora/ê we dikare li ser vê yekê şîret 
bide we. 
STIKO her weha pêşniyar dike ku hemî mezinsalên ku piştî sala 1970-an bi statûya 
vaksînlêdanê ya nediyar ji dayik bûne, di zarokatiyê de vaksîn wernegirtine an tenê 
carekê vaksîn wergirtine, vaksînlêdana dijî sorika (MMR) bistînin. Karmend li hin 
warên pîşeyî divê du car vaksîn werbigirin - ev yek xwendekar û karmendên 
zanîngeh, dibistanên teknîkî û pîşeyî û zanîngehan jî digire nav xwe. 
 
Li gor Qanûna Parastina Hember Sorikê vaksînlêdana ducarî li dijî sorikê (bi 
vaksînên MMR an MMRV) ji bo zarok û nûciwanan li navendên civakî, û her weha ji 
bo kesên di hin warên pîşeyî de piştî sala 1970-an ji dayik bûne (ji bo mînak, li 
navendên bijîşkî û lênêrînê û saziyên civakî ji bo zarok û nûciwanan).  
 
Hişyarî: 1. Kesên ku temenê ji 9 mehan zêdetir e û vaksîn wernegirtine, an kesên ku 
heya niha vaksîn wernegirtine, an ku tenê dozek ji vaksîna MMR wergirtine, an rewşa 
vaksînlêdana wan ne diyar e, divê vaksîna MMR - eger gengaz be - di nav 3 rojan ji 
roja têkilî bi kesê ku tûşî sorik, binguhk an jî mîrkutikê bûye, werbigirin. 2. Jinên ku di 
temenê zarokanînê de ne, divê 2 vaksînên mîrkutikyê bigirin, di vê rewşê de proseya 
destnîşankirina titra vîrûsê dikare were rakirin. 3. Lêdana vaksîna parastinê li dijî 
sorik, binguhk û mîrkutik ji bo kesên ku jixwe li hember yek an çend ji van 
nexweşiyan parastî ne bêzirar ye. 
 
 
Divê kî neyê vaksînkirin? 
Kesê ku bi nexweşiyek giran bi taya jor 38,5 °C dikeve, heta ku sax nebe nabe were 
vaksînkirin. Kesên ku tûşî qelsiya sîstema parastinê ya laşê bûne - çi zikmakî, 
wergirtî, an ji ber dermanan - divê bi giştî neyên vaksînkirin. Di hin mercan de îstîsna 
mimkun e. Divê ev nexweş şîretên bijîjkên xwe bişopînin ka gelo ew dikarin bi vê 
qelsiyê û piştî nirxandina rast a xetere û feydeyan vaksîna MMR werbigirin an na. 
Doktor dê ji we re şîretan pêşkêş bike eger ku piştî vaksînlêdana berê ya MMR-ê 
nîşanan we hebin, an jî eger ji pêkhateyên vaksînê re alerjîk giran ya we hebe. 
Kesên ku alerjiya wan a giran bi spiya hêkê hebe (anafîlaksiya piştî xwarina spîiya 
hêkan) bi giştî dikarin bên vaksînkirin. Eger hewce be, divê vaksîn bi tedbîrên guncan 
were lêdan.  
 
Vaksîna MMR nabe ji van kesan re wre lêdan: kesên ku di mehên dawîn de 
îmûnoglobûlîn wergirtine (3 heta 8 mehan li gorî doza îmûnoglobûlîna amadekirî ku 
hatiy bikaranîn) an jî ji kesên ku di heman heyamê de xwînê werdigirin (mumkîn ee 
vaksîn ji ber hebûna maddeyên parastinê - antîkor - di xwîna bexşîner de li dijî 
vîrûsên navborî neçalak bimîne). Nabe vaksîna MMR ji jinên ducanî re were lêdayîn, 
ji ber ku li gor teoriyan xetera vîrûsên vaksînlêdanê ji bo zarokî di zikî de heye. Ji ber 
vê sedemê divê piştî vaksînlêdanê mehekê ji ducanbûnê dûr bikevin. Lê 
vaksînlêdana nişkave di dema ducaniyê de ne behane û hêcet e ku hûn ducaniyê bi 
dawî bikin.  



 
 
Tevgera berî û piştî vaksînlêdanê  
Eger kesekî gengaz e bertekên gera xwînê hebe an hûn dizanin ku ew kes yekser 
bertekên alerjîk nîşan dide, divê berî vaksînlêdanê doktorê vaksînker agahdar bikin. 
Kesê ku tê vaksînkirin ne hewce ye ku tedbîrên taybetî bigire, her çend piştî 
vaksînlêdanê dibe bo 1-2 hefte ji çalakiya fizîkî ya ne asayî dûr be. 
Vîrûsên vaksînê vegir nînin û ne jî dibin sedema nexweşiyekê. Ji ber vê yekê, 
vaksînlêdana zarokek bê zirar e, tevî ku jinek ducanî li hawirdora wan bijî.  
 
 
Bertekên alerjîk ên lokal û giştî yên muhtemel piştî vaksînlêdanê  
Piştî lêdana vaksîna MMR, dibe ji 10 ji sedî ya kesên vaksînlêdyî li cihê vaksînlêdanê 
bi qasek êş, werimîn û sorbûn hebin. Ev berteka xwezayî ya laş li hember 
vaksînlêdanê ye û di nav 1 û 3 rojan de piştî vaksînlêdanê çê dibe û kêm caran 
dirêjtir dimîne. Carinan (0.1 heta 1 ji sedî) girêkên lîmfê yên nêzîk dewerimin. Pir 
caran (1 heta 10 ji sedî), nîşanên giştî yên wekî serêş, westiyan, qelsî, an nîşanên 
gastroîntestînal jî dikarin derkevin. Gelek caran, nîşanên sivik sorik, binguhk yan 
mîrkutik - bi giştî 5 heta 12 rojan piştî vaksînlêdanê - dikare bibe sedema nexweşiyek 
ne-veguhêz ku jê re nexweşiya vaksîn tê gotin. Di vê rewşê de, ji 5 heta 15 ji sedî ji 
kesên vaksînkirî, tayê nîşan didin, ku pir caran (nêzîkî 2 ji sedî) bi pirzikên sivik ên 
mîna sorikê ve girêdayî ye. Carinan dibe ku girêka parotîd hinekî biwerime. Êşa 
movikê ya demkî di nûciwan û mezinan de tê dîtin, lê di zarokan de pir kêm e. Kêm 
caran dibe ku hêlik hinekî û demkî biwerimin, an jî pankreas hinekî û demkî bertek 
nîşan bide (zêdebûna asta enzîmê). Hemî ev nîşanan bi giştî demkî ne û zû û bê 
encamên xerab winda dibin. 
 
 
Gelo bandorên neyînî ên ji vaksînê gengaz in? 
Bandorên neyînî yê vaksînlêdanê ev encam in ku ji rêjeya normal ya bertekên 
vaksînlêdanê derbas dibin û tenduristiya kesê ku vaksîn lê dayê bi giranî aloz dikin. 
Ger pitikek an zarokek bi tayê bertekê bide vaksîna MMRê, dibe ku di rewşên kêm de 
bibe sedema spazma tayê. Bi giştî ti bandorên vê tune ne. Bertekên alerjîk pir kêm 
in. Ew bi giştî li dijî pêvekên vaksînê yên wekî jelatin an antîbiyotîk (ku pêkhateyên 
kêm in) pêk tên. Şoka anafîlaktîk tenê di rewşên kêm de hatiye ragihandin. Bi heman 
awayî, xwînrijandina çermî ji ber kêmbûna hejmara plaketên xwînê piştî vaksînlêdanê 
tenê di rewşên kêm de derketiye. Wekî qaîdeyek, ew zû û bê encamên xerab winda 
dibin, û heyamên giran tenê di rewşên kêm de çê dibin. Kêm caran, iltîhaba movikan 
a demdirêjtir di nûciwan û mezinan de tê dîtin. Tu delîlek tune ku îsbat bike vîrûsa 
qelsbûyî ku di vê vaksînê de tê bikaranîn dikare bibe sedema meninjîtê. Di belgeyên 
bijîjkî de kêm caran nexweşiyên din ên pergala nervê (wek fê, hestên nenormal, felca 
demkî) an jî iltîhaba damarên xwînê bi dema vaksînlêdanê re tê raporkirin.  
  
Hişyarî: Alerjiya ji albumîna mirîşkê (spiya hêkê) ne sedem e vaksîna MMR-ê neyê 
lêdan, ji ber ku vîrûsên sorik û binguhk ne di spiya hêkê de, lê di şaneyên cenîna 
mirîşkê de zêde dibin (herwisa li beşa "Divê kî neyê vaksînkirin?") binêre. 
 
 
Şêwira bijîşkê vaksînê li ser bandorên neyînî yên gengazî 
Ji bilî vê belavoka agahiyan, doktorê we yê vaksînlêdanê dê şîretan bide we. Eger 
nîşaneyên piştî vaksînlêdanê bertekên zêdetir ji bertekên lokal û giştî yên demkî ku li 



jor hatine destnîşankirin hebin, elbete bijîjkê vaksînlêdanê dê bo şêwirdariyê berdest 
be. 

 

 

Hûn dikarin serdana bijîjkek vaksînlêdanê bikin  

 
 
 
Weşanger û xwediyê mafê telîfê: Deutsches Grünes Kreuz e. V., Marburg 
(Li gorî pêşnîyarên STIKO-yê heyî hatiye amadekirin) 
Berdest e di bin destûra Jimare No. 11d ji: 
DGK Beratung + Vertrieb GmbH 
Biegenstraße 6, D - 35037 Marburg 
Telefon: 06421 293-0, Telefaks: 06421 293-1 87 
 Ko

d 
N

um
re

ya
 2

02
1-

10
 



Vaksînlêdana parastinê li dijî sorik, binguhk û mîrkutik  

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

Nav  

Name  

Berî vaksînlêdanê, ji kerema xwe agahiyên kesane yên jêrîn bidin: 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

1. Gelo kesa/ê ku tê vaksînkirin tûşî qelsiya sîstema parastinê ya laşê (wergertî, mîrasî an ji ber 
dermanan) bûye? 

Erê       Na  

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

2. Gelo kesa/ê ku tê vaksînkirin di van 3 (heta 8) mehên dawîn de îmûnoglobûlîn (gama globulîn) an jî 
veguheztina xwînê wergirtiye? 

Erê       Na  

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

3. Gelo kesê ku qerare were vaksînkirin di van 4 hefteyên dawî de vaksîna parastinê wergirtiye an dê 
di 4 hefteyên pêş de li dijî nexweşiyên din vaksînek bistîne? 

Erê       Na  

Eger erê, kîjan û kengî 

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den 
kommenden 4 Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

4. Ji bo jinên di temenê zarokanînê de: Tu niha ducanî yî? 

Erê       Na  

4. Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

ja       nein 

Eger hûn dixwazin di derheqê lêdana vaksînên parastinê li dijî sorik, binguhk û mîrkutik de bêtir 
bizanibin, ji kerema xwe ji doktorê xwe yê vaksînlêdanê bipirsin! 

Ji kerema xwe di serdana vaksînlêdanê de pasporta vaksînlêdanê bixwe re bînin! 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den 
Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 

  



Tesdîqkirina razîbûnê 

Ji bo lêdana vaksînên parastinê li dijî sorik, binguhk û mîrkutik 

(Formên kopiyên karbonê jî ji bo pêdana kopiyekê ji kesê vaksînkirî an nûnerê wî yê qanûnî re li gorî 
Qanûna Mafên Nexweşan berdest e) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter 
gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

Navê kesê ku dibe were vaksînkirin 

Name der zu impfenden Person 

Roja jidayikbûnê 

geb. am 

 

Min naveroka belavoka agahiyan fêm kir û min ji doktorê xwe jî şîretek berfireh li ser vaksînlêdanê 
wergirtiye. 

Pirsên min ên din tune. 

Ez ji bo lêdana vaksîna pêşniyarkirî li dijî sorik, binguhk û mîrkutikê razî me. 

Ez vaksînlêdanê red dikim. Di derbarê encamên muhtemel ên vê redkirinê de ez hatime agadarkirin.  

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. 

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

 

Nêrîn: 

Vermerke: 

Cih, Roj: 

Ort, Datum: 

Îmzeya kesa/ê ku tê vaksînkirin   Îmzaya bijîjk  
yan nûnerên wî yê qanûnî   

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. des gesetzlichen Vertreters 

 


