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Zanyarî 
 
Aşîya Mîrkutokan (Varîcella) 
 
Mîrkutok, nexweşîneka şofî ye ku vîrusa varîcella zoster-ê dibe sebebê wê û di cîhanê 
de gelek belavbûyî ye. Ev vîrus bi yekser temaskirina laşî an jî bi rêya hewayê 
(enfeksîyona zipikên ji hewayê) belav dibe. Piştî bi 2 hefteyan piştî wergirtina vîrusê, bi 
pirranî tevlî kelekela laşî weşîneka tîpîk tê dîtin. Küçük, izole kırmızı lekeler hızla sıvı ile 
dolu mercimek büyüklüğünde kabarcıklara dönüşür. Bunlar dıştan bulanık ve kuru 
sivilcelere dönüşür ve bir kaç gün sonra kabuklanmaya başlar. Tipik olarak, bu sivilceye 
benzer noktalar yoğun kaşıntılı olur.  
 
Di rewşa asa de, yekî ku mîrkutokî bûbe, bi destpêka 2 rojên piştî weşînê de piştî 
peydabûna pelqikên taze heta 5 rojan zemanê herî xurt ê bişof dijî. Piştî ku weşîn baş 
bu, vîrus, di hucreyên masûlkeyên mêjîyên nav hestûyî de û yên di mejîyî de (ganglîon) 
bi awayekî neçalak dimîne. Ev vîrus bi pirranî li def nexweşên pîr û kesên sîstema wan 
a diberxwedanê lawaz de ji nû ve çalak dibe û dibe sebebê nexweşîna zona (zoster)ê. 
 
Di dema mîrkutokê de zehmetîyên ciddî yên wek superenfeksîyona bakterîyî ya çermî, 
îltîhabên mêjîyî an jî pişî bi zarokan re kêm caran tê dîtin. Li berevajî, gihayî û mezin jî 
bi awayekî giring xetera xwe ya zehmetkêşanê hene. Bi taybetî jî her çend kongenîtal 
an paşê peydabûyî, an jî dîsfonksîyona bi sebebê dermanan, hemû nexweşên sîstema  
diberxwedana wan lawazbûyî yên bêyî parastin di xeterê de ne. Heta mîrkutok kare li 
ba nexweşên bi lusemîyêketî bibe sebebê mirinê jî. 
 
Ev vîrus ji bo jinên ducanî yên hîç mîrkutokî nebûne an jî aşîya mîrkutokê li wan 
neketiye jî gelek xeternak e. Mîrkutok, kare li ser bebekê nebûyîyê jina ducanîya di 20 
hefteyên pêşîn de ev enfeksîyon gihaye wê jî bibe sebebê kêmasîyên ciddî yên hatina 
dinyayê. Eger dêyeke bêparastin bi nexweşîna mîrkutokê bikeve (bi destpêka 5 rojên 
berî zarokanînê heta 2 rojên piştî zarokanînê), enfeksîyona mîrkutokê ya ji alîyê nûbûyî 
ve hatiye pejirandin kare di asta xetera mirinê de bibandor be. Heta ji bo bebekên 
premature (berêya dema xwe bûyî) yên jinên parastî, ev enfeksîyon di şeş hefteyên 
pêşîn ên jîyanê de xeternak e. 
Dema ku bebekên nûbûyî û nexweşên sîstema wan a diberxwedanê lawaz bi mîrkutokê 
ketin, ji bo rêlibergirtina zehmetîyên ciddî kare dermanên antîvîral ji wan re were dayîn. 
Tevlî vî awayî, bi tenê aşîkirina di dema xwe de dibe sebebê parastina berra li dijî 
bipêşveçûna her cûrê nexweşînan. 
 
Aşî 
Aşî, di nava xwe de vîrusa varîsella zosterê ya paşê di laşî de kare bizê, zindî lêbelê 
hatiye lawazkirin dihewîne. Aşî, bi lêdana derzîyê li binê çermî (derzîlêdana binçermî) 
tê pêkanîn. Aşîya mîrkutokê li ser bebekên ji 9 mehan heta 12 mehan kare were 
pêkanîn. 
Dixtorê we kare ji bo dema vîyana destpêkirina aşîkirinê zanyarîyê bide we. Li gora 
zanyarîyên me yên îroyî piştî 2 aşîyên mîrkutokê pêdivî bi tu aşîyên din nîne. 
 
Kimler aşılanmalıdır? 
Di çarçoveya teqwîma aşîyê de, salixê aşîya mîrkutokê ji bo hemû zarokan tê dayîn û di 
rewşa asa de divê di 11 û 14 mehîya bebekan de li wan were xistin. Ji bo ku 
diberxwedan di asta ewle de bê hiştin, bebek, ji meha 15ê heta ya 23yê dîsa aşî dibin. 
Tevlî vî awayî, doza didoyê herî zû piştî pêkanîna doza yekê ji 4 hefteyan heta 6 
hefteyan kare were dayînê. Zarokên ku aşî bi tenê carek li wan hatibe xistin divên doza 
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carîbûnê wergirin. Aşîya mîrkutokê, tevlî ya sorikê, gelpikê û sorika Elmanî (aşîya 
MMR-ê), an jî piştî lêxistina van aşîyan kare herî zû piştî 4 hefteyan were lêxistin. 
Eger kesên li jêrê hêj mîrkutokî nebûbin yan jî nehatibin aşîkirin, ji bo van kesan gelekê 
caran salixê 2 doz aşî tê dayîn: 

- Zarok û mezinên ji 18 salan berjortir, 

- Jinên difikirin bibin xwedîyên zarokan, 

- Karkerên li dezgehên ji bo zarokên berêya xwandingehê (wek zarokxaneyê) kar dikin 
ên (nû dest bi kar dikin), 

- Bi taybetî di beşên zarokanînê, yên zarokan, yên onkologîyê, yên nexweşên giran de 
û karkerên tenduristîyê yên di beşa nexweşên têrnekirina diberxwedanê de kar dikin. 
 
Tevlî vî awayî, tê salixdayîn ku aşî li kesên bê parastin ên enfeksîyon bi taybetî ji bo 
wan xeternak be û îhtîmal hebe ew mîrkutokê li kesên di binê xeterê de belav bikin 
were xistin. Ev, berêya her tiştî nexweşên werman, nexweşên dermatîta atopîk (bîrovê) 
ya ciddî û  wek ku di berêya guhastina endamên laşî de tê kirin nexweşên ku sîstema 
wan a diberxwedanê (dermankirina diberxwedanê) lawazkirî û neştergerî û 
dermankirina wan tê pîlankirin, an jî nexweşên ku nexweşînên wan ên gurçikan ên 
dijwar hebin. Tevlî vî awayî, digel kesên bi van nexweşan re têkildar (endamên malbatê 
û xwedîker), ji bo karkerên tenduristîyê yên wan xwedîdikin jî lêxistina aşîyê pêwist e. 
 
Digel ku aşî çend roj piştî enfeksîyonê jî were kirin, aşîkirin di hin rewşan de jî kare 
parêzer be. Ji kerema xwe di rewşên weha de şîretê ji dixtorê xwe bixwazin. 
 
 
Kî nikarin werin aşîkirin? 
Aşî li kesê kelekela laşî wê di ser 38.5 °C-yî de be û nexweşîneka wî ya akûtî jê re 
dermankirin bivê nikare were xistin. Kesê hesasîyeta wî li hember têdeyîyên aşîyê hebe 
divê neyê aşîkirin. Gelekê caran aşî li ser kesê sîstema wan a diberxwedanê lawaz bin 
nayê pêkanîn. Di rewşên xuyandî de îstîsna mumkin in û giring in. Di malzarokê de ji 
ber îhtîmala peydabûna xetereka teorîk a ji ber vîrusa aşîyê, aşîya mîrkutokê di 
seransera ducanîbûnê de nayê pêkanîn. Ji ber heman sebeban, pîlankirina ducanîbûnê 
divê ji dema aşîkirinê herî kêm piştî 1 mehê were bipaşxistin. Lêbelê di dema 
ducanîbûnê de aşîyeka ku bi şaşî hatibe lêxistin, nikare bibe sebebê jiberkirin û 
standina zarokî. 
 
Ango ji bo ku biserketina aşîyê neyê avêtin xeterê, tê salixdayîn ku heta sê mehan piştî 
îmmunoglobulîn an jî neqla xwîynê aşî neyê lêxistin. 
 
Di hemûyê van rewşan de, dixtorê we yê ku aşîyê pêk tîne dê li we şîretê bike ka hûn 
çawa karin ji enfeksîyona varîcellayê herî baş çawa karin xwe biparêzin. 
 
Piştî lêxistina aşîyê 
Navê kesê aşîkirî (yên aşîbûyî) bi tevgereka taybet tev bigere, lê divê piştî 1-2 hefteyên 
aşîbûnê ji çalakîyên bêtirî çalakîyên fizîkî yên rojane xwe dûr bike. Dixtorê ku berêya 
aşîyê aşîyê lê bixe divê li ser pirsên veguhezînê yên nexweşî yan jî reaksîyonên 
destpêkî yên hesasîyetê-alergîyê were haydarkirin. 
 
Di rewşên gelek kêmdîtî de vîrusên aşîyê karin derbasî kesên hessas bibin.Ji ber vî 
sebebî, kesên ku sîstema wan a diberxwedanê bi awayekî ciddî lawaz bin û jinên 
ducanî yên ku ne diberxwedêr bin, li hember aşîyê bi pelqikên mîrkutokê yên îstîsnaî 
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raperîyane, divên ji têkilîya bi kesên aşîbûyî werin dûrxistin. Heta piştî 5 rojan ji dîtina 
pelqika nû divê ji têkilîyeka weha were dûrketin. 
 
Ji ber ku sîndromeka teorîk a Reyeyê heye, salîsîleyt (wek Aspirînê) divên heta 6 
hefteyên piştî aşîbûnê neyên standin. 
 
Raperkên muhtemel ên herêmî û tevahî yên li hember aşîyê 
Tevlî mebesta qezenckirina diberxwedana li hember nexweşînê, ji sedî 20ê kesên aşî 
dibin, bi taybetî piştî doza 2yê bi mezinan re, li devera aşîlêketî hinek sorbûn û 
werimîna biêş dibînin. Ev, rêbaza biserîderxistina asa ya laşî ye. Hema hema her yek ji 
10 kesîn aşîbûyî (aşî) di asteka sivik yan ya navîn de  kelekelekê dibîne. Ji sedî 1 heta 
3yê, awayekî pirr sivik a mîrkutokê (nexweşîna aşîyê) di nava 1-4 hefteyên piştî 
aşîbûnê de bi awayekî îstîsnaî tevlî pelqikan û kelekela laşî tê dîtin. Ev zehmetî di 
nexweşên diberxwedana wan lawaz de gelek ciddîtir e û car caran tê dîtin. Maneya vê, 
bi tevahî ew e ku kesên weha divên aşî nebin. Lêbelê divê ji zarokên nexweşên 
lusemîyê yên di dema bipaşketinê de ne (dema ku nîşane tê de nayên dîtin) re were 
dayîn.  
 
Lê ka zehmetîyên aşîyê çi ne? 
Zehmetî, bandorên nemebestên ji raperkên aşîyê wirdetir in bandora ciddî li ser 
tenduristîya kesê aşîbûyî dikin. Piştî aşîya mîrkutokê raperkên hesasîyetê-alergîk gelek 
kêm caran tê dîtin. Eger ku nekarîya kêşana framîsetîn/neomîsînê hebe, divê aşîya 
mîrkutokê neyê lêxistin. Di kesên saxlem û yên sîstema wan a diberxwedanê lawaz in 
de şoka anaflaktîk, zona û zatûrye jî di nav de bûyerên ji nişka ve yên îstîsnaî jî di 
lîteraturê de hatine qeydkirin. Wek wî awayî, tevlî ketineka mueqet a di trombosîtan de, 
derbasbûna (weşîna çermî) ji kesekî aşîbûyî ji bo kesekî têkildar –gelekê caran kesekî 
ku sîstema wî ya diberxwedanê lawaz e- bûyerên îstîsnaî hatine qeydkirin. Wek ku 
bûyerên îstîsnaî de hatiye qeydkirin, di heman demê de têkilîyeka sebebê sîstema 
nurologîk bi aşîya mîrkutokê re kare were dan û standin. 
 
Şîreta dixtorî ji bo bandorên kêlekî yên muhtemel 
 
Tevlî vê reçeteyê dixtorê we jî şîreta taybet ji bo we pêşkêş dike. 
 
Eger piştî aşîyekê bêtirî nîşaneyên li jorê hatine vegotin ên tevahî û deverî çi zehmetî 
peyda bibin, dê dixtorê we yê aşîyê şîretan li we bike. 
Hûn karin ji vê derê bi dixtorê xwe yê aşîyê re têkilî daynin: 
 
 
 
 
 
 
 
Qebûlnekirina berpirsîyarîyê 
 
Bi destûra German Green Cross Inc-ê li ser navê Robert Koch Institute-ê wergêrîya 
reçeteya orîgînal (Rewş: 09/2014). Metna Elmanî ya esas e û eger çi şaşîyên 
wergêrîyê hebin an jî Elmanîya wê ya esasî were  nûkirin, piştî wî awayî hîç berpirsîyarî 
ji vê wergêrîyê nayê qebûlkirin. 
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Nav______________________________________________________________ 

Name 
 
 

Aşîya li dijî mîrkutokê 
Schutzimpfung gegen Windpocken 

 
Hûn karin li ser aşîya mîrkutokê reçeteyeka zanyarîyê di pêvekê de bibînin. Di vê 
broşurê de zanyarîyên binyatî yên bi nexweşînên ku mirov bi saya aşîyê kare rê li ber 
wan bigire, yên li ser aşîya bikarhatî û li ser aşîyê bixwe hene. Ji bilî van, raperkên li 
hember aşîbûnê û zehmetîyên wê yên muhtemel tên vegotin. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken. Darin sind die wesentlichen 

Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und 

mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
Berêya ku em aşîyê li yekî bixin, em van zanyarîyên pêvek ên jêrî jî dixwazin: 
Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

1. Di kesê ku were aşîkirin de teşqeleya têrnekirina diberxwedanê heye (irsî, 

paşî peydabûyî an jî ji ber çi dermanekî peydabûyî)? 
                     Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

□ Erê (Ja)  □ Na (Nein) 

 

2. Tu hesasîyetên-alergîyên nexweşî yên ku bi wan tê zanîn hene? 

                    Ist bei dem Patienten eine Allergie bekannt? 
 

□ Erê (Ja)  □ Na (Nein) 
 

Eger hebin, kîjan?:    
                    wenn ja, welche? 

 

3. Kesê aşî lê were xistin di sê mehên paşîn de îmmunoglobulîn (gamma 

globulîn)ê an jî xwîynê standiye? 
                    Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten ein Immunglobulin erhalten oder wurde eine Bluttransfusion  
                    vorgenommen? 

 

□ Erê (Ja)  □ Na (Nein) 

 

4. Ji bo aşîkirinên jinên di temena karîna ducanîbûnê de ne: tu niha ducani yî? 

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

□ Erê (Ja)  □ Na (Nein) 

 

Eger hûn bixwazin li ser aşîbûna li dijî mîrkutokê zanyarîya bêtir bi dest bixin ji 
kerema xwe serî li dixtorê aşîyê bidin. 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Windpocken wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

Ji kerema xwe qeyda xwe ya aşîyê bînin hevdîtina ji bo aşîyê. 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Beyana qebûlkirinê 
Einverständniserklärung 

 

Ji bo aşîbûna kesê li jêrê binavkirî li dijî mîrkutokê (varîcella): 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken 

 
 

Navê kesê dê aşî bibe: ________________________________________________________ 

Name des Impflings 

 

Xwedêdan-tarîxa bûyînê: ______________________________________________________ 

geb. am 

 

Min reçeteyê xwand û di dema dan û standina bi dixtorê xwe re li ser aşîbûnê zanyarîya 
bi kitkite stand. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

□ Tu pirseka min a din tune ye. 
                             Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

□ Ez aşîya li dijî mîrkutokê ya salixdayî qebûlkirina xwe beyan dikim. 
                             Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Windpocken ein. 

 

□ Ez aşîbûnê qebûl nakim. Ez li ser zirarên muhtemel ên 

qebûlnekirina vê aşîbûnê hatim haydarkirin. 
                             Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 
 
 

 
Têbînî: Vermerke______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Cîh û tarîx: Ort, Datum___________________________________________________________________________ 
 

 

 

_________________________________________  __________________________________________ 

Îmzeya kesê dê aşî lê were xistin an  Îmzeya dixtorî 
jî wasîyê wî yê qanûnî 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin  


