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 یوځای واکسینو رسه (بیا وغیرفعالله  جزفرعي د  – لپاره شنګلز (هرپس زوسرت، زوسرت) پرضد د واکسیناسیون/ ۍغو نار اعصابو د ويرويس د 
 کیدونکی)

 آب چيچکدا هغه ویروس دی چې د  –مله رامنځته کیږي له ا ویروس واریسال زوسرتچې د  دانه ده محيلاو  ناکهدرد ه) یو زوسرت( شنګلز
 کیږي چې دا شمیر مخ په زیاتیدو دی.  هکسان هر کال د دې ویروس له کبله ناروغ 300,000کې شاوخوا  يدی. په جرمنهم  عامل) واريسال(

د رسه  )VZV( واريسال زوسرتعفونت لرلو. په ژوند کې د  چيچک آبمخکې یې د  له یوازې په هغه انسانانو کې رامنځته کیږي چې زوسرت
 ماغزواو  کارډ ینلسپاښه يش، د  آب چيچکوي. کله چې  څرګندرامنځته کیږي چې په ځینې مواردو کې نا آب چيچکلومړۍ اړیکې له کبله 

د عمر عالیمو پاتې کیدی يش.  لهناروغۍ  دټول عمر پرته  هلته. کېږي ) کې ځینې ویروسونه پاتې یا ګېنګلیا  عصبي حجرو( عصبي سستمپه 
کالو او یا زیات عمر کې، او هغه کسان چې د مدافعې سستم یې کمذوری وي (د درملو له کبله  50د زیاتیدلو رسه، په ځانګړي توګه په 
نا ارامي، د پوستکي  –د عادي عالیمو المل کیږي  زوسرتعفونت بیا فعال کیدل بیا د  VZVد يش.  ېدیهم)، دغه ویروسونه یو ځل بیا فعال

یا  بدن تنه یا مخ زیات متاثره کیدونکي برخې دي، عموماً دسوروالی، په څه ځانګړي برخه دانې، په زیاتره مواردو کې د سخت درد رسه وي. 
 . ېږيته رس نیمیایي برخې تنېږي او د مخ نیمیایي برخه. د شنګلز نوم د عصبونو د خوږ څخه اخیستل شوی چې د مال د تیر څخه پيل کی

 
کسانو لرونکو ) دفاعي سيستم( د کمزوريشنګلز پخپله له یو انسان څخه بل ته نه انتقالیږي، البته دا ناروغي لرونکي دغه ویروس حساس او 

عفونت  لږد  . دغه انتقال یوازېکېږيبیا په آب چيچک اخته ملسیانو ته چې هغوی نیکه څخه او نیا  لهته انتقالولی يش، د مثال په توګه، 
 ي یا ترنجي له الرې نه. خڅخه د دانې د موادو له الرې رامنځته کیږي او د ټو 

شنګلز زیاتره په زیات عمر کې رامنځته کیږي. لومړی د متاثره شوي عصبونو د تداوي شوي برخې په پوستکې دانې وي، چې بیا وچې يش او 
د احت�يل عوارضو پرته،  زوسرتکلونو پورې وي. د  تر (د شنګلز د اعصابو خوږ) شوي عصب د برخې دردسخت پوښ ترې جوړ يش. د متاثره 

د یا ماغزه  رامنځته کیږي بکې التها ، مغزي غشا، پردهسپاینل کارډ په کله کله ،ولکه فلج کیدل یا د پوستکي د برخو نور بکرتیایي عفونتون
د  د اورېدنې معیوبیت یا تعادل یا. که د مخ اعصاب متاثره يش، د سرتګې په التهاب کې د سرتګو شیکیه یا د سرتګو عصب، ویرې احساس لري

ته پراخه کیدی ټول بدن  صبي برخو ته رسیدلی يش او ډیر کماړونده عمواردو کې شنګلز  ود عضالتو فلج کیدل رامنځته کیږي. په ځین خم
 ج�لېسېټس).  زوسرت(هرپز  يش

د دوامدار عصبي درد د معالجې انتخابونه محدود دي. شنګلز په داسې حال کې چې د پوستکي د عالیمو د معالجې لپاره درمل موجود دي، 
 کوي. مخنیوی ) څخه PHN، د ناروغۍ او د دوامداره درد (پوسټ هرپټیک عصبي خوږ زوسرتکسین پخپله د او 

 واکسین 

دي. په دې کې د پاتوجین د جینتیکي موادو  يپه یو ځای کولو رسه جوړ کړل شو  تکنالوژۍ )DNA( ډي اېن ایواکسین د  زوسرتغیر فعاله 
(د عضلې  کې، وررسه اضافه شوې وي. دا واکسین په عضله یا اضايف اجزا اېډجووېنټپروټین د مدافعې د غربګون لپاره شامل دي چې 

 دي.  يخلکو لپاره تصویب شو  لرونکو یا زیات عمر وکلن 50شنګلز خالف دا غیر فعال واکسین د  دکې وهل کیږي.  زیاتره په مټ انجکشن)
واکیسنو رسه په یو وخت وهل کیدی يش، او همدغه شان د ټیټانوس، دیفرتیا،  کاکلوېلنټ نیمو  -23دا واکسین د غیر فعال انفلوانزا واکسین، 

مټ) کې هم وهل کیدی يش. د نورو واکسینو رسه په یو وخت د وهلو په اړه  يرسه یو ځای د جسم په جال برخو (چپ او ښ ټوخي تور
 اوسمهال څه ازمویښتي پوهه نشته. 

 
 کومو کسانو ته باید دا واکسین ورکړل يش؟

 ) د دې واکسینو سپارښت کوي STIKOکمیټي (دا�ي د واکسیناسیون 

 ټولو کسانو لپاره د معیاري واکسینو په توګه لرونکو او زیات عمر  ونوکل 60د  −

 کسانو لپاره چې د زیاتې ناروغۍ له کبله د روغتیا زیات خطر لري، د مثال په توګه،  لرونکو او زیات عمر وکلن 50همدغه شان د  −

 درملو پرې تاثیر کړی وي چې له زیږون څخه یا وروسته د مدافعې کمذوری سستم لري یا هغه څوک چې هغه ناروغان  −

 اېچ آیي وي عفونت  −

 یموډېس یا اتو امیون ناروغۍ یا د لوپس سستیمیکي اریتلرونکي ناروغان  یزومو یا مفصلونو د دردرومات −

 د کوملو التهاب لرونکي جدي ناروغۍ  −

 د پښتورګي جدي ناروغۍ  −

 یسالنډیا  COPDد سینې ناروغۍ:  −

  .د شکرې ناروغۍ −
 
 

 باید واکس� نه يش؟  کومو کسان
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) څخه زیاته تبه وي، نو واکسیناسیون باید وځنډول يش. درجې سانتيګ�ېد 38.5(له د لږې مودې ناروغي وي چې تداوي ته اړتیا لري او که 
به تاسې ته په دې  متخصص ډاکټر باید دا واکسین ور نه کړل يش. ستاسېهغه کسان چې د واکسینو د موادو څخه الرژي لري، هغوی ته 

 هکله معلومات درکړي. 
واکسیناسیون د ورکولو په هکله څه ازمویښتي علم نشته، له دې امله، د احتیاط په توګه  زوسرتامیندوارو ښځو یا يت ورکوونکي ښځو ته د 

 کسانو ته ورکول کیدی يش). لرونکو یا زیات عمر ونو کل 50 د ن یوازېباید واکسیناسیون هغوی ته ور نه کړل يش (دا واکسی
عصبي التهاب تداوی د دې واکسیناسیون رسه  زوسرتد دې واکسینو سپارښت هغه کسانو ته نه کیږي چې وار له مخه شنګلز لري. د موجوده 

 په دې هکله تاسې ته معلومات درکولی يش.  ډاکټر متخصصممکن نه دی. البته، دا ممکن ده چې واکسین بیا وروسته ورکړل يش. ستاسې 
 

 له واکسیناسیون څخه وروسته چلند
ورځو پورې د  3 ترکوم کس چې واکسیناسیون ترالسه کړي، هغه څه ځانګړې پاملرنې ته اړتیا نه لري. البته، د واکسیناسیون وروسته باید 

غربګون خطر لري یا د سماليس الرژۍ څه خطر لري، هغوی باید  ر یا زړه دواسکول. هغه کسان چې د کاردیو يت غیرعادي فشار څخه ځان وسا 
مالستې په حالت ناستې یا واکسین د  دا بې هوښه کیدو له کبله بایدکله کله د ته خرب ورکړي.  کټرخپل متخصص ډاد واکسیناسیون له مخه 

 کې ووهل يش.
 

 د واکسیناسیون وروسته ممکن عمومي او جزوي غربګونه
ره موقتي سوروالی، یا درد کوونکی ېد ټاکل شوي مدافعې او بیا د واکسیناسیون ترالسه کوونکي کسانو له ناروغۍ څخه د خوندیتوب رسب

 10 ≤احساس د واکسیناسیون وروسته زیاتره په تکرار رسه (په واکسیناسیون ترالسه کوونکي کسانو کې  هیجا� پړسوب او سختوالی او د درد
 1راتللی يش (شاوخوا له  یدا د واکسینو رسه د بدن د عمومي تاثیر المل وي. خارښت هم د واکسیناسیون په ځا) رامنځته کیدی يش. سلنه

پړسوب کوي. د عضالتو او رس دردونه، ستړیا، ساړه او تبه او د معدي ملپاتیکي سلنه پورې)  1څخه تر  0.1سلنه پورې)، اکرث ( 20څخه تر 
 کاکلوېلنټ نیمو -23تبه او ساړه زیاتره رامنځته کیږي که چیرې دیږي. ګرزیدنه او کانګي، د خیټې درد) په تکرار رسه څرګنعالیم (خوا 

د جوړونو درد اکرث راځي. بې هوښي کله کله د واکسیناسیون وروسته سمدالسه (یا حتی مخکې له په یو وخت ووهل يش.  وررسه واکسین
غربګون له کبله راتللی يش، چې په دې رسه په موقتي توګه د نظر ستونزه، ګډوډي یا ګډوډ حرکت د ښه کیدو په روحي  دې) د ستنې وهلو د

دغه ځانګړي غربګونونه عموماً موقتي وي او پرته له کومو . برخه هم و ګورئ) “د واکسیناسیون وروسته چلند” دجریان کې رامنځته کیږي (
 . ختميدی يشپایلو په چټکۍ رسه بیا 

 
 پیچلتیاوې ممکن دي؟ ود واکسینآیا 

د  په اغیزناکه توګهپیچلتیاوې د واکسینو ډیر کم تاثیرات وي چې د واکسینو د نورمال غربګون له حد څخه تجاوز کوي، چې  ود واکسی
د واکسینو وهلو وروسته، د پوستکي ستونزې  لهواکسینو  زوسرتد یو ځای شوي واکسین شوي کس په روغتیایي حالت باندې تاثیر کوي. 

هم کم لیدل شوې دي. د نورو واکسیناسیونو په  ګرمکې رسه په ارتباطي توګه ډیر کم لیدل شوې دي او همدغه شان غربګونونه، دانې یا
 خنیوی نه يش کیدلی. م د ذهني تعادل د ناڅاپي ناروغۍڅیر، په کمو مواردو کې د واکسین ورکولو وروسته د الرژۍ غربګون او حتی 

 رسه مشوره متخصصد احت�يل ناوړه اغیزو په هکله د واکسین ورکوونکي 

به تاسې ته په دې هکله نور معلومات درکړي. که چیرې د واکسیناسیون وروسته عالیم  متخصص د دې معلومايت پاڼې رسبېره، ستاسې
 به ستاسې رسه متخصصښکاره يش، داسې چې د پورته ورکړل شوي جزوي او عمومي غربګونونو څخه زیات وي، نو واکسین ورکوونکی 

 د مشورې لپاره موجود وي.  الزماً 

:په اړيکه کې شئرسه  متخصصواکسین ورکوونکي  کوالی شئ له تاسې
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 توافق اظهارد 

 د غیر فعال واکسینو ورکولو رسه  –) واکسیناسیون زوسرتشنګلز (

ترالسه کوونکي یا د هغه/هغې والدېنو/رسپرست ته  وند ناروغ د حقونو د قانون له مخې فورمې د نقل رسه موجودې دي څو واکسیناسی(

 ورکړل يش). 

 _________________________________ د واکسین ترالسه کوونکي نوم

 _____________________________________________ د زیږون نیټه

په  رسه له متخصص ډاکټرمعلومات  ما د معلومايت کتابګوټي څخه یاددښتونه ترالسه کړې دي او د دې واکسیناسیون په هکله ما ته تفصیيل

 . دي ل شوېراکړ  خربو اترو کې

 زه څه نورې پوښتنې نه لرم  □

  له وهلو رسه موافق یمد غیر فعال واکسینو  –زه د وړاندیز شوي شنګلز واکسیناسیون  □

زه د واکسیناسیون وهلو څخه انکار کوم. ما ته د دې واکسیناسیونو څخه د انکار کولو په هکله د احت�يل زیانونو معلومات راکړل شوې  □

 دي. 

 _______________________________________________یاددښتونه: 

 ____________________________________________موقعیت، نیټه: 

_________________________________________  _____________________________________ 

 السلیکمتخصص ډاکټر د     السلیکد واکسین ترالسه کوونکي کس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الس اخیستنه
) موسسې لپاره Robert Kockپه مننه د رابرټ کوک ( Deutsches Grünes Kreuz e.V) د 06/2018د معلومايت پاڼې اصيل نسخه (

ترجمه شوي وه. املا� منت باوري دی، د املا� ژبې د راتلونکي اصيل نسخې په وضعیت کې د ترجمې د تیروتنو یا د اوسني معلوماتو د 
 مسؤلیت پرغاړه نه اخیستل کیږي.واقعیت کوم 
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  نوم

 

  د غیرفعال واکسینو –شنګلز واکسین 

 رسه

 

 

 الندې معلوماتو ته اړتیا ده:  واکس� له چمتو کولو وړاندېد 

 دی؟ روغ کوم کس چې واکسین ترالسه کوي، هغه اوسمهال .1
 نه □  هو □

 کوم کس چې واکسین ترالسه کوي، هغه د الرژیو څخه خرب دی؟  .2

 نه  □  هو □  

 __________________________________________________________________________ که خرب وي، کومه
 

 کوم کس چې واکسین ترالسه کوي، هغه د مخکیني واکسینو وروسته د الرژۍ عالیم، لوړه تبه یا نور غیرعادي غربګونونه لرل؟  .3
 نه  □  هو □
 

 څخه معلومات ترالسه کړئ! متخصص که تاسې د شنګلز واکسیناسیون په اړه نور معلومات ترالسه کول غواړئ، د واکسیناسیون ورکوونکي 

 یناسیون د لیدنې لپاره د واکسیناسیون پاسپورټ له ځان رسه راوړئ. لطفاً د واکس

 

 
 
 
 


