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 پر وړاندې د خوندیتوب واکسین Aد هیپاټیټس 

 

سرایت له کبله رامنځته کیږي. د ناروغۍ دغه لرونکي  (HAV)ویروس  Aدی چې د هیپاټیټس  التهابد ځیګر حساس  Aهیپاټیټس 

او د چټلیو سرایت او همدارنګه د څښاک ملوثو اوبو یا د ملوثو خواړو کې خارجیږي  بولو پهرامنځته کوونکی عامل د ناروغ کس 

 لکه کوني کبر له الرې نورو ته انتقالیدلی شي.

 

درلودونکې ناروغي په کوچنوالي کې رامنځته شي، دغه ناروغي خپله دوره په نه تشخیص کیدونکو یا یوازې  HAVکه چیرې د 

له نرمو نښو سره تیروي. ناروغ کس چې هر څومره زیات عمر ولري، په هماغه اندازه د ناروغۍ نښې ډیرې وي چې په عمومي 

په  Bیر شکایتونه، د پوستکي زیړوالي او زیړي( کیدلی شي. د هیپاټیټس ډول )تبه، زړه بدیدنه، قی، د خیټې درد، د انفلونزا په څ

که څه هم، د اوږدمهالې مودې ناروغۍ )تر څو میاشتو پورې( په بالغو ځیګر مزمن التهاب المل نه کیږي. د  Aپرتله، هیپاټیټس 

 ډیر کم د مرګ سبب کیدلی شي.  Aکسانو کې پیښیدلی شي. یوازې هیپاټیټس 

 

قضیې په جرمني او نورو صنعتي هیوادونو کې په تیرو څو لسیزو کې راکمې شوي دي. ددغو هیوادونو په ډیرو  A د هیپاټیټس

لرونکې ناروغۍ له کبله طبیعي مصؤنیت لري چې په ماشوم کې یې دغه ناروغي تیره  Aبرخو یوازې هغه ستر کسان د هیپاټیټس 

 کړې وي.

پایي هیوادونو او همدارنګه په ټولو ګرمسیرو او نیمه ګرمسیرو هیوادونو کې په اوس هم په سهیلي او ختیځو ارو Aهیپاټیټس 

 Aاکثریت کې خپریدونکې ناروغي ده. لدې کبله ښه خبره دا ده چې دغو هیوادونو ته له تګ څخه وړاندې باید هغه کس د هیپاټیټس 

 واکسین په ترالسه کولو سره ځان لدغې ناروغۍ وژغوري. 

 

خلک څوک چې د مسلک یا د ژوند تیرولو طریقې له کبله په خطر کې دي باید ددغې ناروغۍ پر ضد واکسین  په جرمني هغه ډله

 شي.

څخه د ژغورنې یوازینۍ الر په وخت سره د ژغورنې واکسین کول  Aهیپاټیټس  لهلپاره هیڅ مشخصه درملنه نشته.  Aد هیپاټیټس 

 دي.

 

 واکسین

ویروسونو وژلو مواد لري چې په واکسین شوي کس کې مصؤنیت رامنځته وي. د ماشومانو  Aواکسین د هیپاټیټس  Aد هیپاټیټس 

ستاسو میاشتو ځنډ کې دوه ځله لګول کیږي.  18څخه تر  6واکسینونه د  Aاو غټانو دواړو لپاره واکسین موجود دی. هیپاټیټس 

ت نیسي او د هر ډول اړینو حامي واکسینونو په اړه ډاکټر تاسو ته ویلی شي چې د ژغورنې دغه واکسین کله پیلیږي او څومره وخ

واکسین له نورو واکسینونو سره یو ځای هم  Aدغه واکسین د عضلو په ستنه کې ورکول کیږي. د هیپاټیټس معلومات درکولی شي. 

 ورکول کیدلی شي.

 

 څوک باید دغه واکسین ترالسه کړي؟

اروغي پکې ډیره پیښیږي، په ځانګړي ډول چې د خواړو او اوبو په ن Aهغو هیوادونو ته سفر کوونکي خلک چې د هیپاټیټس  .1

تهیې کې صحي غوښتنې پوره په پام کې نه نیول کیږي. ستاسو ډاکټر به تاسو ته د هغو هیوادونو په اړه معلومات درکړي په 

 ناروغي ډیره پیښیږي. Aکومو هیوادونو کې چې د هیپاټیټس 

هغه څوک چې کولی شي ددوی د مسلک له امله ډیرو نورو خلکو ته دغه ناروغي  هغه کسان چې د سرایت لوړ خطر لري یا .2

انتقال کړي، د بیلګې په ډول، په روغتیایي خدمتونو )لکه البراتوارونه، د تخنیکي پاک کارۍ او ژغورنې خدمتونه، کار زده 

نکي، د معیوبینو لپاره ورکشاپونه، د کوونکي او نور زده کوونکي(، په رواني ادارو یا د پاملرنې په مرکزونو کې کارکوو

کډوالو په مرکزونو کې کارکوونکي او همدارنګه نور خلک چې د چټلو اوبو سره د تماس له الرې د سرایت په خطر کې دي 

تصفیې کارخانې کارکوونکي، د ماشومانو د ساتنې مرکزونو کارکوونکي )لکه د لکه د فاضالب سیستمونو او د فاضالب د 

 پاک کارۍ کارکوونکي(، د ماشومانو کور او همداسې نور.پخلنځي او 

 هغه کسان چې په رواني مرکزونو یا د پاملرنې په نور ډول مرکزونو کې اوسیږي. .3

او هغه څوک چې د ځیګر مزمنې ناروغۍ/یا په ځیګر پورې واکسین یې نه وي ترالسه کړی  Aهغه کسان چې د هیپاټیټس  .4

ناروغان چاته چې په تکرار ډول وینه یا د وینې عناصر )لکه هیموفیلیکس( تزریق تړلو ناروغیو څخه رنځیږي یا هغه 

 کیږي. هغه کسان چې د هغوی جنسي اړیکې دوی د سرایت لوړ خطر سره مخ کوي.

ناروغانو سره په اړیکه کې دي. ورځني واکسینونه په ځانګړي ډول په ټولنیزو مرکزونو کې.  Aهغه کسان چې د هیپاټیټس  .5

څخه وړاندې پیدا شوو کسانو ته لومړی د وینې ټیسټ ورکول کیدلی شي تر څو څرګنده شي چې آیا دوی له وړاندې  1950له 

که څه هم له ټیسټ کولو وړاندې ناروغانو ته په واکسین لګولو  ناروغۍ څخه ژغورل شوي دي که نه. Aڅخه له هیپاټیټس 

 کې کوم زیان نشته. 
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 څوک باید واکسین نه شي؟

چې سخته ناروغي او ورسره تبه ولري او درملنې ته اړتیا لري باید واکسین نه شي؛ واکسین وروسته له هغې کله هر هغه څوک 

چې د ناروغۍ نښې له منځه الړې شي ورکول کیدلی شي. امیندواره میرمنو ته د انفرادي خطر ګټو ارزونې وروسته واکسین کیږي. 

په اړه مشوره درکړي که چیرې تاسو د واکسین له کوم عناصر سره سخت حساسیت  Aاټیټس واکسین ورکوونکی به تاسو ته د هیپ

 ولری یا که چیرې تاسو د تیر واکسین څخه وروسته د ناروغۍ کومې نښې لیدلې وي.

 

 

 له واکسین څخه وروسته چلند

واکسین شوی کس اضافي پاملرنې ته اړتیا نه لري خو له واکسین څخه تر دریو ورځو پورې باید له غیرمعمول فزیکي عمل څخه 

ډول الرجي( ولري، باید له واکسین  1قلبي رګونو عکس العمل ته تمایل او فوري سخت حساسیت )کسانو چې د  هغهډډه وکړي. 

 ت ورکړي. کولو وړاندې ډاکټر ته همدغه ډول معلوما

 

 د واکسین څخه وروسته ممکن سیمه ییز او عمومي عکس العملونه

ښایي د  %4 شاوخوا واکسین څخه وروسته، له واکسین شوو کسانو څخه ام وړ مصونیت او ژغورنې تر څنګ،له ناروغۍ څخه د پ

 1واکسین په سیمه کې له سوروالي یا درد لرونکي پړسوب سره مخ شي. دا له واکسین سره د بدن نورمال تعامل دی او معموالً له 

کسان  %10څخه تر  1ورځو موده کې رامنځته کیږي او ډیر کم ډیر دوام کوي. له هغو واکسین شوو کسانو څخه له  3څخه تر 

سړې تودې تبې، سردردۍ او د بدن په غړو کې درد، ستړتیا، او همدارنګه د تر منځنۍ تبې پورې،  له نرمې څخهعمومي نښو لکه 

خیټې درد او د معدې ګاز شکایتونه سره مخ کیږي. له واکسین څخه وروسته د ځیګر د انزایم ارزښت لوړیدل ډیر کم لیدل کیږي. د 

 نورو پایلو پرته ډیر زر له منځه ځي. اصل په توګه، پورته یاد شوي عکس العملونه موقتي وي او د 

 

 آیا د واکسین عواقب امکان لري؟

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

ن څخه وروسته د واکسین سخت واکسی  Aروغتیا باندې بیالبیلې مهمې اغیزې لري. په ډیرو کمو مواردو کې، له هیپاټیټس 

حساسیت له امله د پوستکي الرجۍ عکس العملونه )لکه پت، خارښ( رامنځته شي. له لنډې مودې وروسته دغه عکس العملونه له 

پوستکي التهاب څو ډوله پیژندل شوی حالت ډیر کم رامنځته کیږي: حساس یا بیاراڅرګندیدونکی، معموالً په ډیر ځند منځه ځي. د 

ه پوستکي باندې پت راخیژي، کله کله د نزلې غشا نیول، چې تبه او عمومي نښې هم ورسره مل وي. په بیالبیلو مواردو کې سره پ

ډیر کم د مرکزي عصبي سیستم بې نظمۍ یا د وینې په شمیر کې د کموالي راپور هم ورکړل شوی دی. د اصل په توګه، دغه حاالت 

آنافیالکتیک د الرجۍ فوري عکس العملونو )په طبي لیکنو کې اړیکه د شک وړ ده.  موقتي دي او له واکسین سره ددوی سببي

 بیان شوي دي.بیالبیل موارد جټکه( 

 

 

 د ممکنه جانبي اغیزو په اړه د واکسین ورکوونکي مشوره

څرګنده چې که چیرې له ددغې معلوماتي لیکنې د متمم په توګه، ستاسو ډاکټر به تاسو ته د یوه معلوماتي بحث وړاندیز وکړي. 

واکسین وروسته عالیم له پورته یاد زر له منځه تلونکو، موقتي سیمه ییز او عمومي عکس العملونه څخه ډیر وخت نیسي واکسین 

 ورکوونکی به هم تاسو ته د مشورې ورکولو پر مهال موجود وي.

 تاسو کولی شی چې واکسین ورکوونکي ته الس رسی پیدا کړی:

 

 

 

 

 بې واکي

په اجازه د رابرټ کوچ انسټټیوټ لپاره  Deutsches Grünes Kreuz e.V( د 2014ددغې معلوماتي لیکنې اصلي نسخه )اکتوبر 

ژباړل شوې وه. جرمني ژبه د لیکنې اصلي نسخه ده؛ په ژباړې کې د تیروتنې لپاره ، او هم د جرمني ژبې په اصلي نسخه کې د 

 سنۍ ژباړې په تازه کولو کې هیڅ ډول مسؤلیت په غاړه نه اخیستل کیږي.هر ډول وروسته بدلون په صورت کې د او
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 _______________________________________________________________________ نوم

Name 

 

 څخه د ژغورنې واکسین Aله هیپاټیټس 

Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

څخه د ژغورنې واکسین په اړه د حقایقو پاڼه ترالسه کړی. په دغه پاڼه کې د واکسین په  Aپه ضمیمه کې به تاسو له هیپاټیټس 

واسطه د د مخنیوي وړ ناروغۍ ، واکسین، واکسین کولو، د واکسین عکس العملونو او د واکسین ممکنه عواقبو په اړه کلیدي 

 معلومات ورکړل شوي دي.

Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A. Darin sind die 

wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über 

Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

 :وشيله واکسین کولو څخه وړاندې د الندې اضافي معلوماتو غوښتنه 

Vor der 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 □

 

 

 . آیا دغه کس چې واکسین کیږي کومه پیژندل شوې الرجي لري؟2

Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 

   (Nein)نه □    (Ja)هو □

 

 

 _______________________________________________________که چیرې هو، څرګنده یې کړئ 

wenn ja, welche? 

 

 

کیږي له تیر واکسین څخه وروسته د الرجې عالیمو، سختې تبې، نورو غیرمعمول عکس . آیا دغه کس چې واکسین 3

 العملونو سره مخ شوی دی؟

Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 

   (Nein)نه □    (Ja)هو □

 

 

 نور ډیر معلومات غواړی له واکسین ورکوونکي څخه پوښتنه وکړئ! اړو څخه د ژغورنې واکسین په Aکه چیرې له هیپاټیټس 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Hepatitis A wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

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

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

 

 

 څځه د ژغورنې واکسین لپاره Aله هیپاټیټس 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

 

 _______________________________________________________د هغه کس نوم چې واکسین ورکول کیږي 
Name des Impflings 

 

 

 ________________________________________________________________________د پیدایښت نیټه 
geb. am 

  

 

 شوی یم او زما ډاکټر د بحث پر مهال ماته واکسین په جزییاتو سره تشریح کړ.زه د حقایقو پاڼې ټول توکي لوستلي او پرې پوه 
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. Aزه د هیپاټیټس    □
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Hepatitis A ein. 

 

 ات لرم.زه له واکسین کولو څخه ډډه کوم. زه ددغه واکسین څخه د ډډې کولو د ممکنه زیانونو په اړه معلوم   □
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 قانوني سرپرست السلیک 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 


