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 (مزدوج شوی)او  واکسینپر وړاندې  C کوسکاد منینګو
 

 بیالبیل ډولونه پیژندل شوي 13روګروپ ید ساوسه یو ډول باکتریاګانی دي او ترنیسریا منینګیتیدیس( منینګوکوس )

 400او  300د هر کال . په آلمان کې ګرځيالمل  ناروغیوساري  یوالود نړډولونه W  او C, B, A سیروګروپد  .دي

 سختېد ښونځي ماشومان او نوي ځوانان دي د  منیګوکال یې کم عمرلرونکي ماشومان،  تر منځ وګړي چې ډیری
  سره مخ کیږي.  ناروغي

له امله چې   Cسیروټیپه د سلن 30تر  20له کبله منځ ته راځي او د  B سیروګروپ دسلنه  70تر  ناروغي دغه

کال راهیسې د  2013. د وو منځ ته راتلهڅخه وړاندې  واکسین د پیژندلود معیاري ځوانانو ته  تنکیوماشومانو او 

. خو دلته هغه واکسین چې تر رامنځته شوی دیواکسین  پر وړاندې له امله منځته راتلونکي ناروغۍ B سیروټایپ

  ه کوي.په نښ C سیروټیپتوګه  ځانګړې پهبحث الندې دی 

 
 د نوموړې باکتریا .له الرې انتقالیږي )د څاڅکو عفونت( هواکیدونکي  تنفسکاکسای د کس څخه کس ته د منینګو
التهاب( او  غشا دماغي لکه ککړ مننژیت )دناروغیو  و( شدیدپه ټول بدن باندې اغیز لرونکې) وبرید کوونک بیالبیلو

 ،تبه لوړه چېپیلیږي ډول ناڅاپه  . مننژیت پهکېدل( المل کیدالی شي میکروبي وینې کیدنې )دژوند ګواښونکی، خوسا 
حرکتونه او فلج هم  نامنظمو اندامونو دغې ناروغۍ له امله ددشخېدل یې نښې دي.  غاړې د او سردرد، شدید کانګې،

 و دضامرا يد سپتیک یا مکروب .وي رنګهو کې کم ماشومان وکوچنی وډیر په معموالا  نښانې یې ی شي. نښېواقع کیدل
د بیڅاري پرمختګ له مخې  د ناروغۍ معموالا  هم مکروبي امراض څه ، کهشان ده سره یودوره د مننژیت ژوند 

هغه تیره بیا په په او نښانې دي.  نښې ېشدید پرمختګ د ناروغۍناګوار  د الندې خونریزي د پوستکي کیږي. پیژندل
اخته کیدو د شک په یت ناروغۍ د مننژ یو څو ساعتو کې د مرګ سبب کیدالی شي.په کې چې مکروبي شي،  حاالتو

انتي  یو د مخکې داخلیدو کې د روغتون ( ته مراجعه کول او یا هم پهICU) پاملرنې څانګې ېپه صورت کې د شدید

د مرکزي ) وخت د درملنې پیل کول تل د مرګ او یا د شدید تل پاتې تخریب پهپیل اړین ګام دی. خو  درملنې بیوټیک
د اخته  مخه نه نیسي. د مننژیت په ناروغۍ( و، د انساجو شدید خرابواليد اعضاوو پرې کیدلعصبي سیستم خرابوالی، 

د معافیت معموالا د مړینې المل ګرځي. ناروغۍ  Cټایپ سیروسلنه یې مري او په ځانګړې توګه د  10کسانو څخه 

 مهمه تګ الره ده.ورکول په شکل ساتنه 
 

 واکسین

 C سیروګروپاولیګوسکراید، پولی سکراید( لري. واکسین یواځې د د باکتریایې حجرې غشا ) مکروبونوواکسین د 
له خطر هغه ماشومان چې میاشتو زیاتو عمر لرونکو ته ورکول کیږي.  2کوي او د  محافظتمننګوکاکسي پر وړاندې 

څخه کال  1د  واکسین کیږي. ځله 2یا  1او د واکسین د ډول له نظره  عمرد ژوند په لمړني کال کې د سره مخ دي 

په لمړنی کال د ژوند واکسین کیږي. که معمولي واکسین  ځلځوانان او مشران یو  تنکيلرونکي ماشومان، زیات عمر
  کیږي. قوي واکسین د کولو وړاندیزد  په دوهم کال کېکې اخیستل شوی وي، 

پیل  د واکسین دتاسو ته واکسین بدن ته په عضله کې د ستن وهلو )پیچکارۍ( په واسطه دننه کیږي. ستاسې ډاکټر 
واکسین د اخیستو لپاره هیڅ  مخې د وقایوي لهمعلوماتو  وکولو او د واکسین له خوا د ساتنې موده ویلی شي. د موجود

 (.څخه پرتهحاالتو  له پورته ذکر شوو) نه کیږي سپارښتنهډول 
 

 ؟يباید واکسین ش څوک

د یو ځل واکسین کالو عمر لرونکي ماشومان ته  2سره ټولو د  وقایې  Cد واکسین د مهال ویش سره سم د منینګوکوکال

وخت  توصیه شويپه ته یو چاهر هغه واکسین چې  په وینا، (STIKO) واکسیناسیون کمیټېکیږي. د  کولو سپارښتنه

 کړل شي.ررسیدو وړاندې و لهکلنۍ ته  18الزمه ده چې  نکړل شيکې و

لرونکي ماشومان، ځوانان او څخه زیات عمر میاشتو 2د کیدای شي چې په اصل کې که د ډاکټر توصیه وي نو 

( په ځانګړې توګه هغه کسانو ته چې د مریض STIKOپردې برسیره د واکسیناسیون کمیټه ) هم واکسین شي.مشران 

نشتون، د طحال  معافیتپه خلکو کې د  ،مثال په توګهکوي. د  سپارښتنهکیدو لوړ خطر سره مخ دي د واکسین کیدلو 

د څلور ارزښت لرونکی واکسین چې دغو کسانو ته یو  .ل کار نکول د لوړې خطری عالیم دينشتون یا د طحا

د ورکړل لپاره بای Bاو احتماالا یو واکسین د منینګوکاکس ګروپونو په وړاندې ساتنه کوي  (Y,W, C, A) منینګوکوکال

نژدې  چې لوړ خطر سره مخ دي هم باید د منینګوکوکال پر ضد واکسین وشي. شي. د البراتوار هغه کارکوونکي
)د انټی بیوتیک  درملو اخیستو ومخنیوي لپاره د مخکنی ناروغۍ ددي باید د ه ن ارتباط لرونکي کسان چې واکسین شوي

 چارواکي یې هیوادونو لپاره هم صدق کوي چې روغتیایيدا خبره د هغو  .باید ژر تر ژره واکسین شي سربیرهسره( 
هغه کسان چې د منینګوکال لرونکې . ددغه واکسین سپارښتنه وکړي محدود وخت لپاره هد ځایي ناروغۍ له کبله د یو
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څلورو ارزښت کیږي باید  سیمه ییزو خلکو سره ډیر نژدېسیمو ته ځي او یا هم داسې سیمو ته ځي چې هلته د 

او یا د  وتللد عربستان ته  عمرې لپاره سعودي د حج یا ،وکړي. د مثال په توګه( Y,W, C, Aواکسین ) درلودونکی

 .پر مهال )سیمې( ته تګ افریقا مننژیت کمربند

 
 ؟باید واکسین نشي کوم کسان

ن د موادو په مقابل ی. د واکساو درملنې ته اړتیا لري باید واکسین نشيناروغي لري  هغه کسان چې سخته تبې لرونکې
واکسین کوم د  و کېځښ امیندوارو که څه هم په کې حساسیت لرونکي کسان هم باید د واکسین کولو څخه ډډه وکړي.

واکسین کولو څخه وړاندې باید د واکسین ګټې او خطرونه وڅیړل  Cدی کتل شوی خو د منینګوکال ه منفي ضرر ن

 به ستاسو د پوښتنو له مخې تاسې ته مشوره درکړي.واکسیناتور شي. 
 

 د واکسین کولو څخه وروسته چلند
درې ورځو پورې  د نیټې څخه تراو د واکسین کیدلو  ته اړتیا نلري ې ځانګړې پاملرنېواکسین شوی کس کوم

ډیر جدي او یا هم  د فکر کولو وړ نه ده. که چیرې کوم کس د زړه ناروغياو  خبره دهعادي فزیکي فشار عادي غیر
 خبر کړي.ډاکټر څخه وړاندې باید واکسین کولو  ، نو لهولري ډول( )لمړی حساسیت

 
 یا او عمومي غبرګون  له واکسین څخه وروسته ځایي

( د سوروالي، د فشار په کسان سلنه یا زیات 10)تر  شونې ده چې کسکی  ځایکسین کولو په د واد واکسین وروسته 

. دا د واکسین په وړاندې د وجود نورمال غبرګون دی مقابل کې حساسیت او درد لرونکی پړسوب تجربه کړي

ورځې )په ندرت له دې  3نه تر  1ورځو او په ندرت له دې هم ډیر وخت نیسي. همدارنګه د  3یا  2اوعموماا تر 

 38 ه د بدن د تودوخي د درجې تر امکان لري چې عمومي نښې نښانې لک سلنه واکسین کوونکي 10نه تر  1زیات( د 

 شکایت ارامه خوب، د نس او کولمو له وجېرسیدل، بی هوښي، ن (درجې سانتي ګراد 39.5)حتی  ي ګراددرجي سانت

درد منځ د سر درد او د عضالتو او مفصلونو  ماشومانو کې( تجربه کړي. د) ، اسهال( او بد خلقي)زړه بدوالی، کانګې
 له کومې ضرره ژر له منځه ځي. موقتي دي او بېغبرګونونه  راتلو امکان هم شته. پورته یادته 
 

 ایا د واکسین څخه وروسته عوارض امکان لري؟
معافیت ورکول دي  نورمال حد څخه زیات سته دود واکسین وریې د واکسین وروسته عوارض ډیر کم دي چې المل 

سره  Cمنینګوکوکال  په، وجود ته سرهتاثیرات درلودلی شي. په ندرت  بیالبیلصحت او د واکسین اخیستونکی پر 

یتوب په وخت کې د راپاروي چې د یوازکې د پوستکي او د تنفسي مجرا ځینې حساسیتونو  په بدن معافیت ورکول
 .کیږيشاک المل 

 ې لوړیدل المل کیږي او بې له کومیوازیتوب په حالت کې ماشومانو کې د تبی او لړزې سره سره د تودوخې د درجد 
الملونه دي چې ژر بې  هغه نور ارادي کیدلاله حالت د عضالتو غیرمهعوارض بیرته له منځه ځي. شاک په څیر لنډ 

 عوارضه له منځه ځي. له کوم
 

 اضرارو په اړه مشوره وممکند ته ن کیدونکي کس یسواک
درکړي. که مو د پورته ذکر شوو نښو نښانو څخه ستاسو ډاکټر تاسې ته معلومات  لوونکی په ډول بهدغې پاڼې د تکمید

 نو خپل ډاکټر ته چې ستاسو په خدمت کې دی مراجعه کوالی شئ. پرته کومې جدي نښې نښانې تجربه کړې،
 

 : نيوالي شئله واکسيناتور سره په دغه پته اړيکه 

 
 

 
 
 

 
 

  د مسؤلیت ردول

له اجازې سره سم  (.Deutsches Grünes Kreuz e.V)ژباړه د آلماني شنه صلیب  معلوماتي پاڼې (04/2016نسخه: )د 

 معنیپه او د آلمانی ژبې  د ژباړې په تیروتنې. آلماني متن معتبر دید . ده او د رابرټ کوچ د انستیتوت په امر شوې
  .مسؤلیت په غاړه نه اخیستل کیږي کې د هیڅ ډول بدلون
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوم
Name 

 

 ي واکسین سره()له مزدوج شو وړاندې معافیت ورکولپر  Cاکوس د منیګوک
Schutzimpfung gegen Menigokokken C – mit Konjugatimpfstoff 

 

د ناروغۍ د پدې سند کې . دي شوي په ځای پر ضد د واکسین کولو معلومات ځای  Cکې د منیګوکاکوس سندپه 

غبرګون او د له واکسین څخه وروسته چلند،  وروستهله واکسین څخه ، یوي، واکسین، د واکسین کولو پروسېمخن
 .دي شوي ورکړله معلومات په اړ وواکسین وروسته عوارض

Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Meningokokken C. Darin sind die 
wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbaren Krankheiten, den Impfstoff, die Impfung, das Verhalten 

nach der Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
 :کیږيالندې معلومات غوښتل څخه وړاندې واکسین کولو  له

Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
 

 آیا واکسین کیدونکی کس  پوره روغتیا لري؟ .1
Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

 
   (Nein)نه  □       (Ja)هو □  

 
 

 واکسین کیدونکی کس کوم شي سره حساسیت لري؟ .2
Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 
   (Nein)نه  □       (Ja)هو □  

 
 _______________________________________________کړئ نو په ډاګه یې چیرې هو،که 

wenn ja, welche 

 
نورې نښې نښانې  کومې، لوړې تبې یا څخه وروسته حساسیتکس کله د واکسین کولو  ن کیدونکيایا واکسی .3

 ؟تجربه کړې دي
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 

   (Nein)نه  □       (Ja) هو □  

 
 

 په اړه الزیات معلومات غواړئ نو د خپل ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ. Cکه د منینګوکاس 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Meningokokken C – mit Konjugatimpfstoff – wissen wollen, fragen Sie 

den Impfarzt! 

 
 !راوړئسره  کارت له ځانخپل د واکسین  نیولو ته راځیکله چې د واکسین کولو لپاره وخت مهرباني وکړئ 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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   پر وړاندې د واکسین کولو د رضایت اظهار لیک )له مزدوج شوي واکسین سره( Cد منینګوکاکوس 
Einverständniserklärung zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Meningokokken C – mit Konjugatimpfstoff 

 
 

 ___________________________________________________________________ د ناروغ نوم
Name des Impflings 

 
 

 __________________________________________________________________ د زیږیدو نیټه
geb. am 

 
 

 ټول معلومات لوستي او د واکسین په جزئیاتو خپل ډاکټر سره په خبرو باندې پوره پوه شوی یم ما ددغې کتابچې
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch 

ausführlich über die Impfung aufgeklärt worden. 

 
 

 پوښتنې نلرم ېزه نور  
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

  واکسین منینګوکاکوس  ز شويوړاندې لهزهC رضایت لرم سره 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Meningokokken C ein. 

 

 م.یاضرارو څخه خبر  وزه نه غواړم چې واکسین وکړم. زه د واکسین ممکن 
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 
 
 

 _____________________________________________________________________نظریات 
Vermerke 

 
 

 ____________________________________________________________________ځای، نیټه 
Ort, Datum 

 

 
________________________________  __________________________________ 

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

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

 
 


