
Aufklärung Nr. 21: Varizellen Pashto / پښتو  

 09/2014 1 

 له څڅیکې )آب چیچک( څخه د ژغورنې واکسین لپاره

څڅیکې )آب چیچک( یوه ډیره ساري او نړیواله ناروغي ده چې المل یې د واریسال زوسټر ویروس دی. نوموړې ناروغي د بدن 

ایستلو له الرې )څاڅکي سرایت( انتقالیږي. په بدن کې دانه له سرایت څخه شاوخوا دوه اونۍ مستقیم تماس په واسطه یا د تنفس 

جال سره ټکي زر د نخود په اندازه په مایع لرونکي  ،وروسته راپورته کیږي، چې ډیری وخت ورسره تبه ملګرې وي: کوچني

 ت خارښ کول یوه عام خبره ده.آبلو بدلیږي چې بیا خړ رنګ خپلوي او څو ورځې وروسته پوستکي اچوي. سخ

ورځو پورې ساري کیږي تر څو آخري ابله راپورته شي. کله  5وړاندې ناروغ تر  2د اصل په توګه، د دانې راپورته کیدو څخه 

دانه ښه شي، د ستون فقرات او مغزو په عصبي غدو )ګنګلیه( کې ځینې ویروسونه پاتې کیږي. دغه دانې په ځانګړي ډول چې 

 په هغو کسانو کې چې مقاومت یې کمزوری وي بیاراپورته کیدلی شي او د دانو )زوسټر( په بڼه ښکاره کیږي. زړوالي او

په صحت مندو ماشومانو کې، د پوستکي سخت باکټریایي سرایت، د مغزو او سږي ناروغي په څیر د څڅیکې )آب چیچک( 

ومان او غټان د عواقبو له لوړ خطر سره مخ دي. سخت عواقب په ډیرو کمو خلکو کې لیدل کیږي. د هغې برخالف، ماش

ناژغورل شوي ناروغان چې د مصؤنیت سیستمونه یې کمزوري وي او د زیږون پر مهال، اکتسابي یا د نشه یي توکو استعمال له 

کبله له ستونزې سره مخ شوي وي، په خاص خطر کې دي. څڅیکې )آب چیچک( په هغو ماشومانو کې چې وینې سرطان ولري 

 حتی د مرګ سبب هم کیدلی شي. 

څڅیکې د هغو امیندوارو میرمنو لپاره هم خطرناک دی چې تراوسه کله څڅیکې ناروغي نه وي نیولي یا د همدغې ناروغۍ پر 

مې اونۍ پورې ناروغان شي، په نه زیږیدلي ماشوم کې سخت 20نه وي. که چیرې دوی د امیندوارۍ تر وړاندې واکسین شوی

ورځې  5کیدلی شي. که چیرې ناژغورل شوې مور د زیږون تر نیټې پورې ناروغه شي )د زیږون څخه بدشکلي رامنځته 

ورځو پورې(، ددې خطر شته چې نوی زیږیدلی ماشوم ښایي د څڅیکې له امله د مرګ له  2وړاندې تر زیږون څخه وروسته 

اونیو کې دغه  6پاره، د ژوند په لومړیو ګواښ سره مخ شي. په خوندي میندو کې له وخت څخه وړاندې زیږیدلی ماشوم ل

 ناروغي هم سخته تمامیدلی شي. 

 

که چیرې څڅیکې له وخت څخه وړاندې یا نوو زیږیدلو ماشومانو او په هغو خلکو کې رامنځته شي چې د مصؤنیت کمزوری 

وخت د ژغورنې واکسین لګول سیستم ولري، د سختو عواقبو راکمولو لپاره د ویروس ضد دواګانې ورکول کیدلی شي. یوازې په 

 کولی شي چې په رښتیا د وارسیال هر ډول سرایت مخه ونیسي. 

 

 واکسین

دغه واکسین د وارسیال زوسټر ژوندیو ویروسونو د کمزوري کولو مواد لري چې په واکسین شوي کس کې تکثیر کوي. یاد 

میاشتو عمر څخه  12څخه تر  9واکسین د پوستکي الندې )تحت الجلدي پیچکارۍ( پیچکاري کیږي. د څڅیکې پر ضد واکسین د 

 وروسته ورکول کیدلی شي.

د واکسین د پیل په اړه ډاکټر تاسو ته مشوره درکولی شي. د څڅیکې پر ضد دوه واکسینونو څخه وروسته، تر کومه حده پورې 

 مونږ پوهیږو نورو اضافي قوي واکسینونو ته اړتیا نشته. 

 

 څوک باید واکسین شي؟ 

څخه  11لپاره کیږي او باید د اصل په توګه له  د واکسین د مهال په تنظیم کې، د څڅیکې پر ضد واکسین توصیه د ټولو ماشومانو

میاشتو په عمر  23څخه تر  15میاشتو په عمر کې ورکړل شي. د خوندي مصؤنیت ترالسه کولو لپاره، ټول ماشومان له  14تر 

کې بیا  اونیو په موده 6څخه تر  4کې بیا واکسین کیږي. که څه هم دا هم امکان لري چې له لومړني واکسین څخه وروسته له 

واکسین کیدلی شي. هغه ماشومان چې تراوسه یو ځل واکسین شي باید دوهم واکسین یې تعقیب شي. دغه واکسین د شري، 

اونیو کې  4واکسین( پر وړاندې واکسین سره یو ځای ترسره کیدلی شي یا له هغه څخه لومړیو  MMRډډغمبوري او سرخکانو )

 هم کولی شی. 

 

ناروغۍ نه وي نیولي او تر دې دمه یې واکسین هم نه ترالسه کړی، نو بیا د الندې کسانو لپاره په ه چیرې تراوسه د څڅیکې 

 عمومي ډول د دوه ځله واکسین کولو سپارښتنه کیږي:

 کلنۍ پورې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته، 18تر  -

 هغه میرمنې چې غواړي ماشومان ولري، -

وي( چې له ښوونځي څخه وړاندې د ماشومانو پالنه کوي )د په هغو مرکزونو کې کارکوونکي )نوي مقرر ش -

 بیلګې په ډول، وړکتون(،
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د شدید پاملرنې روغتیایي کارکوونکي په ځانګړي ډول په زیږنتون، د ماشومانو روغتون، انکلوژي،  -

 او هغه کسان چې د مصونیت نه لرونکو ناروغانو پالنه کوي.مرکزونو کې  دارویي

 

ناژغورل شوو کارکوونکو ته د واکسین سپارښتنه کیږي په چا کې چې د سرایت خطر ډیر زیات دی او  ددې سربیره، هغو ټولو

دا په ځانګړي ډول هغه ناروغان دي چې تومور، هغه څوک چې په ډیر خطر سره خلکو ته د څڅیکې ناروغي لیږدولی شي. 

ملنې څخه وړاندې د مصونیت سیستم کمزوری سخت عصبي درمټیټ ولري او هغه ناروغان چې له پالن شوي طبي نفوذ یا در

شوی )د خوندیتوب سرکوب کولو درملنه(، لکه د بیلګې په ډول د غړي د ټرانسپلنټ کولو څخه وړاندې یا د ګردو په سختې 

ناروغۍ کې. سربیره پر دې، هغه خلک چې له داسې ناروغانو سره نږدې شخصي اړیکه ولري )کورنۍ، مراقب، همداسې نور( 

رته له کوم ځنډه واکسین شي. په ځینو حاالتو کې، واکسین ښایي د ممکنه سرایت څخه حتی څو ورځې وروسته هم تاسو باید پ

 وژغوري. پداسې حالت کې، مهرباني وکړئ له ډاکټر سره مشوره وکړئ. 

 

 څوک باید واکسین نه شي؟

څخه پورته( او درملنې ته اړتیا ولري باید واکسین نه شي. هغه خلک  C°38.5هر هغه څوک چې سخته تبه لرونکې ناروغي )

چې د واکسین له متشکله موادو سره الرجي ولري باید واکسین نه شي. باالخره، هغه خلک چې د مصونیت کمزوری سیستم 

اکسین باید امیندوارو ښځو ولري هم باید واکسین نه شي. په ځانګړو شرایطو کې امکان او اړتیا استثناء ګڼل کیږي. د څڅیکې و

ته ونه لګول شي ځکه چې دغه واکسین د واکسین له ویروسونو څخه په خیټه کې ماشوم ته نظري خطر لري. له همدې کبله، له 

میاشتې مودې پورې باید له امیندوارۍ څخه ډډه وشي. د امیندوارۍ پر مهال ناڅاپي واکسین د فسخې المل نه  1واکسین څخه تر 

  شي کیدلی.

د واکسین بریالیتوب په خطر کې د نه اچولو په موخه باید واکسین هغو کسانو ته چې د امینوګلوبین یا د وینې انتقال درملنه یې 

 میاشتې وروسته ترسره شي.  3ترسره کړي یوازې 

په ټولو دغو مواردو کې به د واکسین ډاکټر تاسو ته د وارسیال سرایت څخه د ژغورنې لپاره د تر ټولو ښې طریقې په اړه مشوره 

 درکړي.  

 

 له واکسین څخه وروسته چلند

کي پورې له غیرمعمول فزیاونیو  2وروسته باید تر ړتیا نه لري خو له واکسین څخه پاملرنې ته ا ځانګړېواکسین شوی کس 

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

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

لک چې ډیر کمزوری مقاومت لري او د واکسین ویروسونه په ډیرو کمو مواردو کې له حساسو اړیکو څخه لیږدیدلی شي. هغه خ

غیرواکسین شوې امیندوارې ښځې باید له واکسین شوو کسانو سره له مستقیم اړیکې څخه ډډه وکړي چې د څڅیکې یو څو ابلې 

 ورځو پورې باید دغه سپارښتنه ومنل شي.  5پکې راپورته شوې وي. د آخري ابلې له ورکیدو څخه وروسته تر 

 

اونیو پورې باید هیڅ ډول سیلي کلیټس )لکه اسپرین( ونخوړل  6طر له امله له واکسین څخه وروسته تر د رییي سنډروم نظري خ

 شي. 

 

 او عمومي عکس العملونه ځاييد واکسین څخه وروسته ممکن 

د فیصده په ځانګړي ډول بالغ کسان  20شاوخوا  واکسین څخه وروسته، ام وړ مصونیت او ژغورنې تر څنګ،له ناروغۍ څخه د پ

. دا له واکسین سره د کیدلی شيله سوروالي یا درد لرونکي پړسوب سره مخ  دوهم خوراک څخه وروسته، له کې برخهواکسین په 

 1شاوخوا هر لسم واکسین شوی کس له نرمې څخه تر منځنۍ درجې پورې تودوخه لري. له یوه اصطالح ده.بدن نورمال تعامل 

اونیو پورې موده کې د څڅیکې ډیر کمزوری  4څخه تر   1فیصدو پورې واکسین شوو کسانو کې، له واکسین څخه له  3ر څخه ت

حالت او تر څنګ یې جال ابلې او تبه )د واکسین ناروغي( دوام کولی شي. هغه ناروغان چې د مصؤنیت کمزوری سیستم لري، 

 ه توګه باید هغو کسانو ته واکسین ورنکړل شي.دا خبره ډیره عام او ډیر ځل ویل شوې چې د اصل پ

داسې ویل کیږي چې هغو ماشومانو ته چې د وینې سرطان لري باید د عالیمو څخه د خالصیدو مودې )ښه کیدو( پر مهال 

 واکسین ورکړل شي. 

 

 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

د وارسیال واکسین څخه وروسته د الرجۍ عکس العملونه ډیر کم دي؛ که چیرې یو څوک .هوکړياغیزسخته باندې  یي حالتروغتیا
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مندو کسانو او  د ایکسیپینټ فریمیسیټین/نیومیسین سره سخت حساسیت ولري، نو د څڅیکې واکسین باید ورنکړل شي. په صحت

هغه خلکو کې چې د مصونیت کمزوری سیستم ولري د ټکان، دانو یا د سږي التهاب تر کچې پورې د الرجي بیړنیو عکس العملونو 

جال مواردو په اړه په مطبوعات کې راپورونه ورکړل شوي دي. همدارنګه، په ځینو مواردو کې، له واکسین شوي کس څخه چې د 

ولري د خوندیتوب کمزوري سیستم لرونکي کس سره د اړیکې په اړه ویل شوي دي چې د وینې په شمیر  واکسین ناروغي )دانې(

کې د ناروغۍ د زر تیریدو مواد کم وي. د عصبي سیستم د ناروغیو په دغو کمو راپورونو کې، چې له واکسین سره د وخت په 

 نږیدوالي کې رامنځته شوی وي، ناڅاپي تړاو د پوښتنې وړ دی. 

 

 ډاکټر مشورهممکنه جانبي اغیزو په اړه د واکسین ورکوونکي  د

 بحث وړاندیز وکړي. د درملنې څخه وړاندې د تاسو ته ستاسو ډاکټر  سربیره بهددغې معلوماتي لیکنې 

 واکسین ډاکټر، نو بیا البته د ي عکس العملونه څخه ډیر وخت نیسياو عمومځایي د که چیرې له واکسین وروسته عالیم له پورته یا

 .واوسيموجود  لپارهمشورې ورکولو اضافي به هم د 

 ته الس رسی پیدا کړی: ډاکټرواکسین  د تاسو کولی شی چې

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بې واکي

په  (.Deutsches Grünes Kreuze.Vجرمني شنه صلیب اتحادیې) ( د09/2014اپډیټ: 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 

 
 

 له څڅیکې )آب چیچک( څخه د ژغورنې واکسین
Schutzimpfung gegen Windpocken 

 
دغه پاڼه کې د واکسین د ژغورنې واکسین په اړه د حقایقو پاڼه ترالسه کړی. په څخه ( آبچیچک) څڅیکېله  په ضمیمه کې به تاسو

په واسطه د د مخنیوي وړ ناروغۍ ، پخپله د واکسین، د واکسین کولو پروسې او عکس العملونو، او همدارنګه د ممکنه عواقبو په 

 اړه اړین معلومات ورکړل شوي دي.
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. 

 

 :کوووښتنه د الندې اضافي معلوماتو غمونږ له تاسو څخه له واکسین کولو څخه وړاندې 
Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
 

 آیا دغه کس چې واکسین کیږي د مصونیت کمي ناروغیو )اکتسابي، ارثي، د نشه یي توکو له امله( سره مخ دی؟  .1
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

 
   (Nein) نه □      (Ja)هو □

 
 

 آیا دغه کس چې واکسین کیږي کومه پیژندل شوې الرجي لري؟ .2
Ist bei dem Patienten eine Allergie bekannt? 

 

   (Nein) نه □      (Ja)هو □

 
 ____________________________________________________________که چیرې هو، کومه؟ 

wenn ja, welche 

 
 

آیا دغه کس چې واکسین کیږي په تیرو دریو میاشتو کې امینوګلوبین ترالسه کړي یا آیا دوی د وینې رسوخ ترسره  .3
 کړی دی؟

Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten ein Immunglobulin erhalten oder wurde eine Bluttransfusion 
vorgenommen? 

 
   (Nein) نه □      (Ja)هو □

 
 د ماشوم زیږونې په عمر کې د ښځو واکسین کولو لپاره: آیا تاسو اوس مهال امیندواره یاستی؟ .4

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

 
   (Nein) نه □      (Ja)هو □

 
 

 !څخهدژغورنېواکسینپهاړهنورمعلوماتترالسهکړی،دواکسینډاکټرڅخهپوښتنهوکړئ( چیچک آب) څڅیکې کهچیرېغواړیله
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Windpocken wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
 درسره راوړئ! پاڼهد یاداشت مهرباني وکړئ کله چې د واکسین لیدنې لپاره راځئ خپل د واکسین 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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 د رضايت اعالمیه
Einverständniserklärung 

 

 

 ترسره کولو لپارهڅځه د ژغورنې واکسین څڅیکې )آب چیچک(له 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken (Varizellen) 

 
 

 __________________________________________________________:واکسین کیږيد هغه کس نوم چې 
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.( چیچک آب) څڅیکېزه د    □

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Windpocken 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 

 
 
 

_________________________________  __________________________________ 
 ډاکټر السلیکد   کیږي یا د هغوی د مراقب السلیک  د هغه کس چې واکسین

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


