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Waksînekirina jibo parastinê li hemberî şewat û kulbûna mêde û rîviyan (Rotavîrûs) a tezezarok û 

zarokên temenkurt 

 

Rotavîrûs (Rotavirus) li seranserî cîhanê berbelav in û hokarên herî naskirî ya pêkhatina vijîk anku 

îzhalê (kulbûna mêde û rîviyan) li tezezarokan û destpêka jidêbûnê ne. Ev vîrûs li rîviya biçûk a 

nexweşan tên zêdekirin û bi hejmarên zêde tevlî pêşav (gû) tên der. Rotavirus pirr pêgir in. Ewna bi 

pirranî ji riya têkilî û kêmgirtin û ufûnetên Smîrê (Smear) tên veguhestin û kêmtir bi riya xwarin an 

vewarinê vediguhezin. Tenê hejmareke kêm a baktriyên Patûjinê (pathogens) jibo pêkhatina 

kêmgirtin û ufûnetê bes in. 

 

Ji ber mayîndetiya van vîrûsan li hawîrdorê hema bêje rêgirtina li hemberî tûşbûna tezezarokan bi 

ufûnetên rotavîrûsî, tenê bi riya kiryar û baldariyên tendirustiyê nemimkin e. Lewma hejmareke zêde 

ya zarokan di temenê kurt da ji ber vijikîna di encama rotavîrûsên giran û bixeter dikevin ku pirîcaran 

ev yek dubare dibe. 

 

Bi taybet li zarokên herî biçûk dikare nîşane û dûhatên pirr giran hebe. Ji nîşanên sereke em dikarin 

amaje bi vijikîna avkî (pirîcaran 20 caran di rojê da), vereşîn û germbûna lêş ku hevrê digel zikêşanê 

ye, bikin. Ev nîşane bi giştî ji 2 heya 6 rojan didomin. Kêmbûna ava bedenê ji ber vijikîna giran û zêde 

dikare jiyana tezezarokan tûşî metirsiyê bîne. Dermankirina vê nexweşiyê gere li nexweşxaneyê pêk 

were. Li Almanê babetên ku tûşî mirinê bên kêmdîtî ne, lê her roj li Yekîtiya Ewropayê zarokek ji ber 

tûşbûna bi kulbûn û xerabûna mêde di encama Rotavîrûsê dimire.  

 

Waksen 

Waksena Rotavîrûsê vîrûsên lawazbûyî têda hene. Waksenên cûrbicûr bi karlêkt û bandora zêde li 

hemberî ufûnet û ziyanên Rotavîrûsê hene ku her du jî hatine selimandin. Girêdayî bi cûreya 

waksenê, waksen ji riya dêv (bi saya xwarin/vexwarinê) wê bi zarokê/a ku 2 heya 3 caran li navberên 

herîkêm 4 hefteyî di her du babetan da hatiye ewlehkirin, were xwerandin. Doxtorê/a te dikare li 

bara dema destpêkirinê û heyama baldariyê hin şiroveyan radestî te bike. Waksînasiyonên xurtkirinê 

piştî kemilandina êminkirina destpêkê nayên tewsiyekirin. 

 

Kî û çi demê gere bên waksînekirin? 

Ji Tîrmeha sala 2013'an Taxima Hertimî ya Êminkirinê (STIKO) kivş kiriye ku gere hemî tezezarokên 

Almanê li hemberî Rotavîrûsê werin waksînekirin. Xwurandina waksenên devî yên Rotavîrûsê ji 

temenê 6 hefteyî û heta 12 hefteyiyê tê kivşkirin û gere ku herî bilez û berî bidawîhatina vê heyamê 

ev yek pêk bê. Bi tekez tê ragihandin ku dermankirina bi van cûre waksenan heta 24 ta 32 hefteyiyê 

bi dawî hatibe (Girêdayî bi cûreya waksenê). 

 

Tu dikarî waksenê bi awayê hevdem tev waksenên cûrbicûr ku jibo vê koma temenî tên kivşkirin û 

waksena Dîftirî (Diphtheria), Kuxikê Reş (Glosbe ; Whooping Cough), Zikreqî anku Guhreqî (Tetanus), 

Feleca zarokan anku Abbr (Polio), Hêpatîta Cûreya B û xerabûna Şob anku Flûya Hêmofîlîs (Hib 

Infection) (Waksena bi Guncawtiya 5 an 6), digire ebr xwe, werbigirî. Waksena cotkirî ya Pinomokokî 

(Pneumococcal) jî dikare hevdem pêk bê. 

 

 

 



Aufklärung Nr. 30: Rotavirus Kurdisch / Kurmancî 

2 03/2016  

Çi kes gere ku waksîne nebin? 

Kesên ku nexweşiyeke giran bi wan ra heye û germbûna laşê wan zêde ye û hewcedara dermankirin 

û tedawiyê ne, gere vê waksenê bi kar neynin. Bi vî awayî zarokên ku nexweşiyên neêmin bi wan ra 

hene (Nexweşiyên Zikmakî, Nexweşiyên Mîratî, Nexweşiyê ji ber dermên) jî nabe ku vê waksenê bi 

kar bînin. Zarokên ku pêştir rîviyên wan girtî bûne (ileus) û zarokên ku nakokiyên zikmakî yên pergala 

mehandinê li wan heye jî gere waksîne nebin. Waksînekirina zarokên ku niha bi vijik (îzhal) an 

vereşînê ketine divê were paşketin. 

 

Baldariyên piştî waksînekirinê 

Kesên ku waksîne dibin hewcedara baldariyên taybet in. Waksînekirin ji bilî xwarin û vexwarinan an 

şîrê dayîkê, dikare bi riyên din pêk were.  

Li babetên taybet vîrûsên waksenê dikarin bi saya nebûna parastinê ji kesên waksînekirin veguhezin 

kesên ku peywendiya wan bi wan ra heye. Eger çi ku kesên saxlem di têkiliya digel nexweşan bi giştî 

nexweş nakevin, lê jibo pêşîlêgirtina ji tûşbûna bi nexweşiyê ya kesên ku pergala êminiya bedena 

wan lawaz e (wek mînak nexweşên Penceşêrê, Nexweşên ku di bin dermana bi immunosuppressant 

in) , hema bêje divê heya 14 rojan bi tezezarokên ku hatine waksînekirin, têkiliya wan tinebe. 

Kesên ku ji tezezarokên waksînekirî baldariyê dikin gere tendirustiya tam di dema guhertina pûşek û 

paçikan berçav bigirin. Tu metirsiyek li ser sîstima ewlehî û êminiya zarok û heta pergala êminiya jina 

pêgiran ku li hawîrdor dijî, tine.  

 

Bertekên ihtimalî û giştî yên piştî wergirtina waksenê 

Piştî waksînekirinê pirranî renge germbûna lêş, vereşîn, bêmeyliya li xwarinê û pirsgirêkên din ên 

mehandinê hebin, heta bertekên pirr lawaz (Heta ji sedî 10 an pirraniya kesên ku waksîne bûne), 

tenê di vê astê ku berteka xwezayiya bedenê li hemberî waksenê nîşan bidin. Bandorên giran li ser 

pergala bêhnkişandinê carna an pirîcaran hene (Bi 0.1 heya 1% û 1 heya 10%); Li halê ku şewat û 

kulbûna Guhê Navîn (Otitis Media) tenê li babetên taybet diqewime. Xulq û xwiya nebaş (Bedxulqî) 

nasyar e li halekî ku gîriyan, bêxewî, westiyan û xewokîbûn kêmtir hatine ragihandin. Xurîna çêrm jî 

piştî êminkirina bi waksenê devî yê Rotavîrûsê kêmtir pêk tê. 

Ev gist xwezayî û demkî ne û bêyî ti dûhatekê bilez ji nav terin. Ev dûhat piştî yekem dewra 

waksînekirinê 2nd êdî bi wê giraniya cara yekem li cara dudiyan a waksînasiyonê dê pêk neyên. Li 

babetên taybet alozbûna ciddî hatiye regihandin; Li vê lêkolînê nîşaneyên ku li bara wan şirove 

hatiye kirin, bi awayê neberanber û bi ihtimala kêm û zêde li zarokên ku hatine waksînekirin, 

qewimiye û zarokên ku li koma kontrolkirinê ne, qet nehatine waksînekirin. 

 

Gelo piştî waksînasiyonê imkana qewimîna her cûre dûhatan heye? 

Dûhatên piştî waksînekirinê ji dûhat û bandorên kêmdîtî yên êminkirinê ne ku bertekên wan ji asta 

xwezayiya bertekên piştî waksînasiyonê wêdatir in. Ewqas bandorên wan ên nerênî hene ku bandorê 

li saxlemiya kesê/a waksînebûyî bikin. Ihtimala zêdeya girtina rîviyan di 31 rojan bi awayê giştî 7 

rojan piştî pêkanîna yekem dewrê (her viha li babetên taybet piştî duyemîn waksînasiyonê) ya 

waksena Rotavîrûsê hetmî ye û nayê înkarkirin. Janên dijwar ên zik, vereşîna berdewam, pêşava 

bixwîn, mêdeya werimî û perçiftî û / an germbûna zêde ya bedenê ji nîşanên girtina rîviyan e. Heke 

ev nîşane di vê heyamê da hatin dîtin, bilez doxtorê/a xwe li ser wê agah bike. Bertekên hestiyariya 

çêrm (wek mînak kehîr û sorbûna postî) an girtin û hişkbûna masûlkeyan li babetên taybet hatiye 

ragihandin. Pirsgirêk û dûhatên din ên têkildarî waksena pêşketî ya Rotavîrûsa îroyîn heta niha 

nehatine ragihandin.  
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Şîret û têbîniyên têkildarî dûhatên din ên waksîneker 

Wek kesê/a ku vê belgeya zanyariyan tijî dike, doxtorê/a te civînekê jibo wergirtina zanyariyan ji te ra 

pêşniyar dike. 

 

Kesê/a waksîneker jî wê li ber destan be û dê ligel te li bara çawaniya rûbirûbûna bi nîşaneyên 

girantir li bercî babetên navbirî yên giştî û bertek û dûhatên giştî ku li beşa jorîn hatin gotin, biaxive.  

 

Tu dikarî digel waksînekerê/î peywendiyê bigirî: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jêstandina berpirsiyariyê 

Wergerandina nusxeya sereke ya belgeya zanyariyan (Nusxe: 03/2016) li ser îzna Robêrt Koç (Robert 

Koch) û bi îzna ji Saziya Xaça Kesk a Almanê (Deutsches Grünes Kreuz e.V.)va pêk hatiye. Teksta 

almanî pêbawerkirî ye. Tu berpirsiyariyek li bara şaşitiyên wergerandinê her viha birojbûna vê 

wergerandinê li bernberî venihêrînên din ku li nav tekstê bi zimanê almanî pêk hatiye, dê neyê 

qebûlkirin.  
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Nav_____________________________________________________________________________ 
Name 

 
Waksînekirina parastinî li hemberî nexweşiyên Rotavîrûsê 
Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen 

 
Belgeya zêdek belgeyeke zanyariyan jibo agahiya li bara şêwaza pêkanîna opêrasiyona waksînasiyona 
li hemberî Nexweşiyên Rotavîrûsê ye. Ev belgeya zanyarî û hûrgiliyên pêwsît li bara nexweşiyên ku bi 
riya waksînasiyonê va pêşiya wan dikare bê girtin, digire ber xwe; Waksen, Waksînekirin, Baldariyên 
Piştî waksînekirinê û bertekên piştî waksînekirinê û dûhatên piştî wê. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen. Darin sind 
die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung, das Verhalten 
nach der Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
Berî pêkanîna waksînasiyonê ev zanyarî tên xwestin: 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
1. Gelo wergirê/a waksenê nexweşiyên bêyî êminiyê pêra hene (Nexweşiyên wergirtî 
(Mîrtaî), Nexweşiyên Zikmakî, Nexweşiyên ji ber dermên)? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

 
□  Erê  (Ja)   □  Na  (Nein) 

 
 

2. Gelo di heyama 6 hefteyên buhurî da wergirê/a waksenê Îmonoglobolîn (Gamma 
Globulin) wergirtiye an opêrasiyona veguhestina xwînê li ser pêk hatiye?  
Hat der Impfling in den vergangenen 6 Wochen Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

 
□  Erê  (Ja)   □  Na  (Nein) 
 
 
3. Gelo wergirê/a waksenê pêştir bi girtina rîviyan (ileus) ra rûbirû bûye?  
Hatte der Impfling in der Vergangenheit einen Darmverschluss? 

 
□  Erê  (Ja)   □  Na  (Nein) 

 
 

4. Gelo wergirê/a waksenê vê gavê bi vijik (îzhal) û / an vereşînê ketiye? 
Leidet der Impfling zurzeit unter Durchfall und/oder Erbrechen? 

 
□  Erê  (Ja)   □  Na  (Nein) 

 
 
Heke dixwazî zanyariyên zêdetir li ser êminkirin û ewlehkirina li hemberî nexweşiya Rotavîrûsê bi 
dest xinî dikarî ji waksînekerê/î bipirsî! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
Ji kerema xwe dema jibo waksînekirinê têyî berborî û belgeyên xwe yên waksînekirinê bi xwe ra 
bîne! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Ragihandina Rezamendiyê 
Einverständniserklärung 

 
waksînekirina parastina li hemberî kulbûn û şewata mêde û rîviyan (Rotavîrûs) a tezezarok û ên 
temenkurt.  
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen infektiöse Durchfallerkrankung der Säuglinge und Kleinkinder (Rotaviren) 

 
 
Navê wergirê/a waksenê______________________________________________________________ 
Name des Impflings 

 
 
Rojbûn ___________________________________________________________________________ 
geb. am 

 
 
Min naveroka vê belgeyê xwendiye û têgihîştime û bi awayê kesane û bi hûrgilî digel doxtorê/a xwe li 
bara waksînekirinê axivîme. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch 
ausführlich über die Impfung aufgeklärt worden. 

 
 

□ Êdî tu pirsa min tine 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 
□ Ez waksînekirina pêşniyarkirî li hemberî nexweşiyên Rotavîrûsê qebûl dikim. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Rotavirus-Erkrankungen ein. 

 
□ Ez hez nakim waksînasiyonê pêk bînim. Ez li bara ziyanên ihtimalî yên waksînekirinê hatime 

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

 
 
 
Nêrîn_______________________ ______________________________________________________  
Vermerke 
 
 
Şûn , Roj __________________________________________________________________________ 
Ort, Datum 

 
 
________________________________   _____________________________________ 
Îmzeya wergirê/a waksenê    Îmzeya Doxtor/ê 
an îmzeya sergêr 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 


