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 په تي خورو/کوچنیو ماشومانو کې له ګډ واکسین سره له پنوموکوکي ناروغیو څخه د ژغورنې واکسین په اړه

 

څخه زیات سروټیپونه شتون لري خو لدوی  90پنوموکوکي ناروغۍ د سټریپټوکوکس نیمونیا بکټریا له امله رامنځته کیږي. له 

څخه ټول یې انسانانو ته خطر نه لري. پیتوجین یې د کوچني څاڅکي یا ډراپ لیټ ناروغۍ په واسطه لیږدول کیږي. شاوخوا 

ټول غټان او حتی په لوړې فیصدۍ ماشومان د نازوفرنژیل تشه )د پوزې او مرۍ برخه( کې پنوموکوکي لري. د ناروغۍ  10%

مو پرته دوی د باکټریا صحت مند لیږدونکي دي. د سیمه ییز یا عمومي مصؤنیت دفاع اختالل د پتوجین د تکثیر او د عالی

. المل کیدلي شي منځني غوږ التهاب او سینوسپنوموکوکي ناروغۍ په ځانګړي ډول د نیمونیا او مننژیټ، د وینې مسمومیت، د 

د په لومړیو کلونو کې او په غټانو کې او همدارنګه د هر عمر په هغو کسانو کې دغه بکټریا په ځانګړي ډول د ماشومانو د ژون

چې د مصونیت کمزوري سیستمونه او مزمنې ناروغۍ ولري د ژوند ګواښوونکې ناروغۍ سبب کیدلی شي. مننژیټ مرکزي 

 عصبي سیستم ته د سخت دایمي زیان رسیدو یا د شنوایۍ له السه ورکولو المل کیدلی شي.

 

 سینواک

د پنوموکوکي دلته دوه یاد شوي واکسینونه د ګډو واکسینونو په نوم یادیږي. دغه واکسینونه په ځانګړي تخنیک سره جوړیږي او 

ډیر اغیزمن او حتی ډیر کوچني ماشومان یې هم د تحمل وړتیا لري.؟ دوی د پتوجین د باکټریا حجرې خلته )پولي ساکاریډ( برخې 

عام ډولونه په نښه کوي چې په هیواد کې د پنوموکوکي ناروغیو سبب کیږي. د پنوموکوکي ګډ واکسین لري او د پتوجین هغه ډیر 

 د سختو تهاجمي پنوموکوکي ناروغیو او د منځني غوږ د التهاب پر وړاندې کار کوي.

اونیو څخه د  6او له  سروټیپونه په نښه کوي 13چې  ®13ډولونه پیدا کیږي: پریوینر په جرمني کې د ګډ واکسین دوه بیالبیل 

 6سروټیپونه په نښه کوي د  10چې  ®پورته ماشومانو، منځ عمر لرونکو ماشومانو او غټانو لپاره تایید شوي دي. سینفلوریکس

 اونیو څخه نیولې تر پنځه کلنو ماشومانو لپاره کاریدلی شي.

د وقفې موده د دواړو واکسینونو لپاره تر ډیره دغه واکسین په عضله کې پیچکاري کیږي )د عضلې پیچکاري(. د واکسین کولو 

پیچکاریو پورې د مصؤنیت بشپړې ژغورنې لپاره اړین دي: هر څومره  3څخه تر  1بریده یو ډول ده. عمر ته په کتو سره، له 

چې په چې ماشوم غټ وي، په هماغه اندازه زیاتو واکسینونو ته اړتیا ده تر څو د مصونیت اغیزمنه ژغورنه رامنځته شي، 

واکسینونه  4ځانګړي ډول د کوچنیو تي خورو ماشومانو لپاره اړین دی. له وخت څخه وړاندې زیږیدلي تي خور ماشومان ټول 

 ترالسه کوي. ستاسو ډاکټر تاسو ته د دقیق طرزالعمل په اړه معلومات درکولی شي. 

 

د ماشومتوب په لومړیو کې، د پنوموکوکي واکسین له نورو توصیه شوو واکسینونو سره یو ځای ورکول کیدلی شي، خو په بیلو 

برخو کې )لکه ښي او چپ رون، ښي او چپ مټ(؛ یو ځای کارول به په تحمل او تاثیر کومه اغیزه ونکړي. ستاسو ډاکټر تاسو 

 یږي او څومره وخت به ونیسي. ژغورنې واکسین کله پیلته ویلی شي چې د 

 

 څوک باید واکسین شي؟

 کلونو ټولو ماشومانو ته هر څومره زر چې امکان ولري کیږي.  2او  1د پنوموکوکي واکسین سپارښتنه د 

کلونو زیات عمر ولري باید د پنوموکوکي پر وړاندې واکسین شي. د پنوموکوکي واکسین  60ددې سربیره، ټول هغه خلک چې له 

 سپارښتنه د الندې ناروغیو له امله چې لوړ روغتیایي خطرونه لري د ماشومانو، د منځني عمر ماشومانو او غټانو لپاره کیږي. 

کلونو پورته ماشومانو، د منځني عمر ماشومانو او غټانو د  2د ګډو واکسینونو تر څنګ، د تش په نوم پولي سکاریډ واکسین هم له 

 پنوموکوکي واکسین لپاره پیدا کیږي. د مناسب واکسین ټاکلو په برخه کې له واکسین ورکوونکی څخه مشوره اخیستلی شی. 

 

 څوک باید واکسین نه شي؟

پورې باید واکسین وځنډول شي. که څه هم،  د حساسې ناروغۍ په صورت کې چې تبه ولري او درملنې ته اړتیا وي تر ښه کیدو

عامې ناروغۍ د واکسین کولو مخه نه شي نیولی. که چیرې په همدغه واکسین سره له وروستي واکسین وروسته د واکسین سخت 

عکس العملونه رامنځته شوي وي، یا د واکسین له یوه عنصر سره د سخت حساسیت په صورت کې، واکسین ورکوونکی به تاسو 

 د نورو واکسینونو د اړتیا او امکان په اړه مشوره درکړي.ته 

هغه ناروغان چې د وینې بهیدلو لوړ تمایل ولري او هغه څوک چې باید په عضله کې پیچکاري نه شي، ددغه واکسین له کولو 

 وکارول شي.څخه وړاندې باید د هغه کس د خطر/ګټې ارزونه ترسره شي او که چیرې اړتیا وي د تزریق بل تخنیک باید 

 

 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  1ډډه وکړي. هغه کسانو چې د قلبي رګونو عکس العمل ته تمایل او فوري سخت حساسیت )

 . وویل شيکولو وړاندې ډاکټر ته همدغه ډول 
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 او عمومي عکس العملونه ځاييد واکسین څخه وروسته ممکن 

  څخه   10شاوخوا له  واکسین څخه وروسته، له واکسین شوو کسانو څخه ام وړ مصونیت او ژغورنې تر څنګ،له ناروغۍ څخه د پ

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

د واکسین په برخه کې دغه عکس العملونه ډیر دوام کوي.  وخت ورځو موده کې رامنځته کیږي او ډیر کم 3څخه تر  1معموالً له 

 اکثره وخت د لمس وړ غوټې سره تړاو لري چې له فشار سره حساسیت لري او له حرکت سره له منځه ځي. 

 

او لوړ تبې، زړه تنګون، ګنګسیت، نارامه خوب یا د کلمو د بادو )لکه د اشتها له السه ورکول، کانګې، اسهال(، خارښ،  C°39د 

ورځو په موده کې رامنځته کیدلی شي، او سردردي هم پکې عامه  3څخه تر  1ې درد په څیر عمومې عالیم هم له د بند یا عضل

ده. دغه عالیم ډیر کم وخت ډیر دوام مومي. د فشار حساسیت چې اکثره وخت له کم حرکت سره مل وي په کوچنیو ماشومانو کې 

واکسین )لکه د واکسین دریم یا څلورم خوراک( څخه وروسته ډیر ځله  او هم کله چې غټانو ته واکسین ورکول کیږي د درانده

 لیدل شوی دی. 

 

 د اصل په توګه د واکسین عکس العملونه موقتي وي او له اضافي پایلو پرته زر له منځه ځي. 

 

 آيا 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 

ښایي په کوچنیو تي خورو او نورو کوچنیو ماشومانو کې د تبې له مواردو کې، جال روغتیا باندې بیالبیلې مهمې اغیزې لري. په 

سبب کیږي. د اصل په توګه دغه الملونه پرته د کومې پایلې ډیر زر له منځه ځي. د ځواب نه سپاسم سره تړلې د تودوخې د لوړیدو 

ویلو او د عضلې بې قوته سیستم په څیر حاالتو لنډه جټکه په تي خورو یا کوچنیو ماشومانو کې له واکسین څخه وروسته لیدل شوي 

( ، خارښژورواليلکه )د پوستکي کومه پایله نه لري. ډیر کم،  دي خو په جال مواردو کې. دغه عکس العملونه زر له منځه ځي او

یا نفس اخیستلو د الرجۍ عکس العمل ښایي د پنوموکوکي ګډ واکسین څخه وروسته رامنځته شي او په جال مواردو کې ښایي د 

  جټکې سبب شي.

د تبې عکس العملونو یا موقتي قبض په څیر جال عواقب ښایي په تي خورو او کوچنیو ماشومانو کې رامنځته شي کله چې د 

 پنوموکوکي ګډ واکسینونه له شپږ ډوله واکسینونو سره وکارول شي. ستاسو ډاکټر تاسو ته پدې اړه مشوره درکولی شي. 

 

 کي مشورهد ممکنه جانبي اغیزو په اړه د واکسین ورکوون

 

 ددغې معلوماتي لیکنې د متمم په توګه، ستاسو ډاکټر به تاسو ته د یوه معلوماتي بحث وړاندیز وکړي. 

 

چې که چیرې له واکسین وروسته عالیم له پورته یاد زر له منځه تلونکو، موقتي سیمه ییز او عمومي عکس العملونه ده څرګنده 

 تاسو ته د مشورې ورکولو پر مهال موجود وي.څخه ډیر وخت نیسي واکسین ورکوونکی به هم 

 

 

 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 2015 اګستددغې معلوماتي لیکنې اصلي نسخه )

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 

 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 ګډ واکسین سره يو ځای – څخه د ژغورنې واکسینپنوموکوکي ناروغیو له 

Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff 

 

د ژغورنې واکسین په اړه د حقایقو پاڼه ترالسه  له ګډو واکسینونو سره یو ځای څخهپنوموکوکي ناروغیو په ضمیمه کې به تاسو له 

کړی. په دغه پاڼه کې د واکسین په 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 Pneumokokken-Erkrankungen mit 

Konjugatimpfstoff. Darin sind die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbaren Krankheiten, den 

Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

 :وشيد الندې اضافي معلوماتو غوښتنه به له واکسین کولو څخه وړاندې 

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 

 

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

 

 

 

نورو ډیر معلومات غواړی له واکسین  اړه څخه د ژغورنې واکسین په پنوموکوکي )له ګډو واکسینونو سره(که چیرې له 

 ورکوونکي څخه پوښتنه وکړئ!

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Pneumokokken – mit Konjugatimpfstoff – wissen wollen, fragen Sie den 

Impfarzt! 

 

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

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

Einverständniserklärung 

 

 څځه د ژغورنې واکسین لپارهپنوموکوکي ناروغیو له  له ګډ واکسین سره

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff 

 

 

 ______________________________________________________د هغه کس نوم چې واکسین ورکول کیږي 

Name des Impflings 

 

 

 _______________________________________________________________________د پیدایښت نیټه 

geb. am 

 

 جزییاتو سره تشریح کړ. زه د حقایقو پاڼې ټول توکي لوستلي او پرې پوه شوی یم او زما ډاکټر د بحث پر مهال ماته واکسین په

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 Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff – ein. 

 

 علومات لرم.زه له واکسین کولو څخه ډډه کوم. زه ددغه واکسین څخه د ډډې کولو د ممکنه زیانونو په اړه م   □

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 

 


