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نیه بیا تو  لوما ما د  کسین  وا د 

ستاسو د کوچني لومړني واکسینونه:
هغه څه چې تاسو باید پرې پوه شئ

Many vaccine information statements are 
available in Pashto and other languages.  

See www.immunize.org/vis

انونه په پښتو او نورو  ی وماتو اړوند ډیری ب د واکسین د معل
ژبو کې موجود دي. www.immunize.org/vis وګورئ.

پدې بیانیې کې شامل واکسینونه په احتمالي ډول سره په ورته وخت کې د کوچنیوالي او ماشومتوب د دورې په لومړېو کې 
ورکول کیږي. د نورو واکسینونو لپاره چې په معمول ډول سره د ځوانو ماشومانو لپاره وړاندیز کیږي )شرې، کله چرک، روبیال، 

وارسیال، روټا وایرس، انفلونزا، او هیپاټیټ A( د واکسین د مالوماتو بېلې بیانیې موجودې دي.

ستاسو ماشوم ته نن دا واکسینونه تطبیق کیږي:
PCV13    پولیو    B هیپاټیټ    Hib   DTaP 

)چمتو کونکی: مناسب خانې په نښه کړئ.(

1. ولې واکسین وکړو؟

واکسینونه د ناروغۍ مخنیوی کوالې شي. د ماشومتوب د دورې 
واکسیناسیون اړین دی ځکه چې مخکې لدې چې ماشومان له 

ژوند ګواښونکو احتمالي ناروغیو سره مخ شي، واکسینونه د 
معافیت په برابرولو کې مرسته کوي.

)DTaP( ډیفټریا، تیتانوس، او تور ټوخی
ډیفټریا )D( کوالې شي چې د تنفسي ستونزې، د زړه   

ناوسۍ، فلج، یا مړینې المل وګرځي.
تیتانوس )T( د عضالتو د دردناک شخیدو المل ګرځي.   

تیتانوس کوالې شي چې د خولې د خالصولو د نه وړتیا لرلو،  
د )خوړو، څښاک( تیرولو کې د ستونزې لرلو، یا مړینې په  

ګډون د جدی روغتیایي ستونزو المل وګرځي.
تور ټوخی )aP(، چې د "whooping cough" په نوم هم    

یادیږي کوالې شي چې د نه کنټرول کیدونکي، شدید ټوخي 
چې تنفس کول، خوړل، یا څښل ستونزمن کوي، المل 

وګرځي. تور ټوخی ښایي خورا شدید اوسي په ځانګړې 
توګه په کوچنیانو او ځوانو ماشومانو کې چې د سینه و 

بغل، لړزې، د مغزو د زیان، یا مړینې المل ګرځي. په نوو      
ځوانانو او لویانو کې، دا کوالې شي چې د شدید ټوخي له امله  

د وزن له السه ورکولو، د مثانې د کنټرول له السه ورکولو، 
ضعف، او د پښتۍ د ماتېدو المل وګرځي.

د Hib )د انفلونزا د هیموفیلوس b ډول( ناروغي
د انفلونزا د هیموفیلوس b ډول کوالې شي چې د مصابیتونو 

د بېالبېلو ډولونو المل وګرځي. دغه مصابیتونه معموالً 5 کلنو 
څخه ښکته عمر لرونکي ماشومان اغیزمن کوي مګر هغه 
لویان چې ټاکلي طبي شراېط ولري هم اغیزمن کوالې شي. 

د Hib بکتریا کوالې شي چې د خفیفې ناروغۍ، لکه د غوږ 
مصابیتونه یا برونشیت المل وګرځي، یا کوالې شي چې د 

 Hib شدیدې ناروغۍ، لکه د وینې د مصابیتونو المل وګرځي. د
مصابیت، چې"د Hib د بریدګرې ناروغۍ" په نوم یادیږي، په 

روغتون کې درملنې ته اړتیا لري او ځنې وختونه د مړینې پایله 
لري.

B هیپاټیټ
هیپاټیټ B د ځیګر له ناروغۍ څخه عبارت ده چې د خفیفې 

ناروغۍ چې څو اونۍ دوام کوي، المل ګرځي، یا د یو جدي، ټول 
عمر ناروغۍ المل ګرځیدلې شي. د هیپاټیټ B حاد عفونت یوه 
لنډ مهاله ناروغي ده چې د تبې، ستړیا، اشتیها له السه ورکولو، 

تهوع، استفراغ، زیړي )زیړ جلد یا سترګې، تیز رنګ لرونکې 
ادرار، خړ رنګه غایطه مواد(، او د عضالتو، مفصلونو، او معدې 

د درد المل ګرځي. د هیپاټیټ B مزمن عفونت یوه اوږدمهاله 
 B ناروغي ده او هغه وخت رامنځته کیږي کله چې د هیپاټیټ
وایرس د یو کس په بدن کې پاتې شي. اکثره خلک چې مزمن 

هیپاټیټ B ته پراختیا ورکوي هېڅ ډول عالېم نه لري، مګر دا 
بیا هم جدي ده او د ځیګر د زیانمن کیدو)cirrhosis(، د ځیګر د 

سرطان، او مړینې المل ګرځي.

پولیو
پولیو )یا poliomyelitis( یوه معلول کونکې او د ژوند ګواښونکې 
ناروغي ده چې المل یي د پولیو وایرس دی چې د یو کس شوکي 

نخاع مصاب کوي او د فلج المل ګرځي. اکثره خلک چې د 
پولیو په وایرس اخته دي هېڅ عالېم نه لري، او ګڼ شمېر یي 

له ستونزو پرته رغیږي. ځنې کسان د ستونې درد، تبه، ستړیا، 
تهوع، سردردي، یا د معدې درد تجربه کوي. 
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یوه کوچنۍ ډله خلکو کې ډېر جدي عالېم پیدا کیږي: خارښ 
)په پښو کې د سنجاق یا ستنو احساس کول(، مننژیت، )د 
شوکي نخاع او/یا مغزو د پوښ مصابیت(، یا فلج )چې د 

بدن غړو ته حرکت نشي ورکوالې( یا مټو، پښو، یا دواړو کې 
کمزورتیا. فلج ښایي د دایمي معلولیت یا مړینې المل وګرځي.

د سینه و بغل )Pneumococcal( ناروغي
د سینه و بغل )Pneumococcal( ناروغي هر هغې ناروغۍ 

ته اشاره کوي چې المل یي د نیوموکوکل بکتریا وي. دا 
بکتریاوې د سینه و بغل په ګډون چې د سږو له مصابیت 

څخه عبارت ده، د ګڼ شمېر ناروغېو المل ګرځي. د سینه و 
بغل تر څنګ، د نیوموکوکل بکتریا کوالې شي چې د غوږ د 

مصابیتونو، د پوزې د مصابیتونو، مننژیت )د مغزو او شوکي 
نخاع د پوښونکو انساجو مصابیت(، او په وینې کې د بکتریا 
موجودیت یا bacteremia )د وینې مصابیت( المل هم وګرځي. 
د نیوموکوکل اکثره مصابیتونه خفیف دي. که څه هم، ځنې یي 

ښایي د اوږدمهاله ستونزو پایله ولري، لکه د مغزو زیانمن 
کیدل یا د اوریدو د حس له السه ورکول. مننژیت، په وینې کې 

د بکتریا موجودیت )bacteremia(، او سینه و بغل چې المل یي 
د نیوموکوکل ناروغي ده، وژونکی کیدلې شي.

2.  د DTaP، Hib، هیپاټیټ B، پولیو، او د 
نیوموکوکل کانجوګیټ واکسینونه

کوچنیان او ماشومان معموالً الندې مواردو ته اړتیا لري:
 )DTaP( د ډیفټریا، تیتانوس، او غیرحجروي تور ټوخي

5 ډوزونه
د Hib واکسین 3 یا 4 ډوزونه 
د هیپاټیټ B واکسین 3 ډوزونه 
د پولیو واکسین 4 ډوزونه 
د نیوموکوکل کانجوګیټ واکسین PCV13( 4( ډوزونه 

ځنې ماشومان ښایي د واکسیناسیون پر مهال د هغوې د عمر 
یا نورو شراېطو له امله د واکسین د معمول شمېر څخه لږو یا 

ډېرو ډوزونو ته اړتیا ولري ترڅو په بشپړه توګه خوندي شي.

لویو ماشومانو، نوو ځوانانو، او لویانو ته چې ټاکلي 
روغتیایي شراېط یا د خطر نور عوامل لري ښایي د دغه 

واکسینونو د 1 یا ډېرو ډوزونو د ترالسه کولو سپارښتنه وشي.

دا واکسینونه ښایي د یو خپلواک واکسین په توګه، یا د ترکیبي 
واکسین )هغه ډول چې له یو څخه ډېر واکسینونه په یوې 
پیچکارۍ کې یو ځاې کوي( د برخې په توګه ورکړل شي.

3.  د خپل روغتیایي پاملرنې چمتو کونکي سره خبره 
وکړئ

د خپل واکسین چمتو کونکي ته ووایاست که چېرې د واکسین 
ترالسه کونکی ماشوم:

د دغه ټولو واکسینونو لپاره:
د واکسین له مخکیني ډوز څخه وروسته یي یو الرژیکي   

غبرګون څرګند کړي وي، یا یي شدیدې، د ژوند ګواښونکې  
الرژي ګانې لرلې وي

د DTaP لپاره:
د هر هغه واکسین له مخکیني ډوز څخه وروسته یي یو    

الرژیکي غبرګون څرګند کړي وي چې د تیتانوس، ډیفټریا،   
یا تور ټوخي پر وړاندې خوندیتوب رامنځته کوي

د تور ټوخی د هر ډول واکسین )DTP یا DTaP( له مخکیني    
ډوز څخه وروسته د 7 ورځو دننه د کوما حالت ته تللی وي، 
د هوښ کچه یي ټیټه شوې وي، یا پرې د ناروغۍ دوامداره 

حملې راغلې وي
د ناروغۍ دوامداره حملې یا د عصبي سیسټم بله ستونزه   

یي لرلې وي
کله یي د ګیلن باري سنډروم )چې "GBS" هم ورته ویل   

کیږي( لرلې وي
د هر هغه واکسین چې د تیتانوس یا ډیفټریا پر وړاندې   

خوندیتوب رامنځته کوي له مخکیني ډوز څخه وروسته  
یي شدید درد یا پړسوب لرلی وي

د PCV13 لپاره:
 PCV7 د نیوموکوکل کانجوګیټ واکسین چې د ،PCV13 د

  diphtheria په نوم یادیږي، یا بل هر ډول واکسین چې
toxoid ولري )دبېلګې په توګه، DTaP( له مخکیني ډوز  

څخه وروسته یي یو الرژیکي غبرګون څرګند کړی وي

په ځنو مواردو کې، ستاسو د ماشوم د روغتیایي پاملرنې چمتو 
کونکي ښایي پرېکړه وکړي چې واکسیناسیون تر راتلونکې 

لیدنې پورې وځنډوي.

هغه ماشومان چې کوچنۍ ناروغۍ لري، لکه زکام، ښایي 
واکسین شي. هغه ماشومان چې لږ یا ډېر ناروغ دي باید 
په معمول ډول سره د واکسین له تطبیقولو څخه وړاندې د 

صحتمنده کیدو تر مودې پورې صبر وکړي.

ستاسو د ماشوم د روغتیایي پاملرنې چمتو کونکی تاسو ته ال 
ډېر مالومات درکوالې شي.
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4. د یو واکسین د غبرګون خطرونه

د دغه ټولو واکسینونو لپاره:
د واکسین له تطبیق څخه وروسته د تزریق په ځاې کې درد،    

سوروالی، پړسوب، ګرمي، درد، یا حساسیت رامنځته کیدلې 
شي.

د DTaP واکسین، Hib واکسین، هیپاټیټ B واکسین، او 
PCV13 لپاره:

د واکسین له تطبیق څخه وروسته تبه رامنځته کیدلې شي. 

د DTaP واکسین لپاره:
کله نا کله د DTaP واکسین له تطبیق څخه وروسته بدخلقي،    

د ستړیا احساس، د اشتیها له السه ورکول، او استفراغ رامنځته 
کیدلې شي.

د DTaP له تطبیقولو څخه وروسته ال ډېر جدي غبرګونونه،   
لکه د ناروغۍ ناڅاپي حملې، د 3 ساعتو یا ډېرې مودې  

لپاره بې وقفې ژړا، یا لوړه تبه )F°105 څخه پورته( ډېر لږ  
رامنځته کیږي. د واکسین له تطبیق څخه وروسته د ټول  

مټ یا پښې پړسوب، په ځانګړې توګه په لویو ماشومانو     
کې کله چې هغوې خپل څلورم یا پنځم ډوز ترالسه کوي،  

خورا لږ رامنځته کیږي.

د PCV13 لپاره:
د PCV13 له واکسین څخه وروسته د اشتیها له السه ورکول،    

بدخلقي )په غصه کیدل(، د ستړیا احساس، سردردي، او 
ساړه رامنځته کیدلې شي.

د PCV13 تطبیق څخه وروسته ځوان ماشومان ښایي د   
ناروغۍ د حملو چې المل یي تبه وي له لوړ خطر سره مخ  

وي که چېرې دا په ورته وخت کې لکه د انفلونزا د غیرفعال  
شوي واکسین په توګه تطبیق شي. د ال ډېرو مالوماتو لپاره  

د خپلې روغتیایي پاملرنې له چمتو کونکي څخه پوښتنه  
وکړئ.

له هر ډول درملو سره، د یو واکسین لپاره خورا لرې چانس 
شتون لري چې د شدید الرژیکي غبرګون، یا بل جدي زیان، یا 

مړینې المل وګرځي.

5.  که چېرې کومه جدي ستونزه شتون ولري نو څه؟

وروسته لدې چې واکسین شوی کس کلینیک پرېږدي پدې صورت 
کې یو الرژیکي غبرګون رامنځته کیدلې شي. که چېرې تاسو 

د جدي الرژیکي غبرګون عالیم )التهابونه، د مخ او ستوني 
پړسوب، تنفس کې ستونزه، د زړه چټک ضربان، پرکالتوب، یا 

کمزوري( وګورئ، له 1-1-9 شمېرې سره اړیکه ونیسئ او اړونده 
کس تر ټولو نژدې روغتون ته ورسوئ.

د هغو نورو عالېمو لپاره چې تاسو اندېښمن کوي، د خپلې 
روغتیایي پاملرنې له چمتو کونکي سره اړیکه ونیسئ.

د نا مطلوبو غبرګونونو په اړه باید د واکسین د نامطلوبو پېښو د 
راپور ورکولو سیسټم )VAERS( ته راپور ورکړل شي. ستاسو د 

روغتیایي پاملرنې چمتو کونکی به دا راپور ثبت کړي، یا دا کار 
تاسو په خپله ترسره کوالې شئ. د VAERS له وېب پاڼې څخه په 
www.vaers.hhs.gov کې لیدنه وکړئ یا له 1-800-822-7967 
شمېرې سره اړیکه ونیسئ. VAERS یوازې د غبرګونونو د راپور 
ورکولو لپاره دی، او د VAERS کارکونکي غړي طبي مشوره نه 

ورکوي.

6.  د واکسین د زیان د جبران ملي پروګرام

د واکسین د زیان د جبران ملي پروګرام )VICP( یو فدرال پروګرام 
دی چې هغو کسانو ته د جبران لپاره جوړ شوی دی چې د ټاکلو 
واکسینونو پواسطه زیانمن شوي وي. د واکسین د تطبیق له امله 

د ادعا شوي زیان یا مړیني په اړه ادعاوې د ثبت کولو لپاره د 
وخت محدودیت لري چې د دوه کلونو په اندازه دی. د VICP له 

 www.hrsa.gov/vaccinecompensation وېب پاڼې څخه په
کې لیدنه وکړئ یا 2382-338-800-1 شمېرې سره اړیکه ونیسئ 

ترڅو د دې پروګرام او د ادعا د ثبتولو په اړه مالومات تر السه 
کړئ.

7. زه مالومات څنګه ترالسه کوالې شم؟
د خپلې روغتیایي پاملرنې له چمتو کونکي څخه پوښتنه وکړئ. 
له خپلې سیمه اییزې یا ایالتي روغتیایي څانګې سره اړیکه   

ونیسئ.
د واکسین د بستې او ال ډېرو مالوماتو لپاره د خواړو او   

درملو د ادارې )FDA( له وېب پاڼې څخه په 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines

کې لیدنه وکړئ.
د ناروغېو د کنټرول او مخنیوي له مرکزونو )CDC( سره   

اړیکه ونیسئ:
د 4636	232	800	INFO( 1	CDC	800	1( شمېرې سره 	 

اړیکه ونیسئ یا
 	 www.cdc.gov/vaccines له وېب پاڼې څخه په CDC د

کې لیدنه وکړئ.
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� کولو دقیق وضع�ت ( چمتو کونکو ته د وا�س�� �
� �املرن ه )��  د ط��

معلوماتو، د وا�� ن کولو ارزونه، او د راتلون�� وخت
� کولو ل�ارە و ړاندیز شوی مهال��ش اجازە ورکولو ل�ارە،  وا�س��

�
معلومات �ه د م�ش��ان �املرن ې ښه وا�� ث�تو��

( Michigan Care Improvement Registry ( . �
 ته واستول ��

� � د دوی د ط�� � ه کولو حق لري �� اشخاص د دې غوښ��
�� ي � ته د وا�� ن کولو معلومات ونه ل��

� چمتو کون�� ث�تو��
.�املر��

MDHHS-Pub-1397PA AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.

http://www.vaers.hhs.gov
http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
https://www.cdc.gov/vaccines



