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 معلومات  تابه په اړهيماشومانو د خونداو ږو يزنود  وړاندېپه   (روسيروټا و)نس ناستې د 

هم بلل عامل  يلو د ناروغۍ نس ناستېد کې ماشومانو ږو او ينوزچې په  يروس ديدونکې ويخپرکچه  هيلوپه  روسيروټا و

روټا ږي، يله فاضله موادو سره اطراح ک کچهاته يپه ز ايب په وړو کولمو کې وده کوي او ناروغروس د ي. دغه وږييک

د  ايني وختونه بيخو ځږي يدانو او تماس له الرې انتقال بيرود مک وخت يريډ چې يروس ديپه لوړه کچه ساري و روسيو

وخت ر کم يشي په ډ کوالی ر هميلږ شم روسيو دېد .شي يداليږديبل ته ل څخهوه انسان يله  هم ا خوراک له الرېياوبو 

 سبب وګرځي.  کې د ناروغۍ

 

نه  ولو سرهيرو په نيوي تدابيد ساده وقاوازې ينو ،  يم دومقا ريډکې ال يريد خپل ژوند په چاپ روسيروټا ود دې لپاره چې 

 دوامدارهڅخه په  ويناروغ له روسيروټا ود  ماشومان يريډکبله له دې وکړو چې  يويپه ماشومانو کې د هغه مخن يشو کول

 ږي.يتوګه کړ

 

 نښې مهمېناروغۍ  ېد دږي. يدل کيرې ليد دې ناروغۍ نښې نښانې ډو ماشومانو کې يپه تنکوخت په ځانګړي ډول  يريډ

ډې درد هم يد ګاتره وخت يي چې زد تبه او ا استفراقي (، کانګېچې په ورځ کې شل ځله هم ماشوم تنګوي)اسهال  ينر

بدن  له امله دسخت اسهال د دوام کوي.  ېڅخه تر شپږو ورځو پور وله دو معموالا  د ناروغۍ دا نښې نښانې وي.  ملورسره 

و يپه چې نه ده يدې لپاره اړد نو .له ګواښ سره مخامخ کړيهم ماشومانو ژوند و يشي د تنک يدايچې دا چاره ک ږييکمبه وا

ګو ترعواقب کم تر س کيروس وژونيوې دپه جرمني کي د  که څه هم .وشيناروغۍ درملنه  دې مرکز کې د ييايروغت

له امله  ويدونکو ناروغيد رامنځته ک روسيوروټاو ماشوم د يهره ورځ  ېنژد له دې سره سره په اروپايي ټولنه کې خوي کيږ

 .خپل ژوند له السه ورکوي

 

 نيواکس

 چې نږدې ټول يېډولونه لري  ليالبين بي. دا واکسيد روسيو يژوند يشو يروس کمزوريدې ود ن د يروس واکسيوروټاد 

اشتني ځنډ يوه ميچې له هر  ږييقيې تطبن ماشومانو ته د خولې له الريواکسا . دزمن ديير اغيډ وړاندېروس په يوروټاد 

ق د وخت په اړه ستاسو ډاکټر تاسو ته ښه يتطبل او د ين د پيد دې واکس. ځلو هر ماشوم ته ورکړل شي 3-2وروسته دې له 

ا نه يق ته دومره اړتين تطبيه کوونکي واکسين تر سره شي، د تقويهغه چې اصلي واکسسته له وورشي.  یمشوره درکوال

 ږي. يدل کيل

 

 شي؟ ورکړلن يد واکسيچا ته باڅه وخت او 

دلو ماشومانو ته د يږيو زيدوامداره توګه نوپه  را په دېخوا څخه کال ږيږديز 2013 لهټه يتابه کميخوند( په نوم د STIKO)د 

ن يواکس وړاندېپه  روسيروټا ود د يباماشومان  يليدږيز ينو ټول ې چېيوا ین د ورکولو سپارښتنه کوي. دويدې واکس

. ق کړئيتطب نيعمر لرونکو ماشومانو ته دا واکس پورې وياون وا تر دوولسيبڅخه و يشئ د شپږو اون یتاسو کوالکړل شي. 

لګې يبن په يواکسا د ي)چې دا ب شي بشپړه ېيو پوراون 32نه تر  24 له عمر ماشومانو د د ديق لړۍ باين د تطبيد دغه واکس

 . (پورې تړلې ده

 

 نونويواکسله ت بي يهپاتاو  شنې ټوخلې، ګوزڼتانوس، ي، تشنې غاړېد اد عمر لرونکو ماشومانو ته يد  شي يدايک نيواکس دا

تر ق څارنه ين د تطبيد دې واکس یو ځاين سره ينه و بغل له واکسيشئ د س یهمدارنګه تاسو کوالق شي. يتطب يو ځايسره 

 . سره کړئ
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 ن نه شي؟ يد واکسيڅوک با

په هغه ماشومان چې  ايي اصولو سره سميله روغت . ن ورنه کړل شييد دا واکسيبااخته وي  په سخته تبهچې  کسانو ته هغو

دا ناروغي په ارثي  یږي. دا مهمه نه ده چې دويد ورکولو سپارښتنه نه کن يواکس ته د دې ی، هغويو اخته ويناروغمني يا

هغه ماشومان ا دا چې د غلطې دوا د کارولو له امله ناروغان شوي دي. يې له نورو څخه تر السه کړې او يستې که يډول اخ

د ورکولو اجازه  ينواکسته هم د دې  ی، هغوږييو څخه کړيو له ناروغهم د کولمايچې په ارثي ډول د هاضمې له ناروغۍ 

 د وځنډول شي.ين ورکول بايا نس ناستې په ناروغۍ اخته دي، د دې واکسيږو ته چې اوسمهال د استفراق او يهغو نوز نشته.

 

 وروسته څه وکړو؟  څخه قين له تطبيد واکس

شئ په عادي  کوالیتاسو  ق پر مهاليد تطبن يا نه لري. د واکسيکومې ځانګړې پاملرنې او مراقبت ته اړت کس ين شويواکس

 دې ورکړئ. يډول خپلو ماشومانو ته خواړه، اوبه او ش

که څه هم په ټوله کې روغ کسان د  شي. دليږديولته  کسانو ناخونديروس  ين وي، د دغه واکسنو ځانګړو حالتونو کېيځپه 

و يد تر دوو اونيوي با ياط لپاره هغه کسان چې دفاعي ځواک يې کمزوريږي خو د احتيتماس په وخت کې نه ناروغان ک

 ن شوي ماشوم سره له تماس څخه ډډه وکړي.يدلي واکسيږيپورې له نوې ز

رنې څخه کار اتې پامليز اط اوير احتيو په وخت کې له ډد د هغه د جامو د بدلولين شوي ماشوم مراقب شخص بايواکس يد نو

هغه ښځې چې  يڅ کوم خطر نشته، حتيو ماشومانو سره د ژوند کولو هين شويروس له واکسي. په ټوله کې د دې واواخلي

 ادو ماشومانو پالنه وکړي. يرې د يشي بې له و کوالیدوارې وي هم يام

 

 ونهممکنه غبرګونق څخه ورسته د بدن ين له تطبيد واکس

 وړاندېن په يد واکس ډول ايا بيبپه ضې يې عارل، کانګې، د اشتها نه لرل او نورق څخه ورسته، تبه، اسهاين له تطبيد واکس 

دل يو ماشومانو کې لين شوياتو واکسيسلنه ز 10چې دا ډول غبرګونونه د  ږييد بدن د نورمال غبرګون په ډول رامنځته ک

ب سره يپه ترتعني دا چې يږي )يرو نښو په توګه را څرګنديو څه ډيا تر ير لږ څخه بيله ډعالئم  ويناروغتنفسي  د . شوي دي

کې به د غوږ په منځنۍ برخه  ونوحالت ځانګړو٪ پورې(، دا په داسې حال کې ده چې په 10څخه  1٪ او له 1څخه تر  0.1له 

په ماشوم داسې حالت کې به ه ده، پ عي خبرهيو طبيا ينا ارامت ن څخه وروستهيله واکس.شي يداليکدا ي)التهاب( پ کې درد

د سته وور څخهق يتطبله ن يروس واکسيوروټاد به تابه لپاره ي. د خوندتجربه کويډول ژړا، نامنظم خوب، خستګې  مکرر

 کله کله بخار کوي. يبدن پوستکماشوم د 

ق سره ين په دوهم ځلي تطبيمهال لپاره دوام وکړي او د واکسډ ښې او غبرګونونه به د لنيټولې په اساس دغه وې قاعدې پيد 

دا ډول به وي چې ش حالتر کم يداسې ډ. دل شوي وويکې چې لق يبه هومره د بدن غبرګونونه نه وي لکه په اول ځل تطب

 يو لږ مساواته کچه ايادونه وشوه په زيپورته ترې  يهغه عالئم او نښې چ يييښ ړنېيڅ. دل شوې وييښې په جدي توګه ليپ

  دل شوي دي.يو ماشومانو کې لين شويو ماشومانو او نا واکسين شويډول په واکس

 

 دو امکان شته؟ يدا کيو د پياتو جدي ناروغين څخه وروسته د نورو ال زيا له واکسيآ

کم امکانات هم  ر کم دي. خو دايدلو امکانات ډيو د رامنځته کين څخه وروسته په ماشومانو کې د نورو جدي ناروغيله واکس

قولو وروسته په ين له تطبينو ماشومانو کې د لومړي واکسيشي. په ځ ير درلودليا باندې جدي منفي تاثيد ماشوم په روغت

ا له دوهم يرو نادرو حاالتو کې بير دي، خو په ډيدلو امکانات ډيو د رامنځته کيرشو ورځو کې د هاضموي ګډوډيو ديلومړ

، په يد دردونه، دوامداره ټوخيدلو امکانات موجود وي. د نس شديو د رامنځته کيد دې ناروغ ن کولو وروسته هميوار واکس

ن له ترالسه کولو وروسته د کولمو په يطه مواد او لوړه تبه هغه نښې نښانې دي چې ښيي ماشوم د واکسينو لړلي غايو

که ينو ژر تر ژره له خپل ډاکټر سره اړ اده موده کې پورتنۍ نښې نښانې وګورئيرته په ي. که چيد يناروغي اخته شو

دلو رپورټونه نه دي يو د رامنځته کيتي ناروغيق وروسته د پوستکي د خارښت او نورو حساسين له تطبيسئ. د واکسيون

نونو کې بل داسې کوم جانبي يروس واکسيو روټا وايوا، په اوسنينو جانبي عوارضو ماسيو ځيورکول شوي. له پورتن

 موږ ورته دلته نغوت څنډنه وکړو. عوارض نشته چې 
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  په اړه سپارښتنې وعوارض ين د ممکنه جانبيناتور له خوا د واکسيد واکس

 و معلوماتي بحث هم ولري. يسره له تاسو سره د تاسې ډاکټر به د دغه معلوماتو سره 

ناتورانو يپه صورت کې له خپلو واکسدلو يمو د ليدو عالياتو شديو نښو نښانو څخه د ال زيشئ له پورتن کوالیهمدارنګه تاسو 

 سره هم سال مشورې وکړئ. 

 

 

 : شئ يواليکه نيناتور سره په دغه پته اړيله واکس

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د مسؤليت ردول 
له اجازې سره سم  (.Deutsches Grünes Kreuz e.V)معلوماتي پاڼې ژباړه د آلماني شنه صليب  (03/2016د )نسخه: 

او د رابرټ کوچ د انستيتوت په امر شوې ده. د آلماني متن معتبر دی. د ژباړې په تيروتنې او د آلمانی ژبې په معنی کې د 

 هيڅ ډول بدلون مسؤليت په غاړه نه اخيستل کيږي.
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 ___________________________________________________________________________نوم 
Name 

 

  ابه الرې چارېتيخوند د وړاندېو په يروس ناروغيو روټاد 
Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen 

 

 ږي: يد الندې اضافي معلوماتو سپارښتنه کق څخه ين له تطبيمخکې د واکس
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

واکسین کولو معلومات ځای په ځای شوي دي. پدې سند کې د ناروغۍ د پر ضد د   ټا ویروس ناروغیوروپه سند کې د 
مخنیوي، واکسین، د واکسین کولو پروسې، له واکسین څخه وروسته چلند، له واکسین څخه وروسته غبرګون او د واکسین 

 وروسته عوارضو په اړه معلومات ورکړل شوي دي.
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. 

 

ا د غلطې دوا د يستم کومه ستونزه لري )چې په ارثي، له بل ناروغ او يمني سيد ا ماشوم يدونکين کيدغه واکسا يآ .1

 استفادې له الرې يې تر السه کړې وي(؟ 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

 

   (nein)نه   □                                          (ja)هو  □

 

 ؟  يد يکړ السهق تر ينې ترزيا د وين يمونوګلوبوليادونکي ماشوم ين کيواکسو کې، يرو شپږو اونيپه تا يآ .2
Hat der Impfling in den vergangenen 6 Wochen Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 

Bluttransfusion vorgenommen? 

 

   (nein)نه   □                                          (ja)هو  □

 

 ؟لې دهناروغي درلود ې کومهونيد کولمې ندونکي ماشوم يکن ير وخت کې واکسيا په تيآ .3
Hatte der Impfling in der Vergangenheit einen Darmverschluss? 

 

   (nein)نه   □                                          (ja)هو  □

 

 ږي؟يا کانګي له ناروغۍ کړيد اسهال  ماشوم يدونکين کيا په اوس وخت کې واکسيآ .4
Leidet der Impfling zurzeit unter Durchfall und/oder Erbrechen? 

 

   (nein)نه   □                                          (ja)هو  □

 

ناتور څخه پوښتنه يله واکس نو ئپوه شر يډ په اړه الرو چارو اتو يد ال ز تابهيخوندد  وړاندېروس په يو روټاد  ئکه غواړ

 !شئ کوالی
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

 !لهيپه وړاندې د روغو ماشومانو د درلودلو په ه روسيروټا ود 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit!  
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 د واکسین کولو د رضایت اظهار لیک   وړاندېد روټا ويروس ناروغيو په 
Einverständniserklärung zur Durchführung der Schutzimpfung gegen infektiöse Durchfallerkrankung der Säuglinge und 

Kleinkinder (Rotaviren) 

 
 

 ______________________________________________________________________د ناروغ نوم 
Name des Impflings 

 
 

 _____________________________________________________________________د زیږیدو نیټه 
geb. am 

 
 

 ما ددغې کتابچې ټول معلومات لوستي او د واکسین په جزئیاتو خپل ډاکټر سره په خبرو باندې پوره پوه شوی یم
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 نورې پوښتنې نلرم 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

 زه له وړاندېز شوي واکسین روټاویروس سره رضایت لرم 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Rotavirus-Erkrankungen ein. 

 

 .زه نه غواړم چې واکسین وکړم. زه د واکسین ممکنو اضرارو څخه خبر یم 
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung diese Impfung wurde ich informiert. 

 
 
 

 ________________________________________________________________________ نظريات
Vermerke 

 
 

 _______________________________________________________________________ ځای، نيټه
Ort, Datum 

 

 
________________________________  ____________________________________ 

  د ډاکټر السلیک      د واکسین کیدونکي     
 یا د واکسین کیدونکي د ولي السلیک

Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 
 
 


