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 د ټیټانوس، ډیفتریا یا خروسک، تورې ټوخلې )شنې ټوخلې( او پولیومیلیټس )د ماشومانو پولیو( څخه د ژغورنې واکسین

یو وار اړتیا پیښه شوه، د ژوند دریم او  که چیرې د ټیټانوس، ډیفتریا، شنې ټوخلې او پولیو پر وړاندې دراندو واکسینونو ته په

( څخه په ګټې Td-ap-IPVڅلورم کال بشپړیدو وروسته )د معلوماتو اړوندې پاڼې پاکټ ووینئ( د څلورو برخو ترکیبي واکسین )

ي اخیستنې سره دغه واکسینونه ترسره کیدلی شي. دغه واکسین د ډیفتریا او تورې ټوخلې کم عناصر لري چې د کوچنیو او ت

 خورو ماشومانو د لومړني مصؤنیت لپاره په ترکیبي واکسینونو کې کارول کیږي. 

د ژوند ګواښوونکې ساري ناروغي ده. دغه بکټریا چې اصالً په خاوره او د سرک په ګردونو کې پیدا کیږي، د پرې،  ټیټانوس

ته دننه کیږي، وروسته په بدن کې زیاتیږي او  څیرې، خواړو یا تغذیې حتی تر ټولو کوچنی او ډیر ناڅیز ټپونه له الرې پوستکي

د ناروغۍ تحریک کوونکي ټیټانوس زهر رامنځته کوي. عضالتي انقباضات ددغې سختې ناروغۍ نښه ده او که چیرې د تنفس 

ې ٪ پور 20–10عضالت پکې ښکیل وي د ساه بندیدو یا اختناق المل کیدلی شي. د درملنې اصلي میتودونو سربیره، اوس هم له 

 خلک د ټیټانوس له امله خپل ژوند له السه ورکوي. 

 

د ژوند ګواښوونکې ساري ناروغي ده چې د ډیفټریا میکروب په واسطه د زهرو په توګه رامنځته کیږي، چې  ډیفټریا یا خروسک

خه وړاندې، اصالً په بیرون راوتونکي تنفس کې د څاڅکي سرایت په واسطه لیږدول کیږي. د ژغورنۍ واکسین معرفي کولو څ

ډیری ماشومان ددغې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له السه ورکوي چې د مرۍ التهاب، د حنجرې التهاب، د پزې خروسک یا د 

زخم خروسک یا د زړه عضلې ته د دوامدار زخم په توګه راڅرګندیږي. په جرمني کې د واکسین کولو لوړه درجه په څو جال 

تراوسه په ټوله  -د ځینو ختیځو اروپایي هیوادونو په شمول  -ه. که څه هم، دغه ناروغي مواردو کې ډیفټریا ته راکمه شوې د

 چې د هغې د بیا رامنځته کیدو خطر یا د سفر کولو پر مهال د هغې سرایت ډیر دی.  –نړۍ کې شته ده 

 

)پولیو( یوه داسې ویروسي ناروغي ده چې د السونو او پښو د فلج کیدو او خو هم د تنفس او همدارنګه د ساه  د ماشومانو فلج

کال راهیسې، د پولیو پر وړاندې  1998بندیدو المل کیدلی شي. ډیری ناروغان چې فلج لري له عمري کمبودۍ سره مخ وي. له 

ه ورکول کیږي بلکې پر ځای یې هغه واکسین کارول کیږي چې د پولیو د ژغورنې واکسین اوس د خولې له الرې واکسین سره ن

 ویروسونو )وژل شوی واکسین( څخه جوړ شوی دی. 

د ماشومانو فلج ناروغي اوس په اروپا کې نه پیښیږي. خو اوس هم ددغې ناروغۍ د واردیدو او د پولیو سیمو په ځانګړي ډول 

له دغو سیمو څخه ته له سفر کولو څخه د سرایت خطر موجود دی.  ستان او پاکستان(افریقایي هیوادونو )لکه افغاناو  یيآسیاڅو 

د سفر کوونکو په واسطه راوړل شوې ناروغۍ زر خپریدلی شي او د ناروغۍ د راڅرګندیدو المل کیدلی شي که چیرې خلک په 

 .ته دوام ورکړل شيد ژغورنې واکسین له پولیو څخه دا اړینه ده چې هم تراوسه حتی لدې کبله، سمه توګه واکسین نه شي. 

 

 واکسین 

( پر وړاندې واکسین د ټیټانوس او ډیفتریا ناروغیو د زهرو )زهرو ته Td-ap-IPVد ټیټانوس، ډیفتریا، شنې ټوخلې او پولیو )

ې او ورته( د وژنې اصلي متشکله مواد دي، چې ځینې یې د شنې ټوخلې باکټریا )د غیرسلولي شنې ټوخلې واکسین( د وژن

همدارنګه د پولیو وایروسونو د وژنې مواد دي چې په واکسین شوي کس کې مصونیت رامنځته کوي. د ډیفتریا او شنې ټوخلې 

دغه واکسین په عضلې کې پیچکاري کیږي )د عضلې انټوجین موادو په راکمولو سره دغه واکسین د زغملو وړ شوی دی. 

د واکسین د پیل او مودې او د اضافي قوي واکسینونو اړتیا په اړه معلومات پیچکاري(. ستاسو ډاکټر کولی شي چې تاسو ته 

 درکړي.

 

 څوک او کله باید واکسین شي؟

ترکیبي واکسین د ژوند دریم او څلورم کال پای ته رسیدو وروسته )په تولیدونکي پورې اړه لري( د واکسین کولو  Td-ap-IPVد 

کلونو کسانو لپاره  17څخه تر  9لپاره مناسب دی. ددغه واکسین سپارښتنه په ځانګړي ډول د قوي واکسینونو لپاره کیږي چې له 

همدارنګه په بلوغ دوره کې د نورو قوي واکسینونو لپاره هم دغه واکسین توصیه د واکسین په مهال ویش کې پالن شوي دي، او 

واکسین تیره دوره یې تیره کړې وي، د ماشوم زیږولو په دوره کې ښځې، هغه کسان چې له  Tdکیږي )ټول بالغ کسان چې د 

د روغتیایی مرکزونو او اندې(. کوچنیو او تي خورو ماشومانو سره په کورونو کې اوسیږي یا د ماشوم له زیږون څخه وړ

همدارنګه د ټولنیزو آسانتیاوو مرکزونو کارکوونکي باید د ټیټانوس، ډیفتریا او پولیو سربیره د شنې ټوخلې پر وړاندې واکسین 

شي. د قوي واکسین په توګه یوه پیچکاري کفایت کوي. په همدغه وخت کې ترکیبي واکسین هم ورکولی شی او د نورو 

-Tdتر منځ ځنډ راوړلو ته هیڅ اړتیا نشته. که چیرې د شنې ټوخلې د واکسین نښې ولیدل شي، نو کولی شی چې د واکسینونو 

ap-IPV  په کارولو سره یې ترالسه کړی، حتی که چیرې دTd  اونۍ وړاندې ترسره شوی وي.  4وروستی واکسین یوازې 
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 څوک باید واکسین نه شي؟

څخه پورته( او درملنې ته اړتیا ولري باید واکسین نه شي. که چیرې یو  C°38.5)له  هر هغه څوک چې د شدیدې تبې ناروغي

څوک د واکسین له متشکله مادې سره سخت حساسیت ولري یا که چیرې د ټیټانوس، ډیفتریا، شنې ټوخلې او یا پولیو پر وړاندې 

پر وړاندې واکسین سره په انفرادي ډول یا له له تیر واکسین څخه وروسته د ناروغۍ عالیم لیدل شوي وي )د نورو ناروغیو 

ترکیب سره(، بیا باید د واکسین کولو ډاکټر تاسو ته د نور واکسین کولو د اړتیا او امکاناتو په اړه مشوره درکړي. په امیندوارو 

 ان لری. ګټې او خطرونه باید سره پرتله کړی شي. د تي ورکولو پر مهال واکسین کول امک Td-ap-IPVد میرمنو کې، 

 

 له واکسین کولو څخه وروسته چلند

 فعالیتپاملرنې ته اړتیا نه لري خو له واکسین څخه تر دریو ورځو پورې باید له غیرمعمول فزیکي  ځانګړېواکسین شوی کس 

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

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

 

 او عمومي عکس العملونه ځاييد واکسین څخه وروسته ممکن 

کې  برخهد واکسین په فیصده کسان  10شاوخوا  واکسین څخه وروسته، ام وړ مصونیت او ژغورنې تر څنګ،له ناروغۍ څخه د پ

 1او معموالً له  یوه اصطالح ده. دا له واکسین سره د بدن نورمال تعامل کیدلی شيله سوروالي یا درد لرونکي پړسوب سره مخ 

ورځو ځنډ څخه وروسته د واکسین عکس العمل  14ډیر کم، له  دوام کوي. کمورځو موده کې رامنځته کیږي او ډیر  3څخه تر 

 راپورته کیږي. 

همدارنګه په لومړیو دریو ورځو کې )ډیر کم وروسته( ښایي د سردردۍ، سړې تبې، استفراغ، قی او د بندونو درد په څیر 

ره ټول )پښه یا الس( کله کله د لنفاوي غدې سره نږدې ځای پړسیږي. یا کله کله ښایي په نهایت سعمومي ناراحتي رامنځته شي. 

او له هغې څخه  C°39فیصده په کمو خلکو کې نرمه او منځنۍ تودوخه رامنځته کیدلی شي چې ډیره کمه  5وپړسیږي.له 

 لوړیږي. د اصل په توګه د واکسین عکس العملونه زر پای ته رسیدونکي وي او له اضافي پایلو پرته زر ښه کیږي. 

 

 آيا د واکسین عواقب امکان لري؟

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

( پر وړاندې واکسین څخه وروسته په Td-ap-IPVد ټیټانوس، ډیفتریا، شنې ټوخلې، او پلویو ). هوکړياغیزسخته روغتیا باندې 

ډیرو کمو مواردو کې په پوستکي یا د هوا وتلو په سوریو کې د شدید حساسیت عکس العملونه رامنځته کیدل شي، او د الرجۍ د 

 بیړني ځواب ویلو )آنافیالتیک ټکان( د جال مواردو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د ټیټانوس او ډیفتریا نورو واکسینونو

واکسین څخه وروسته په جال مواردو کې په عمومي ډول د عصبي سیستم )ډیر د پیراموني  Td-ap-IPVوروسته په حالت کې، له 

 عصبي سیستم، د بیلګې په ډول مونو او پولي نیروپاتیز( د لنډمهالو ناروغیو راپورونه ورکړل شوي دي. 

 

 مشورهډاکټر د ممکنه جانبي اغیزو په اړه د واکسین ورکوونکي 

چې که چیرې له ده بحث وړاندیز وکړي. څرګنده د درملنې څخه وړاندې د تاسو ته ستاسو ډاکټر  سربیره بهددغې معلوماتي لیکنې 

، نو بیا البته د ي عکس العملونه څخه ډیر وخت نیسياو عمومځایي د زر له منځه تلونکو، موقتي واکسین وروسته عالیم له پورته یا

 .واوسيموجود  لپارهمشورې ورکولو اضافي د  به هم واکسین ډاکټر

 ته الس رسی پیدا کړی: ډاکټرتاسو کولی شی چې واکسین 

 

 

 

 

 

 

 بې واکي

په  (.Deutsches Grünes Kreuz e.Vجرمني شنه صلیب اتحادیې) ( د11/2014اپډیټ: ددغې معلوماتي لیکنې اصلي نسخه )

، ده؛ په ژباړې کې د تیروتنې لپارهجرمني ژبه په . د لیکنې اصلي نسخه یدیژباړل شو په وړاندیزاجازه 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 کولو کې هیڅ ډول 

  مسؤلیت په غاړه نه اخیستل کیږي.
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 ______________________________________________________________________________نوم
Name 

 
 واکسین شنې ټوخلې اوپولیوڅخه د ژغورنېخروسک، ډیفتریا یا د ټیټانوس، 

Schutzimpfung gegen Wundstarrkrampf, Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung 

 

د ژغورنې واکسین په اړه د حقایقو پاڼه څخه (Td-ap-IPV) ټیټانوس،ډیفتریایاخروسک،شنېټوخلېاوپولیوپه ضمیمه کې به تاسو له 

ترالسه کړی. په دغه پاڼه کې د واکسین په واسطه د د مخنیوي وړ ناروغۍ ، پخپله د واکسین، د واکسین کولو پروسې او عکس 

 ات ورکړل شوي دي.العملونو، او همدارنګه د ممکنه عواقبو په اړه اړین معلوم
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Wundstarrkrampf, Diphtherie, 

Keuchhusten und Kinderlähmung (Td-ap-IPV). Darin sind die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung 
vermeidbaren Krankheiten, den Impfstoff, die Impfung sowie über die Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen 

enthalten. 

 

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

 
 

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

 

   (Nein)نه  □    (Ja)هو  □

 
 

 ؟ناروغي لري یا آیا په دوی باندې د بیهوښۍ حمله راځيکومه د عصبي سیستم آیا دغه کس چې واکسین کیږي  .2
Hat der Impfling eine Erkrankung des Nervensystems durchgemacht oder besteht ein Krampfleiden? 

 

   (Nein)نه  □    (Ja)هو  □

 
 

 آیا دغه کس چې واکسین کیږي کومه پیژندل شوې الرجي لري؟ .3
Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 
   (Nein)نه  □    (Ja)هو  □

 
 ____________________________________________________________که چیرې هو، کومه؟ 

wenn ja, welche 

 
 

یرمعمول عکس ، سختې تبې، نورو غعکس العملآیا دغه کس چې واکسین کیږي له تیر واکسین څخه وروسته د الرجې  .4

 ؟والعملونو سره مخ ش
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 
   (Nein)نه  □    (Ja)هو  □

 
 

 دنورو ډیر معلومات غواړی  اړه د ژغورنې واکسین پهڅخه  پولیو او ټوخلې شنې خروسک، یا ډیفتریا ټیټانوس،که چیرې له 

 څخه پوښتنه وکړئ! له ډاکترواکسین 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Wundstarrkrampf, Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung 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. 28: Tdap-IPV Pashto / پښتو  

 11/2014 4 

 د رضايت اعالمیه
Einverständniserklärung 

 
 ترسره کولو لپارهڅځه د ژغورنې واکسین  پولیو او خروسک،شنېټوخلې يا ټیټانوس،ډيفترياله 

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Wundstarrkrampf, Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung 

 
 

 __________________________________________________________: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. پولیو او خروسک،شنېټوخلې یا ټیټانوس،ډیفتریازه د    □

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Wundstarrkrampf, Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung 
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. 

 
 
 

 ____________________________________________________________________________یادونې 
Vermerke 

 
 

 __________________________________________________________________________ځای، نیټه 
Ort, Datum 

 
 
 

  _____________________________________  ___________________________________ 
  د ډاکټر السلیک  د هغه کس چې واکسین کیږي یا د هغوی د مراقب السلیک 

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


